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ACTIVE SENSE
LINIA PRODUKTÓW



Dzięki własnym zakładom produkcyjnym, Grupa LEBON opracowała program projektowania 
ekologicznego, stanowiący połączenie cech dotyczących bezpieczeństwa dermatologicznego i 
środowiskowego.

Uwzględniając ważność swojego „śladu ekologicznego” i pragnienie zmniejszenia negatywnego 
wpływu na środowisko, LEBON, dzięki tej nowej technologii, wprowadza zmiany mające
 na celu zwiększenie liczby materiałów recyklowanych, zachowanie bioróżnorodności 
i zredukowanie ingerencji ekologicznej. Ambicją LEBON jest produkcja rękawic 
ochronnych przy użyciu rewolucyjnej technologii CLEAN PU®.

ACTIVE SENSE, innowacja by zawsze zapewniać 
więcej komfortu!

LEBON wprowadza nową linię ACTIVE SENSE, pierwszą linię rękawic oferującą użytkownikowi 
optymalny komfort i gwarancję bezpieczeństwa. Aby tworzyć zawsze bardziej wydajne produkty dla 
użytkownika, zespół działu Badań i Rozwoju zaprojektował ACTIVE SENSE, linię rękawic ochronnych 
skupiających się na komforcie operatora.

Ta innowacja została zaprojektowana z zamiarem zwiększenia wygody użytkowników, zapewniając 
operatorowi przyjemne do noszenia i komfortowe rękawice, pozwalające przy tym na niezrównaną 
ochronę rąk. Zaletami nowej formuły powłoki z PU jest większa odporność na zużycie i większa   
trwałość.

Nowa innowacja LEBON zapewnia użytkownikowi pracę w lepszych warunkach i jednocześnie 
chroni go przed zagrożeniami mechanicznymi mogącymi wystąpić na jego stanowisku pracy.

Linia ACTIVE SENSE oferuje wiele korzyści: ochronę rąk, komfort, a przede wszystkim wygodę noszenia 
rękawic. Poza tym, te rękawice ochronne mniej się brudzą i mają doskonałą odporność na zużycie.

PO CO CHRONIĆ SWOJE RĘCE?
Ręce są  najważniejszym narzędziem Człowieka, są niezbędne i delikatne. Dlatego konieczne 
jest ich zabezpieczenie przed różnymi zagrożeniami, takimi jak skaleczenia, oparzenia i uderzenia. 
Brak rękawicy ochronnej może spowodować uszkodzenia, które często okazują się nieodwracalne 
(przyczyna 27% wypadków przy pracy *). Wybierając rękawice ochronne LEBON, użytkownik 
decyduje się na rękawice , które spełniają najwyższe oczekiwania w zakresie ochrony i przestrzegania 
obowiązujących norm .

Rękawice te posiadają powłokę CLEAN PU® w kolorze czarnym w części chwytnej oraz na końcówkach palców. Całość 
wykonana dodatkowo w technologii ACTIVE SENSE®.

Komfort jest drugim kryterium wyboru rękawic przez 
operatora. Pierwsze kryterium to jego bezpieczeństwo. 
Przede wszystkim, operator chce mieć optymalną 
ochronę i cieszyć się niezrównanym komfortem.

Konieczne jest chronienie rąk operatorów, gdyż są one 
pierwszym narzędziem Człowieka. Biorąc to pod uwagę, 
LEBON stworzył linię ACTIVE SENSE.

LEBON zaprojektował linię rękawic, które są w 
stanie chronić operatora, ale także zapewnić mu 
niezrównaną wygodę podczas wykonywania różnego 
rodzaju zadań.

*http://www.o¨ciel-prevention.com/protections-individuelles/les-mains/detail_dossier_CHSCT.php?rub=91&ssrub=101&dossid=221

KOMFORT

CHRONIONE RĘCE

ACTIVE SENSE, jedna z �agowych innowacji Grupy LEBON

PRZYJEMNE W NOSZENIU

KILKA SŁÓW O CLEAN PU®

NASZE RĘKAWICE ACTIVE SENSE

Komfort, odporność, chwyt

Komfort, chwyt, zręczność Komfort, chwyt, zręczność

Komfort, odporność, chwyt

Komfort, odporność, chwyt

MASTERBLACK
Rękawice dziane bezszwowo, 
uiglenie 13, ze 100% włókna 
polietylenowego z dodatkiem 
elastanu, włókna mineralnego 
oraz 100% teksturowanego, 
czarnego poliamidu.

EASYFIT
Rękawice dziane bezszwowo, 
uiglenie 13, ze 100% 
włókna polietylenowego z 
dodatkiem elastanu oraz 100% 
teksturowanego, czarnego 
poliamidu.

EASYFIT/SD
Rękawice dziane bezszwowo, 
uiglenie 13, ze 100% włókna 
polietylenowego z dodatkiem 
elastanu, 100% teksturowanego, 
czarnego poliamidu oraz 
włókna węglowego.

MASTERBLACK/SD
Rękawice dziane bezszwowo, 
uiglenie 13, ze 100% włókna 
polietylenowego z dodatkiem 
elastanu, włókna mineralnego, 
100% teksturowanego, czarnego 
poliamidu oraz włókna 
węglowego.

STEELFIT
Rękawice dziane bezszwowo, 
uiglenie 13, ze 100% włókna 
polietylenowego z dodatkiem 
elastanu, włókna ze stali nierdzewnej 
oraz 100% teksturowanego, szarego 
poliamidu.
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