
Durabilitate sporită și confort optim

PROTECȚIE 
MECANICĂ ȘI LA TĂIERE

RESICOMFORT
TECHNOLOGIA



ULTRANE KRYTECH

541 641 527 642 643 644 645

EN407:2004 EN407:2020 EN407:2020

Material textil tricotat fără cusături,
cu manșetă tricotată.

 
Înveliș de spumă de nitril cu finisaj texturat

fin pe palmă și degete

Material textil fără cusături 
utilizând o tehnologie de tricotare 

în curs de brevetare MAPA 
PROFESSIONAL.

Înveliș de spumă de nitril cu finisaj 
texturat fin pe palmă și degete.

Manșetă tricotată

Suport textil tricotat fără cusături, din fir compozit și fibre HDPE
(polietilenă de înaltă densitate), cu manșetă tricotată.

 
Înveliș de spumă de nitril cu finisaj texturat

fin pe palmă și degete

6 7 8 9 10 11

1 dată la 40°C

1 pungă mare cu 
12 perechi   

96 de perechi în 
ambalaj de carton 

1 pereche în pachet individual
1 pungă mare cu 12 perechi

96 de perechi în ambalaj de carton

1 pereche în pachet individual
1 pungă mare cu 12 perechi

48 de perechi în ambalaj de carton

Fără DMF – Aprobată dermatologic – Standard 100 al OEKO-TEX® - fără silicon

PATENT PENDING

M
APA PROFESSIONAL

T E C H N O L O G Y

Alegeți mănușa potrivită din gama RESICOMFORT

Există o varietate de riscuri, în funcție de mediu.
Mapa Professional vă oferă o gamă completă de mănuși de protecție.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru mapa-pro.com
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PROTECȚIE LA TĂIERE
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ANSI ANSI

ABRASION
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ABRASION
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SPECIFICAȚIA PRODUSULUI RESICOMFORT
TECHNOLOGIA

Denumirea 
produsului

Nivel de protecție 
la tăiere

EN388 
performanțe

ANSI
performanțe

EN407 
performanțe

Finisaj interior și 
exterior

Mărimi

Lavabilitate

Ambalare

Avantaje



GAMA RESICOMFORT OFERĂ O 
SOLUȚIE PENTRU O VARIETATE 
AMPLĂ DE APLICAȚII ÎN 
INDUSTRII CU RISC SCĂZUT PÂNĂ 
LA RIDICAT, PRECUM:

Logistică 
Electrocasnice

Domeniul automobilistic
Industria aeronautică

Ștanțarea metalului
Clădiri și construcții

Manipularea sticlei

RESICOMFORT
TECHNOLOGIA



ASAMBLAREA USCĂTOARELOR DE RUFE

ASAMBLAREA PLAFOANELOR DE AUTOVEHICULE APLICAȚII LOGISTICE ÎN CARE SE FOLOSEȘTE TEHNOLOGIE CU 
ECRANE TACTILE

ASAMBLAREA MOTOCICLETELOR

CONTROLUL CALITĂȚII PNEURILOR

ULTRANE 541
PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL A

ULTRANE 641
PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL A

ULTRANE 527
PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL A

ASAMBLAREA APARATELOR ELECTROCASNICE ÎNTREȚINEREA MECANICĂASAMBLAREA AUTOVEHICULELOR

KRYTECH 643
PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL C

ÎNTREȚINEREA ÎN INDUSTRIA AERONAUTICĂUTILIZAREA DISPOZITIVELOR TACTILE

KRYTECH 644
PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL D

KRYTECH 642
PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL B

PRELUCRAREA ȘI TĂIEREA METALELOR

KRYTECH 645
PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL E

GAMA DE MĂNUȘI DE 
PROTECȚIE RESICOMFORT

TECHNOLOGIA

Gama oferă protecție la tăiere de la nivelul A până la nivelul E
Alegeți mănușa potrivită pentru aplicația potrivită și asigurați protecția optimă



PRINCIPALELE
CARACTERISTICI ALE GAMEI

PROTECȚIE MECANICĂ
ULTRANE 541 | 641

PROTECȚIE LA TĂIERE 
ISO B | C | D | E  
KRYTECH 642 | 643 | 644 | 645

COMPATIBILITATE CU ECRANELE TACTILE
Această tehnică este utilizată pentru a asigura un confort mai bun în 
interiorul mănușii. Acest lucru ne permite să tiparul tricotat: din 2 fire 
tricotate, putem orienta cele mai moi fire din interior și firele tehnice 
în afara mănușii. Alegem întotdeauna ca firul cel mai moale să fie în 
contact cu pielea.

SUNT FĂRĂ SILICON 
pentru a preveni urmele sau defectele pe tablele 
metalice și sticlă înaintea vopsirii.

ACOPERIREA FIRELOR - TEHNICA DE 
ÎNVELIRE
Această tehnică este utilizată pentru a reduce iritațiile 
pielii din cauza fibrelor tehnice tăiate.
Va asigura confort optim pentru utilizatori, asigurând 
învelirea fibrelor aspre cu un fir mai confortabil.

TEHNICA DE TRICOTARE ȘI CĂPTUȘIRE
Această tehnică este utilizată pentru a asigura confort 
sporit în interiorul mănușii. Aceasta ne permite să 
structurăm tiparul tricotat: din cele 2 fire tricotate, putem 
orienta firele mai moi spre interior și firele tehnice spre 
exteriorul mănușii. Acordăm prioritate întotdeauna firului 
mai moale pentru contactul cu pielea.

PROTECȚE ÎMPOTRIVA RISCULUI 
DE PRINDERE
ULTRANE 527
Cele două secțiuni integrate în tiparul tricotat al 
degetelor se rup rapid pentru a evita riscurile de 
rănire a mâinilor.

O TEHNOLOGIE DE TRICOTARE exclusivă, care optimizează confortul utilizatorului

Această gamă oferă diferite niveluri de protecție potrivite nevoilor dvs. de 
manipulare precisă în medii uscate 

Nivel de tăiere ușor de identificat, datorită marcajului
clar de pe fața superioară a mănușii.

Identificare facilă

Indetificarea facilă a mărimii datorită codului
de culoare a manșetei

Protecție multiplă

Fir foarte performant

Proprietăți suplimentare

RESICOMFORT
TECHNOLOGIA



ÎNVELIȘUL DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

VĂ PREZENTĂM

Datorită expertizei noastre și testelor de utilizare fiabile, MAPA PROFESSIONAL a conceput noua gamă 
RESICOMFORT cu un înveliș formulat astfel încât să maximizeze confortul și să ofere cel mai înalt grad 
de rezistență, fără a compromite protecția.

Întreaga gamă poate fi spălată o dată la 40°C 
fără a i se modifica performanțele, făcând posibilă 
prelungirea duratei de viață a mănușilor, reducând 
deșeurile și costurile la utilizare.

Această acoperire durează de două ori 
mai mult decât alte mănuși comparabile de pe 
piață.x2

DURABILITATE

Acoperirea RESICOMFORT oferă un înveliș ultra 
fin de 0,4 mm, fiind în același timp protectoare.
Procesul de combinare a nitrilului nisipos cu 
spuma nitrilică îmbunătățește durabilitatea.

CONFORT

EFECT CA UN AL DOILEA STRAT DE PIELE
Aceste mănuși de protecție de calibrul 15 sunt ușoare, 
ceea ce ajută muncitorii să prevină oboseala mâinilor.
Studiile interne arată că mănușile sunt cu 15 % mai subțiri 
decât alte mănuși de pe piață.

Mănușile se simt ca un al doilea strat de piele.
Acest echilibru perfect dintre materialul textil și înveliș 
asigură o dexteritate excelentă la vârful degetelor
și mai multă suplețe și flexibilitate fără a afecta 
durabilitatea.

PROTECȚIE GARANTATĂ PENTRU PIELE 
Mănușile noastre nu conțin substanțe nocive, ceea ce 
reduce riscurile de alergii ale muncitorilor.
Toate produsele din gama RESICOMFORT® sunt: Fără DMF, 
aprobate dermatologic, conforme cu STANDARDUL 100 de 
OEKO-TEX®

STRATUL DE NITRIL SPUMĂ LASĂ PIELEA SĂ 
RESPIRE

Acest înveliș asigură un bun control al transpirației, datorită structurii 
celulare deschise care asigură o excelentă circulație a aerului.

FINISAJUL DIN NITRIL TEXTURAT FIN LASĂ 
PIELEA SĂ RESPIRE ȘI ASIGURĂ REZISTENȚĂ 
SPORITĂ

Acest proces consolidează rezistența învelișului și îmbunătățește 
structura celulară și capacitatea generală a mănușii de a lăsa 
pielea să respire.

Înveliş

Material textil 
tricotat

Înveliş

Material textil 
tricotat

RESICOMFORT
TECHNOLOGIA


