
ULTRA KONFOR
MEKANİK SERİSİ
GENEL KULLANIM VE KESİLMEYE KARŞI KORUMA 
KURU VE AZ YAĞLI ORTAM
HASSAS İŞLER



Konfor ve hareket özgürlüğü, eldivenle çalışan herkes için çok önemlidir. Eldivenin en üst düzeyde konfor ve hareket 
özgürlüğü sunmasını sağlayarak el yorgunluğunu minimuma indirir.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Mapa Professional’ın Ar-Ge uzmanları yeni bir ultra hafif eldiven serisi 
tasarladılar.
ULTRA COMFORT SERİSİ eldivenlerimiz, sunduğu üstün konfor seviyeleri, optimum nefes alabilirlik ve mükemmel 
hareket özgürlüğü sayesinde her türlü uygulamada uzun kullanım süreleri için idealdir. Çalışanları korumak için 
en iyi çözümleri sunmayı taahhüt ediyoruz, bu nedenle kesilmeye karşı koruma özelliğinden hiçbir ödün vermedik!
Hassas iş eldivenlerimiz, ISO A seviyesinden D seviyesine kadar kesilmeye karşı dayanıklıdır ve yüksek kesilme 
seviyelerine ve görünürlüğe sahiptir.

ULTRA KONFOR SERİSİNİN 
ÖNEMLİ FAYDALARI

KONFOR
18 örme sıklığı sayesinde hafiflik hissi, kullanıcıya gün boyu mükemmel konfor ve hareket özgürlüğü sağlar.

Yüksek kaliteli teknik ipliklerimiz ve inç başına daha fazla ağ sayesinde eldivenler elinizin şekline daha iyi uyum 
sağlayarak ikinci bir cilt etkisi yaratır. 

Daha yüksek örme sıklığına sahip bu astar daha esnektir ve el yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur.

İPLİK KAPLAMA - SARMA TEKNİĞİ
Bu teknik, kesik önleyici liflerden kaynaklanan cilt 
tahrişlerini azaltmak için kullanılır.
Sert kesilmeyi önleyici liflerin iç astarda daha 
yumuşak bir iplikle sarılması ile kullanıcılara 
optimum konfor sağlanmaktadır.

KAPLAMA TEKNİĞİ
Bu teknik, eldivenin iç astar kısmında daha iyi 
konfor sağlamak için kullanılır. Örgü modelini 
yapılandırmamızı sağlar: 2 örgü iplikten en 
yumuşak iplikleri astarın iç kısmına , teknik 
sert iplikleri ise astarın dışana yönlendiriyoruz. 
Tenle temas eden ipliğin en yumuşak iplik 
olmasına her zaman önem vermekteyiz.

Kullanıcının konforunu optimize eden özel ÖRME TEKNOLOJİSİ.
Sadece KryTech eldivenlerinde.

DAHA ÜSTÜN KONFOR İÇİN MAPA PROFESSIONAL        

HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ

Esnek, ince astarı parmak uçlarında 
mükemmel bir hareket özgürlüğü ve 
dayanıklılıktan ödün vermeksizin yüksek 
esneklik sağlar. 

NEFES ALABİLİRLİK
Süper ince astar ile mikro köpüklü nitril 
kaplama arasındaki denge, kullanıcının 
elleri için 360° nefes alabilirlik sağlar.
Dikişsiz örgüsü ve havalandırmalı 
sırtı sayesinde eldiven mükemmel bir 
havalandırma sağlar.

Ultra hafif eldivenlerimiz gelişmiş 18 derece örme teknolojisi 
ile örülmüştür.
Yaygın olarak kullanılan kalın ve küçük dereceli örgüler ile  
kıyasladığımızda; örme sıklığı derecesi ne kadar yükselirse 
eldivenin astarı o kadar incelir,  o kadar hafif ve rahat olur ki 
ikinci bir cilt hissi etkisi sağlar.

ÖRME 10 ÖRME 18

İki farklı örme sıklığının mikroskobik görünümü

BUNU BİLİYOR 
MUYDUNUZ?



DOKUNMATİK EKRAN CİHAZ KULLANIMI

YIKANABİLİRLİK
40°C’de 1 kez yıkanabilir ve 
neticesinde performansta herhangi bir 
düşüş yaşanmaz.

MUHTELİF UYGULAMALAR

DOKUNMATİK EKRAN YETENEĞİ
Her türlü dokunmatik ekranla uyumludur. Bu mükemmel dokunma 
hassasiyeti, eldivenlerini çıkarmaları gerekmediğinden çalışanların 
üretken kalmalarına ve kendilerini korunmalarına yardımcı olur. 
Dokunmatik ekran özelliği yıkandıktan sonra da devam eder.

İLAVE ÖZELLİKLER

MEKANİK 
KORUMA

KESİLMEYE KARŞI 
KORUMA 

ISO B | C | D

Bu eldiven serisi, kesilme riski olan veya olmayan tüm uygulamalarda çalışanları korumak için gereken verimliliği 
hiçbir şekilde etkilemeksizin hafiflik hissi ve ince bir dokunuş sağlar. A’dan D’ye tüm kesilmeye karşı koruma 
seviyelerinde , kuru veya hafif yağlı ortamlarda doğru çözümü sunar.

Genel amaçlı işler için 
ultra hafif çalışma 

eldiveni.

Kesilme riskinin olduğu 
uygulamalara yönelik ultra 

hafif iş eldivenleri.

Ağ takviyesi

Üstün dayanıklılık için, açıkta 
kalan bu alanda ekstra koruma 

sağlar. Eldivenin ömrünü 
uzatarak üretkenliği artırır ve 

maliyetleri düşürür.

ULTRA KONFOR MEKANİK SERİSİ

ÇOKLU KORUMA

Kolay anlaşılır işaretlemesi sayesinde 
kesilmeye karşı koruma seviyesinin 

belirlenmesini kolaylaştırır.

İnsan beyninin en fazla fark ettiği renk olduğundan 
açık sarı en fazla kullanılan tehlike tanımlayıcı renktir. 

Her koşulda, özellikle de aydınlatma koşulları zayıf 
uygulamalarda çalışanların ellerinin uzaktan görülmesini 
sağlar. İlave görünürlük ve güvenlik önlemleri gerektiren 

endüstriler için güvenliği de artırır.

Kolay tanımlama

Yüksek 
görünürlüklü astar

ULTRANE 681
KESİLMEYE KARŞI 

KORUMA

SEVİYESİ A

ÇAPAKLI İŞ UYGULAMALARI

LOJİSTİK UYGULAMALAR

KABLO  MONTAJI

KRYTECH 694ULTRANE 681

KRYTECH 692 KRYTECH 693

KRYTECH 692
KESİLMEYE KARŞI 

KORUMA

SEVİYESİ B

KRYTECH 693
KESİLMEYE KARŞI 

KORUMA

SEVİYESİ C KRYTECH 694
KESİLMEYE KARŞI 

KORUMA

SEVİYESİ D



EN 388

4X21A

ISO
13997:

4.9N
(500g)

ULTRANE KRYTECH

Ürün adı

681 692 693 694

Kesilmeye karşı 
koruma seviyesi

EN 388
performansları

ANSI
performansları

Astar

Poliamid ve elastan.

Güçlendirilmiş elastik ile örme 
bilek.

HDPE, kompozit elyaflar ve 
elastan.

Güçlendirilmiş elastik ile örme 
bilek.

HDPE, kompozit elyaflar, elastan ve çelik.

Güçlendirilmiş elastik ile örme bilek.

Örme Sıklığı 18

Renk Lacivert Yüksek görünürlüklü sarı

Kaplama Avuç içi ve parmaklarda köpük nitril kaplama

Uzunluk 23 - 28 cm 24 - 29 cm

Beden 6 7 8 9 10 11

Yıkanabilirlik 40°C’de 1 defa

Ambalaj 1 çift tekli ambalaj - 12 çift tekli ambalaj  içeren ana torba - 48 çift koli

Endüstriler Mekanik endüstrisi / Otomotiv / Havacılık / İmalat endüstrisi / İnşaat / Ulaştırma ve Lojistik

Çalışma ortamına bağlı olarak çeşitli riskler mevcuttur. Mapa Professional size eksiksiz bir koruyucu eldiven ve kolluk serisi 
sunmaktadır. Lütfen mapa-pro.com adresinden web sitemizi ziyaret edin.

KESİLMEYE KARŞI KORUMA

SEVİYESİ A

ULTRA KONFOR MEKANİK SERİSİNDEN İhtiyaçlarınıza en uygun eldiveni seçin.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

www.tr.mapa-pro.com
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ISO
13997:

9.7N
(990g)

EN 388

3X42B

ANSIANSI

ABRASION

ISO
13997:

18N
(1830g)

EN 388

4X42D

KESİLMEYE KARŞI KORUMA

SEVİYESİ B
KESİLMEYE KARŞI KORUMA

SEVİYESİ D

ANSIANSI

ABRASION

Touch screen Touch screen

ANSIANSI

ABRASION

Touch screen Touch screen

ISO
13997:
14.5N

(1450g)

EN 388

4X42C

KESİLMEYE KARŞI KORUMA

SEVİYESİ C

ANSIANSI

ABRASION


