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ACTIVE SENSE
KATALÓG PRODUKTOV

KATALÓG PRODUKTOV
ACTIVE SENSE



Vďaka svojim vlastným výrobným jednotkám zaviedla spoločnosť LEBON program udržateľného 
dizajnu, ktorý je kombináciou dermatologickej bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Spoločnosť LEBON berie ohľad na svoju ekologickú stopu a snaží sa obmedziť vplyv na životné 
prostredie a táto nová technológia jej umožňuje viac recyklovať, chrániť biodiverzitu a obmedziť svoj 
dopad. Ambíciou spoločnosti LEBON je vyrábať ochranné rukavice s touto revolučnou 
technológiou CLEAN PU®.

ACTIVE SENSE, inovácia 
prinášajúca čoraz viac pohodlia!

LEBON predstavuje nový rad rukavíc ACTIVE SENSE, ktorý ako prvý užívateľom prináša optimálne 
pohodlie a dokonalú bezpečnosť. Pretože chceme našim užívateľom ponúkať stále efektívnejšie 
výrobky, náš tím z oddelenia výskumu a vývoja navrhol ACTIVE SENSE, rad ochranných rukavíc 
zameraný na pohodlie pracovníka. 

Za touto inováciou stojí snaha zvýšiť spokojnosť užívateľov tým, že im poskytneme rukavice, ktoré 
budú príjemné a pohodlné a zároveň zaručí neporovnateľnú ochranu rúk. Nové zloženie PU vrstvy 
má tú výhodu, že prináša lepšiu odolnosť proti opotrebovaniu a dlhšiu životnosť.

Vďaka tejto novej inovácii spoločnosť LEBON používateľom umožňuje pracovať v lepších 
podmienkach bez toho, aby to malo vplyv na ochranu pred mechanickými rizikami na pracovisku.

Rad ACTIVE SENSE ponúka mnoho výhod: ochrana rúk, pohodlie a navyše sú tieto rukavice príjemné 
na nosenie. Okrem toho sa tieto ochranné rukavice menej špinia a majú vynikajúcu odolnosť proti 
opotrebovaniu. 

PREČO BY STE MALI SVOJE RUKY CHRÁNIŤ?
Ruky sú prvým nástrojom človeka, sú nenahraditeľné a zraniteľné. Preto ich musíte chrániť pred 
rôznymi rizikami ako je porezanie, popálenie alebo nárazy. Ak ochranné rukavice nepoužívate, 
vystavujete sa rizikám zranenia, ktoré môžu mať v niektorých prípadoch trvalé následky (27% príčin 
pracovných úrazov*). S ochrannými rukavicami LEBON užívateľ vsádza na výrobok, ktorý spĺňa 
najvyššie požiadavky na ochranu a vyhovuje platným normám.

Tieto rukavice majú vrstvu CLEAN PU® v čiernej farbe s úpravou ACTIVE SENSE v oblasti dlane a na končekoch prstov a 
elastický lem na zápästí.

Pohodlie je pri výbere rukavíc hneď druhým kritériom. 
Na prvom mieste zostáva bezpečnosť. Pracovník hľadá 
predovšetkým optimálnu ochranu a neporovnateľné 
pohodlie.

Pretože sú ruky prvým nástrojom človeka, je nadmieru 
dôležité ich chrániť. A práve z tejto úvahy spoločnosť 
LEBON vyšla pri tvorbe svojho radu ACTIVE SENSE.

Spoločnosť LEBON navrhla rad rukavíc schopných 
chrániť pracovníka, ale zároveň mu priniesť 
neporovnateľné pohodlie pri práci.

*http://www.o²ciel-prevention.com/protections-individuelles/les-mains/detail_dossier_CHSCT.php?rub=91&ssrub=101&dossid=221

POHODLIE

CHRÁNENÉ RUKY

ACTIVE SENSE, jedna z popredných inovácií spoločnosti LEBON

PRÍJEMNÉ NA NOSENIE

TECHNOLÓGIA CLEAN PU®

NAŠE RUKAVICE ACTIVE SENSE

Pohodlie, Odolnosť, Úchop
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MASTERBLACK
Bezšvové pletené rukavice, 
úplet 13 s  pridaním elastanu.
100% polyetylénové vlákno s 
vysokou hustotou, minerálne 
vlákno a 100% 100% 
polyamidovým textúrovaným 
vláknom čiernej farby.

EASYFIT
Bezšvové pletené rukavice, 
úplet 13.
100% polyetylénové vlákno s 
vysokou hustotou s pridaním 
elastanu a 100% polyamidovým 
textúrovaným vláknom čiernej 
farby.

EASYFIT/SD
Bezšvové pletené rukavice, 
úplet 13.
100% polyetylénové vlákno s 
vysokou hustotou s pridaním 
elastanu a 100% polyamidovým 
textúrovaným vláknom čiernej 
farby a uhlíkovým vláknom.

MASTERBLACK/SD
Bezšvové pletené rukavice, 
úplet 13 s pridaním elastanu.
100% polyetylénové vlákno 
s vysokou hustotou, minerálne 
vlákno a 100% polyamidovým
textúrovaným vláknom čiernej
farby a uhlíkovým vláknom.

STEELFIT
Bezšvové pletené rukavice, 
úplet 13 s pridaním elastanu.
Vysoko pevná tkanina, 
100% polyetylénové vlákno, 
vlákno z nerezovej ocele a 
textúrovaného polyamidu 
šedej farby.

4X43D

4343B 4343B

4X43D

4X43E


