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ACTIVE SENSE
KATALOG PRODUKTŮ

KATALOG PRODUKTŮ
ACTIVE SENSE



Díky svým vlastním výrobním jednotkám zavedla společnost LEBON program udržitelného designu, 
který je kombinací dermatologické bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Společnost LEBON bere ohled na svoji ekologickou stopu a snaží se omezit dopad na životní prostředí 
a tato nová technologie jí umožňuje více recyklovat, chránit biodiversitu a omezit svůj dopad. Ambicí 
společnosti LEBON je vyrábět ochranné rukavice s touto revoluční technologií CLEAN PU®.

ACTIVE SENSE, inovace 
přinášející stále více pohodlí!

LEBON představuje novou řadu rukavic ACTIVE SENSE, která jako první uživatelům přináší optimální 
pohodlí a dokonalou bezpečnost. Protože chceme našim uživatelům nabízet stále efektivnější 
výrobky, náš tým z oddělení výzkumu a vývoje navrhnul ACTIVE SENSE, řadu ochranných rukavic 
zaměřenou na pohodlí pracovníka. 

Za touto inovací stojí snaha zvýšit spokojenost uživatelů tím, že jim poskytneme rukavice, které budou 
příjemné a pohodlné a zároveň zaručí nesrovnatelnou ochranu rukou. Nové složení PU vrstvy má tu 
výhodu, že přináší lepší odolnost proti opotřebení a delší životnost.

Díky této nové inovaci společnost LEBON uživatelům umožňuje pracovat v lepších podmínkách, aniž 
by to mělo dopad na ochranu před mechanickými riziky na pracovišti.

Řada ACTIVE SENSE nabízí mnoho výhod: ochrana rukou, pohodlí a navíc jsou tyto rukavice 
příjemné na nošení. Kromě toho se tyto ochranné rukavice méně špiní a mají vynikající odolnost 
proti opotřebení. 

PROČ BYSTE MĚLI SVÉ RUCE CHRÁNIT?
Ruce jsou prvním nástrojem člověka, jsou nepostradatelné a zranitelné. Proto je musíte chránit 
před různými riziky jako je pořezání, popálení nebo nárazy. Pokud ochranné rukavice nepoužíváte, 
vystavujete se rizikům zranění, která mohou mít v některých případech trvalé následky (27% příčin 
pracovních úrazů*). S ochrannými rukavicemi LEBON uživatel sází na výrobek, který splňuje nejvyšší 
požadavky na ochranu a vyhovuje platným normám.

Tyto rukavice mají povlak CLEAN PU®, v  černé barvě s úpravou ACTIVE SENSE v oblasti dlaně a na konečcích prstů a 
elastický lem na zápěstí.

Pohodlí je při výběru rukavic hned druhým kritériem. 
Na prvním místě zůstává bezpečnost. Pracovník hledá 
především optimální ochranu a nesrovnatelné pohodlí.

Protože jsou ruce prvním nástrojem člověka, je nadmíru 
důležité je chránit. A právě z  této úvahy společnost 
LEBON vyšla při tvorbě své řady ACTIVE SENSE.

Společnost LEBON navrhla řadu rukavic schopných 
chránit pracovníka, ale zároveň mu přinést nesrovnatelné 
pohodlí při práci.

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

POHODLÍ

CHRÁNĚNÉ RUCE

ACTIVE SENSE, jedna z předních inovací společnosti LEBON

PŘÍJEMNÉ NA NOŠENÍ

TECHNOLOGIÍ CLEAN PU®

NAŠE RUKAVICE ACTIVE SENSE

Pohodlí, Odolnost, Úchop
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MASTERBLACK
Bezešvé pletené rukavice, úplet 
13 s přidáním elastanu.
100% polyetylénové vlákno 
s vysokou hustotou, minerální 
vlákno 
a 100% texturovaná polyamidová 
příze černé barvy.

EASYFIT
Bezešvé pletené rukavice, úplet 
13.
100% polyetylénové vlákno 
s  vysokou hustotou s přidáním 
elastanu a 100% polyamidovým 
texturovaným vláknem černé 
barvy.

EASYFIT/SD
Bezešvé pletené rukavice, 
úplet 13.
100% polyetylénové vlákno 
s vysokou hustotou s přidáním 
elastanu a 100% polyamidovým 
texturovaným vláknem černé 
barvy s tmavě šedou nití.

MASTERBLACK/SD
Bezešvé pletené rukavice, úplet 
13 s přidáním elastanu.
100% polyetylénové vlákno 
s vysokou hustotou, minerální 
vlákno a 100% texturovaná 
polyamidová příze černé a 
tmavě šedé barvy.

STEELFIT
Bezešvé pletené rukavice, 
úplet 13 s přidáním elastanu.
vysoce pevná tkanina, 
100% polyetylénové vlákno, 
vlákno z  nerezové oceli a 
texturovaného polyamidu šedé 
barvy.
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