
ULTRA COMFORTABEL
MECHANISCH GAMMA

HANTERING & SNIJBESCHERMING
DROGE OMGEVING
PRECISIEWERK

Ideale combinatie voor comfort, beweeglijkheid en snijbescherming



Comfort en beweeglijkheid zijn zeer belangrijk voor alle werknemers die handschoenen dragen. Door ervoor te 
zorgen dat de handschoenen het hoogste comfort- en beweeglijkheidsniveau bieden, kan vermoeidheid van 
de handen tot een minimum worden beperkt. Om aan de behoeften van onze klanten te voldoen, hebben de 
R&D-experts van Mapa Professional een nieuwe reeks ultra-lichte handschoenen ontworpen. De handschoenen 
van ons ULTRA COMFORTABEL GAMMA bieden een uitstekend comfort, een optimaal ademend vermogen en een 
uitstekende vingergevoeligheid, waardoor ze ideaal zijn om lang te worden gedragen in allerlei toepassingen. We 
streven ernaar de beste oplossingen te bieden om de werknemers te beschermen, en daarom hebben we geen 
compromissen gesloten op het gebied van snijbescherming!
Onze handschoenen voor precisiewerk zijn dan ook snijbestendig van ISO-niveau A met D, waarbij de hogere 
snijniveaus voorzien zijn van duidelijk zichtbare kleuren.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
ULTRA COMFORTABEL GAMMA

COMFORT
Het lichte gewicht van de 18 gauge biedt de gebruiker de hele dag door uitstekend comfort en bewegingsvrijheid.

Door het grotere aantal mazen per inch in combinatie met onze hoogwaardige technische garens sluiten de 
handschoenen beter aan op de vorm van de hand, waardoor een tweedehuideffect ontstaat.

Deze liner met een hogere dichtheid is flexibeler en vermindert de vermoeidheid van de handen.

GAREN BEDEKKEN - WIKKELTECHNIEK
Deze techniek wordt gebruikt om huidirritaties 
als gevolg van gesneden technische vezels 
te verminderen. Dit biedt de gebruikers een 
optimaal comfort door ervoor te zorgen dat 
de ruwe vezels worden omhuld met een 
comfortabeler garen.

PLATTING TECHNIEK
Deze techniek wordt gebruikt om meer comfort aan 
de binnenkant van de handschoen te garanderen. 
Hierdoor kunnen we het breipatroon structureren 
: van 2 gebreide garens kunnen we de zachtste 
garens naar binnen en de technische garens naar 
de buitenkant van de handschoen keren. We geven 
er steeds de voorkeur aan de zachtste draad in 
contact te brengen met de huid.

Een specifieke BREIWERKTECHNOLOGIE die het comfort van de gebruiker optimaliseert.
Alleen op KryTech-handschoenen

DE TROEF VAN MAPA PROFESSIONAL        VOOR MEER COMFORT

BEWEEGLIJKHEID

De soepele dunne liner zorgt voor 
een uitstekende beweeglijkheid bij de 
vingertoppen en een hoge soepelheid 
zonder afbreuk te doen aan de 
duurzaamheid. 

ADEMEND VERMOGEN
Het evenwicht tussen een superdunne liner en 
de nitril microschuimcoating zorgt voor een 
ademend vermogen van 360° rond de hand 
van de gebruiker. Dankzij het naadloze tricot en 
de geventileerde rug zorgt de handschoen voor 
een goede ventilatie.

Onze ultra-lichtgewicht handschoenen worden gebreid met 
een geavanceerde 18-gauge voeringtechnologie.
In vergelijking met de kleinere en meest gebruikelijke gauges, 
geldt dat hoe hoger de gauge, hoe dunner de handschoen en 
hoe hoger het comfort voor een tweedehuideffect.

GAUGE 10 GAUGE 18

Microscopisch beeld van twee verschillende gauges
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IN GEBRUIK MET TOUCHSCREENS

WASBAARHEID
1 keer wasbaar op 40°C zonder 
afname van de prestaties

VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN

COMPATIBEL MET TOUCHSCREENS
Compatibel met elk type touchscreen. Deze uitstekende 
vingergevoeligheid helpt arbeiders productief en beschermd te 
blijven, omdat ze hun handschoenen niet hoeven uit te trekken. 
Blijft compatibel met touchscreens, ook na het wassen.

BIJKOMENDE FUNCTIES

MECHANISCHE 
BESCHERMING

SNIJBESCHERMING 
ISO B | C | D

Dit gamma handschoenen voelt licht en fijn aan, zonder in te boeten op de doeltreffendheid die nodig is om de 
arbeiders te beschermen bij het uitvoeren van diverse handelingen met of zonder snijrisico’s. De werknemers 
krijgen de juiste handschoen van snijklasse A tot en met D zowel in droge als olieachtige omgevingen.

Een ultra lichte 
werkhandschoen 
voor algemene 

werkzaamheden.

Ultra lichte 
werkhandschoenen voor 

toepassingen met snijrisico.

Crotch versteviging

Biedt extra bescherming in dit 
blootgestelde gebied voor meer 
duurzaamheid. Deze versteviging 

zorgt voor een langere 
levensduur van de handschoen, 
wat de productiviteit verhoogt 

en de kosten drukt.

ULTRA COMFORTABEL MECHANISCH GAMMA

MEERVOUDIGE BESCHERMING

Snijniveau gemakkelijk te 
identificeren dankzij de duidelijke 

markering.

Felgeel is de meest gebruikelijke kleur om gevaar aan te 
duiden, omdat het menselijk brein deze kleur het makkelijkst 

opmerkt. De handen van de arbeiders zijn van op afstand 
zichtbaar in alle omstandigheden, vooral bij weinig licht. De 

veiligheid wordt verhoogd in sectoren die extra
zichtbaarheid en veiligheidsmaatregelen vereisen.

Eenvoudig te 
identificeren

Liner met hoge 
zichtbaarheid

ULTRANE 681
SNIJBESCHERMING

NIVEAU A

TRIMTOEPASSINGEN

LOGISTIEKE TOEPASSINGEN

ALGEMENE MONTAGE

KRYTECH 694ULTRANE 681

KRYTECH 692 KRYTECH 693

KRYTECH 692
SNIJBESCHERMING

NIVEAU B

KRYTECH 693
SNIJBESCHERMING

NIVEAU C KRYTECH 694
SNIJBESCHERMING

NIVEAU D



EN 388

4X21A

ISO
13997:

4.9N
(500g)

ULTRANE KRYTECH

Productnaam

681 692 693 694

Snijbescherming

EN 388
prestaties

ANSI-prestaties

Liner

Polyamide en elastaan.

Gebreide pols met verstevigd 
elastiek.

HDPE, composietvezels & 
elastaan.

Gebreide pols met verstevigd 
elastiek.

HDPE, composietvezels, elastaan en staaldraad.

Gebreide pols met verstevigd elastiek.

Gauge 18

Kleur Marineblauw Geel met hoge zichtbaarheid

Coating Nitrilschuim coating op handpalm en vingers

Lengte 23 - 28 cm 24 - 29 cm

Maat 6 7 8 9 10 11

Wasbaarheid 1 keer bij 40°C

Verpakking 1 paar individueel verpakt - 1 masterbag van 12 paar - 48 paar per doos

Sectoren Mechanische industrie / Automobielindustrie / Luchtvaartsector / Productiesector / Bouwsector / Vervoer en logistiek

Er zijn verschillende risico’s, afhankelijk van de omgeving. Mapa Professional biedt u een compleet assortiment 
beschermende handschoenen en mouwen. Bezoek onze website mapa-pro.com

SNIJBESCHERMING

NIVEAU A

Kies de beste bescherming uit ons ULTRA COMFORTABEL MECHANISCH GAMMA die het best aan uw 
behoeften voldoet.

PRODUCTKENMERKEN

www.mapa-pro.com
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ISO
13997:

9.7N
(990g)

EN 388

3X42B

ANSIANSI

ABRASION

ISO
13997:

18N
(1830g)

EN 388

4X42D

SNIJBESCHERMING

NIVEAU B
SNIJBESCHERMING

NIVEAU D

ANSIANSI

ABRASION

Touch screen Touch screen

ANSIANSI

ABRASION

Touch screen Touch screen

ISO
13997:
14.5N

(1450g)

EN 388

4X42C

SNIJBESCHERMING

NIVEAU C

ANSIANSI

ABRASION


