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3M G3000 Baret

Baş Koruma

Baretin arkasına uzatılan kenar ense bölgesi için ekstra bir koruma sağlar.
Ayarlanabilir Vidalı Bağlantılı Oluşu Kullanıcıya Konfor sağlar. Bu önemli
özellik, baretin başa ne kadar sağlam oturacağını belirler. Kolayca ayarlanabilir. Kulaklık ve vizör gibi aksesuarların barete takılmasını sağlayan bağlantı
noktası. En yüksek konfor ve hijyen için değiştirilmesi kolay olup, vinil (PVC)
veya yumuşak deriden üretilmiştir.

3M H700 Baret

Essafe Ge 1537 Baret

Kulaklıklar veya yüz siperleri için aksesuar yuvaları.
Başa mükemmel oturma için 4 noktalı pim kilidi ya da yumuşak kayış.
6 noktalı pim kildi ve mandal kombinasyonu da kullanılabilir.
Opisyonel havalandırmalı gövde.
Kullanıcı hareketliliği ve daha iyi görüş için kısa siper ve kompakt dizayn.
Havalandırmalı kafa bandı.

Bu baret kullanıcıya tam bir konfor sağlar.
Darbelere, 50c ısıya, -10 c soğuğa, neme karşı dayanıklı olarak üretilmiştir.
Bu barette terbandı standart olarak takılmaktadır. Alnın tümünü kaplar.
Kullanıcı için tam bir konfor sağlar.
Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir.

Starline 1470-AL Baret

Essafe Ge 1548 Baret

• 53-65 cm otomatik ayarlanabilir baş bantlıdır.
• 6 noktadan bağlantılı polietilen içliği vardır.
• Kulaklık takılabilir HDPE koruyucu baret
• 8 Adet hava deliği mevcuttur.
• 180˚ Ters olarak takılabilir.
• Yükseklik ayarı yapılabilir.
• Ter emici alın pedi vardır.
• 2cm kısa siperliklidir.

Ağırlık: 390 gr
Essafe Baret kullanıcıya tam bir konfor sağlar. darbelere, + 50c ısıya, -10 c
soğuğa, neme karşı dayanıklı olarak üretilmiştir. Essafe baretde terbandı
standart olarak takılmaktadır. Alnın tümünü kaplar. Kullanıcı için tam bir
konfor sağlar. Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde
dizayn edilmiştir. Standartlardaki tüm mekanik testlere karşı mukavimdir.
Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir.

Essafe GE 1536 Baret
Darbelere, 50c ısıya, -10 c soğuğa, neme karşı dayanıklı olarak üretilmiştir.
Bu barette terbandı standart olarak takılmaktadır. Alnın tümünü kaplar.
Kullanıcı için tam bir konfor sağlar.
Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Standartlardaki tüm mekanik testlere karşı mukavimdir.

Essafe Ge 1560 Baret
Vida sistemi ile sıkıştırma
6 Noktadan bağlantı
Kulaklık takılabilir,
-30 'C +50 'C, 20.000 Volt ve 30.000 Volt,

3M 2721 Gri Koruyucu Gözlük
Düşük maliyetli koruma ve rahatlık. 2720 Klasik Seri Gözlükler hafiftir ve
kullanıcıya güvenilir bir koruma ve yüksek rahatlık sağlar.
Füme lensli ve mavi çerçeveli.
Uzun süreli ve rahat bir kullanım için optik sınıf 1 ile üstün koruma
Daha fazla dayanıklılık için çizilmeyi önleyen kaplama ile iyi bir darbe direnci
Buğulanmayı azaltan ve daha net bir görüş sağlayan buğulanma önleyen
kaplama
Hafif ve rahat

Essafe Yüz Koruyucu Siperlik
Her türlü başa ayarlanarak kullanılabilir. 20x40 cm. ebatında 1mm. kalınlığındaki polikarbonat vizörün kenarı Alüminyum ile desteklenmiştir.

Delta Plus Brava 2 Clear Gözlük
Polikarbonat tek camlı gözlük.
Yumuşak düz tip saplar.
Entegre polikarbonat burun parçası.
Baret ve kulak koruyucularla bir arada rahat kullanım.
Yan koruma.

Delta Plus Fuji 2 Gradient Gözlük

Göz Koruyucular

Polikarbonat çift camlı gözlük. İki materyalli saplar. Yumuşak uçlar. Yumuşak
TPE burun parçası.
Çerçeve : Polikarbonat / Naylon
Camlar : Polikarbonat
Ağırlık : 29 g

3M 2720 Şeffaf Koruyucu Gözlük
Düşük maliyetli koruma ve rahatlık. 2720 Klasik Seri Gözlükler hafiftir ve
kullanıcıya güvenilir bir koruma ve yüksek rahatlık sağlar.
Şeffaf lensli ve mavi çerçeveli.
Uzun süreli ve rahat bir kullanım için optik sınıf 1 ile üstün koruma
Daha fazla dayanıklılık için çizilmeyi önleyen kaplama ile iyi bir darbe direnci
Buğulanmayı azaltan ve daha net bir görüş sağlayan buğulanma önleyen
kaplama
Hafif ve rahat

Delta Plus Pacaya Clear Şeffaf Gözlük
* Polikarbonat tek camlı gözlük
* Entegre polikarbonat burun parçası.
* Ayarlanabilir naylon saplar.
* Yan koruma.
* Frame : nylon.
* Lenses : polycarbonate.
* Weight : 36 g.
* Hareketli saplar ile tüm yüz tiplerine uygundur
* Toz ve şok koruması için çıkarılabilir köpük çerçeve

Baymax S400 İş Güvenlik Gözlüğü
Ayarlanabilir gövdesi ile Baymax S400, profesyonellerin en çok tercih ettiği
modeldir.
Sportif görünümlü şık tasarımıyla, performans ve stilin mükemmel birleşimidir.
Termal ve kimyasal riskler de dahil olmak üzere, çok çeşitli risk faktörlerine
karşı koruma sağlarlar.

Delta Plus Lipari 2 T5 Kaynakçı Gözlüğü
*Kırılmaz polikarbonat malzemeye sahip iş güvenliği gözlüğüdür.
*Ayarlanabilir kolları vardır.
*Çizilmez ve kırılmaz polikarbonat tek parça cam sayesinde dayanıklı bir
üründür.
*Polikarbonat burun desteği üründe bulunmaktadır.

Delta Plus Egon Clear İş Gözlüğü
Ekstra konforlu yumuşak TPE burun parçası.
Çerçeve ve cam : polikarbonat.
Buğulanmaz Cam
Çizilmez Cam

Viola Valente Koruyucu Gözlük
Çerçeve: Naylon, kaymaz burun pedli
Sap: İleri geri ayarlanabilir
Lens: polikarbonat (hard coated) Kalınlık: 2,2 mm
Renk: Şeffaf

Delta Plus Ruiz 1 Goggle Koruyucu Gözlük
Şeffaf polikarbonat gözlük.
Esnek PVC çerçeve.
4 yerden dolaylı havalandırma.
Kumaş elastik kayış.

Delta Plus Galeras Goggle Koruyucu Gözlük
Delta Plus Egon Light Mirror İş Gözlüğü
Ergonomik gözlük
Şeffaf polikarbonat cam
Spor görünüm
İki materyalli saplar
Ekstra konforlu yumuşak PVC burun parçası
26 gr

-Saydam polikarbonat gözlük
-Dolaylı havalandırma
-Esnek PVC ve plastik çerçeve
-Yansıtmasız geniş ekran
-Koruyucu gözlük ve tek kullanımlık yarım solunum maskeleriyle birlikte
kullanılacak şekilde geliştirildi
-Geniş elastik kayış
-Buğu yapmaz-Çizilmez

3M Peltor H510a Optime 1 Kulaklık

Drager X-Pect 8110 Gözlük
X-pect 8110’un kalıplanmış yüz koruyucusu sizi küçük damlacıklara ve
sıçramalara karşı mükemmel şekilde korur.
Büyük tekli camıyla X-pect 8110 koruyucu gözlükler, standart numaralı
gözlüklerle birlikte kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
X-pect 8110 koruyucu gözlükler, yoğun kullanımda bile numaralı gözlüklerde
buğulanmayı önlemek için yanal havalandırma özelliğiyle donatılmıştır.

TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir.
Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar
kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe
takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür.
Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Modern tasarım ve yumuşak
yapı, birçok kulak yapısıyla bire bir uyuşmaya izin verir.

Drager X-Pect 8120 Gözlük
Her baş şekline uyum için ileri-geri uzunluk ayarı ve açısı değiştirilebilir yapı
Geniş görüş alanı ve çizilmeyi önleyici kaplama X-pect 8120 koruyucu
gözlükleri, ürünün kullanıcılar tarafından yüksek seviyede kabul görmesini
sağlayacak şekilde geniş bir görüş alanı sunar. Ayrıca bu seri, en zorlu koşullarda net görüş sağlaması ve uzun süre kullanılabilmesi için çizilmeyi önleyici bir
kaplamaya sahiptir

Göz Duşu Toz Kimyasal
Kimyasal ve türevleri asitli-kostik-alkaliler ve cilde temas edebilicek ortamlarda kullanılmaktadır. Toz, kir, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görülmez olan ve vücuda zarar veren bu tür işlemler için yapışmasını engelleme
amaçlı kullanılmaktadır.

3M Peltor H510a Optime 1 Kulaklık
3M™ Peltor Optime I H510A kulaklık çok hafif olmasının yanısıra çok yönlü
koruma sağlar. Kulaklığın az çıkıntılı, düşük profilli yapısı diğer koruyucu
ekipmanlar ile kullanımını kolaylaştırır.
Kısa yada uzun kullanımlar için tercih edilebilir.
Geniş kapama halkaları sıvı ve köpük karışımı benzersiz bir madde ile doldurulmuştur.
Maksimum yalıtım ve düşük temas basıncı sağlanmıştır.
Kolay taşınır olmalarıyla birlikte, hafif ve ince tasarımı ile konforu sağlar.
Ayarlanabilir baş bandı sayesinde herkes için kullanımı uygundur. Kolaylıkla
uyum gösterir.

Kulak Koruyucular
3M Peltor Optime 2 H520A Kulaklık
3M™ PELTOR Optime II Ense Bantlı Kulaklık H520A-407-GQ

Starline 1453-T Kulak Tıkacı
Nem direnci ve diğer iş güvenliği ekipmanları ile uyumluluk. Kulak tıkaçları
yeniden kullanılabilir ve kalıplı olduğundan elle şekil verme, bastırma gerektirmez.
Parmak kavrama tasarımı yerleştirme kolaylığını arttırır, kirli ellerle bile
takılmasına imkan verir. Ürün standart olarak tek ölçüde sunulmaktadır.

Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve
takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına
yardımcı olur
Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak
temiz kalmasını sağlar
Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına
yardımcı olur

Essafe Sarı Ge 2601 Kulaklık
Kişiler aşırı gürültülü ortamlara (85 dB ve daha yüksek) maruz kaldığında,
gürültüye bağlı işitme kaybını önlemek için kullanılır. Yeterli koruma sağlanması için düzgün bir şekilde takılmalıdır.

Solunum Koruma
3M Peltor Optime 3 H540A Kulaklık
Çifte muhafaza teknolojisi rezonans etkisinin en aza indirilmesine yardımcı
olur
Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına
yardımcı olur
Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve
takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak
temiz kalmasını sağlar

Drager X-plore 1510 V FFP1 Ventilli Maske
Drager Xplore® 1500 toz maskelerinin benzersiz SYNSAFE® filtre malzemeleri,
solunumu en az seviyede etkilerken maksimum filtreleme sunarak kullanım
kolaylığını garanti altına almaktadır.
Yüze tam oturan düz katlamalı tasarım ekstra güvenlik sağlamaktadır.
Dayanıklı band terletme yapmadan işinize odaklanmanızı sağlar.
Tek parça, elastik kumaşlı baş bandı değişik baş ölçülerine uyacak şekilde
ayarlanabilir.
Drager Xplore® 1500 katlanabilir model toz maskeleri EN 149:2001 + A1:2009
™a uygun ve CE sertifikalı olarak üretilmektedir.

Starline MK-04 Manşonlu Kulaklık
Baş bantlı, EKONOMİK modeldir. Yukarı aşağı ayarı sayesinde her türlü ölçüye uygun olarak
kullanılabilir. Görünebilirlik için kulaklıklar farklı renktir. Kulakları rahatsız etmez.

Drager X-plore 1520 FFP2 Ventilli Maske
Drager X-plore 1520 V toz maskesi katı ve sıvı partiküller de dahil olmak üzere
tozlara karşı yüksek koruma sağlar.
SYNSAFE filtre malzemeleri, solunumu en az seviyede etkilerken maksimum
filtreleme sunarak kullanım kolaylığını garanti altına almaktadır.
Yüze tam oturan düz katlamalı tasarım ekstra güvenlik sağlamaktadır.
Dayanıklı bandı terleme yapmadan işinize odaklanmanızı sağlar. Tek parça,
elastik kumaşlı bandı değişik baş ölçülerine uyacak şekilde ayarlanabilir.

Essafe Ge-1425 Kulak Tıkacı
Gürültü düşürme seviyesi: SNR 24 dB. En çok kullanılan popüler kulak
tıkaçlarından biridir. Çok hafif olup, yıkanabilme özelliği sayesinde çokça
kullanılabilir. Kordonlu olması çabuk kaybolmasını önler.

Drager 1730 FFP3 Ventilli Maske
Dräger X-plore® 1730 V Toz Maskelerinin Sanayide, Madencilikte, Özel Ticaret,
Tarım Ve Hizmet Uygulamalarında Karşılaşılan İnce Tozlara, Katı Ve Ve Sıvı
Parçacıklara Karşı Etkin Koruma Sağlayan Parçacık Filtreleyici Toz Maskesidir.
Ürün Portföyünde, EN149:2001'e Uygun Olarak Üretilmiştir.

Drager P1 Partikül Filtre Pedi
Düşük profilli tasarımı ve 5 gramlık çok hafif özelliğe sahip Drager P1 partikül pedi, drager tam ve
yarım yüz maskeleri ile birlikte kullanıma uygundur. Kullanıcısı tarafından kolayca donanımı
sağlanabilir. Katı ve sıvı parçacıklara karşı oldukça etkilidir. Düşük solunum direncini destekler.

Drager X Plore 3300 Yarım Yüz Maske

Drager Filtre Pedi Kapağı

Drager A1B1E1K1 serisi gaz maskesi filtresi, çalışılan çevre şartlarının değişkenliğine göre
karşılaşılması muhtemel çeşitli gazların filtrelenmesi ve rahat çalışma imkanının sağlanması
adına kullanılan bir filtredir. Kaynama derecesi 65°C ve üzerinde olan organik bileşenlere ait gaz
ve buharlara, inorganik gazlar ve buharlara, sülfür oksit ve hidrojen klorür ve amonyağa karşı tam
koruma sağlar.

Drager bayonet bağlantılı maskeler ile uyumludur.
Yarım yüz maske 3300-3500 modelleri, tam yüz maske 5500 modeli ile uyumludur.
P1 ve P2 Drager pedler ile uyumludur.Yenilikçi Dräger X-plore® Bayonet filtre serisi, geniş bir
uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır. Modern tasarımı, düşük solunum direnci ile birleştirir.
Bayonet filtre, solunum maskesinin yan tarafına konumlanması, kullanıcıya geniş, engelsiz bir
görüş alanı sunar.

Drager X-Plore 5500 Tam Yüz Maskesi

Drager X-Plore Abek1 Gaz Maskesi Filtresi

Drager X-plore® 5500 tam yüz maskesi, sadece güçlü solunum korumasının değil, aynı zamanda
net bir görüş sağlamanın da zorunlu olduğu ortamlar için doğru çözümdür.
Üç kat sızdırmazlık kenarına sahip çift contalı çerçeve, hemen her yüz şekli için güvenli bir koruma
ve maskenin emniyetli şekilde oturmasını sağlar.
Dayanıklı EPDM'den üretilen maske gövdesi, maskenin uzun süreli kullanılması halinde bile
yüksek seviyede kullanım konforu sağlar.
180°'lik geniş açıya sahip cam, mükemmel çevresel görüşle birlikte geniş bir görüş alanı sağlar.

Maksimum kullanım konforu sağlayan filtre sistemi. Dräger X-plore® bayonet filtreleri kolayca
takılır, görüş alanıyla ilgili kısıtlamaları minimuma indirir ve zararlı gazlara, buharlara ve
parçacıklara karşı güvenilir bir koruma sağlar.A: Organik bileşenlere ait gaz ve buharlar (Aseton,
Benzol, Fenol, Trikloretilen, Toluen, Metanol vb.)B: İnorganik gazlar ve buharlar. Klor,
Hidrojensülfür, hidrosiyanik asit vb.E: Sülfürdioksit, HidrojenklorürK: AmonyakKahverengi, Gri,
Sarı, Yeşil ile Simgelenen Gazlar İçin Etkilidir.

Drager X-Plore 6300 Tam Yüz Maskesi

Drager A1 Gaz Filtresi

Dräger X-plore® 6300, hem konfordan hem kaliteden ödün vermek istemeyen, maliyet konusunda duyarlı kullanıcılara yönelik, etkin aynı zamanda düşük maliyetli bir tam yüz maskesidir. Bu
tam yüz maskesi, dünya çapında onlarca yıl kullanım sonrasında kendini kanıtlamış olan Panorama Nova® Standart maskelerin devamı olup canlı renklerle ve entegre barkodla tekrar tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Drager A1 Gaz Maskesi filtresi, organik gazlara ve buharlara (> 65 ° C kaynama noktasına) karşı
koruma aracı olarak kullanılabilir. En çok kullanılan kimyasallar; Benzen, Etil asetat, Sikloheksan,
Etanol, Ksilen ve izomerleri, Toluen, 4-metil-2-pentanol, Hekzan, İzooktan dır. Bu filtreler sadece
gaz içindir ve parçacıklara karşı koruma sağlamaz.

3M 6200 Yarım Yüz Maskesi
6200 Yarım Yüz Maskesi ekonomik, az bakım gerektiren, kolay kullanılan ve son derce hafif bir
üründür. Maske bağları beşik süspansiyonu konforlu bir oturma için tasarlanmıştır. Uzun süreli
çalışmalar sırasında konfor için hafif elastomerik malzeme. 82 g'lık ultra düşük ağırlık. Düşük profil
tasarımı görüş alanı ile enterferansı en aza indirir. İkiz filtre tasarımı daha düşük solunum direnci
sağlar ve dengeli ağırlık dağılımı ile yüz oturma. Gazlar, buharlar ve partiküllere karşı koruma için
çok çeşitli filtrelere takılan bayonet bağlantı sistemi.

3M 6059 Gaz Buhar Filtresi
Gaz ve Buhar Filtresi 6059, organik buharlara karşı koruma sağlar. 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi
Yarım ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur. Kolay oturma için Bayonet bağlantı sistemi. Filtreler,
bağlantı sistemi ile donatılmış tüm 3M™ Yarım ve Tam Yüz Maskelerinde kullanılabilir.

Drager A1B1E1 Filtre
Drager ABE1 Organik, İnorganik Asit Gaz Filtresi Drager ABE1 Filtre organik, inorganik asit ve
gazlara karşı 30 x OEL veya 1000 ppm (hangisi daha düşükse) kadar organik / inorganik asit
duman ve buhar konsantrasyonu. Drager ABE1 Filtre Özellikleri A : Organik gaz ve buharlar ile
çözücüler- Aseton, Benzol, Fenol, Trikloretilen, Toluen, Metanol vb. B : Asit gazlar (İnorganik) gaz
ve buharlar - Arsın, Bromin, Kolr, Fostin, Halojenler, Nitrik asit, vb. E: Kükürt dioksit, Hidrojen
siyanit (pürsik asit) silfrik asit vb.

El Koruma

Drager X-plore RD40 Gaz Filtresi

Beybi Kn2 Nitril Eldiven

İster kimya endüstrisi, ister otomotiv, gemi yapımı veya metal endüstrisi olsun, her türlü endüstriyel uygulamada, Drager X-plore Rd40 Bağlantılı Filtreler maskeler ile birlikte yaygın şekilde
kullanılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden maddelere karşı koruma sağlarken, düşük solunum
direnci ile yüksek performanslı kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Bu eldiven yükleme/taşıma/montaj ve diğer genel işlerde kullanılmakta olup, ayrıca otomotiv ve
inşaat sektörlerinde, bahçe/tarım (ziraat) işleri ve sanayide kullanılmaktadır, Eli daha iyi kavrayabilmesi için özel bir kalıbı ve örgü bilekliği vardır. Bu sayede konforlu bir kullanım olanağı sağlar,
Yırtılma ve aşınmaya karşı dirençli bir üründür, Pamuk astarlı dokuması bulunmaktadır, Nitril
kaplıdır ve rengi sarıdır,

3M 6800 Tam Yüz Maskesi

Beybi KN2+Plus Nitril Eldiven

Partiküller ve/veya çeşitli gazlar ve buharlara karşı solunum korumasına destek için uygun 3M
Partikül Filtreleri ya da Kartuşları ile kombine edin. Yumuşak, alerjik olmayan elastomerik baş
parçası ile son derece hafif (400 gr). Geniş görüş alanı ve çizilmeye karşı dayanıklı tam yüz lensi
(EN166:2001 B). Gelişmiş konfor, dayanıklılık ve temizleme kolaylığı için hafif, iyi dengeli tasarım
ve silikon yüz parçası. Hava temizleme ve beslemeli hava solunum cihazı modlarında kullanılabilir. Merkez adaptör verilen soluğu aşağı yönlendirir.

Tüm endüstri kollarında genel amaçlı işler için, montaj ve mekanik işleri,otomotiv, yükleme,
sanayi ve inşaat alanlarında kullanıma uygundur.
Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar.
Tam nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir. Aşınmaya ve yırtılmaya karşı
direnç sağlar. Pamuk astarlı dokumaya sahiptir. Sarı renkli nitril kaplıdır.

Starline E-001-OR Deri Eldiven
Deri Eldiven; Avuç içi ve tüm parmakları ince yarma deriden imal edilmiştir. El üstü turuncu koton
kumaştandır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Yüksek aşınma, delinme ve
yırtılma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir.

Beybi KN350 Nitril Eldiven

Starline E-072 Eldiven

Genel amaçlı işler için, montaj, otomotiv, yükleme, taşıma, sanayi ve inşaat alanlarında, tarım ve
bahçe işlerinde kullanıma uygundur. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve
konforlu kullanım sağlar. Pamuk astarlı dokumaya sahiptir. Sarı renkli nitril kaplıdır.

Bir çok endüstride kaynak işlemlerinde, metal parçaların taşınması ve kesilmesinde, montaj ve
kaplama işlemlerinde, ağır metal işlemlerinde, enjeksiyon kalıplarında, soğuk ve sıcak parçaların
kullanımında, tamirat madencilik, yük taşıma gibi alanlarda ve demir çelik endüstüsinde kullanılır.

Beybi Pn7 Nitril Eldiven

Starline E-101 Eldiven

Özellikle riskli çalışma alanlarında çalışanların işin türüne uygun koruyucular kullanılması gerekir.
Bu koruyuculardan biri olan Beybi PN7 nitril eldiven; inşaat, maden ve sanayi gibi çok sayıda
sektörde sıklıkla kullanılan bir üründür. Yüzeyi nitril kaplama olan bu ürün; CE, EN 388 ve EN 420
belgelidir ve bu belgelerin gerektirdiği standartlara uygundur. Yırtılma ve delinme gibi sorunlar
olmadan uzun yıllar kullanılabilir. Sarı rengiyle şık bir görünüme de sahip olan ürün, çift olarak
satışa sunulur. Beybi PN7 nitril eldiven tamamen pamuk dokumadır. Bu nedenle kullanım anında
herhangi bir rahatsızlık hissine yol açmaz. Örgü bileklikli yapısı bileklerinizin ağır işler sırasında
zarar görmesini engeller.

Özellikle, argon kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı kullanım
sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması
dayanımı arttırır.

Beybi Zebra Nitril Eldiven

Straline E-93 Sandy Finish Köpük Eldiven

Aşınmaya ve yırtılmaya karşı dirençlidir
Özel dokusu sayesinde üstün kaydırmazlık özelliği
Yağ, benzin ve kimyasallara karşı dirençli
Dikişsiz polyester örme
Ele mükemmel uyum
Nitril kaplama
Kırmızı - Siyah - Mavi renkli örme Siyah renkli nitril kaplama

Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine
sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Köpük nitril kaplaması
sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

Delta Plus Nitrex 801 Eldiven
Avuç ve parmaklarda kabarık dokulu kumaş. Kaymazlık , teri emer , konfor. Uzunluk 33 cm. Silikon
içermez

Starline H2-45 Kauçuk Eldiven

Regeltex Izole Eldiven

Bu ürünler karşılanan standartlara uygun olarak orta dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan
ve kullanıcıyı koruma amacıyla üretilmiş ürünlerdir. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü
olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma
sağlar. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.

Avrupa standardının EN 60903:2003 ve uluslararası standart IEC 60903:2002 canlı çalışmaya
uygunluk standartlarına uygun eldivenler geniş bir yelpazede üretilmektedir.
Aynı şekilde, canlı kategorisinde çalışılan III (ölümlü riskler) için yalıtım eldiven sınıflandırır Kişisel
Koruyucu Donanım ilişkin 89/686/EEC direktifinin Madde 11b uygulamak için izlenmesi gereken

Starline H2-60 Kauçuk Eldiven

Regeltex Class-4 İzole Eldiven

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, demir, çelik ve metal
ürünleri imalatı, genel amaçlı makinelerin imalatı, uçak, demiryolu, otomotiv gibi ulaşım yolu
imalatları, bina ve bina dışı inşaat çalışmaları, ulaştırma ve depolama çalışmaları ve mekanik
çalışmalarda kullanım için uygundur.

Avrupa standardının EN 60903:2003 ve uluslararası standart IEC 60903:2002 canlı çalışmaya
uygunluk standartlarına uygun eldivenler geniş bir yelpazede üretilmektedir.
Aynı şekilde, canlı kategorisinde çalışılan III (ölümlü riskler) için yalıtım eldiven sınıflandırır Kişisel
Koruyucu Donanım ilişkin 89/686/EEC direktifinin Madde 11b uygulamak için izlenmesi gereken

VENICUT 34 Eldiven

Delta Plus NI175 Nitril Eldiven

Yüksek performanslı elyaf. Avuç içi ve parmak uçlarında poliüretan kaplama. Kaplama: %100
poliüretan.

Pamuk jarse astar üstüne nitril. 6 cm kanvas güvenlik manşeti. Tam kaplama.
Eldiven: %100 nitril kaplamalı ve sertleştirilmiş (lateks akronitril bütadiyen).
Jarse pamuk destek

Karam Kp45A Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri
D Halka konum : Bir adet arkada ,iki adet önde ,iki adet yanda Alüminyum

Beybi Petrolcü Eldiveni
Isıya ve sürtünmelere karşı dayanıklılık sağlar. %100 doğal NİTRİL kaplaması esneklik, mekanik
direnç ve yağ tutmama özelliğinden dolayı yırtılma, delinme ve sürtünmeye karşı mükemmel bir
koruma sağlar. Petrol Ürünleri - Mazot - Yağ ürünlerine karşı maksimum koruma sağlar. PVC ve
hafif deri eldivenlere alternatif olarak el sağlığına karşı en uygun eldiven alternatifidir.

Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Bel, Ayak
Dokuma Malzemesi : Polyester
Kolon genişliği : 45 mm
Toka Sistemi : Düz
Ağırlık : 2,170 Kg.
Standart : EN 358 - EN 361 - EN 813

Karam KA341 Şok Emici Statik Halat
Karam KA 341 Şok Emici Çift Kollu Statik Halatlı Büyük Kancalı Polyester üretim statik halatÇift
emniyetli büyük kanca karabina1.2 Metre halat boyu44 mm polyester kolon gövdeEN 354 EN 355
EN 362 standartlarındadır.

Yüksekten Koruma
Kaya Safety P-455 YO

Haru KD06 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

İndikatörlü otomatik tokalar sayesinde hızlı kuşanma ve üst düzey güvenlik.Düşüş izlenebilirliği
sağlayan sırt bölgesindeki gösterge ile daha fazla kontrol imkanı. Elastik bacak kolonlarıyla
yürüme ve tırmanmada hareket özgürlüğü. Ergonomisi arttırılmış dışa bakan kullanıcı dostu D
halkalar. 4 adet malzeme ve 6 adet el aleti taşıma askısıyla düzenli ve rahat çalışma. Periyodik
bakımların ve ürün ömrünün takibi için korunaklı etiket

Polimer gövde darbelere karşı korur ve neredeyse zarar görmez. Dia 4mm galvanizli çelik tel halat
geliyor. Bağlantı ucunda kancaya sahiptir. Minimum kırılma dayanımı 12kn'dir.

Safeset Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

Haru KD10 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

89/686/Eec Direktifinin En361 Standardına Göre Ce1019 Onaylanmış Kuruluşta YapılanTestlere
Göre Üretilmiştir.
Ergonomik,Hafif,Kaliteli Malzemelerden Üretilmiştir.
Standart 1,20Mt Uzatma Halatı,
Ce Li Karabinası İle Beraber Set Halinde Verilmektedir.
Kullanımı Kolay Ekonomik Yerli Üretimdir

Polimer gövde darbelere karşı korur ve neredeyse zarar görmez.
Dia 4mm Galvanizli Çelik Tel Halat geliyor. Dönme hareketi ile Ankraj Gözü.
Çalışırken veya bir Düşme durumunda istenmeyen ip bükülmesini önler.
Minimum Kırılma Dayanımı 12kN'dir.

Polly Boot Çizme

Ayakkabılar

Çelik burunludur.
Topuk antistatik şok emici özelliktedir.
Yüsey ve Taban yağa dayanıklıdır.
Çizme su geçirmez özelliktedir.
Çizme elektrostatik deşarj özelliğine sahiptir.
Taban kaymaz özelliktedir.
Taban aşınmalara karşı dayanıklıdır.
Çizmede soğuk İzolasyon mevcuttur.
Çizmede sıcak İzolasyon mevcuttur.
10.000 V' ye kadar elektriğe dayanıklıdır.
-25 Derece soğuğa karşı dayanıklıdır.
Polly Boot çizme boyu 37cm ' dir.

Mekap Jüpiter 157-01 Ayakkabı
İş Ayakkabısı Mekap 157 Çelik Burunlu iş emniyet ayakkabıları standardına uygun deri kullanılmaktadır. Süet deri zorlu ortamlar için üretilmiştir. Kaliteli, yırtılma ve aşınmaya dayanıklı deridir.
Çelik Burunlu: Çelik burunlu koruyucu mevcuttur. (Çelik burun koruyucu teki 82 gr dır.)Çelik
burunun, 200 J eşdeğerinde bir darbeye ve 1500 daN eşdeğerinde bir yükün altında sıkışmaya
karşı koruma sağlar.

Yılmaz YL 902-02 Ayakkabı
Çift Dansite PU/PU. Mikrofiber. Antibakteriyel ter emici. Nefes alabilen iç taban

Mekap 157 S1P Süet Ayakkabı

Dip Süet Ayakkabı

Ter emici nefes alabilen astar
Nefes alan iç tabanlık
Çelik Burun
40-45 No Arası
57-01 Gray
ISO: EN ISO 20345:2011

DİP ÇELİK BURUNLU İŞ AYAKKABISI ÜRÜNÜMÜZ KALİTELİ İŞ AYAKKABISI MARKALARI ARASINDADIR GÖNÜL RAHATLIĞI İLE KULLANILABİLİR. HEM TABAN HEMDE ÇELİK BURUN KISMI ACI VE SIZI
AYAKTA YAPMAZ

Overguard Ayakkabı
Deri : Yarma Deri, Vidalı Baskılı Deri, Süet Deri
Renk : Gri, Siyah
Standart : EN ISO 20345 S1, S1P, S2, S3 EN ISO 20347, S1, S2,
Taban : Poliüretan Çift Yoğunluklu
Üretim : Saya Üzerine Direkt Enjeksiyon
İç Yapısı : Antibakteriyel Taban Astarı, Antistatik Mostra

Newkamp Y101 S1 Süet Ayakkabı
NEWKAMP ÇELİK BURUNLU S1 İŞ AYAKKABISI • MODEL NO: NW001 – Y101 •YAZLIK MODEL
•TABAN: TEK YOĞUNLUKLU ANTİSTATİK, PETROL VE TÜREVLERİNE DAYANIKLI •SRA KAYMAZLIK
DAYANIMI •BURUN KORUYUCU: ÇELİK •GÜVENLİK KAGEGORİSİ:S1 •TSE ONAYLI CE BELGELİ
•MOSTRA: TEKSTİL+ANTİBAKTERİYEL NEFES ALABİLEN PU •SAYA: HAKİKİ SÜET DERİ (YARMA)
•ASORTİ:

Kaygan Zemin Levhası

Yangın Tüpü

Yalıtkan Paspas

Elektriği iletmez, Alev Almaz
Yağ ve çözücülere karşı dirençlidir.
Kolay yıpranmaz, uzun ömürlüdür
Geri dönüşümü mümkündür, Ekonomiktir.

İş Elbiseleri

İstediğiniz özellikte ve renkte iş elbiseleri
yapılmaktadır..

First Plus İlk Yardım Seti
Set çantasının gövdesi dayanıklı ABS plastikten, iç kapakları
kristal plastikten üretilmiştir.
İçindeki iki şeffaf kapak vasıtası ile her iki gözde de ürünlerin saklanmasını sağlar. Tek hamlede kolayca açılabilir kilit
sistemine sahiptir.
Duvar monte aparatı ile sabit ve mobil kullanım imkanı
sağlar
.
Parlak floresan turuncu rengi ile en az ışıkta bile görülebilir.

Uyarı Levhaları

Dekota/pvc/lamine/sticker istenilen
boyutta logolu uyarı levhaları üretimi
yapılmaktadır.

