
ATG – producent rękawic.
Firma inna niż konkurencja.



ATG®

KIM JESTEŚMY

ATG® Lanka (Pvt) Limited (dawniej John Ward 

Ceylon Private Ltd.) jest prywatną firmą

założoną na Sri Lance w 1992r. 

Obecnie ATG jest firmą o zasięgu globalnym

działajaca na wszystkich kontynentach w wielu

krajach.

Jesteśmy producentem rękawic, tylko i 

wyłącznie rękawic.

Mamy największe zakłady tworzące wkłady do 

rękawic w południowo- wschodniej Azji.



 
ATG to 100% kontroli i 0% outsoucingu

• Kontrolujemy proces

produkcyjny w naszych

fabrykach

• Produkujemy i wykańczamy

włókna

• Tkamy własne wkłady

• ….i pokrywamy je sami

Mamy 7 zakładów na Sri Lance i zatrudniamy obecnie ponad 5000 

pracowników.



NASZA FILOZOFIA

Od początku istnienia ATG®’s portfolio produktów oparte

jest na trzech filarach:

• Komfort,

• Trwałość,

• Czystość.

To DNA znajdziesz w każdej rękawicy ATG®



TRWAŁOŚĆ

Rękawice ATG to produkty kilkakrotnie trwalsze niż 

jakiekolwiek inne produkty dostępne na rynku.

Produkty oferujące możliwość znaczącej redukcji kosztów ŚOI 

dla Klienta.



CZYSTOŚĆ
Elementy Programy

• Czyste wytwarzanie

zgodność z REACH, ISO45001

• Czyste Tekstylia
Standard 100 by OEKO-TEX®

• Akredytacja Dermatologiczna
Skin Health Alliance, Testy Kliniczne, 

Naukowy test

• Pranie wstępne (Pre-washing)
czystość, świerzość rękawic

• Pralność

pralne rękawice, redukcja kosztów ŚOI



ATG – dbałość o człowieka

• Producent najczystszych rękawic na rynku

cały asortyment rękawic produkowany przez ATG objęty jest unikalnymi w branży
certyfikatami i deklaracjami dermatologicznymi

• certyfikaty i deklaracje nie osiągalne dla innych wytwórców rękawic.





www.skinhealthalliance.org

Akredytacja dermatologiczna



Nasza infrastruktura

Posiadamy największe zakłady tworzące 

wkłady rękawic w Południowo-Wschodniej 

Azjii

Cała produkcja od tworzenia przędzy po finalny 

produkt odbywa się w naszych zakładach. Nie 

korzystamy z żadnej formy outsourcingu



Nasza infrastruktura

Wszystkie nasze rękawice posiadaja akredytację 

dermatologiczną- są m.in. prane przed zapakowaniem aby 

zagwarantować świeżość produktu

www.atg-glovesolutions.com



Portfolio produktów



Prosta oferta
. . . .  naładowana technologią

proRange®

www.atg-glovesolutions.com



Prosta oferta
. . . .  naładowana technologią

proRange®

www.atg-glovesolutions.com

Rękawice montażowe do suchego środowiska pracy



Prosta oferta
. . . .  naładowana technologią

proRange®

www.atg-glovesolutions.com

Rękawice montażowe do zaolejonego środowiska pracy



Prosta oferta
. . . .  naładowana technologią

proRange®

www.atg-glovesolutions.com

Rękawice chroniące przed przecięciem do:

• suchego środowiska pracy,

• zaolejonego środowiska pracy,



Prosta oferta
. . . .  naładowana technologią

proRange®

www.atg-glovesolutions.com

Rękawice chroniące przed chemią.



Produkty dla ENERGETYKI



www.atg-glovesolutions.com

42-844

Grubość warstwy: 1,10 mm

Dostępne rozmiary: 5  - 12

Rękawica montażowa do różnych prac. 

Najwyższy poziom ochrony i komfortu.

Brak pocenia się dłoni.

OCHRONA 
w codziennych pracach



OCHRONA 
przed ostrymi elementami

MaxiCut® Ultra™44-3445

Grubość warstwy: 1,10 mm

Dostępne rozmiary: 6  - 12

EN 388:2016 – 4542C

Rękawica chroniąca przed przecięciem. 

Najwyższy poziom ochrony

www.atg-glovesolutions.com



www.atg-glovesolutions.com

56-451

Pełne pokrycie nitrylem.

Grubość warstwy dłoniowej – 2 mm

Ciepła, manualna rękawica

4 stopień na przetarcie

Bardzo dobre dopasowanie do dłoni 

EN-PN 388:2003 - 4232

Dostępne rozmiary – 7 do 11

MaxiDry® Zero

EN-PN 511:2006 - 111

EN-PN 407:2004 – X1XXXX

OCHRONA 
przed chłodem i wilgocią



Dziękuję za uwagę.


