


Představte si ochranné rukavice, které jsou tak 
příjemné, pohodlné a citlivé, že ani nevíte, že je 
máte na sobě. Vytvoření tohoto jedinečného pocitu 
je hnací silou nové kolekce sedmi modelů TEGERA 
Infinity od Ejendals. Víc než jen další rodina 
máčených rukavic, je to zcela nová zkušenost s 
neomezenou přesností, přilnavostí, měkkostí, 
zručností a samozřejmě ochranou.

Tajemství, jež tato řada ochranných rukavic skrývá 
je v nové patentované technologii, která 
posouvá přesnost ovládání a komfort na novou 
úroveň. Ať vás čeká jakákoliv práce, neváhejte tyto 
rukavice vyzkoušet a poznejte ten Infinity pocit.

VYZKOUŠEJTE SI 
INFINITY (NEKONEČNÝ) 
POCIT



MAGICKÝ ZPŮSOB 
MÁČENÍ 

Je to naše tajemství. Unikátní výrobní proces, jež nám umožňuje kombinovat supermoderní materiál pro máčení 
rukavic s extra hebkým a ochranným vláknem. Je to otázka způsobu pletení, máčení s výběrem vhodného 
vlákna, která nám umožnila vytvořit rukavice s úžasně jemnou citlivostí v konečcích prstů.

Kombinací Nitrilu a PU na vodní bázi jsme při máčení dosáhli excelentní ohebnosti, nekompromisní 
ochrany a mimořádný úchop. Nitril je syntetická guma bez obsahu latexu, jež tomu dodává vysokou úroveň 
citlivosti. Společně s PU na vodní bázi si můžete být jistí, že tyto ochranné rukavice neobsahují žádné 
nebezpečné látky, které mohou ohrozit vaše zdraví (DMF-free).



TEGERA® KVALITA A 
BEZPEČNOST V KAŽDÉM 
DETAILU

Od roku 1949, jsou TEGERA® produkty vyvíjeny a navrhovány v Leksand
(Švédsko) s jediným cílem: chránit ruce pracujících lidí a nabídnout ten 
nejvyšší stupeň výkonu, síly a odolnosti. 

Jsme hrdí na to, že můžeme být v popředí ve vývoji a inovaci ochranných 
rukavic, kde klademe velkou pozornost také ergonomii, komfortu a tomu 
jak vám rukavice padnou. 

Náš neustálý vývoj zahrnuje také širokou škálu důkladných testů, včetně 
dodržování globálního OEKO-TEX® standardu pro zajištění nejvyšší 
úrovně bezpečnosti.



TEGERA® INFINITY™

JEDNOU MÁČENÉ15GG
Ultra-tenké rukavice pro přesnou 
práci v suchém a lehce vlhkém 
prostředí.
TEGERA® 8800/8801
8800/8801 – velikost: 6-11

TEGERA® INFINITY™ KOLEKCE
NOVÁ GENERACE OCHRANNÝCH RUKAVIC S PATENTOVANOU TECHNOLOGIÍ MÁČENÍ

TEGERA® INFINITY™
DVAKRÁT MÁČENÉ 18GG
Pro velmi vlhké a zaolejované 
prostředí s požadavkem na úchop 
bez kompromisů.
TEGERA® 8802/8803/8804
8802 – velikost: 6-11
8803/8804 – velikost: 7-11

TEGERA® INFINITY™
CRF® CUT B 18GG 
Pro vysokou ochranu před 
pořezáním ostrými předměty.
TEGERA® 8805/8806
8805 – velikost: 6-11
8806 – velikost: 7-11

TDM-LEVEL: B



TEGERA® INFINITY™
CRF® CUT D 15GG 
Pro extra ochranu před pořezáním 
ostrými předměty.
TEGERA® 8807/8808
8807 - velikost: 6-11
8808 - velikost: 7-11

TDM-LEVEL: D

TEGERA® INFINITY™
CRF® CUT D 15GG 
Pro extra ochranu před pořezáním 
ostrými předměty.
TEGERA® 8811/8812
8811 - velikost: 6-11
8812 - velikost: 7-11

TDM-LEVEL: D

TEGERA® INFINITY™ KOLEKCE
NOVÁ GENERACE OCHRANNÝCH RUKAVIC S PATENTOVANOU TECHNOLOGIÍ MÁČENÍ



CO NA TO ŘÍKAJÍ NAŠÍ 
ZÁKAZNÍCI
Několik komentářů od našich zákazníků, kteří již měli možnost testovat 
naše rukavice z řady Infinity. 

Fantasticky hladká –
kdy si je můžeme koupit?
Technical services personnel at a major airline 

Skvělá obratnost a citlivost 
prstů. Tyto rukavice budou velmi 
populární.

Police responsible for arms storage 

Neuvěřitelně flexibilní rukavice, když 
uvážím maximální ochranu před 
pořezáním.
Special forces SWAT commando team



Naše dva modely rukavic TEGERA Infinity™ s jednovrstvým 
máčením jsou ideální pro suché až lehce vlhké prostředí, kde 
je vyžadován vysoký stupeň obratnosti, kontroly, včetně 
vysokého komfortu. 
Unikátní technologie máčení umožňuje vyrobit super tenké, 
měkké a poddajné rukavice. 
Kdykoliv budete pracovat na montáži, inspekci nebo lehkých 
opravách, můžete důvěřovat rukavicím, které jsou vytvořeny 
pro excelentní úchop, citlivý dotek a ochranu.

DVA INFINITY MODELY S JEDNOVRSTVÝM MÁČENÍM

TAK KOMFORTNÍ, ŽE TÉMĚŘ 
ZAPOMENETE, ŽE MÁTE NA SOBĚ 
RUKAVICE



ULTRA JEMNÝ MIX!
TEGERA® INFINITY™ 8800

Souměrný tvar
zlepšuje ohebnost a 
citlivost prstů

Hladký povrch
zlepšuje úchop v suchém a 
vlhkém prostředí

S ultra jemným, hladkým 
povrchem a extra hebkou 
podšívkou je model TEGERA®

Infinity™ 8800 rukavicí pro lehké 
práce s vysokou citlivostí, 
excelentním úchopem a ochranou. 
Je ideální pro práci, kde je kladen 
vysoký požadavek na obratnost 
prstů a přesnost.

Unikátní technika máčení
dělá rukavici super jemnou a 
poddajnou

15GG extra-jemné úplet
je extrémně jemný a komfortní

4121X x1xxxx

EN 388:2016 EN 407



PROSTĚ EXTRA GRIP!
TEGERA® INFINITY™ 8801

15GG extra-jemný úplet
je extrémně jemný a komfortní

Pěnový povrch
zlepšuji úchop v mastném 
prostředí

Unikátní technika máčení
dělá rukavici super jemnou 
a poddajnou

Vytvořena pro dokonalý úchop 
v suchém a lehce 
vlhkém/mastném prostředí -
rukavice TEGERA® Infinity™ 
8801 bude dokonalým 
pomocníkem pro práci všeho 
druhu s požadavkem na 
vysokou citlivost prstů, 
dokonalý úchop. S tímto 
modelem získáte vše co 
očekáváte od ochranné rukavice 
z kolekce Infinity.

Souměrný tvar
zlepšuje ohebnost a 
citlivost prstů

4121X x1xxxx

EN 388:2016 EN 407



Olej, mastnota nebo voda bývá často důvod, proč vám z 
ruky něco vyklouzne, spadne. Nechcete ale používat ty 
tlusté, neohebné rukavice! Použili jsme způsob 
dvojitého máčení pro vytvoření tří ultra tenkých, 
komfortních rukavic, které kombinují spolehlivý úchop s 
vysokou citlivostí v prstech.

TŘI INFINITY MODELY S DVOJITÝM MÁČENÍM



PŘESUŇME SE NA 18-GAUGE 
HEBKOST

Je všeobecně známo, že vyšší počet stehů = tenčí rukavice. 
Co tím chceme říct? Použijme tento příklad. 
Standardní rukavice tohoto typu se běžně vyrábí s úpletem 13 
nebo 15gg. Ale u naší Infinity kolekce tří modelů s dvojitým 
máčením jsme použili úplet s 18gg.

To znamená, že nabízíme minimálně stejnou obratnost a 
ochranu jako u standardně dostupných modelů s 15gg, ale s 
mnohem vyšší jemností, citlivostí a prodyšností. Naše tajemství 
je v patentované technologii máčení.



KOMFORT SE STŘETÁVÁ S 
ODOLNOSTÍ PROTI OLEJI
TEGERA® INFINITY™ 8802

18GG úplet
je super tenký, komfortní 
a prodyšný

Dvojité máčení
pro extra ochranu před 
kapalinami

S dvojitým máčením a pěnovým 
povrchem nabízí TEGERA®

Infinity™ 8802 vylepšený úchop v 
mokrém a mastném prostředí. 
Tenká, komfortní a prodyšná 
podšívka stále zaručuje skvělou 
obratnost a citlivost. 

Pěnový povrch
zlepšuji úchop v 
mastném prostředí

Souměrný tvar
zlepšuje ohebnost a 
citlivost prstů

Unikátní technika 
máčení
dělá rukavici super 
jemnou a poddajnou

4121X x1xxxx

EN 388:2016 EN 407



NEJHEBČÍ CESTA PRO BOJ S 
KAPALINOU
TEGERA® INFINITY™ 8803
V prostředí s vyšším obsahem 
kapalin nebo oleje TEGERA®

Infinity™ 8803 zajišťuje extra 
ochranu nejen dlaně, ale i hřbetu 
ruky po klouby prstů (3/4 máčení). 
Ale i přesto budete stále obdivovat 
dokonalou citlivost v konečcích prstů 
a obratnost, kterou rukavice z řady 
Infinity nabízí.

¾ máčená
pro zvýšenou ochranu před 
kapalinami

Dvojité máčení
pro extra ochranu před 
kapalinami

Pěnový povrch
zlepšuji úchop v 
mastném prostředí

Souměrný tvar
zlepšuje ohebnost a 
citlivost prstů

Unikátní technika máčení
dělá rukavici super jemnou 
a poddajnou

18GG úplet
je super tenký, komfortní 
a prodyšný

4121X x1xxxx

EN 388:2016 EN 407



HOTOVÝ OCHRÁNCE PŘED 
KAPALINAMI
TEGERA® INFINITY™ 8804

Naše Top ochranná rukavice před 
vodou a olejem TEGERA® Infinity™ 
8804 je ideálním řešením pro situace, 
kdy je vyžadována maximální 
obratnost a ochrana ve velmi mastném 
prostředí. Stále ultra tenká, komfortní 
a poddajná s mimořádnou ochranou 
před kapalinami.

Celo-máčená
chrání celé ruce 
před kapalinami

Voděodolná
Dokonalá ochrana 
před kapalinami

xx1

Dvojité máčení
pro extra ochranu před 
kapalinami

Pěnový povrch
zlepšuji úchop v 
mastném prostředí

Souměrný tvar
zlepšuje ohebnost a 
citlivost prstů

Unikátní technika máčení
dělá rukavici super jemnou 
a poddajnou

4121X x1xxxx

EN 388:2016 EN 407

xx1

EN 511

18GG úplet
je super tenký, 
komfortní a prodyšný



Kdo říká, že ochranné rukavice nemohou kombinovat 
komfort s vysokou ochranou před pořezáním? Měli 
jsme stejné myšlenky, když jsme kombinovali 
unikátní technologii máčení z rukavic řady Infinity s 
TEGERA® Cut 5 CRF® podšívkou. Výsledkem jsou dva 
modely nad očekávání komfortních rukavic s nejvyšší 
ochranou a obratností.

DVA CRF® PROTIŘEZNÉ MODELY



SESTROJENO PRO OCHRANU. 
UŠITO NA MÍRU.



18GG S BONUSEM… 
TEGERA® INFINITY™ 8805 

18GG CRF úplet –
Cut level B extra komfort 
spojen s vysokou ochranou 
před pořezáním

Touch screen pro snadné ovládání 
digitálních zařízení s dotykovým displejem

S flexibilním úchopem bez omezení, 
zakřivenými prsty a CRF® úpletem, TEGERA®

Infinity™ 8805 Cut B nabízí  unikátní 
kombinaci bezpečnosti a komfortu. Super 
tenký 18gg úplet v kombinaci s unikátní 
technologii máčení zaručuje, že rukavice je 
extrémně flexibilní a poddajná, zatím co 
nejtenčí proti-řezná vlákna dodávají 
odolnost a sílu – ideální řešení pro ty 
nejjemnější montážní práce, kde se mohou 
vyskytovat i ostré hrany. Bonusem u tohoto 
modelu je schopnost ovládat dotykové 
displeje různých zařízení.

4X41B x1xxxx

EN 388:2016 EN 407

Zpěvněno PU na 
vodní bázi 
Pro extra odolnost 
a ochranu

Pěnový povrch
zlepšuji úchop v mastném 
prostředí

Unikátní technika máčení
dělá rukavici extra jemnou 
a poddajnou

Souměrný tvar
zlepšuje ohebnost a 
citlivost prstů



TEGERA® Infinity™ 8806 Cut B nabízí 
unikátní kombinaci bezpečnosti a komfortu. 
Se stejným přínosem a vlastnostmi jako 
model 8805, ale v provedení s ¾ máčení 
pro větší odolnost a extra ochranu před 
kapalinami. Ideální řešení pro montážní 
práce ve více zaolejovaným prostředím, kde 
se mohou vyskytovat ostré hrany. Bonusem u 
tohoto modelu je schopnost ovládat 
dotykové displeje různých zařízení.

4X42B x1xxxx

EN 388:2016 EN 407

Zpěvněno PU na vodní bázi 
Pro extra odolnost a ochranu

Pěnový povrch
zlepšuji úchop v 
mastném prostředí

Unikátní technika máčení
dělá rukavici extra jemnou 
a poddajnou

Souměrný tvar
zlepšuje ohebnost a citlivost prstů

Touch screen pro snadné ovládání 
digitálních zařízení s dotykovým displejem

Dvojité máčení
pro extra ochranu před 
kapalinami

¾ máčená
pro zvýšenou ochranu 
před kapalinami

18GG CRF úplet –
Cut level B extra komfort 
spojen s vysokou ochranou 
před pořezáním

18GG S BONUSEM… 
TEGERA® INFINITY™ 8806 



MĚKKÝ ÚCHOP SE POTKÁVÁ S 
MIMOŘÁDNOU OCHRANOU
TEGERA® INFINITY™ 8807 

15GG CRF úplet -
Cut level D
pro extra komfort s 
nejvyšší ochranou 
před pořezáním

S flexibilním úchopem, zahnutými prsty 
a CRF® úpletem, nabízí TEGERA®

Infinity™ 8807 Cut D unikátní 
kombinaci bezpečí a komfortu. 
Technika máčení zajišťuje, že rukavice 
je měkká a poddajná, zatím co proti-
řezné vlákno dodává extra sílu a 
odolnost – ideální pro montážní práce a 
další činnosti, kde se můžou vyskytovat 
ostré hrany.

Zpěvněno PU na vodní bázi 
Pro extra odolnost a ochranu

Pěnový povrch
zlepšuji úchop v 
mastném prostředí

Souměrný tvar
zlepšuje ohebnost a 
citlivost prstů

Unikátní technika máčení
dělá rukavici extra jemnou 
a poddajnou

4543 x1xxxx

EN 388:2003 EN 407

4X43D

EN 388:2016



VODA, OLEJ, POŘEZÁNÍ? 
VZDORUJTE VŠEMU.
TEGERA® INFINITY™ 8808 
Měkká, odolná vodě, oleji a pořezání, to 
je rukavice TEGERA® Infinity™ 8808 
Cut D, která posouvá ochranu rukou na 
další úroveň. Stále nabízí vysokou 
flexibilitu v kombinaci s dvojitým 
máčením, zatím co proti-řezné vlákno 
dodává extra sílu a odolnost. Model 
8808 je ideální pro náročné prostředí, 
kde je stále vyžadována vysoká 
obratnost.

Dvojité máčení
pro extra ochranu před 
kapalinami

Zpevněno PU na vodní bázi 
Pro extra odolnost a ochranu

Pěnový povrch
zlepšuji úchop v 
mastném prostředí Souměrný tvar

zlepšuje ohebnost a 
citlivost prstů

Unikátní technika máčení
dělá rukavici extra jemnou 
a poddajnou

¾ máčená
pro zvýšenou ochranu před 
kapalinami

4543 x1xxxx

EN 388:2003 EN 407

4X43D

EN 388:2016

15GG CRF úplet -
Cut level D
pro extra komfort s 
nejvyšší ochranou 
před pořezáním



MĚKKÝ ÚCHOP SE POTKÁVÁ S 
MIMOŘÁDNOU OCHRANOU
TEGERA® INFINITY™ 8811 

S flexibilním úchopem, zahnutými prsty a 
CRF® úpletem, nabízí TEGERA® Infinity™ 
8811 Cut D unikátní kombinaci bezpečí a 
komfortu. Technika máčení zajišťuje, že 
rukavice je měkká a poddajná, zatím co 
proti-řezné vlákno dodává extra sílu a 
odolnost – ideální pro montážní práce a 
další činnosti, kde se můžou vyskytovat 
ostré hrany. Vybavená extra dlouhou 
manžetou pro ochranu zápěstí - ideální 
pro montážní práce a další činnosti, kde se 
můžou vyskytovat ostré hrany.

x1xxxx

EN 407

4X43D

EN 388:2016

15GG CRF úplet -
Cut level D
pro extra komfort s 
nejvyšší ochranou 
před pořezáním

Zpevněno PU na vodní bázi 
Pro extra odolnost a ochranu

Pěnový povrch
zlepšuji úchop v 
mastném prostředí

Souměrný tvar
zlepšuje ohebnost a 
citlivost prstů

Unikátní technika 
máčení
dělá rukavici extra 
jemnou a poddajnou



VODA, OLEJ, POŘEZÁNÍ? 
VZDORUJTE VŠEMU.
TEGERA® INFINITY™ 8812 

Extra měkká a také odolná vůči vodě, oleji 
a pořezání, TEGERA® Infinity™ 
8812 Cut D – celo-máčená rukavice 
posouvá bezpečnost ochranných rukavic na 
vyšší úroveň. Pojem flexibility, spojený s 
řadou ochranných rukavic TEGERA Infinity 
je zachován, i v provedení s dvojitým 
máčením pro ty nejnáročnější podmínky. 
Proti-řezná vlákna dodávají požadovanou 
ochranu a odolnost. Model 8812 je vhodný 
pro prostředí, kde je stále vyžadována 
vysoká obratnost prstů.

x1xxxx

EN 407

4X43D

EN 388:2016

15GG CRF úplet -
Cut level D
pro extra komfort s 
nejvyšší ochranou 
před pořezáním

Zpevněno PU na vodní bázi 
Pro extra odolnost a ochranu

Pěnový povrch
zlepšuji úchop v 
mastném prostředí

Souměrný tvar
zlepšuje ohebnost a 
citlivost prstů

Unikátní technika máčení
dělá rukavici extra jemnou 
a poddajnou

Celo-máčená
chrání celé ruce 
před kapalinami

Dvojité máčení
pro extra ochranu před 
kapalinami



PRACUJEME NA NULOVÉM 
POČTU ÚRAZŮ RUKOU

TEGERA® je značka ochranných rukavic společnosti Ejendals, 
rodinné společnosti ze Švédska, která přináší vysokou úroveň 
bezpečí a ergonomie. Naší vizí je nulový počet úrazů rukou, 
což znamená, že jsme přesvědčeni o správnosti našeho 
rozhodnutí vyrábět takové produkty, které pomohou lidem žijícím 
v Evropě pracovat bezpečně.

Abychom tohle mohli uskutečnit, pracujeme se spoustou 
zákazníků, kteří využívají Ejendals Safety Concept -
strukturovaný přístup ke vzdělání, nastavení cílů a jejich 
dodržování na pracovišti. Tento přístup zahrnuje také Ejendals 
Academy, místo, kde školíme manažery bezpečnosti, jak zlepšit 
bezpečnost zaměstnanců a snížit dlouhodobé náklady.




