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IMPORTANȚA ATINGERII

CUM FUNCȚIONEAZĂ MĂNUȘILE PENTRU ECRANE TACTILE?

Odată cu numărul tot mai mare de dispozitive cu ecran tactil din 
viața noastră de zi cu zi, atât la locul de muncă, cât și în timpul liber, 

funcționalitatea tactilă a devenit o caracteristică esențială pentru mănușile 
de protecție, în special în sectorul transporturilor și logisticii.

MAPA PROFESSIONAL a implementat compatibilitatea cu ecranele tactile 
pentru gama sa de mănuși cu scopul de a satisface mai bine nevoile 
utilizatorilor noștri. Păstrarea mănușilor pe mâini în timpul utilizării 

dispozitivelor cu ecran tactil asigură o folosire eficientă a timpului și siguranță.

Dispozitivele cu ecran tactil capacitiv 

sunt proiectate să răspundă la sarcinile 

electrice care sunt eliberate de degete.

Pentru a permite această conexiune  

și a vă menține mâinile protejate,  

MAPA PROFESSIONAL și-a proiectat 

gama tactilă de mănuși cu materiale 

conductoare de înaltă calitate în  

materialul textil sau în învelișul mănușii.  

Mănușa va asigura continuitatea  

electrică între deget și ecran și îi va  

permite să răspundă.

Funcționează cu 
toate tipurile de 
dispozitive cu 

ecran tactil

KRYTECH 642

ASAMBLARE, ÎMPACHETARE, ETICHETARE, dar și EXPEDIERE 
sau DEPOZITARE;

TRANSPORTUL ȘI LOGISTICA  
reprezintă o industrie mare și diversificată, care implică un spectru 
larg de sarcini și stații de lucru pe fiecare piață din întreaga lume.

Aerian

Feroviar Rutier

Maritim

Depozit

Transportul și logistica ocupă locul 4 printre 
sectoarele cu cea mai mare frecvență a 

vătămărilor neletale din Europa.*
*Conform ESAW, 2018

În acest sector, economia de timp și  
eficiența muncii sunt de mare importanță.

Pentru a reduce rata de accidente asupra mâinilor 
și pentru a ajuta la creșterea productivității, este 

important să alegeți mănușile de protecție corecte.
Străduindu-se mereu să satisfacă nevoile clienților, 

MAPA PROFESSIONAL își oferă experiența și 
expertiza pentru a crește siguranța lucrătorilor.

Industriile logistice sunt responsabile 
de gestionarea bunurilor și serviciilor. 

Colectarea, distribuirea și depozitarea între 
punctul de origine și punctul de consum.

Serviciile de transport se concentrează 
exclusiv pe implementarea modurilor de 

transport – rutier, maritim, feroviar și aerian.

https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-642
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-645


Aveți nevoie de mai multe informații? Accesați mapa-pro.ro și aflați:

 Specificații tehnice și certificări ale produsului

  Persoane de contact pentru vânzări și asistență tehnică

Lucrările de logistică necesită frecvent manevrare manuală, inclusiv ridicarea, împachetarea 
sau încărcarea și descărcarea –activități care pot cauza tăieturi urâte, lacerații și leziuni mai 
grave fără mănuși de protecție adecvate. Mănușile sunt necesare pentru a vă proteja mâinile 
de substanțele nocive și pentru a preveni tăieturile și iritațiile. Disponibile în diferite materiale, în 
funcție de munca efectuată, vă permit să gestionați activitatea fără să vă faceți griji pentru mâini.

EXEMPLE DE APLICARE

ZONA DE 
PREGĂTIRE/
PRELUARE A 
COMENZILOR
Manipularea  
și paletizarea  
paleților.
Manipularea cutiilor 
de carton, sortarea 
articolelor.
Depaletizare.
Utilizarea uneltelor 
de tăiat.

ULTRANE 641/541 
Confortabile și 
durabile pentru 
protecție ușoară 
la manipulare

Ecran  
tactil

KRYTECH 642 
Confortabile și 
durabile pentru 
protecție standard 
împotriva tăierii

NOU

Ecran  
tactil

KRYTECH 644 
Confortabile și durabile 
pentru protecție ridicată 
împotriva tăierii 

NOU

Ecran  
tactil

Ecran  
tactil

NOU

ULTRANE 648/548

Foarte subțiri și 
cu dexteritate 
ridicată pentru 
protecție ușoară 
la manipulare

AMBALARE, 
ÎNFOLIERE ȘI 
ETICHETARE  
Înfoliere 
mecanică 
și manuală, 
lucrări de lipire. 
Utilizarea 
uneltelor de 
tăiat.

ULTRANE 553 
Priză și 
dexteritate 
pentru 
protecție 
ușoară la 
manipulare

KRYTECH 578/579
Foarte subțiri și cu 
dexteritate ridicată 
pentru protecție 
standard împotriva 
tăierii

NOU

KRYTECH 643  
Confortabile și 
durabile pentru 
protecție ridicată 
împotriva tăierii 

NOU

Ecran  
tactil

KRYTECH 815/615
Dexteritate și durabilitate 
pentru protecție ridicată 
împotriva tăierii

Ecran  
tactil

Întăritură pentru 
îmbinarea dintre 
degetul mare și 

arătător

KRYTECH 586 
Dexteritate și 
respirabilitate pentru 
protecție ridicată la 
tăiere cu înveliș de 
poliuretan

Ecran  
tactil

KRYTECH 622 
Dexteritate și 
respirabilitate pentru o 
protecție foarte ridicată 
împotriva tăierii

KRYTECH 603 
Mâneci de  
protecție foarte  
confortabile, cu bandă elastică 
adaptabilă cu autoprindere și 
fantă de mare vizibilitate pentru 
degetul mare

NOU

 MEDIU USCAT ȘI MURDAR 

 Pentru a se 
potrivi cu 

mănușile de 
protecție 
împotriva 

tăierii de nivel 
minim C

DEPOZIT

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL B

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL D

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL D
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 

TĂIERII

NIVEL E

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL C

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL B

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL D

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL C

KRYTECH 622

Utilizarea dispozitivului cu ecran tactil

TITAN 397

Manevrarea materialelor metalice

ULTRANITRIL 491

Contactul cu substanțe chimice

Pregătirea comenzii

ULTRANE 648

Utilizarea uneltei de tăiat

KRYTECH 837

ULTRANE 5
41

ULTRANE 5
48

KRYTECH 5
79

KRYTECH 6
15

 Pentru mai multe informații, faceți clic pe fiecare imagine a mănușilor Pentru mai multe informații, faceți clic pe fiecare imagine a mănușilor

https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-622
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/titan-397
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-chimica/pagina-produsului/ultranitril-491
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-648
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/krytech-837
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-541
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-641
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-642
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-644
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-548
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-648
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-553
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-579
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-578
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-643
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-615
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-815
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-586
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-622
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-603


PROTECȚIE TERMICĂ

TRANSPORT

ÎNCĂRCARE/
DESCĂRCARE
Andocare, 
verificare. 
Activități de 
încărcare și 
descărcare. 
Depozitare, 
acoperire și 
îndepărtarea 
prelatelor.

KRYTECH 644 
Confortabile și durabile 
pentru protecție ridicată 
împotriva tăierii 

NOU

Ecran  
tactilMANIPULARE

Mecanice și 
manuale: obloane 
hidraulice, role 
transportoare, 
cărucioare,  
lăzi de încărcare.

*  Alegerea mănușii depinde de natura substanței chimice utilizate. Consultați diagrama 
chimică Mapa de pe mapa-pro.com sau contactați serviciul nostru tehnic pentru clienți 
pentru a identifica cea mai bună opțiune

SARCINI INDUSTRIALE

PROTECȚIE TERMICĂ PROTECȚIE CHIMICĂ*

 SARCINI DE PRECIZIE

 MEDIU USCAT

ULTRANE 551 
Foarte 
subțiri și cu 
dexteritate 
ridicată 
pentru 
protecție 
ușoară la 
manipulare

ULTRANE 525 
Priză foarte 
bună și 
dexteritate 
ridicată pentru 
protecție 
ușoară la 
manipulare

TITAN 850 
Priză, 
durabilitate 
și absorbție 
a șocurilor 
pentru 
protecție la 
manipulare

KRYTECH 851 
Priză, durabilitate 
și absorbție a 
șocurilor pentru 
protecție ridicată 
împotriva tăierii

TEMPDEX 720 
Priză bună și 
dexteritate 
cu protecție 
împotriva 
tăierii pentru 
manipularea 
pieselor fierbinți

TEMPICE 700 
Priză bună și 
dexteritate pentru 
un mediu rece

PATENTED

M
APA PROFESSIONAL

T E C H N O L O G Y

Până la 
150°C

Până la 
‑10°C

ULTRANITRIL 492 / 491
Rezistență mecanică 
bună și protecție 
chimică de lungă 
durată

ULTRANE 641 
Confortabile și 
durabile pentru 
protecție ușoară 
la manipulare

Ecran  
tactil

TEMPICE 700 
Priză bună și 
dexteritate 
pentru un mediu 
rece

Până la 
‑10°C

TITAN 397 
Confort și 
dexteritate 
pentru 
sarcini 
obișnuite de 
manipulare

TITAN 393 
Protecție de lungă 
durată și confortabilă 
pentru sarcini de 
manipulare

TITAN 850
Priză, 
durabilitate 
și absorbție a 
șocurilor pentru 
protecție la 
manipulare

 SARCINI DE PRECIZIE

 MEDIU USCAT    MEDIU ULEIOS

SARCINI INDUSTRIALE

 MEDIU USCAT      MEDIU UȘOR ULEIOS    MEDIU ULEIOS

NITRIL

Întăritură pentru 
îmbinarea dintre degetul 

mare și arătător

KRYTECH 837 
Rezistență 
ridicată și 
dexteritate 
optimizată pentru 
protecție ridicată 
împotriva tăierii

Ecran  
tactil

REGISTERED
EUROPEAN DESIGN

M A PA  

P
RO F E S S I O N A

L

NOU

Întăritură pentru 
îmbinarea dintre 
degetul mare și 

arătător

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL D

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL B

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL B

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL D

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL E

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL B

     Manșetă lu
ng

ă

ULTRANIT
R

IL
 4

9
1

ÎNTREȚINERE

ÎNTREȚINEREA 
CĂRUCIOARELOR, 
ECHIPAMENTELOR 
ȘI INCINTELOR
Combustibil, 
verificare vehicul, 
acces la cupola 
interioară a 
autocisternelor, mici 
reparații. Baterie și 
combustibili (acid 
sulfuric, hidrogen, 
agent frigorific), 
tratarea deșeurilor.

PROTECȚIE CHIMICĂ*

* Alegerea mănușii depinde de natura substanței chimice utilizate. Consultați diagrama chimică Mapa de pe  
mapa-pro.com sau contactați serviciul nostru tehnic pentru clienți pentru a identifica cea mai bună opțiune

ULTRANITRIL 480 
Rezistență 
mecanică bună 
și protecție 
chimică de lungă 
durată

NITRIL

SOLO 977 
Cea mai bună 
protecție chimică 
în gama de 
unică folosință: 
compromisul 
dintre protecție și 
dexteritate

NITRIL

ULTRANITRIL 381 
Rezistență 
mecanică bună 
cu finisaj interior 
confortabil și 
protecție chimică 
de lungă durată

NITRIL

ULTRANEO 407
Rezistență chimică 
largă (acizi, 
solvenți alifatici, 
amestecuri de 
solvenți)

NEOPREN NOU
TEMPICE 780
Flexibilitate și 
rezistență bună 
la uleiuri, grăsimi 
și hidrocarburi, 
concepute pentru 
utilizare în condiții 
de frig extrem

PVC

KRYTECH 837 
Rezistență ridicată 
și dexteritate 
optimizată pentru 
protecție ridicată 
împotriva tăierii

Ecran  
tactil

REGISTERED
EUROPEAN DESIGN

M A PA  

P
RO F E S S I O N A

L

NOU

TRILITES 994 
Formula care 
conține latex, 
neopren și nitril 
pentru protecție 
de unică folosință 
împotriva stropilor 
chimici.

ULTRANE 500 
Priză foarte 
bună și 
dexteritate 
ridicată pentru 
protecție 
ușoară la 
manipulare

TEMPDEX 710 
Priză bună și 
dexteritate 
pentru 
manipularea 
pieselor 
fierbinți 

PATENTED

M
APA PROFESSIONAL

T E C H N O L O G YPână la 
100°C

   MEDIU ULEIOS

ULTRANE 525/500 
Priză foarte bună 
și dexteritate 
ridicată pentru 
protecție ușoară 
la manipulare

KRYTECH 599/580 
Priză foarte bună 
și dexteritate 
ridicată pentru 
protecție 
împotriva tăieturii

KRYTECH 582
Priză foarte bună și 
dexteritate ridicată 
pentru protecție 
ridicată împotriva 
tăieturii

TITAN 850 
Priză, durabilitate 
și absorbție a 
șocurilor pentru 
protecția la 
manipulare 
în activități 
industriale

PROTECȚIE MECANICĂ 

   MEDIU ULEIOS

TRIPOLIMER

Întăritură pentru 
îmbinarea dintre 
degetul mare și 

arătător

PRIZĂ EXCELENTĂ ÎN MEDIU 
ULEIOS COMBINATĂ CU 
REZISTENȚĂ LA LICHIDE

RESPIRABILITATE ȘI CONFORT 
OPTIM, FĂRĂ COMPROMISURI,  
CU PRIVIRE LA DURABILITATEA  

ÎN MEDIU USCAT

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL E

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL B

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
TĂIERII

NIVEL D

Până la 
‑10°C

KRYTECH 5
80

ULTRANE 5
0

0

 Pentru mai multe informații, faceți clic pe fiecare imagine a mănușilor  Pentru mai multe informații, faceți clic pe fiecare imagine a mănușilor

https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-551
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-525
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/titan-850
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/krytech-851
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-termica/manusi-de-protectie-impotriva-caldurii/pagina-produsului/tempdex-720
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-termica/manusi-de-protectie-impotriva-frigului/pagina-produsului/tempice-700
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-chimica/pagina-produsului/ultranitril-491
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-chimica/pagina-produsului/ultranitril-492
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-641
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-termica/manusi-de-protectie-impotriva-frigului/pagina-produsului/tempice-700
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/titan-397
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/titan-393
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/titan-850
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-644
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/krytech-837
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/krytech-837
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/de-unica-folosinta/pagina-produsului/trilites-994
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-500
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-termica/manusi-de-protectie-impotriva-caldurii/pagina-produsului/tempdex-710
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-chimica/pagina-produsului/ultranitril-480
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/de-unica-folosinta/pagina-produsului/solo-977
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-chimica/pagina-produsului/ultranitril-381
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-chimica/pagina-produsului/ultraneo-407
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-termica/manusi-de-protectie-impotriva-frigului/pagina-produsului/tempice-780
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-580
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-599
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-500
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-525
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-582
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/titan-850


CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Categorie Imagine Numele produsului Standarde Lungimea Materialul finisajului interior și exterior Stații de lucru

Protecție  
la mani- 
pulare 
Sarcini de 
precizie

NOU  ULTRANE 648  
ULTRANE 548 3121X

22-27 cm Spumă poliuretanică 
Suport textil fără cusături DEPOZIT

ULTRANE 551 
4131X

22-27 cm Spumă poliuretanică 
Suport textil fără cusături TRANSPORT

 ULTRANE 641 
ULTRANE 541 4121A X1XXXX

22-28 cm Spumă de nitril nisipos 
Suport textil fără cusături/priză întărită

DEPOZIT 
TRANSPORT

ULTRANE 553 
4121X

22-26 cm Nitril 
Suport textil fără cusături DEPOZIT

ULTRANE 500 
ULTRANE 525 4121A X1XXXX

22-27 cm Înveliș cu nitril GRIP&PROOF 
Suport textil fără cusături 

TRANSPORT 
ÎNTREȚINERE

Protecție  
la mani 
pulare 
Sarcini  
industriale

TITAN 397
4111X

24-31 cm Suport textil din nitril cu finisaj neted 

TRANSPORTTITAN 393
4111X X1XXXX

31 cm
Grosime  

1.5 cm
Suport textil din nitril cu finisaj neted 

TITAN 850
4132XP

25-28 cm Înveliș cu nitril GRIP&PROOF 
Suport textil fără cusături 

Protecție 
împotriva 
tăierii
Sarcini de 
precizie

NOU  KRYTECH 578
KRYTECH 579 4X42B 4342B (579)

22-27 cm Poliuretanică 
Suport textil fără cusături din fibre HDPE 

DEPOZIT 
NOU  KRYTECH 642 

4X42B X1XXXX
23-28 cm

Spumă de nitril nisipos 
Suport textil fără cusături din fibre HDPE  
Priză întărită

KRYTECH 599
KRYTECH 580 4342B X1XXXX

23-27 cm Înveliș cu nitril GRIP&PROOF 
Suport textil fără cusături din fibre HDPE ÎNTREȚINERE

NOU  KRYTECH 643 
4X42C X1XXXX

23-28 cm
Spumă de nitril nisipos 
Suport textil fără cusături din fibre HDPE  
Priză întărită

DEPOZIT KRYTECH 815 
KRYTECH 615 4X43D

24-31 cm Poliuretanică 
Suport textil fără cusături din fibre HDPE 

NOU  KRYTECH 644 
4X43D X1XXXX

23-28 cm
Spumă de nitril nisipos 
Suport textil fără cusături din fibre HDPE  
Priză întărită

KRYTECH 586
4X43D

24-30 cm Înveliș cu nitril GRIP&PROOF 
Suport textil fără cusături din fibre HDPE DEPOZIT

KRYTECH 582 
4X43D

23-28 cm Înveliș cu nitril GRIP&PROOF 
Suport textil fără cusături din fibre HDPE ÎNTREȚINERE

KRYTECH 622 
4X43E

24-29 cm Poliuretanică 
Suport textil fără cusături din fibre HDPE DEPOZIT

Protecție 
împotriva 
tăierii
Sarcini  
industriale

KRYTECH 851
4X43D

25-28 cm Înveliș cu nitril GRIP&PROOF 
Suport textil fără cusături din fibre HDPE 

TRANSPORT
NOU  KRYTECH 837 

4X44E X1XXXX
30 cm

Nitril spumă  
Suport textil fără cusături din fibre HDPE cu strat  
de piele pe palmă cu policar/index întărit

Protecție 
împotriva 
tăierii
Mâneci

NOU  KRYTECH 603
3X42C

53 cm Suport textil tricotat fără cusături din fibre HDPE DEPOZIT

Protecție 
termică 

TEMPICE 700
3222X 02X

24-27 cm Înveliș cu nitril GRIP&PROOF 
Protecție termică tricotată/priză antialunecare

TRANSPORTTEMPDEX 710
X1XXXX4111X

23-27 cm
Nitril nisipos 
Suport textil fără cusături, cu finisaj cu striații sub 
formă de puncte 

TEMPDEX 720
X2XXXX4343B

24-28 cm
Nitril nisipos 
Suport textil fără cusături, cu finisaj cu striații sub 
formă de puncte 

NOU  TEMPICE 780
3221X KPT

TIPUL B

121

30 cm

Suport textil din jerseu căptușit cu o mânecă de 
lână 
Finisaj cu striații în formă de pietriș și înveliș din 
PVC

ÎNTREȚINERE

Protecție 
chimică 

ULTRANITRIL 492
ULTRANITRIL 491 

3101X AJKOPT

TIPUL A

VIRUS

32 cm 
Grosime 
0.38 mm

Nitril 
Finisaj cu textură plușată/striată TRANSPORT

ULTRANITRIL 480
4102X AJKOPT

TIPUL A 46 cm
Grosime 
0.55 mm

Nitril 
Finisaj cu textură clorurată/striată 

ÎNTREȚINERE

ULTRANITRIL 381
3111A JKLOPT

TIPUL A

X1XXXX

36 cm 
Grosime 
0.95 mm

Nitril  
Suport textil Mapa Technology
Striată

ULTRANEO 407
2111X ABCJLMNS

TIPUL A 36cm 
Grosime 
0.75 mm

Polychloroprene 
Finisaj cu textură clorurată/striată 

SOLO 977
JKT

TIPUL B 24 cm 
Grosime
 0.10 mm

Nitril  
Clorurată/netedă cu striații în formă de pietriș 
pentru vârfurile degetelor 

TRILITE 994
KPT

TIPUL B 26 cm 
Grosime 
0.15 mm

Latex natural, neopren și nitril
Clorurată/striații în formă de pietriș TRANSPORT

M
A

P
A

 S
A

S
 a

u
 c

a
p

it
a

l d
e

 3
5

.0
0

0
.0

10
 €

, 4
20

, r
u

e
 d

’E
st

ie
n

n
e

 d
’O

rv
e

s 
9

27
0

5 
C

o
lo

m
b

e
s 

C
e

d
e

x 
Fr

a
n

ce
 - 

R
C

S
 N

a
n

te
rr

e
 3

14
 3

0
7 

72
0

 - 
Lu

n
ie

 2
0

22

 Pentru mai multe informații, faceți clic pe fiecare imagine a mănușilor

https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-648
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-548
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-551
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-541
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-641
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-553
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-500
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-munca-de-precizie/pagina-produsului/ultrane-525
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/titan-397
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/titan-393
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-manipulare/manusi-pentru-manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/titan-850
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-578
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-579
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-642
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-580
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-599
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-643
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-815
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-615
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-644
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-586
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-582
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-622
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/krytech-851
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/manipulare-in-conditii-solicitante/pagina-produsului/krytech-837
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-la-taiere/munca-de-precizie/pagina-produsului/krytech-603
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-termica/manusi-de-protectie-impotriva-frigului/pagina-produsului/tempice-700
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-termica/manusi-de-protectie-impotriva-caldurii/pagina-produsului/tempdex-710
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-termica/manusi-de-protectie-impotriva-caldurii/pagina-produsului/tempdex-720
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-termica/manusi-de-protectie-impotriva-frigului/pagina-produsului/tempice-780
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-chimica/pagina-produsului/ultranitril-492
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-chimica/pagina-produsului/ultranitril-491
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-chimica/pagina-produsului/ultranitril-480
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-chimica/pagina-produsului/ultranitril-381
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/protectie-chimica/pagina-produsului/ultraneo-407
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/de-unica-folosinta/pagina-produsului/solo-977
https://www.mapa-pro.ro/manusile-noastre/de-unica-folosinta/pagina-produsului/trilites-994

