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  ‘’  İş Sağlığı ve Güvenliği  ‘’

İDEAL İSG Firması;

1998 yılından itibaren Uluslararası ve Avrupa standartları’na 
uygun olarak üretilmiş iş güvenliği malzemelerinin;ithalatçısı, 
ihracatcısı, Türkiye yetkili genel distribütörü, üreticisi olarak 
geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

North by Honeywell, Miller by Honeywell, RAE by Honeywell 
BWT by Honeywell, MFA, 3M, Dupont, UNICO kendi markası 
olan APEX emniyet kemerleri ve iş eldivenleri gibi kişisel 
koruyucu ekipmanlarda her zaman çözüm ortağınız olarak 
hizmet vermeye devam etmektedir. 

İDEAL iş güvenliği malzeme satışı ve dağıtımını; Ankara Merkez 
Osi, Kayseri,Çukurova Bölge Osi, Marmara Bölge Osi tüm 
Türkiye çapında giderek büyüyen ve gelişen bir yapıda 
vermektedir.

Kişisel koruyucu ekipmanların doğru seçimi, kullanımı, 
korunması, taşınması hakkında gerekli özellikler, ve 
standartların belirttikleri doğru uygulamalar için deneyimli ekibi 
ile birlikte;bölgesel,sektörel, işletmelere özel, ücretsiz 
bilgilendirme seminerlerini de gerçekleştirmektedir.

Güçlü satış ekibi ile işyerimizde veya mağazamızda sizlere en iyi 
çözümleri üretmek için hazır olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
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HONEYWELL A69 

ÖZELLİKLER

• 6 noktalı plast�k �çl�k
• Alın ter bandı
• 2 nokta çene bağı bağlaması 
• 3 sev�ye yüksekl�k  ayarı
•30 mm aksesuar yuvaları çoğu  aksesuar �ç�n uygundur
• Kulaklık ve v�zör �le komb�ne kullanılab�lme �mkanı
• EN 397: 1995, EN50365: 2002

ÖZELLİKLER

• 4 noktalı plast�k �çl�k
• Alın ter bandı
• 2 nokta çene bağı bağlaması 
• 3 sev�ye yüksekl�k  ayarı
•30 mm aksesuar yuvaları çoğu  aksesuar �ç�n 
uygundur
•Kulaklık ve v�zör �le komb�ne kullanılab�lme �mkanı

KULLANIM ALANI 
*(tüm baretler �ç�n geçerl�d�r)
•Yapı ve İnşaat
•K�mya Endüstr�ler�
•Gıda Sanay�
•Genel Endüstr�
•Dem�r ve çel�k endüstr�s�
•Metal çel�k
•Maden ve Taş Ocakları

• Petro-k�myasal
• Taşıma
• Kamu h�zmetler�
• Kaynak
• Ağaç sanay�

DIŞ KABUK
HDPE (Yüksek yoğunluklu Polyethylene)

ISI DİRENCİ
-30 C +50 C

ELEKTRİK KORUMA
440 V

BEDEN
52-60 cm

DEPOLAMA SICAKLIĞI
+5 DERECE •+25 DERECE

HONEYWELL A69R

ÖZELLİKLER

• 6 noktalı plast�k �çl�k
• Alın ter bandı
• 2 nokta çene bağı bağlaması 
• 3 sev�ye yüksekl�k  ayarı
•30 mm aksesuar yuvaları çoğu  aksesuar �ç�n uygundur
• Kulaklık ve v�zör �le komb�ne kullanılab�lme �mkanı
• EN 397: 1995, EN50365: 2002

STANDART
EN 397

ÜRÜN KODU
A59/933150

DIŞ KABUK
HDPE

ISI DİRENCİ
-30 DERECE •+50 DERECE

STANDART
EN 397 EN 50365

BEDEN
52-60 cm

DEPOLAMA SICAKLIĞI
+5 DERECE •+25 DERECE

ÜRÜN KODU
A69/933170

ELEKTRİK KORUMA
440 V

DIŞ KABUK

HDPE

ISI DİRENCİ

-30 DERECE •+50 DERECE

STANDART

EN 397 EN 50365

BEDEN

52-60 cm

DEPOLAMA SICAKLIĞI

+5 DERECE •+25 DERECE

ÜRÜN KODU

A69R/933180

ELEKTRİK KORUMA

440 V

HONEYWELL A59

by Honeywell
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HONEYWELL A79 

ÖZELLİKLER

• 4 noktalı plast�k �çl�k
• Alın ter bandı
• 2 nokta çene bağı bağlaması 
• 3 sev�ye yüksekl�k  ayarı
•30 mm aksesuar yuvaları çoğu  aksesuar �ç�n uygundur
• Kulaklık ve v�zör �le komb�ne kullanılab�lme �mkanı
• EN 397: 1995, EN50365: 2002

HONEYWELL A79R

ÖZELLİKLER

• 6 noktalı plast�k �çl�k
• Alın ter bandı
• 2 nokta çene bağı bağlaması 
• Tekerlek ayarlı baş bandı
• 3 sev�ye yüksekl�k  ayarı
• 30 mm aksesuar yuvaları çoğu  aksesuar �ç�n uygundur
• Kulaklık ve v�zör �le komb�ne kullanılab�lme �mkanı
• EN 397: 1995, EN50365: 2002

3M G3000

ÖZELLİKLER
Havalandırma
Özel�kle sıcak ortamlarda, rahatlık �ç�n b�r 
zorunluluktur. G3000, baret �le �çl�ğ� arasında 
serbest hava akımına �z�n ver�r. Baret üzer�nde yer 
alan havalandırma del�kler� �le b�r arada sunulan 
bu özell�k, konforu arttırarak çalışanların baret� 
sürekl� takmalarını sağlar. 

• Kırmızı noktalı,
• B�r çok havalandırma del�ğ� sayes�nde en �y� 
havalandırmayı sağlar,
• Baret dallara, vb. takılmasını önlemes�ne 
yardımcı olan yuvarlak yumuşak tasarım,
• Mandallı kafa bandı sayes�nde daha kolay ve 
hızlı ayarlama sağlar,
• Aksesuarlar �ç�n bağlantı noktası,

• Ter bandı plast�k veya der� 
olarak tasarlanmıştır, kolay 
değ�şt�r�leb�l�r,
•EN 50365 : EN 397

DIŞ KABUK
HDPE

ISI DİRENCİ
-30 DERECE •+50 DERECE

STANDART
EN 397 EN 50365

BEDEN
52-60 cm

DEPOLAMA SICAKLIĞI
+5 DERECE •+25 DERECE

ÜRÜN KODU
A79/933160

ELEKTRİK KORUMA
440 V

DIŞ KABUK
HDPE

ISI DİRENCİ
-30 DERECE •+50 DERECE

STANDART
EN 397 EN 50365

BEDEN
52-60 cm

DEPOLAMA SICAKLIĞI
+5 DERECE •+25 DERECE

ÜRÜN KODU
A79R/933190

ELEKTRİK KORUMA
440 V

DIŞ KABUK
HDPE 

ISI DİRENCİ
-30 C +50 C

ELEKTRİK KORUMA
440 V

BEDEN
52-60 cm

DEPOLAMA SICAKLIĞI
+5 DERECE •+25 DERECE

STANDART
EN 397 EN 50365

ÜRÜN KODU
G3000
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ESSAFE  GE 

ÖZELLİKLER

• Ç�ft yönlü havalandırma del�ğ� ,
• Baret hava alacak şek�lde d�zayn ,
• Kulaklık ve kaynak maskes� takılab�lmes� �ç�n 3 cm slot 
del�kler� mevcuttur.
• EN397: 1995  EN50365: 2002

ESSAFE  GE 

ÖZELLİKLER

• V�dalı baret (hava del�kl� - kulaklık takılab�l�r)
• Ç�ft yönlü havalandırma del�ğ� ,
• Baret hava alacak şek�lde d�zayn ,
• Kulaklık ve kaynak maskes� takılab�lmes� �ç�n 3 cm slot 
del�kler� mevcutdur
• EN397: 1995  EN50365: 2002

DIŞ KABUK
HDPE

ISI DİRENCİ
-30 DERECE •+50 DERECE

STANDART
EN 397 EN 50365

BEDEN
52-60 cm

DEPOLAMA SICAKLIĞI
+5 DERECE •+25 DERECE

ÜRÜN KODU
1540

ELEKTRİK KORUMA
440 V

DIŞ KABUK
HDPE

ISI DİRENCİ
-30 DERECE •+50 DERECE

STANDART
EN 397 EN 50365

BEDEN
52-60 cm

DEPOLAMA SICAKLIĞI
+5 DERECE •+25 DERECE

ÜRÜN KODU
1548

ELEKTRİK KORUMA
440 V

FIBRE- METAL 2 EW    North by Honeywell

ÖZELLİKLER

• Özel pürüzsüz başlık
• Stab�l�ze ve denge �ç�n 8 noktadan süspans�yon
• Sallanan kayışlı cırcır
• Hızlı da�re başlık, F�ber metal yüz korumaları ve kaynakçı baretler� �le kullanıma uygun
• Renkler: beyaz, sarı, mav�

EFXA (Darbe Em�c� Şapka)

ÖZELLİKLER

• Başa kolay uyum sağlar ayarı kolaydır.
• 6 adet havalandırma del�ğ�yle hava akımını hızlandırarak kullanıcıya konfor sağlar.
• Baş bandı gelen darbey� absorblamak �ç�n sünger kullanılmıştır. 
• Darbe başlığının hafif oluşundan dolayı rahat b�r kullanıma sah�pt�r.
• Üret�m tar�h� darbe başlığında s�l�nmeyecek şek�lde yazılıdır. 
• EN 812 :1997/A1:2001

HONEYWELL  PROFICAP

ÖZELLİKLER

• Şık Endüstr�yel Tasarım, 
• Sünger Astar
• ABS b�r takken�n şık b�r beyzbol şapkasının �ç�ne yerleşt�r�lmes�yle tasarlanmıştır 
• EN 812: 1997 

ÜRÜN KODU
FM 93 390

AÇIKLAMA
Supere�ght® F�ber Metal S�stem�

RENK
Beyaz, sarı, mav�

ÜRÜN KODU
A 168199

STANDART
EN 397 EN 50365

MODEL
Proficap

RENK
Lac�vert

ÜRÜN KODU
Efxa

STANDART
EN 812

MODEL
Darbe Em�c� Şapka
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SNR 
22

HONEYWELL CLARTIY  656 S 

Çok Kullanımlık Kulak Tıkacı
ÖZELLİKLER

Mult�materyal B�rleşt�r�lm�ş Tasarım: Konforlu ve kolay kullanım �ç�n TPE sert 
çek�rdekle TPE yumuşak flanşlar b�rleşt�r�lm�şt�r.

Dörtlü Softflange Tasarım: Tüm gün konfor ve muhteşem ses azaltımı sağlar. 
FLEXIFIRM CORE kolayca kavranır, kulağın �ç�ne daha rahat takılab�l�r.

Çıkarılab�l�r İp S�stem�: Yumuşak örgülü kumaş �p �şç� terc�h�ne göre her şek�lde 
kullanılab�l�r.

HearPack Saklama Kutusu: Vard�ya arasında, molada kulaklık kolaylıkla muhafaza 
ed�leb�l�r ve 
el altında bulundurulab�l�r.

Yeş�l renk: Küçük boyut anlamına gel�r.Clar�ty 656 çok kullanımlık kulak tıkacı tüm gün 
konfor ve kolay kullanımı devr�m n�tel�ğ�nde b�r komb�nasyonla sunmak �ç�n gel�şm�ş 
�malat teknoloj�s�yle üret�l�r. Flex�F�rmTM çek�rdeğ� sayes�nde kulağın �ç�ne rahatça takılır 
ve gün boyu mükemmel şek�lde oturur. Clar�ty patentl� SoftFlange TM tasarımı sayes�nde 
kulak kanalına mükemmel uyar, benzers�z konfor sağlar ve ses� çok �y� azaltır. İk� boy- 
normal ve küçük- konfor ve güvenl�k �ç�n opt�mum uyum sağlar, yumuşak örgülü kumaş 
söküleb�l�r �p s�stem� sayes�nde her şek�lde kullanılab�l�r.
•EN352-2:1993  EN24869-1:1993

SNR 
30

HONEYWELL SmartF�t 

ÖZELLİKLER

Conform�ng Mater�al Technology TM : Termoplast�k Elastomer (TPE) kulağa daha �y� 
oturması �ç�n kulak kanalının kıvrımlarına göre şek�l alır, takma süres� uzadıkça konfor h�ss� 
artar.

Yassı Kanatçıklı Conta: Daha �y� sızdırmazlık sağlar, kulak kanalının �ç�nde daha 
konforludur.

Flanşlı Tutacak: Kolay kullanım sağlar.

Çıkarılab�l�r İp: İpl� veya İps�z kullanılab�l�r.

HearPack Saklama Kutusu
Kulaklıklar �nsanlar g�b�d�r- her b�r� kend�ne has ve farklıdır. SmartF�t’� kullanıcı dostu har�ka 
b�r ürün yapan �şte budur. Conform�ng Mater�al TechnologyTM  �le üret�len SmartF�t kulağa 
daha konforlu ve �y� oturması �ç�n vücut ısısıyla kulak kanallarının kıvrımlarına göre şek�l 
alan tek çok kullanımlık kulak tıkacıdır. Ayrılab�l�r �p s�stem� ve HearPack kutu sayes�nde 
günümüzdek� her çeş�t �şyer� �ç�n ultra-akıllı seç�md�r.
•EN352-2:2002

ÜRÜN KODU
10 053 28 

AÇIKLAMA
İpl�, kutulu, SNR 22

STANDART
EN 352-2

PAKETLEME
100  Ç�ft 

ÜRÜN KODU
10 112 39

AÇIKLAMA
Termoplast�k, Elastomer, İpl�, Kutulu, SNR 30

STANDART
EN 352-2

PAKETLEME
50  Ç�ft 

Pürüzsüz, tahr�ş etmeyen yüzey� gün boyu 
konfor sağlar ve uzun süre kullanım �ç�n 
sabun/su �le kolayca tem�zlen�r.
 

HONEYWELL QUIET

SNR 
28

ÖZELLİKLER

Honeywell Qu�et Çok Kullanımlık Kulak 
Tıkacı; Elle yuvarlamaya gerek olmayan 
Tasarım: Kullanımı kolay, kulak kanallarına uyar. 
DAHİLİ TAKMA GÖVDESİ hızlı ve kolay b�r şek�lde 
takılab�l�r.
Konturlu Şek�l: Kulak kanalının şekl�ne rahatça 
uyum sağlar.

Pürüzsüz, Tahr�ş Etmeyen Yüzey: Uzun 
sürel� kullanım �ç�n kolayca tem�zleneb�l�r, tüm 
gün konfor sağlar.
Yen�den kullanılab�l�r kulaklık tıkacında �y� 
koruma ve konfor �ç�n Qu�et gün boyu 
kullananlara sürekl� ses azaltımı sağlar. Qu�et’� 
döndürmek gerekmez – dah�l� esnek gövdes� 
sayes�nde kolayca takılır ve hemen konfor sağlar. 

ÜRÜN KODU
10 284 57

AÇIKLAMA
İpl�, Kutulu, SNR 28

STANDART
EN 352-2

PAKETLEME
50  Ç�ft İpl� (Standart Boy)
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SNR 
30

HONEYWELL MAX  

Tek Kullanımlık Kulak Tıkacı

ÖZELLİKLER

Yumuşak köpük uzun sürel� kullanımda yüksek konfor ve �y� performans sağlar.

Çan – Şek�ll� Tasarım: Kulak kanalından çıkmaz, maks�mum kulak �ç� konfor sunar, takması 
kolaydır.
Pürüzsüz, K�re Dayanıklı Yüzey: K�r ve başka maddeler�n yüzey üzer�nde b�r�kmes�n� ve 
kulak kanalına g�rmes�n� önler.

Dünyanın en çok kullanılan pol�üretan kulak tıkacı olan Max, kullan-at kulak tıkacında 
üstün gürültü engelleme performansı sağlar. Max yen� gel�şt�r�lm�ş konforlu şekl� 
sayes�nde kolayca takılab�l�r ve kulak kanalından ger� çıkmaz, yumuşak köpüğü olağanüstü 
uzun sürel� kullanım konforu sunar – çalışanlarınızın güveneb�leceğ� üstün performansı 
sağlar.

SNR 
37

HONEYWELL SMARTFIT DETECTABLE 

ÖZELLİKLER

Teknoloj�: Termoplast�k Elastomer (TPE) kulağa daha �y� oturması �ç�n kulak kanalının 
kıvrımlarına göre şek�l alır, takma süres� uzadıkça konfor h�ss� artar.

Gözle ve Metal Detektörüyle Tesp�t: Gövde üzer�ndek� tesp�t ed�leb�l�r halka ve 
metal�ze �p otomat�k ek�pmanlarla tesp�t ed�leb�l�r, mav� renk gözle görülmes�n� 
kolaylaştırır.

Proses Sanay� �ç�n İdeald�r: Hamur kağıt, y�yecek/ �çecek �şleme, tütün
Kulaklıklar �nsanlar g�b�d�r – her b�r� kend�ne has ve farklıdır. SmarF�t Detectable’� kullanıcı 
dostu har�ka b�r ürün yapan �şte budur. Conform�ng Mater�al TechnologyTM �le üret�len 
SmartF�t Detectable kulağa daha konforlu ve �y� oturması �ç�n vücut ısısıyla kulak kanalının 
kıvrımlarına göre şek�l alan tek çok kullanımlık kulak tıkacıdır. Gıda ve hamur/kağıt g�b� 
proses endüstr�ler� �ç�n tasarlanmış SmartF�t Detectable parlak mav� reng� sayes�nde gözle 
ve metal parçaları sayes�nde otomat�k yöntemlerle tesp�t ed�leb�l�r. Günümüzün farklı 
farklı �şyerler� �ç�n ultra-akıllı seç�m.
•EN352-2:2002

ÜRÜN KODU
33 011 61

AÇIKLAMA
 Pol�üretan köpük,İps�z, SNR 37

STANDART
EN 352-2

PAKETLEME
200  Ç�ft 

ÜRÜN KODU
10 125 22

AÇIKLAMA
Mav� renk  Termoplast�k elastomer, İpl�, SNR 30

STANDART
EN 352-2

PAKETLEME
50  Ç�ft 

33 011 30  Pol�üretan köpük,İpl�, SNR 37 EN 352-2 100  Ç�ft 

kanalına g�rmes�n� önler.
B�lsom 300 Ser�s� kulak tıkacı yüksek sesl� 
gürültüyü engellemek �steyen, kulak tıkacında 
en �y� koruma ve konforu arayan çalışanlar �ç�n 
�deald�r. 

Avrupa’nın en çok kullanılan pol�üretan kulak 
tıkacı olan 300 ser�s� kulak tıkacı, kullan at kulak 

tıkacında üstün gürültü engelleme 
performansı sunar.

HONEYWELL BILSOM FOAMPLUG 

SNR 
33

ÜRÜN KODU

10 001 06 

AÇIKLAMA

B�lsom 304L ,Pol�üretan köpük, İpl�, SNR 33

STANDART

EN 352-2

PAKETLEME

100  Ç�ft İpl� (Standart Boy)

10 050 73 B�lsom 303L ,Pol�üretan köpük, İps�z, SNR 33 EN 352-2 200 Ç�ft  İps�z (Standart Boy)

ÖZELLİKLER

Pol�üretan Köpük: Yumuşak köpük uzun sürel� 
kullanımda yüksek konfor ve �y� performans 
sağlar.

Pürüzsüz, K�re Dayanıklı Yüzey: K�r ve başka 
maddeler�n yüzey üzer�nde b�r�kmes�n� ve kulak 
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HONEYWELL BILSOM FOAMPLUG DISPENSER BAG 

ÖZELLİKLER

Pol�üretan Köpük: Yumuşak köpük uzun sürel� 
kullanımda yüksek konfor ve �y� performans 
sağlar.

Pürüzsüz, K�re Dayanıklı Yüzey: K�r ve başka 
maddeler�n yüzey üzer�nde b�r�kmes�n� ve kulak 

kanalına g�rmes�n� önler

B�lsom 303 Ser�s� kulak tıkacı taşıması kolay 
kapalı b�r kutuda gel�r, yüksek sesl� gürültüyü 
engellemek �steyen ve kulak tıkacında en �y� 
koruma ve konforu arayan çalışanlar �ç�n �deald�r.

B�lsom Avrupa’da en çok kullanılan pol�üretan 

kulak tıkacıdır, kullan-at kulak tıkacında 
üstün gürültü engelleme performansı 
sunar. 
•EN352-2:2002

ÜRÜN KODU

10 061 86

AÇIKLAMA

B�lsom 303L ,Pol�üretan köpük, İps�z, SNR 33

STANDART

EN 352-2

PAKETLEME

200 Ç�ft

HONEYWELL LEIGHT SOURCE  400 

ÖZELLİKLER

Conform�ng Mater�al Technology TM : 
Termoplast�k Elastomer (TPE) kulağa daha �y� 
oturması �ç�n kulak kanalının kıvrımlarına göre 
şek�l alır, takma süres� uzadıkça konfor h�ss� 
artar.
Yassı Kanatçıklı Conta: Daha �y� sızdırmazlık 

sağlar, kulak kanalının �ç�nde daha konforludur.
Flanşlı Tutacak: Kolay kullanım sağlar.
Çıkarılab�l�r İp: İpl� veya İps�z kullanılab�l�r.
HearPack Saklama Kutusu
Kulaklıklar �nsanlar g�b�d�r- her b�r� kend�ne has 
ve farklıdır. SmartF�t’� kullanıcı dostu har�ka b�r 
ürün yapan �şte budur. Conform�ng Mater�al 
TechnologyTM  �le üret�len SmartF�t kulağa daha 

konforlu ve �y� oturması �ç�n vücut ısısıyla 
kulak kanallarının kıvrımlarına göre şek�l 
alan tek çok kullanımlık kulak tıkacıdır. 
Ayrılab�l�r �p s�stem� ve HearPack kutu 
sayes�nde günümüzdek� her çeş�t �şyer� 
�ç�n ultra-akıllı seç�md�r.

• EN352-2:2002

ÜRÜN KODU

10 130 40

AÇIKLAMA

LS 400

STANDART

EN 352-2

PAKETLEME

200 Ç�ft
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HONEYWELL LEIGHTNING® EAR CUPS

SNR 
30

SNR 
31

SNR 
31

SNR 
34

SNR 
34

HONEYWELL L1H 

Honeywell L1H Barete Monte Kulaklık

ÖZELLİKLER

Hava Akış Kontrolü Teknoloj�s�: B�lsom’un patentl� A�r Flow Control ™ (Hava Akış 
Kontrolü) teknoloj�s� kulaklığı boyutlarını veya ağırlığını artırmadan, tüm frekanslar �ç�n 
opt�mum ses azaltımı sağlar. Patentl� b�r ka�de çember� ve yüksek teknoloj�ye sah�p 
dokunmamış tabaka hava akışını düzenleyerek sesler�n kulağa nasıl ulaştığını kontrol eder. 
Sonuçta hemen hemen bütün endüstr�yel gürültü ortamları �ç�n daha �y�, daha tutarlı b�r 
ses azaltımı elde ed�l�r.

Çel�k Tel Yapı : Sağlam çel�k baş bandı özell�kle çet�n şartlarda zorlu kullanıma 
dayanıklıdır.

Yapışkanlı Kulak Yastıkları: Yapışkanlı kulak yastıkları hızlı ve kolay b�r şek�lde 
değ�şt�r�leb�l�r.

Köpük Pedl� Başbandı: Başa m�n�mum baskı yapar, uzun süre kullanım konforunu sunar.
 Zorlu b�r endüstr�yel ortamda gürültüyü engellemek �sted�ğ�n�zde, B�lsom’un Le�ghtn�ng 
konfordan ödün vermeden günlük kullanıma ve kötü şartlara dayanır. B�lsom sunulab�lecek 
en yüksek konfor sev�yes�n� sunmak �ç�n Le�ghtn�ng ser�s�n� opt�m�ze etm�şt�r, özel köpük 
pedl� baş bandı ve süper yumuşak kulak yastıkları başta oluşan”sıkıştıran baskıyı” azaltır.
•EN352/3 

HONEYWELL L3H 

ÖZELLİKLER

A�r Flow ControlTM Teknoloj�s�: B�lsom’un patentl� A�r Flow ControlTM (Hava Akış 
Kontrolü) teknoloj�s� kulaklığın boyutlarını veya ağırlığını artırmadan, tüm frekanslar �ç�n 
opt�mum ses azaltımı sağlar. Patentl� b�r ka�de çember� ve yüksek teknoloj�ye sah�p 
dokunmamış tabaka hava akışını düzenleyerek sesler�n kulağa nasıl ulaştığını kontrol eder. 
Sonuçta hemen hemen her tür endüstr�yel gürültü ortamı �ç�n daha �y�, daha tutarlı toplam 
ses azaltımı elde ed�l�r. Hava Akış Kontrolü tüm Thunder ser�s� kulaklıklarda standart b�r 
özell�kt�r.

Yalıtkan/Plast�k Yapı: Thunder’ın sağlam, deforme olmayan yalıtkan yapısı, kullanma ve 
kötü şartlara karşı dayanıklıdır, çalışanlarınızı elektr�k olan ortamlarda korur.

Yapışkanlı Kulak Yastıkları: Hızlı ve kolay değ�ş�m.
Çok çeş�tl� baretlerle kullanılab�l�r. 3711, 3712, 3721 kask adaptörler� dah�ld�r.
Söz konusu kulaklık seç�m� olduğunda, çalışanlar hep konfordan yanadır. Bu nedenle 
Thunder ser�s� kulaklıklar gün boyu konfor �ç�n tasarlanmıştır. 

Baş bandı: Kulaklıklar daha �y� konumlandırma ve hava alması �ç�n benzers�z ç�ft- baş 
bandı �le donatılmıştır ve baş üzer�ndek� basıncı azaltan, deforme olmayan dış kafa 
bandına sah�pt�r. Ayrıca yalıtkan yapısı kullanma ve kötü şartlara karşı dayanıklıdır, 
çalışanlarınızı elektr�k olan ortamlarda korur.  
•EN352/3

ÜRÜN KODU
10 109 22  

MODEL
 Hava Akış Kontrollü, L1  SNR 30

STANDART
EN 352-1

10 109 23  Hava Akış Kontrollü, L2  SNR 31 EN 352-1

10 109 24  Hava Akış Kontrollü, L3  SNR 34 EN 352-1

SNR 
28

ÜRÜN KODU
10 125 39

AÇIKLAMA
Hava Akış Kontrollü,  SNR 28

STANDART
EN 352-1

ÜRÜN KODU
10 125 41

AÇIKLAMA
Hava Akış Kontrollü, L3H  SNR 31

STANDART
EN 352-1

ÖZELLİKLER

Hava akış kontrol teknoloj�s� B�lsom'ın patentl� 
hava akış denet�m� ™ teknoloj�s� en �y� zayıflama 
earcup boyut ve ağırlık artırmadan tüm 
frekanslar sunar. Patentl� kulaklık �ç�ndek� hava 
akışını yönetme. Hemen hemen tüm endüstr�yel 
gürültü ortamlarda daha �y�, daha tutarlı. Sağlam 

çel�k saç bandı zorlu ortamlarda ve zor �şlerde 
kullanıma dayanıklıdır. EK-IN kulak YASTIKLARI 
ek b�leşen�n� kulak yastıkları yer�ne kolay ve hızlı 
olan. TAKVİYELİ köpük bandı,�nsan kafasına 
m�n�mum basınç �le uzun rahatlığı sunar. 

Zorlu endüstr�yel çevre ve gürültü blokaj gerekl� 
olduğunda B�lsom'ın Le�ghtn�ng ser�s� sağlam 

dayanıklılık ve yüksek performans sağlar. 
Konfordan ödün vermeden d�zayn 
ed�lm�şt�r. B�lsom konfor elde ed�leb�l�r, en 
üst düzeyde rahatlık sağlamak �ç�n 
Le�ghtn�ng ser�s� özel yastıklı köpük bandı 
ve baş ortadan süper yumuşak kulak 
yastıkları �le en �y� konfor.
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HONEYWELL HEAD STRAP EARMUFFS

ÜRÜN KODU
10 119 94

MODEL
L1N, SNR 29

STANDART
EN 352-1

10 119 95 L2N, SNR 31 EN 352-1

10 119 96 L3N, SNR 32 EN 352-1

ÖZELLİKLER

• Ense Bantlı Kulaklık
•  Baret,yüzsper� ve d�ğer k�ş�sel koruyucularla 
b�rl�kte  kullanım kolaylığı,
•  Hafif b�r bağlama ek�pmanı �le enseden 
bağlanab�l�r,
•  Elast�k baş bandı �le bağlanarak daha �y� 

poz�syon �mkanı sağlar,
•  Hafif kulaklık, �nce yapısı �le kaynakçı maskes� 
�le mükemmel uyum sağlar,
 

SNR 
29

SNR 
29

SNR 
31

SNR 
32

HONEYWELL OPTISORB  

Kulaklık İç� Ter Em�c�
ÖZELLİKLER

• Ter� emen sıcaklık veren yüzde 100 pamuk, kulaklığın üzer�ne g�yd�r�leb�l�r kılıf
• Çoklu kullanım �ç�n yıkanab�l�r.
• Tüm Howard Le�ght kulaklıklara uyar.

QUIETPRO QP100Ex

ÖZELLİKLER

•In-Ear Kulaklık: QUIETPRO® QP100Ex hava �let�m� yoluyla kulak �ç� kulaklık, kulaklığın 
�ç�ndek� m�krofon aracılığıyla sesler� yakalar.
•Patentl� Otomat�k F�t Kontrolü:QUIETPRO® QP100Ex her kulaktak� �ş�tme yeterl� koruma 
ve net �let�ş�m doğrulayarak, uygun b�r uyum tesp�t �ç�n hızlı b�r kal�brasyon kontrolü 
gerçekleşt�r�r. 
•Exclus�ve Kulak Doz�metr�: QUIETPRO® QP100Ex gürültü maruz�yet doğrulanab�l�r b�r 
ölçü oluşturmak, gün boyunca �şç�n�n korumalı ve korumasız gürültü maruz�yet gerçek 
zamanlı 
ölçüm sağlar.
•D�j�tal Akt�f Gürültü Azaltma (DanR):Patentl� d�j�tal Akt�f Gürültü Azaltma (ANR) 
teknoloj�s� 
sürekl� ortam ses� �zleme ve gerçek zamanlı olarak kabul ed�leb�l�r sev�yelere frekansların 
yelpazes�nde gürültü sev�yeler�n� azaltarak gerçekten �deal sonuçlar ver�r. 

ÜRÜN KODU
33 021 01

AÇIKLAMA
Kulak �ç� ter em�c� Kılıf 

PAKETLEME
50 Adet

HONEYWELL COOL II  

Kulaklık İç� Ter Ped
ÖZELLİKLER

• Yüksek konfor ve h�jyen �ç�n ter em�c� pedler. 
• Dermatoloj�k olarak test ed�lm�ş malzemeden üret�lm�şt�r. Kend� ağırlığının 15 katını 
emeb�l�r.
• P�yasada çoğu marka kulaklığa uyar. Kulak yastıklarının ömrünü uzatır.

ÜRÜN KODU
10 003 65

AÇIKLAMA
Kulak �ç� ter em�c� Ped

PAKETLEME
50 Adet

ÜRÜN KODU
1030903

AÇIKLAMA
Akıllı �ş�tme koruma ve �let�ş�m s�stem�

PAKETLEME
1 Adet
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göz  ve Yüz 
KORUYUCULAR
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ÖZELLİKLER

• Yumuşak ve esnek burun kısmı
• Yumuşak, yüksek kal�te yüz tamponu ve pedl� 
sap uçları
• Son derece �y� ayarlanab�l�r �lave dayanıklı baş 
bandı
•  Yüzü saran 8-baz ç�ft lens

•  Üst ve alt end�rekt havalandırma ve Dura-streme 
ç�ft buğulanmaz/ç�z�lmez kaplama
•  B�r çok yüz şekl�yle uyumludur. Kaymayı en aza 
�nd�r�r
•  Gün boyu konfor sağlar
•  Mükemmel uyum sağlar
•  Olağanüstü çevre görüşü ve kapsama alanı
•  M�n�mum buğulanmayla uzun ömürlü performans

HONEYWELL SP1000

ÜRÜN KODU

10 286 40

AÇIKLAMA

Buğulanma ve ç�z�lmeye karşı Dura-streme ç�ft kaplama lens

LENS

Şeffaf

LENS MARKING

2C-1.2 B-D 1FT KN

10 286 44 Buğulanma ve ç�z�lmeye karşı Dura-streme ç�ft kaplama lens Amber 2C-1.2 B-D 1FT KN

10 286 43 Buğulanma ve ç�z�lmeye karşı Dura-streme ç�ft kaplama lens Gr� 2C-1.2B-D 1FT KN

EN 166

EN 166

EN 166

STANDART

HONEYWELL A700 CLEAR 

ÖZELLİKLER

• Şeffaf,buğulanmaz ve ç�z�lmez
• D�p fiyata sağlam koruma �ş�n�z �ç�n uygun fiyatlı ve ekonom�k Sport�f tasarım
• Spor saplar ve sap uçlarında yumuşak ped olan hafif tasarım Ün�versal burun kalıbı
• 8-baz pol�karbonat aşınmaya dayanıklı lens
• Günlük kullanım �ç�n son derede şıktır
• Güvenl� ve yüzü saracak şek�lde oturur, gün boyu konfor sağlar
• 180° net görüş açısı sağlar
• EN166/ EN170 /EN172

ÜRÜN KODU
10 153 60

AÇIKLAMA
Buğulanma ve ç�z�lmeye karşı Dura-streme ç�ft kaplama 

LENS
Şeffaf

LENS MARKING
2C-1.2 B-D 1F EN 166

STANDART

HONEYWELL A700 YELLOW 

ÖZELLİKLER 

• Amber Saplar, Amber Sert kaplamalı Lens 
• D�p fiyata sağlam koruma �ş�n�z �ç�n uygun fiyatlı ve ekonom�k Sport�f tasarım
• Spor saplar ve sap uçlarında yumuşak ped olan hafif tasarım Ün�versal burun kalıbı
• 8-baz pol�karbonat aşınmaya dayanıklı lens
• Günlük kullanım �ç�n son derede şıktır
• Güvenl� ve yüzü saracak şek�lde oturur, gün boyu konfor sağlar
• 180° net görüş açısı sağlar
• EN166/ EN170 /EN172

ÜRÜN KODU
1015441

AÇIKLAMA
Buğlanma ve ç�z�lmeye karşı pol�karbonat lens

LENS
Amber

LENS MARKING
2C-1.2 B-D 1F EN 166

STANDART

HONEYWELL A700 GREY 

ÖZELLİKLER

•Gr� çerçeve ISH Gr� Buğulanmaz
• D�p fiyata sağlam koruma �ş�n�z �ç�n uygun fiyatlı ve ekonom�k Sport�f tasarım
• Spor saplar ve sap uçlarında yumuşak ped olan hafif tasarım Ün�versal burun kalıbı
• 8-baz pol�karbonat aşınmaya dayanıklı lens
• Günlük kullanım �ç�n son derede şıktır
• Güvenl� ve yüzü saracak şek�lde oturur, gün boyu konfor sağlar
• 180° net görüş açısı sağlar
• EN166/ EN170 /EN172

ÜRÜN KODU
10 153 51

AÇIKLAMA
Buğlanma ve ç�z�lmeye karşı pol�karbonat lens

LENS
Gr�

LENS MARKING
5-2.5.B-D 1F EN 166. EN 170

STANDART
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ÜRÜN KODU
10 153 69

AÇIKLAMA
Buğulanma ve ç�z�lmeye karşı Dura-streme ç�ft kaplama 

LENS
Şeffaf

LENS MARKING
2C-1.2 B-D 1F EN 166

STANDART

ÜRÜN KODU
10 153 50

AÇIKLAMA
Buğulanma ve ç�z�lmeye karşı pol�karbonat lens

LENS
S�lver

LENS MARKING
5-1.7 B-D 1F EN 166

STANDART

ÜRÜN KODU
10 153 67

AÇIKLAMA
Buğulanma ve ç�z�lmeye karşı pol�karbonat lens

LENS
Gr�

LENS MARKING
5-2.5.B-D 1F EN 166

STANDART

ÖZELLİKLER

•Gr� TSR Buğulanmaz ve Ç�z�lmez 
• Makul fiyatlı ve ekonom�k �nce profill� sport�f tasarım. 
• 9-baz pol�karbonat aşınmaya dayanıklı lens
• Saplarda ekstra esnek ve yumuşak ped
• Yumuşak burunluk her çeş�t burun şekl�ne uyar
• Buğulanmaz lensler
• İnce profil küçük yüzlü çalışanlar �ç�n �deald�r. Sport�f tarzıyla şıktır
• 180° net görüş açısı sağlar
• Sport�f tarzı tamamlar ve daha fazla konfor sağlar
• İlave konfor sağlar ve kaymayacak şek�lde oturur
• Sıradışı koşullarda lens buğulanmasını m�n�muma �nd�r�r.
• EN166: 2001

HONEYWELL A800 INDOOR/OUTDOOR

ÖZELLİKLER

• IQ Sert Kaplama 
•Makul fiyatlı ve ekonom�k �nce profill� sport�f tasarım. 
• 9-baz pol�karbonat aşınmaya dayanıklı lens
• Saplarda ekstra esnek ve yumuşak ped
• Yumuşak burunluk her çeş�t burun şekl�ne uyar
• Buğulanmaz lensler
• İnce profil küçük yüzlü çalışanlar �ç�n �deald�r. Sport�f tarzıyla şıktır
• 180° net görüş açısı sağlar
• Sport�f tarzı tamamlar ve daha fazla konfor sağlar
• İlave konfor sağlar ve kaymayacak şek�lde oturur
• Sıradışı koşullarda lens buğulanmasını m�n�muma �nd�r�r.
• EN166: 2001

HONEYWELL A800 CLEAR 

ÖZELLİKLER 

• Şeffaf buğulanmaz ve Ç�z�lmez
• Makul fiyatlı ve ekonom�k �nce profill� sport�f tasarım. 
• 9-baz pol�karbonat aşınmaya dayanıklı lens
• Saplarda ekstra esnek ve yumuşak ped
• Yumuşak burunluk her çeş�t burun şekl�ne uyar
• Buğulanmaz lensler
• İnce profil küçük yüzlü çalışanlar �ç�n �deald�r. Sport�f tarzıyla şıktır
• 180° net görüş açısı sağlar
• Sport�f tarzı tamamlar ve daha fazla konfor sağlar
• İlave konfor sağlar ve kaymayacak şek�lde oturur
• Sıradışı koşullarda lens buğulanmasını m�n�muma �nd�r�r.
• EN166: 2001

HONEYWELL A800 GREY

HONEYWELL XC

ÖZELLİKLER

• Mav� ,IR5.0 ç�z�lmez Lens
• XK X-tra Kapsama, X-tra Konfor, X-tra Kontrol: Olağanüstü lens 9 baz kav�sl� yüksek görüş alanlı 
lens
• X-tra Kontrol: Ayar seçenekler� ayarlanab�l�r saplar & lensler, esnek burunluk ekstra esnek 
çerçeve kolayca değ�şt�r�leb�l�r lensler uzun b�r ürün ömrü ve mal�yet tasarrufu �ç�n tüm çerçevey� 
değ�şt�rmeden kolayca değ�şt�r�leb�l�r.
• X-tra konfor: Mult�-malzeme teknoloj�s� – MMT çerçeven�n yüz veya başla (kaş, burun ve saplar) 
temas ett�ğ� her yerde ultra yumuşak �k�nc� kat malzeme
• Yüzü tamamen sararak olağanüstü çevre görüşüyle tam koruma sağlar. 13 farklı lens, gen�ş b�r 
seçenek ve her tür uygulama �ç�n çözüm sunar
• Gözü baştan aşağı h�ç boşluk kalmayacak şek�lde korur. kadın & erkek dah�l çeş�tl� yüz t�pler�ne 
uyar, özel yapım g�b� h�ssett�r�r Garant�l� mükemmel uyum
• Tüm gün fevkalade konforlu olması �ç�n bütün baskı noktaları hafiflet�lm�şt�r.
• EN166/ En170

ÜRÜN KODU
10 110 20

AÇIKLAMA
Kaynakçı IR5 ç�z�lmeye dayanıklı lens

LENS
Yeş�l

LENS MARKING
5 B-D 1FT EN 166

STANDART

HONEYWELL MILLENNIA 

ÖZELLİKLER 

• S�yah,şeffaf Buğulanmaz ç�z�lmez lens
• Ş�md�ye kadar gördüğünüzün en �y�s�! Görünüşte klas�k ve bas�t ama son derece gel�şm�ş tasarım. 
Sadece Pulsafe M�llen�um s�ze Hassas gerg� Tasarımı ve Parelel Görüş Kontrolü sunar
• Dengel� ve hafif çerçeve
• Ayarlanab�l�r, ayrılab�l�r Flex�cord tutucu
• Benzers�z 9 baz kav�sl� lens tasarım
• Yüze dengel� b�r şek�lde oturur ve daha �y� görüş konforu sağlar
• Yok denecek kadar hafif
• Akt�f �ş ortamında �lave güvenl�k ve rahatlık
• Mükemmel opt�k n�tel�kler ve tam koruma
• EN166/ EN170/ EN172/EN171/EN169

ÜRÜN KODU
10 027 81

AÇIKLAMA
Buğulanma ve ç�z�lmeye karşı pol�karbonat lens

LENS
Şeffaf

LENS MARKING
2-1.2 BD 1F EN 166

STANDART

10 027 82 Buğulanma ve ç�z�lmeye karşı pol�karbonat lens Gr� 2-1.2 BD 1F EN 166

HONEYWELL OVERSPEC 

ÖZELLİKLER

• Mav� çerçeve,şeffaf buğulanmaz ve ç�z�lmez lens
•“Flex-n-hold” büküleb�l�r saplar hemen hemen tüm kullanıcılar �ç�n uygundur.
• OTG’n�n sapları özell�kle numaralı gözlükle beraber kullanımda sapların b�rb�r�ne çarpmaması �ç�n 
dışa doğru kav�sl� olarak tasarlanmıştır. Rahat ve güvenl� b�r şek�lde oturması �ç�n kullanıcının kend� 
yüz, baş boyutu ve numaralı gözlüğüne göre sapları bükmes� ve ayarlaması gerek�r. Ayrıca ürün 
daha �y� k�ş�selleşt�rme �ç�n cırcır ayarlı sapla (3poz�syon) sunulmaktadır.
• Saplar güçlü ve sıkı b�r şek�lde k�ş�ye özel ayarlandığı zaman gözlük son derece rahat ve güvenl� 
olur
• Cırcır ayarla eşleşen “flex-n-hold” büküleb�l�r saplar güvenl� b�r şek�lde yüze oturur ve gün boyu 
konfor sağlar
• EN166/ EN170/ EN172

ÜRÜN KODU
10 276 13

AÇIKLAMA
Mav� çerçeve ,buğlanma ve ç�z�lmeye karşı pol�karbonat lens

LENS
Şeffaf

LENS MARKING
2C-1.2 BD. 1FT.N EN 166

STANDART
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HONEYWELL V-MAXX 

ÖZELLİKLER 

• K�myasal (G�zl� Havalandırma,Şeffaf asetat buğulanmaz lens, Neopren Bant)
• Sport�f tasarımıyla daha çok kullanıcının terc�h� Net çevre görüşü �ç�n 180° görüş açısı. 
• Çeş�tl� malzemelerden baş bandı
• Özel end�rekt havalandırma konsept�
• Gen�ş b�r yelpazede çalışanlar �ç�n uygundur. Numaralı gözlük üzer�ne ve yarım yüz 
maskeyle takılab�l�r.Bant bağlantı s�stem� sayes�nde baretlerle kolaylıkla kullanılab�l�r.
• Bu sayede her türlü koşula uyum sağlar ( örn. K�mya sanay�nde kullanılmak üzere 
neopren baş bandı)
• Sıçramaya karşı dayanıklılık test�nden geçm�şt�r.
• EN166/ EN175

HONEYWELL FLEXseal

ÖZELLİKLER 

• Mav�,Şeffaf buğulanmaz lens, kumaş baş bantı, yumuşak s�l�kon gövde sayes�nde 
herkese mükemmel şek�lde uyar Araştırmalarımız b�z� sanay� t�p� gözlüklerde daha önce h�ç 
kullanılmamış b�r malzeme olan s�l�kona yöneltt�. Hafif, esnek ve mümkün olan en hava 
geç�rmez şek�lde yüze oturan s�l�kon bu �ş �ç�n en �y� malzemed�r
• Maks�mum konfor �ç�n akıllıca tasarım Flex Seal gözlükler�n dehası bas�tl�ğ�nde yatar
• Mükemmel panoram�k görüş �ç�n yüzü saran lens. Pazar l�der� olarak öğrend�ğ�m�z her şey� 
aldık ve bunu yaptık: Yen� Flex Seal üstün kal�tel� gözlük
• S�l�kon farklıdır çünkü: uzun süre takmak �ç�n çok rahattır, farklı sıcaklıklarda yumuşak ve 
esnek kalır, her türlü yüz t�p�ne uyar, böylece kaymayan rahat b�r oturum sağlar, kullanan 
k�ş� terled�ğ�nde hareket etmez, hem sıcaklığa hem de ısıya dayanıklıdır
• Hızlı ve kolayca uyması �ç�n oynar kl�psve ayarlanab�l�r baş bandına sah�p k�ş�ye özel 
ayarlanab�l�r çerçeve
• Gözlük parçalarını tem�zlemek amacıyla baş bandını ve lens� çıkarmak �ç�n kolay 
söküleb�l�r kl�psler.
• Buğulanmayı önlemek �ç�n hava akışını kanal�ze eden ve yönlend�ren end�rekt 
havalandırma s�stem�
• Hafif, sağlam ve esnek çerçeve. Bütün bunları üstün kal�te �le b�rleşt�r�n ve �şte karşınızda 
olab�lecek en rahat gözlük
• Yüzü saran büyük lens net, panoram�k görüş sağlar: sürekl� gözlük kullananlar �ç�n zarur� 
b�r �ht�yaçtır, yüksek kal�tel� lensler UV ışınlarını %99.9 filtre eder, Gen�ş lens seçeneğ�, 
tümü değ�şt�r�leb�l�r (şeffaf buğulanmaz, gr� buğulanmaz veya IR tonları 3&5),Benzers�z 
olan bu çerçeve numaralı gözlük ve/veya yarım yüz maskeler�yle uyumlu olacak şek�lde 
tasarlanmış. Bas�t, ama mükemmel •En166/ En170

ÜRÜN KODU
10 113 33

AÇIKLAMA
Mav� şeffaf buğulanmaz, ç�z�lmez lens

LENS
Şeffaf

LENS MARKING
2C-1.2 B-D 1FT 9 EN 166

STANDART

ÜRÜN KODU
10 075 06 

AÇIKLAMA
K�myasal (G�zl� vent�ll�, şeffaf asetat lens, neoprene bant)

LENS
Şeffaf

LENS MARKING
D1F EN 1661, EN 175

STANDART

HONEYWELL DURA MAXX

ÖZELLİKLER

• Şeffaf Lens  
• Gen�ş panoram�k görüş alanı �ç�n düşük profill� tasarım ve tor�k lens
• OTG Gözlüğü
• Engels�z b�r görüş sağlar, sürekl� koruyucu gözlük kullananlar �ç�n zarur� b�r �ht�yaçtır
• İnanılmaz b�r konfor sunar, aynı zamanda çoğu numaralı gözlüğün üzer�ne takılab�l�r
• En166

ÜRÜN KODU
10 177 50

AÇIKLAMA
Dura-streme pol�karbonat lens

LENS
Şeffaf

LENS MARKING
2C-1.2 B-D 1BT KN EN 166

STANDART

AMIGO

ÖZELLİKLER

• Döndürüleb�l�r kaynak gözlükler�
• Yumuşak v�n�l gövde
• 50 mm Xantos S

ÜRÜN KODU
80 54 03.Z

GÖVDE SINIFI
EN 166 F CE

LENS
Şeffaf

İŞLEM
Kaynak EN 166 1FCE

LENS SINIFI

HONEYWELL FLEXCONOMY 

ÖZELLİKLER 

• Ant�-m�st lens
• 4 adet �nd�rekt vent�ll�
• Şeffaf, buğulanmaya karşı (ant�-m�st)
• Koruyucu film kaplı lens
• EN166:2001

ÜRÜN KODU
805161

AÇIKLAMA
Vent�ls�z PC Lens 

LENS
Şeffaf

LENS MARKING
1F EN 166

STANDART

80 54  25.Z EN 175 F CE Xantos5 Kaynak 5 EN 166 1S CE
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ÜRÜN KODU
820140

AÇIKLAMA
Şeffaf PC Lens

LENS
Şeffaf

LENS MARKING
3-1.2 1B 9N CE EN 166

STANDART

ÜRÜN KODU
GE 1208

AÇIKLAMA
Perforama Yüz S�per�

LENS
Şeffaf

LENS MARKING
1F N CE EN 166

STANDART

ÜRÜN KODU
820144.6

AÇIKLAMA
Perforama Yüz S�per�

LENS
Şeffaf

LENS MARKING
1F N CE EN 166

STANDART

ÖZELLİKLER

• Son derece hafif, 3 parçalı
• Ayarlanab�l�r baş bandı
• Çane ve boyun korumalı, tam yüz s�per�
• Taşlama kumlama çapak alma, yüksek ısılı fırın karşısında yapılan çalışmalarda, sıvı 
k�myasalların yüze sıçrama r�sk�n�n bulunduğu
• EN166:2001

GE  1208

ÖZELLİKLER

• Pol�karbonat Lens
• Ekstra konfor �ç�n ayarlanab�l�rl�k özell�k
• Yüksek k�myasal d�renç ve mekan�k d�renç
• EN 166

HONEYWELL PERFORAMA NOVA

ÖZELLİKLER

• Pol�karbonat lens
• Uzun koruyuculu (20cm) yüz s�per�
• Pol�karbonat veya asetat
• Buğulanmaz lens (ant�-m�st)
• Ayarlanab�l�r baş bandı
• EN166:2001

HONEYWELL PERFORAMA NOVA

GAMADOR

ÖZELLİKLER

• Nokta kaynağı �ç�n �deald�r. Fl�p-up ekran �le kompakt tasarım.
• Boyutlar: 
• 50 x 108, 
    60x 110 
    90 x 110, 
• Hızlı, kolay ve sağlam uyum sağlanması. 
• İsteğe bağlı der� çene koruyucusu
• En 175

ÜRÜN KODU
810450

AÇIKLAMA
110X90 mm

STANDART
EN 175

AKSESUAR
HONEYWELL 1013418 HONEYWELL 1008060 HONEYWELL 1008061 HONEYWELL 204504

PROTA SHELL

ÖZELLİKLER

• Ark kaynağı �ç�n opt�mum koruma. 
• Büyük başlık, tersane ve �nşaatlarda kullanmaya uygun. 
• Sab�t veya yukarı döndürüleb�l�r cam tutucu �le b�rl�kte boyutlar 50x108, 3 ¼ x 4 ¼ 85 
x110 ve 90 x110
• Tam olarak ayarlanab�l�r cırcır başlık. 
• Ops�yonel der� çene koruyucusu

ÜRÜN KODU
810910

AÇIKLAMA
90x110 mm

STANDART
EN 175
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ÖZELLİKLER

B�on�c koruma zorlu �şler �ç�n tasarlanmıştır. 
Olması gerekt�ğ� yerlerde oldukça dayanıklı 
olmakla b�rl�kte tüm gün boyunca konfor 
sağlamak �ç�n hafif ve dengel�d�r. 
• Baştan çeneye kadar yekpare yüz koruma,
• Maks�mum görüş sağlayan üstün kal�te 

panoram�k v�zör,
• Çeş�tl� malzemelerden yapılan, gölgelend�rme 
b�t�şler �çererek tüm �ht�yaçları karşılayacak 
şek�lde  v�zörler�n kolayca değ�şt�r�leb�leceğ� 
gen�ş kapsam,
• B�r çok gözlük ve solunum maskeler� �le 
uyumluluk,Tam güvenl�k �ç�n k�l�tleneb�l�rl�k,
• 100% yalıtkan, Artan görüleb�l�rl�k �ç�n 

mükemmel opt�k,
• 2784 olası komb�nasyon
• Hassas başlık ayarlaması �ç�n tıkla -k�l�tle 
mekan�zması
• Çok konumlu v�zör ve cırcır k�l�tleme s�stem�
• Nefes alab�l�r,  söküleb�l�r ve yıkanab�l�r kafa 
bandı
• Başlığın arka kısmında konforlu yastık köpük

BIONIC® 

UYGULAMA

AĞIR MEKANİK İŞLER

ÜRÜN KODU

10 116 23 

GÖVDE SINIFI

BD-166-3 BT 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9

LENS SINIFIAÇIKLAMA

Kaplamasız  Pol�karbonat V�zör

10 116 24 BD-166-3 BT 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9Pol�karbonat V�zör, ç�z�lmez/buğlanmaz  

LENS

Şeffaf

Şeffaf

KİMYASAL UYGULAMALAR 10 119 33 BD-166-3 BT  BD-1 FT 3Kaplamasız  Asetat V�zör Şeffaf

ÜRÜN KODU
10 119 34

AÇIKLAMA
H�jyen�k Koruyucu bant

10 152 40 B�on�c koruyucular �ç�n koruyucu filmler 10 lu paket
10 151 61 Emn�yet baretler� �ç�n b�on�c adaptör

AKSESUARLAR;  100% Yalıtkan 
Emn�yet baretler� �ç�n adaptör, baş ve 
yüz �ç�n tam koruma garant�s�. North 
dah�l olmak üzere b�r çok emn�yet 
baret�ne çabuk ve kolayca takılır. 

SUPERVIZOR TM

ÖZELLİKLER
Yoğun kullanım �ç�n �ş�tme koruyucularla 
kullanıma uygun dayanıklı yüz s�per� ürün 
portföyü
• Gen�ş yelpazede çeş�tl� baretlerle kullanım �ç�n 
uygundur (boyut, şek�l, geometr�)
• Kolay v�zör değ�ş�m� �ç�n emn�yetl� koruma 
bağlantı s�stem� vardır.

• Ayrılmaz yüz koruma: ekstra koruma �ç�n çene 
koruma ops�yonu vers�yonu �le b�rl�kte
•Yüzün şekl�n� kenarlarda tak�p ederek 
şek�llenen koruma d�zaynı �le baş hareket�n� 
engellemez.
• Tasarımı sayes�nde �ş�tme koruyuculara zarar 
vermeden masken�n kaldırılmasına ve 
performanstan ödün vermeden kulaklık takılan 

baretler�n kullanılmasına �mkan sağlar. 
• Her türlü tehl�ke �ç�n gen�ş yelpazede 
koruyucular: mekan�k, k�myasal, termal 
vb.
• V�zörler �ş�tme koruyucuyu ve baretle 
b�rl�kte kullanıma uygundur. 

ÜRÜN KODU
1002330

ÜRÜN KODU
1002321

ÜRÜN KODU
1002307

ÜRÜN KODU
1002337

ÜRÜN KODU
1002325

ÜRÜN KODU
1002316
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SOLUNUM KORUYUCULAR
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ÖNERİLER

HAVANIN BİLEŞİMİ

%78

%21%1

Oks�jen

Nad�r Gazlar

Azot

O2 >17%*
• Kontam�nant B�lg�s�
• Alglanab�l�r Koku

F�ltreleme Aparatı
Maske+ ortam havasını tem�zleme �ç�n filtrasyon c�hazı

O2 ≤17%*
• R�sk hakkında bel�rs�zl�k
• Alglanab�l�r Koku yok

F�ltreleme Aparatı
İzolasyon + hava besleme c�hazı

ATEX R�sk� mevzuatları kontrol ed�n�z 

OKSİJEN YETERSİZLİĞİ: ÖLÜM TEHLİKESİ
•  Oks�jen �nsan solunum yolu s�stem�nde hayat� rol oynar. 
•  Öncel�kl� olarak ortam havasında solunum aygıtı türü seç�m�n� bel�rleyen ana kr�ter 
oks�jen sev�yes�d�r. bağımsız veya filtrel� 

MARUZ KALMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
•  Oks�jen Sev�yes� 
•  Kontam�nantların mah�yet�, b�ç�m� ve etk�ler� 
•  Çalışma yer�nde kontam�nasyon varlığı sev�yes�n�n b�l�nmes�, ve bu kontam�nantlar �ç�n 
İşyer� Maruz Kalma L�m�tler� kümes�  
•  İlg�l� tehl�keler�n d�kkate alınması (Patlayıcı atmosfer r�sk�)
•  Solunum c�hazını kullanma süres� 

Toks�k Kontam�nantların Sınıflandırılması (Part�küller):
Katı ve sıvı aerosoller : farklı türlerde olab�l�r

Part�kül büyüklüğü ne olursa olsun maruz kalma süres�ne bağlı olarak r�skler çok öneml� 
olab�l�r Sıvı aerosol  kullanma süreler�ndek� artış kullanılan aerosolün süres�ne uygulanan 
ürünün b�leş�m�ne bağlı olarak uygun koruma Aerosol büyüklüğü koruma c�hazı kullanımını 
gerekt�reb�l�r.       Seç�m�n� bel�rleyen öneml�           unsurlardandır
  

 Zorlu                 Alerj� veya tahr�şe neden olab�l�r        Akc�ğerde hasara neden olab�l�r.

GAZ- DUMANLAR: HER BİR KONTAMİNANT İÇİN UYGUN FİLTREYİ SEÇİNİZ.

TEHLİKEYİ 
GÖZDEN GEÇİRİN

Not: B�rleş�k Emn�yet
• Vakaların 70%�nden fazlasında kullanıcılar �ç�n 
r�skler hem parçacık hem de gaz şekl�nded�r. hem 
ağaç kömür hem de mekan�k elemanlarla akt�ve 
ed�len komb�ne filtre kullanımını gerekt�r�r. 

A

AX

B

E

K

P

CO

hG

Kaynama noktası 60 C n�n üzer�nde olan organ�k gazlar ve buharlar. Örneğ�n Solventler h�drokarbonar

Kaynama noktası 60 C n�n altında olan organ�k gazlar ve buharlar

Inorgan�k gazlar ve buhar, örneğ�n klorür, s�yan�d, formaldeh�t h�droklor�k as�t vb

As�t Gazlar ve buhar, örneğ�n sülfür klorür

Amonyak ve organ�k am�no türevler�

Part�küller, toz

Nox

I

Karbon monoks�t

C�va buharı

N�trojen monoks�t, n�trojen oks�tler, azotlu buharlar

İyod�n

MASKE SEÇİM TABLOSU
K�ş�sel Koruyucu Ek�pmanlar Yönerges�ne göre bütün solunum aygıtları Kategor� 3 aygıtlarıdır.:öneml� r�sklere karşı koruma, aşağıdak�ler �ç�n tasarlanmış ve 
üret�lm�şt�r: Solunum Koruma       ;
 
• Toz, duman, sıvı aerosol veya gaz ve buharlara karşı koruma �ç�n
•  Kullanıcıyı ortam havasına karşı tam olarak �zole etmek ve böylece çok gen�ş kapsamda kontam�nantlara karşı koruma �ç�n

SOLUNUM CİHAZI SEÇİM KRİTERİ
• Oks�jen Sev�yes�                                                             • Koku
• Toks�kl�k b�lg�s�                                                                • Patlayıcı atmosfer r�sk� (ATEX) 

EN 149 K�ş�sel Koruyucu Donanımlar arasında yer alıp bakım gerekt�rmeyen toz,s�s ve duman maskeler�n�n standardıdır.
89/686/EEC Avrupa d�rekt�fine uygun olarak bel�rlenen ve 1991 yılında kabul ed�len bu standarda göre maske seç�m� koruma kademes�ne bağlı olarak beş ayrı grupta yapılıyordu; FFP1, 
FFP2S, FFP2SL, FFP3S, FFP3SL ve çalışma alanında bulunan r�sklere uygun koruma sağlayacak toz maskes� koruma kademes� bel�rlen�yordu.
Koruma kademeler�nde yer alan harfler�n anlamları �se;

FF: FaceF�lter (Yüz maskes�)
P1 : Mekan�k çalışmalar sonucu ortaya çıkan toks�k (zararlı) olmayan tozlar.
P2 : Toks�k tozlar, MAK değerler� 0,1 mg/m3 'den büyük olan tozlar.
P3 : Toks�k, kanserojen, radyoakt�f tozlar ve MAK değerler� 0,1 mg/m3'den
küçük olan tozlar.
S : Katı ve su bazlı sıvı zerrec�kler.
L : Katı ve yağ bazlı sıvı zerrec�kler.

Bu Standart 2001 yılında EN 149:2001 Toz maskeler� yen� Avrupa Standardı olarak yen�lend� ve maskelerde koruma kademeler� yükselt�ld�. Ürün sayısı �se üç olarak bel�rlend�. Yen� 
standarda göre tüm toz maskeler� hem katı hemde su ve yağ bazlı sıvı zerrec�klere karşı koruma sağlıyor ve SL koruma tüm maskelerde yer alıyor.
SL koruma tüm maskelerde yer aldığından maske üzer�nde bel�rt�lme koşulu ortadan kalkmış oluyor. 
Maske üzer�nde sadece FFP1, FFP2, FFP3 koruma kademeler�n�n EN 149:2001 ve CE onay �şaret ve onay numarasının yer alması yeterl� sayılıyor.

SINIFI
FFP1

FFP2

FFP3

KORUMA ORTAMLARI
Su ve yağ bazlı zararsız toz ve neme karşı

KORUMA DÜZEYİ
%80 koruma sağlar

Su ve yağ bazlı zararsız toz ve nem,dumana karşı

Su ve yağ bazlı zararsız toz ve nem,dumana karşı-V�rüs ve m�kro b�yoloj�k koruma

%94 koruma sağlar

%99 koruma sağlar

FFP1

• Kauçuk ve plast�k

• Boya üret�m�

• Inşaaatlar

• Laboratuvarlar

• Taş ocakları ve madenler

• Mühend�sl�k h�zmetler�

• Z�ra� k�myasallar

• Tarım

FFP2 FFP3

• Dem�r ve çel�k dökümhaneler�

• Ilaç sanay�

• Inşaatlar, konstrüks�yon

• Tarım

• Ana metaller�n üret�m�

• Gem� yapımı / tam�r�

• Seram�k üret�m�

• Tuğla ve refraktör malzeme üret�m�

• Gıda sanay� (paketleme g�b�)

• Toz ve k�myasallarýn üret�lmes� ve kullanılması

• Laboratuvarlar

• Marangozhaneler

•Akü ve p�l üret�m�

• İlaç sanay�

• İnşaaatlar, konstrüks�yon

• Kaynak ve leh�m uygulamaları

• K�myasal �þlemler

• Gem� yapımı / tam�r�

• Dem�r ve çel�k dökümhaneler�

FFP1 Akt�f karbonlu Toz maskes� Uygulama Alanları:
Tekst�l, mezbaha, metalürj�, �nşaat, dem�r-çel�kendüstr�s�, hastaneler, vb...,toz, s�s ve kals�yum karbonat, k�l, kaol�n, selüloz, pamuk, un, dem�r metaller, b�tk� ve m�neral yağları �çeren 
dumanlara karşı korur metal �şleme sıvıları (bu l�ste kapsamlı olmayan) olduğunu. WEL*(met�l-et�l-cetone, glutaraldeh�t, vb...) Organ�k buhar ve gaz sev�yeler�ne maruz kalma 
durumunda kokulara karşı rahatsızlık azalma sunuyor.

FFP2  Akt�f karbonlu Toz maskes� Uygulama Alanları:
Tekst�l,madenc�l�k, mezbaha, �nşaat, dem�r ve çel�k endüstr�ler�, (meşe, kayın ve egzot�k ağaçlar har�ç) Otomob�l karesör� hazırlama sanay�, ahşap, tarım ve bahçec�l�k faal�yetler�, gıda 
sanay�, hastaneler, kesme ve metal döküm, vb...tozlar, s�sler ve kals�yum karbonat, k�l, kaol�n, selüloz, pamuk, un, dem�r metaller, ç�mento, sodyum s�l�kat, sülfür, cam elyaf ve 
plast�kler, parke, kömür, kuvars, dem�r dışı metaller, bakır, alüm�nyum �çeren dumanlara karşı korur, baryum, t�tanyum, vanadyum, krom, maganese, mol�bden, b�tk�sel ve m�neral 
yağlar, metal �şleme sıvılarına, WEL*(met�l-et�l-cetone, glutaraldeh�t, vb...) Organ�k buhar ve gaz sev�yeler�ne maruz kalma durumunda kokulara karşı rahatsızlık azalma sunuyor.
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HONEYWELL PREMIUM RANGE

ÖZELLİKLER

Sağlam dış kaplama: Neml� ve yoğun çalışılan 
ortamlarda şekl�n� muhafaza eder. Em�c�l�k, 
olağanüstü konfor ve mükemmel b�r uyum �ç�n 
sızdırmazlık film�ne sah�p ultra-yumuşak, 
h�poalerjen�k: W�ltech burun yastığı. maskey� 
mükemmel şek�lde ayarlamak �ç�n zaman 

kaybetmemek ve koruma sev�yes�n� anında 
anlamak �ç�n önceden şek�llend�r�lm�ş ve 
renklend�r�lm�ş burun mandalı vardır. Kolayca 
konuşmak ve nefes almak �ç�n gen�ş �ç hac�me 
sah�pt�r. Daha �y� koruma �ç�n özel tasarımlı, 
korumalı soluk valfi vardır. Yüksek kal�tel� soluk 
valfi sayes�nde uzun sürel� kullanımda zahmets�z 
soluk alınır. İk�z elast�k bant, ultra esnek ve 

dayanıklı, sızıntı 
r�sk�n� önlemek �ç�n filtreleme alanı dışına 
zımbalanmış. Kullanıcı yorgunluğunu azaltmak 
�ç�n hafif maske (15g.). Lateks, s�l�kon ve PVC 
�çermez. Kullanıcılara daha �y� b�r uyum ve 
koruma sunmak �ç�n 2 beden� (Orta-Büyük M/L ve 
Ekstra-LargeXL) vardır. Dolom�t test�nden 
geçm�şt�r.

HONEYWELL PREMIUM SERIES 5000

ÜÇ KATMANDAN OLUŞAN WILLTECH SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİSİNİN YARARLARI

• C�lt üzer�nde yumuşaktır ve ter� emerken tahr�ş r�sk�n� engeller.
•  Mükemmel b�r sızdırmazlık sağlar.
•  Kullanıcı �ç�n yorgunluğu azaltmak �ç�n yumuşak ve hafif’ d�r.

POLYESTER KUMAŞ: YUMUŞAK

POLYESTER KÖPÜK: TERİ EMER

POLİETHYLEN FİLM: HAVA GEÇİRMEZ SIZDIRMAZLIK

1 2 3 4 5 6 ÜRÜN KODU
1005580

AÇIKLAMA
Honeywell 5110 M/L FFP1 NR D VENTİLSİZ

STANDARTLAR
EN149.2001

1005582 Honeywell 5111 M/L FFP1 NR D VENTİLLİ EN149.2001

1005584 Honeywell 5210 M/L FFP2 NR D VENTİLSİZ EN149.2001

1005586 Honeywell 5211 M/L FFP2 NR D VENTİLLİ EN149.2001

1005588 Honeywell 5221 M/L FFP1 NR D VENTİLLİ VE TAM YÜZ CONTALI EN149.2001

1005602 Honeywell 5321 M/L FFP3 NR D VENTİLLİ VE TAM YÜZ CONTALI EN149.2001

BAĞLANTI ELEMANI
Elast�k

Elast�k

Elast�k

Elast�k

Ayarlanab�l�r Kayış

Ayarlanab�l�r Kayış
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SPECIALYT SERIES 5000

ÖZELLİKLER

Üstün koku g�derme özell�ğ�yle rahatsızlık veren 
organ�k buharlarla başa çıkmak �ç�n tasarlanmış-
tır. Isıyla kalıplanmış dış kaplama: neml� ve yoğun 
çalışılan ortamlarda şekl�n� muhafaza eder. Ultra 
yumuşak, h�poalerjen�k W�ltech burun yastığı 
em�c�d�r ve olağanüstü konfor ve mükemmel 

uyum �ç�n sızdırmaz filmle donatılmıştır. Maskey� 
mükemmel şek�lde ayarlarken zaman kaybetme-
mek ve koruma sev�yes�n� anında anlamak �ç�n 
önceden şek�llend�r�lm�ş ve renklend�r�lm�ş burun 
mandalı vardır. Kolayca konuşmak ve nefes al-
mak �ç�n gen�ş �ç hac�me sah�pt�r.İk�z elast�k bant, 
ultra esnek ve güçlü, sızıntı r�sk�n� önlemek �ç�n 
filtreleme alanı dışına zımbalanmıştır.Kullanıcı 

yorgunluğunu azaltmak �ç�n hafif maske (13g) 
Lateks, S�l�kon ve PVC �çermez •Dolom�t test�nden 
geçm�şt�r.Uzun sürel� kullanımda garant�l� koruma 
ve kullanıcı terc�h� •Ekstra güvenl�k•Olağanüstü 
konforludur •Tahr�ş etmez •Alerj� r�sk� yoktur 
•Kullanımıyla �lg�l� b�r kısıtlama yoktur. •Normal 
kullanım süres� boyunca resp�ratörler� değ�şt�rmek 
gerekmez •Çevre dostudur

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA STANDARTLAR
1005591 Honeywell 5140 ML -FFP1 NR D-OV EN149.2001

1005593 Honeywell 5141 ML-FFP1 NR D-OV valfl� EN149.2001

1005595 Honeywell 5251 ML-FFP2 NR D-OV valfl� EN149.2001

1005598 Honeywell 5161 ML-FFP1 NR D-AV valfl� EN149.2001

1005600 Honeywell 5261 ML-FFP2 NR D-AV valfl� EN149.2001

BAĞLANTI ELEMANI
Elast�k

Elast�k

Ayarlanab�l�r Kayış

Elast�k

Elast�k

HONEYWELL PREMIUM SERIES 4000

ÖZELLİKLER

• Tekl� poşet katlanab�l�r toz maskes�d�r, ultra yumuşak h�poalerjen�k W�lltech sızdırmazlık 
contası ve sızdırmaz film kaplaması �le yapılmıştır.
• Burun mandalı renk kodlamasına sah�pt�r.
• Entegre çene parçası sayes�nde gen�ş �ç hacme sah�pt�r.
• Ultra hafift�r(7-14g).
• Kaygan kayışları son derece esnek ve dayanıklıdır.
• Lateks, PVC ve S�l�kon �çermez
• Dolom�t test� yapılmıştır.

HONEYWELL PREMIUM SERIES 2000

ÖZELLİKLER

• Tekl� sızdırmaz poşette paketlenmes� ve katlanab�l�r özell�ğ� sayes�nde kolay taşınab�l�r 
ve kullanım önces� ürünün k�rlenmes� önleneb�l�r.
• Ayarlanab�l�r ve renklend�r�lm�ş burun mandalları, maskey� ayarlamak ve koruma 
sev�yes�n� bel�rlemek �ç�n zaman kazandırır.
• Maks�mum filtreleme ve solunum kolaylığı sağlayan gen�ş yüzey alana sah�pt�r.
• Sıvı sıçramasına karşı koruyan sıvıya dayanıklı dış kabuk yüzeye sah�pt�r.
• Koruyucu gözlükle b�rl�kte kullanımı kolaylaştıran kes�nt�s�z şek�ll�d�r.
• Opt�mum rahatlık �ç�n çok yumuşak �ç kaplaması vardır.
• Ultra yumuşak h�poalerjen�k W�lltech sızdırmazlık contası, absorbs�yon özell�ğ� ve 
sızdırmaz film kaplaması �le olağan üstü konfor sunar ve mükemmel şek�lde yüze uyum 
sağlar.
• Kullanıcıların yorgunluğu azaltmak �ç�n hafif b�r masked�r(7g).
• Bağlantı noktasında tahr�şe önleyen kaynaklı bantlıdır.
• Lateks, PVC ve s�l�kon �çermez: Çevreye zarar vermez. 

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA STANDARTLAR
1005605 Honeywell 4110 M/L FFP1 NR D  VENTİLSİZ EN149.2001

1005608 Honeywell 4111 M/L FFP1 NR D  VENTİLLİ EN149.2001

1005611 Honeywell 4210  M/L FFP2 NR D  VENTİLSİZ EN149.2001

1005614 Honeywell 4211 M/L FFP2 NR D  VENTİLLİ EN149.2001

1005630 Honeywell 4311  M/L FFP3 NR D VENTİLLİ EN149.2001

BAĞLANTI ELEMANI
Elast�k

Elast�k

Elast�k

Elast�k

Elast�k

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA STANDARTLAR
1031590 Honeywell 2110 M/L FFP1 NR D  VENTİLSİZ EN149.2001

1031591 Honeywell 2111 M/L FFP1 NR D  VENTİLLİ EN149.2001

1031592 Honeywell 2210  M/L FFP2 NR D  VENTİLSİZ EN149.2001

1031593 Honeywell 2211 M/L FFP2 NR D  VENTİLLİ EN149.2001

1031594 Honeywell 2311  M/L FFP3 NR D VENTİLLİ EN149.2001

BAĞLANTI ELEMANI
Elast�k

Elast�k

Elast�k

Elast�k

Elast�k

46 47



ÖZELLİKLER

B�r masken�n taşıması gereken ana özell�kler 
olarak, b�l�nen maskelerden farklı b�r tasarım, tek 
gövdel�  güçlü b�r yapı, buna karşın zor ve 
tempolu çalışma ortamlarına uyum 
sağlayab�lmes� �ç�n hareketl� özell�k,  ancak bu 
hareketl� özell�kler� taşırken son derece dengel� 

b�r yapıyı barındırması ve defalarca kullanıma  
uygun olması, tasarımın ana fikr�n� oluşturdu. 

Bu nokta da Kartal’ın anatom�k yapısından 
es�nlen�lerek gel�şt�r�len, tasarım koruması alıp, 
Türk�ye’n�n �lk yerl� ürünü “P Ser�s�” 
Maskeler�m�z�, “Gökyüzündek�  Özgürlüğün, 
Yüzünüze Yansıyan Prest�j�” sloganı �le 

kullanımınıza sunuyoruz.

MFA P SERİSİ TOZ MASKESİ
MFA / P SERİSİ  TOZ MASKESİ

ÖZELLİKLER

Çok �nce fakat çökmeye form bozukluklarına karşı güçlend�r�lm�ş gövde, çok kolay nefes alma 
verme �mkanı sağlar. G�zl� monte ed�lm�ş burun kl�ps�, kopma ve �stenmeyen yaralanmalara yol 
açmaz. 

Masken�n üst �ç kısmında burun bölges�nde c�lt dostu yumuşak sünger mevcuttur.(C–167, C167V, 
C–267, C-267V ) ,Özel  konuşlandırılmış, montajlanmış ve boyutlandırıl-mış burun kl�ps� defalarca 
kullanımda dah� özell�ğ�n� y�t�rmez. Değ�ş�k burun yapılarına maks�mum uyum sağlar. 

Örme last�k baş bantlarının esnekl�ğ� ve ger� çekme özell�ğ� arasında üst sev�yede b�r denge vardır. 
Kopmaya son derece dayanıklıdır, sıcak veya soğuk çalışma ortamlarında esnekl�ğ�n� ve ya ger� 
çekme  kuvvet� özell�ğ�n� kaybetmez. Kısa süre �çer�s�nde kullanıcıda varlık h�ss�n� unutturur 
İçer�dek� sıcak hava ve nefes�n dışarıya atılmasında çok etk�n çalışan vent�ller�m�zde (C-067V, C-
167V, C-267V Modeller� İç�n), vent�l�n �çer�s�nde yer alan keçen�n tüm çevres�ne b�r kale duvarı g�b� 
set oluşturulmuştur.   

MFA / A SERİSİ TOZ MASKESİ

ÖZELLİKLER

MFA A SERİSİ LASTİK BANTLI VENTİLLİ SOLUNUM KORUYUCU MASKELER
Ortamdan uzaklaşılamayan durumlarda, toz ve akışkan olmayan sıvı part�küllere karşı koruma
sağlamak üzere üret�lm�şt�r. Dolom�t Tozu test�nden geçm�şt�r. M�n�mum 8 saat tam koruma 
sağlar.

• Yüksek filtrasyon ve düşük solunum d�renc�ne sah�p, taşınması kolay katlanab�l�r masked�r.
• Eş�t elast�k� baş bantları sayes�nde her kullanıcıya uyum göster�r.
• Burun kısmında sızdırmazlık sağlayacak büküleb�l�r kıskaca sah�pt�r.
• Vent�l maske �ç�nde oluşan ısıyı düşürüp sıcak neml� koşullarda rahat b�r kullanım sağlar

STANDARTLAR
EN149.2001+2009

EN149.2001+2009

EN149.2001+2009

ÜRÜN KODU
A-167

A-167V

A-267

A-267V EN149.2001+2009

AÇIKLAMA
FFP1 Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ 20 Ad. x 20 Kutu = 400 Ad.

FFP1 Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ 10 Ad. x 20 Kutu = 200 Ad.

FFP1 Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ 20 Ad. x 20 Kutu = 400 Ad.

FFP1 Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ 20 Ad. x 20 Kutu = 400 Ad.

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA STANDARTLAR
P-167 FFP1 D NR Tekl� H�jyen�k Poşetl�/Kutuda 15 ad./ Kol�de 24 Kutu/ Toplam 360 Ad. EN149.2001+2009

P-167V FFP1 D NR Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ Kutuda 10 Ad./ Kol�de 24 Kutu/ Toplam 240 Ad EN149.2001+2009

P-267 FFP2 D NR Tekl� HH�jyen�k Poşetl�/ Kutuda 15 ad./ Kol�de 24 Kutu/ Toplam 360 Ad. EN149.2001+2009

P-267V FFP2 D NR Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ Kutuda 10 Ad./ Kol�de 24 Kutu/ Toplam 240 Ad EN149.2001+2009

P-367 FFP3 D NR Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ Kutuda 15 ad./ Kol�de 24  Kutu/ Toplam 360 Ad. EN149.2001+2009

P-367V FFP3 D NR Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ Kutuda 10 Ad./ Kol�de 24 Kutu/ Toplam 240 Ad. EN149.2001+2009

ÜRÜN KODU
C-067

AÇIKLAMA
FFP1 Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ 25 Ad. x 20 Kutu = 500 Ad.

C-067V FFP1 Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ 20 Ad. x 20 Kutu = 400 Ad.

C-167 FFP1 Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ 25 Ad. x 20 Kutu = 500 Ad.

C-167V FFP1 Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ 20 Ad. x 20 Kutu = 400 Ad.

C-267 FFP2 Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ 25 Ad. x 20 Kutu = 500 Ad.

C-267V FFP2 Tekl� H�jyen�k Poşetl�/ 20 Ad. x 20 Kutu = 400 Ad.

STANDARTLAR
EN149.2001+2009

EN149.2001+2009

EN149.2001+2009

EN149.2001+2009

EN149.2001+2009

EN149.2001+2009
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3M Toz / S�s Solunum Maskes� 3M 8000 SERİSİ

ÖZELLİKLER

• EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
• FFP1, FFP2 seçenekl�
• Vent�ls�z, Vent�ll� 
• Kon�k Şek�ll�.Toz/S�s
• Part�küller �ç�n 4 x TLV ye kadar
• Part�küller �ç�n 12 x TLV ye kadar
• Tekrar kullanılamaz
• İnce Tozlar 
• Yağ ve Su Bazlı S�sler

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA
8810 FFP1 NR D  VENTİLSİZ

8812 FFP1 NR D  VENTİLLİ

8822 FFP2 NR D  VENTİLLİ

STANDARTLAR
EN149.2001+2009

EN149.2001+2009

EN149.2001+2009

3M TOZ SİS SOLUNUM MASKESİ  / 8825-8835

ÖZELLİKLER

• FFP2,FFP3 seçenekl� 
• Part�küller �ç�n 12 x TLV ye kadar
• Part�küller �ç�n 50 x TLV ye kadar
• Vent�ll�
• Kon�k
• 3M™ FFP2 Bakım Gerekt�rmeyen Zerrec�k Solunum Maskes�, b�rçok endüstr�yel uygulamada 
oluşan   �nce toz ve s�s�n orta sev�yeler�ne karşı koruma sağlar
•  Ayarlanab�l�r tokalı başbandı sayes�nde yüze tam olarak uyum sağlar.

ÜRÜN KODU
8825

AÇIKLAMA
FFP2 Vent�l�partükül solunum maskes�

8835 FFP3 Vent�l�partükül solunum maskes�

STANDARTLAR
EN149.2001+2009

EN149.2001+2009

3M Toz / S�s Solunum Maskes� K SERİSİ

ÖZELLİKLER

• EN149:2001+A1:2009 FFP1,FFP2,FFP3 NR D
• FFP1,FFP2,FFP3 
• Vent�ll�, Vent�ls�z seçenekl�
• Katlanab�l�r
• FFP1 Toz/S�s Part�küller �ç�n 4 x TLV ye kadar
• FFP2 Toz/S�sPart�küller �ç�n 12 x TLV ye kadar
• Toz/S�s Part�küller �ç�n 50 x TLV ye kadar
• Kullan at
• İnce tozlar,yağ ve su bazlı s�sler

ÜRÜN KODU
K101

AÇIKLAMA
FFP1 NR D  VENTİLSİZ

K111 FFP1 NR D  VENTİLLİ

K102 FFP2 NR D  VENTİLSİZ

K112 FFP2 NR D  VENTİLLİ

K113 FFP1 NR D  VENTİLLİ

STANDARTLAR
EN149.2001

EN149.2001

EN149.2001

EN149.2001

EN149.2001

ÖZELLİKLER

• Vent�ls�z, Vent�ll� seçenekl� 
• Katlanab�l�r 
• Yaratıcı 3 panell� tasarım 
• FFP1 Toz/S�s Part�küller �ç�n 4 x TLV ye kadar
• FFP2 Toz/S�s Part�küller �ç�n 12 x TLV ye kadar
• FFP3 Toz/S�s Part�küller �ç�n 50 x TLV ye kadar

• Kullan at
• İnce Tozlar - Yağ ve Su Bazlı S�sler
• Düşük soluma d�rençl� filtre teknoloj�s� 
• Burna uygun b�ç�mlend�r�lm�ş burun panel� 
• İnovat�f çene çıkıntısı 
• Kabarık üst panel

3M TOZ SİS SOLUNUM MASKESİ AURA 9000 

ÜRÜN KODU
9310

AÇIKLAMA
FFP1 NR D  VENTİLSİZ

STANDARTLAR
EN149.2001+2009

9312 FFP1 NR D  VENTİLLİ EN149.2001+2009

9320 FFP2 NR D  VENTİLSİZ EN149.2001+2009

9322 FFP2 NR D  VENTİLLİ EN149.2001+2009

9332 FFP3 NR D  VENTİLLİ EN149.2001+2009
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ÖZELLİKLER

• 3M FFP1 9913,9914,9915 Bakım 
Gerekt�rmeyen Zerrec�k Solunum Maskeler�, 
b�rçok endüstr�yel uygulamada oluşan �nce toz, 
s�s ve rahatsız ed�c� kokuların düşük sev�yeler�ne 
karşı koruma sağlar.
• 3M FFP1 9913, 9914 maskes� düşük sev�yel� 

Organ�k kokulara karşı koruma sağlar
• 3M FFP1 9915 maskes� düşük sev�yel� H�drojen 
florür gazlarına ve Sülfürd�oks�de karşı koruma 
sağlar
• 3MFFP2 9925, 9928  Vent�ll� Kon�k Kaynak 
Solunum Maskeler�; kaynakta üret�len Kaynak 
Dumanı ve OZON gazı g�b� solunum zararlarına 
karşı koruma sağlar.

3M TOZ SİS/RAHATSIZ EDİCİ KOKU MASKELERİ

ÜRÜN KODU
9913

AÇIKLAMA
FFP1 Vent�ls�z Kaynak partükül solunum maskes�

STANDARTLAR
EN149.2001+2009

9914 FFP1 Vent�ll� Kaynak partükül solunum maskes� EN149.2001+2009

9915 FFP1 Vent�ls�z Kaynak partükül solunum maskes� EN149.2001+2009

9925 FFP2 Vent�ll� Kaynak partükül solunum maskes� EN149.2001+2009

9928 FFP2 Vent�ll� Kaynak partükül solunum maskes� EN149.2001+2009

ÖZELLİKLER

• Endüstr�de,farklı proseslerde çalışanlar 
arasında yapılan araştırmalar �le gel�şt�r�len 
Drager X-Plore 1300-1500-1700 ser�s� yüksek 
filtreleme kapas�tes�n�,düşük solunum d�renc� �le 
b�rleşt�ren bu filtreleme metaryel�, maske 
performansını artırmaktadır. Bu materyalden 

üret�len maskeler Dolam�t Test� onayına sah�pt�r.

•Esnek burun kl�ps�,yüzdek� en r�skl� sızıntı 
bölges�n� tam kavrar.

DRAGER TEK KULLANIMLIK MASKE 

ÜRÜN KODU
1510

AÇIKLAMA
Drager –X-plore FFP1 Vent�ls�z

STANDARTLAR
EN149.2001

1510V Drager –X-plore FFP1 Vent�ll� EN149.2001

1520 Drager –X-plore FFP2 Vent�ls�z EN149.2001

1520V Drager –X-plore FFP2 Vent�ll� EN149.2001

1710 Drager –X-plore FFP1 Vent�ls�z EN149.2001

1710V Drager –X-plore FFP1 Vent�ll� EN149.2001

1720 Drager –X-plore FFP2 Vent�ls�z EN149.2001

1720V Drager –X-plore FFP2  Vent�ll� Outdour Akt�f karbonlu EN149.2001

1730V Drager –X-plore FFP3 Vent�ll� EN149.2001
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ÖZELLİKLER

•Kolay montaj
•Termoplast�k elastomer yüz kısmı
•Sızdırmazlık flanlarının kenarları yuvarlatılmış 
ve esnekt�r
•Ter çıkış del�ğ�
•Dört-bantlı sab�t monoblok harness

•Cl�ck-fit kartuş sab�tleme s�stem�
•Kolay ve hızlı bakım
•Ekonom�k-Uzun kullanım ömrü
•Yüksek düzey solunum koruması
•Rahat ve etk�l� sızdırmazlık
•Opt�m�ze ed�lm�ş kullanıcı toleransı
•Mükemmel güvenl�k

HONEYWELL vALUAIR

ÜRÜN KODU
1001573

AÇIKLAMA
Valua�r Yarım-Yüz maske (M) 

STANDARTLAR
EN141,EN143

1001574 Valua�r Plus Yarım-Yüz Maske (L) EN141,EN143

HONEYWELL N SERİSİ CLASS 1 YARIM YÜZ MASKE

ÖZELLİKLER

Har�ka uyum �ç�n yumuşak, esnek elastomer veya sızdırmaz s�l�kondan üret�lm�ş dayanıklı 
ve esnek maske. Kullanıcı dostudur, ergonom�k tasarımı sayes�nde yüksek konfor sağlar, 
başa daha güvenl� b�r şek�lde oturan gel�şt�r�lm�ş süspans�yon. Sınıf 1 �ç�n �k�z filtre 
bağlantısı.

HONEYWELL N 5400 TAM YÜZ MASKE
ÖZELLİKLER

• Hafif, yumuşak ve esnek maske, 4 bantlı harness, sınıf 1 filtreler veya pancake filtreler 
�ç�n �k�z filtre bağlantısı. Kullanım kolaylığı ve mükemmel b�r uyum sunar. Yüksek k�myasal 
d�renç. Sert kaplamalı pol�karbonat v�zör ç�z�lmeye ve darbeye dayanıklıdır, 200 derece 
görüş açısı sağlar.

AĞIRLIK
109 g

113 g

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA STANDARTLAR
N65550032 North by Honeywell N5500  Yarım Yüz Maske (M) EN 140

N65550033 North by Honeywell N5500 Yarım Yüz Maske (L) EN 140

N65770033 North by Honeywell N5500 Yarım Yüz Maske (L) EN 140

METERYAL
Elastomer

Elastomer

S�l�kon

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA STANDARTLAR
N65754101 North by Honeywell N5400  Tam Yüz Maske (M) EN 136

BAĞLANTI ELEMANI
Elastomer
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HONEYWELL SERİSİ CLICK-FIT FİLTRE

ÖZELLİKLER

•Arkaya yerleşt�r�lm�ş filtre-Oval veya yuvarlak
•Cl�ck F�t s�stem�
•H�nd�stan cev�zl� bazlı karbon
•Mekan�k filtrasyon membranı
•Ç�ft filtre yapısı
•Kullanım ömrü
•Paket-Plast�k shr�nk ambalaj, ç�ftler hal�nde
•Kullanıcılar �ç�n kolaylaştırılşmış kullanım
•Güvenl�: Kullanıcı güvenl�k s�stem�ndek� duyulab�l�r tık ses� sayes�nde doğru takılıp takılmadığını 
kontrol edeb�l�r.
•Opt�mal kullanım süres�
•Güvenl�k ve kalıcı koruma
•Kolay havalandırma
•Dayanıklı ürün kal�tes� ve ver�ml�l�k
•Güvenl�-Kolay depolama 

HONEYWELL  N SERİSİ FİLTRE

ÜRÜN KODU
N06575001L

AÇIKLAMA STANDARTLAR
EN 141

N06575003L EN 141

N06575004L EN 141

NO6575009L EN 141

NO6575081L EN 141

NO6575084L EN 141

A1

ABE1

K1

ABEK1

A1P3

K1P3

NO6575083L EN 141ABE1P3

NO6575089L EN 141ABEK1P3

N06575008 EN 141P3

N7500P3 EN 141Round F�ltre P3

N7500P30 EN 141Round F�ltre P30

No6575035 EN 141Round F�ltre Adaptör

No6575006 EN 141Prefilter

No6575027 EN 141Adaptör

ÜRÜN KODU
1001619

AÇIKLAMA STANDARTLAR
EN 143

1001620 EN 143

1001577 EN 143

1001583 EN 143

1001581 EN 143

1001587 EN 143

A1

A1P3

A2

A2P3

ABEK1

ABEK1P3

1002800 EN 143P1

1002801 EN 143P2

1003529 EN 143P3

1001590 EN 143P1/P2

3M YARIM YÜZ MASKE

ÖZELLİKLER

• Ekonom�kt�r
• Az bakım gerekt�r�r 
• Kullanımı kolay ve çok hafift�r
• Maskeler b�reysel �ht�yaçlarınıza göre gazlar, buharlar ve part�küllere karşı koruma �ç�n 
gen�ş b�r ürün gamı �le 3M süngü bağlantı s�stem�ne sah�pt�r

3M TAM YÜZ MASKE
ÖZELLİKLER

• Hafif, yumuşak ve esnek maske, 4 bantlı harness, sınıf 1 filtreler veya pancake filtreler 
�ç�n �k�z filtre bağlantısı. Kullanım kolaylığı ve mükemmel b�r uyum sunar. Yüksek k�myasal 
d�renç. Sert kaplamalı pol�karbonat v�zör ç�z�lmeye ve darbeye dayanıklıdır, 200 derece 
görüş açısı sağlar.

ÜRÜN KODU
8825

AÇIKLAMA
FFP1 Vent�l�partükül solunum maskes�

8835 FFP1 Vent�l�partükül solunum maskes�

STANDARTLAR
EN149.2001+2009

EN149.2001+2009

ÜRÜN KODU
8825

AÇIKLAMA
FFP1 Vent�l�partükül solunum maskes�

8835 FFP1 Vent�l�partükül solunum maskes�

STANDARTLAR
EN149.2001+2009

EN149.2001+2009

3M YARIM VE TAM YÜZ MASKE GAZ FİLTRELERİ

ÜRÜN KODU
3M 6051

AÇIKLAMA
A1 Organ�k Gaz ve Buhar F�ltres�

3M 6057 ABE1 Organ�k/İnorgan�k/As�t Gaz ve Buhar F�ltres�

3M 6059 ABEK1 Organ�k/İnorgan�k/As�tGaz ve Buhar F�ltres�

3M 6075 Organ�k Buharlar ve Formaldeh�t Gaz ve Buhar F�ltres�

3M 6096 C�va Buharı ve zerrec�k F�ltres�

STANDARTLAR
EN 143

EN 143

EN 143

EN 143

EN 143

3M 6098

3M 5911

3M 5925

3M 5935

3M 6054

3M 6055

3M 6035

3M 501

3M 2125

3M 2128

3M 2135

AXP3 Tek Komponentl� / Organ�k Buhar ve Zerrec�k F�ltres�

Katı ve sıvı zerrec�klere karşı- P1 Toz ve S�s F�ltres�

Katı ve sıvı zerrec�klere karşı - P2 Toz ve S�s F�ltres�

Katı ve sıvı zerrec�klere karşı - P3 Toz ve S�s F�ltres�

K1 Amonyak ve türevler� Gaz ve Buhar F�ltres�

EN 143

EN 143

EN 143

EN 143

En 143

A2 Organ�k Gaz ve Buhar F�ltres�

P3 Katı ve sıvı zerrec�klere karşı plast�k gövde �ç�nded�r.

Tutucu Kapak 3M 501

Katı ve sıvı zerrec�klere karşı - P2 Toz, S�s ve Duman F�ltres�

Katı ve sıvı zerrec�klere karşı - P2+Ozon/Organ�k As�t Gazı F�ltres�

EN 143

EN 143

EN 143

EN 143

EN 143

Katı ve sıvı zerrec�klere karşı - P3 Toz ve S�s F�ltres� EN 143

3M 2138 Katı ve sıvı zerrec�klere karşı - P3 Organ�k / Ozon Gaz ve Buhar F�ltres� EN 143
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TEKNİK TANIM
M�n�mum hava akışı 170 ltr 45 ABD galonu

P�l Şarj ed�leb�l�r (L�th�um-�on)

Çalışma Zamanı

Şarj Süres�

Alarm

Ağırlık

8 Saat*

8 Saat

3 adet(görsel, �ş�tsel, t�treş�m )

1005 gr

F�ltre

Standartlar

Sınıf 2-P3-A2P AB2P, ABEK2P, ABEG2HgP

Solunum Koruma Aletler� �ç�n EN12491 başlık kaynak baretler�
Solunum Koruma Aletler� �ç�n EN12492 maskeler

ÖZELLİKLER

BASİT DAYANIKLI VE GÜVENİLİR YARDIM 
EDİLEN NEFES ALMA ALETİ
•Compact A�r s�stem� yıllardan ber� p�yasada en 
güven�l�r ve 
konforlu s�stemlerden b�r�s� olarak b�l�nmekted�r. 
S�stem bayonet

veya DIN bağlantı boruları �le sağlanır.

Uygulama Alanları; 
• Farmasot�k ve k�myasal endüstr�ler
• Gıda �şleme
• Çel�k �şer� ve otomot�v

COMPACT AIR 

TEKNİK TANIM
M�n�mum hava akışı 150 ltr 39,63 ABD galonu

P�l Şarj ed�leb�l�r N�Mh

Çalışma Zamanı

Şarj Süres�

Alarm

Ağırlık

8 Saat*

10 Saat

Yok

1350 gram /48 Ons

F�ltre

Standartlar

Sınıf 2-P3-A2P AB2P, ABEK2P

Solunum Koruma Aletler� �ç�n EN12491 başlık,solunum Koruma 
Aletler� �ç�n EN12492 maske

ÜRÜN KODU
A150102-00

TANIM
Compact A�r ®  bayonet donatılı

A150103-00 Compact A�r ®  DIN paso donatılı (maskeler)

*filtre yüz parçası komb�nasyonuna bağlı

COMPACT AIR 200

ÖZELLİKLER

EMNİYET, KONFOR VE ESNEKLİK
•Compact A�r ® 200  kullanılan filtre türüne bağlı 
olarak gaz, buhar, ve 
parçacıklara karşı koruma sağlamak �ç�n 
tasarlanan enerj�l� hava besleme 
s�stem�d�r. 
•S�stem soluma ün�tes� ve p�l, şarj c�hazı, soluma 

tüpü, naylon kayış ve deb�metreden oluşur. 
•Bayonet veya DIN paso bağlantısı �le sağlanır. 
•Bater� kullanım ömrü 10% sev�yes�ne ulaştığı 
zaman görsel �ş�tsel ve t�treş�m 
olmak üzere üç farklı alarm ortaya çıkar ve 
filtreler bloke olduğu veya engellend�ğ� zaman 
farklı alarm ortaya çıkar. 
•Daha uzun sürel� kullanım �ç�n l�tyum �yon p�l
•Çok gen�ş yelpazede uygulamaları kapsamak 

�ç�n 16 yüz elemanı seç�m�
•PVC veya naylon kayış. : uygulamanın 
özell�ğ�ne bağlı olarak örneğ�n 
ek�pmanın dekontam�nastonu. 
Uygulama alanları; Otomot�v, 
farmasöt�k ve k�myasal endüstr�ler, 
kaynak endüstr�ler�

ÜRÜN KODU
A150401

TANIM
Compact A�r ®  başlık �ç�n bayonetl�

A150400 Compact A�r ®  maske �ç�n DIN paso vers�yonlu

*filtre yüz parçası komb�nasyonuna bağlı

A160684

A160698

A161356

CA222EU

A161301-10

Kolay dekontam�nasyon �ç�n kayışta PVC

Kemer ve dayanak

Bayonet hortumu 970 mm

L�tyum �yon p�l

Soluma tüpü kapakları-10 adet

MOTORLU HAVA TEMİZLEME 
SOLUNUM SİSTEMLERİ
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NORTH KUMLAMA BAŞLIĞI

ÖZELLİKLER

Aşırı derecede ağır �şlerde kullanılan kumlama 
başlığıdır. Kumlama başlığı rahat hava solunumu 
sağlayan b�r s�stemd�r. North Kumlama başlığı 
konusunda 50 yıllık tecrübeye sah�pt�r. 
COMMANDER II ve PANORAMA kullanıcılara 
k�ş�sel emn�yet sağlar.

AIRLINE
Kompresörden gelen sıkıştırılmış havayı 
AIRLINE'dan geç�rerek filtre ed�p VORTEX'de 
ayarlanab�l�r 30 C sıcak yada soğuk havayı 
kumlama başlığına get�r�r.
•COMMANDER ve PANORAMA güçlü görüş 
açılarına sah�pt�r.
•Tam olarak ayarlanab�l�r baş bandı vardır.

•Bütün parçaları rahatlıkla değ�şt�r�leb�l�r.
•Benzers�z plast�k kaplaması �le gürültü düzey�n� 
düşürür.
•Boyunluğu rahatlıkla yıkanab�l�r.
•Yüksek koruma faktörüne sah�pt�r.
•Hava akım gösterges� �le emn�yet� tam sağlar
•Ayarlanab�l�r hava bel ün�tes�

ÜRÜN KODU
A133230

AÇIKLAMA
COMMANDER Kumlama kaskı, B�sonyl peler�nl�, hortumlu, kapl�nl�, regülatörlü, susturuculu ve kemer

STANDARTLAR
EN 14594

A133130 COMMANDER Kumlama kaskı, Der� peler�nl�, hortumlu, kapl�nl�, regülatörlü, susturuculu ve  kemerl� EN 14594

A133730 COMMANDER Kumlama kaskı, Pamuk ceketl�, hortumlu, kapl�nl�, regülatörlü, susturuculu ve kemer EN 14594

HONEYWELL TIGERHOOD FUTURA

ÖZELLİKLER

ZOR KOŞULU ORTAMLARDA KULLANIM İÇİN YÜKSEK PERFORMANS ÇÖZÜMLERİ
• Hafif kaynak maskes�: klas�k 3C yüzücü t�p� alın bantlı, dengel� ve dayanıklı
• Sağlam ve Uzun ömürlü: mükemmel b�r dayanıklılık.
• Yüksek performans malzemes�: yüksek darbe dayanımı.
• Daha İy� K�myasallar: Dayanıklılık ve d�renç
• Mükemmel Dayanım: ç�z�lmelere ve çatlamalara karşı mükemmel dayanıklılık
• Kusursuz ısıya d�rençl�l�k.
Uygulama Alanları: Kaynak İşler�

JUNIOR A
ÖZELLİKLER

OPTİMUM KORUMA VE GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI İÇİN REFERANS
• Gen�ş transparan s�per: ışığın g�rmes�ne �z�n ver�r ve tahr�bata gerek kalmadan gen�ş görüşü 
sağlar
• Tam Yüz Koruma: ön deflektör (saptırıcı)  ve çene koruyucu kalkan
• Yıkanab�l�r Yüzey Keçes�: yüz çevres�ne rahat ve koruyucu b�r basınç sağlayan  esnek ve elast�k� 
yapı
• Tek Kl�psl� S�stem: kullan at s�perler �ç�n yaylı yapı. Ana s�per� kalıcı hasarlara karşı koruyan bu 
kullan at s�perler�n montes� de çok kolaydır
• Asetat B�leşenler�: tamamen transparan ve mükemmel görüş açısı sağlayan yapı
• Yüzün çevres�ne rahat b�r koruyucu basınç sağlar.
• Ops�yonel (�steğe bağlı) kaplama: kafanın üst kısmını toz ve sıvı parçalarından korur

Uygulama Alanları: Boyama, kumlama, taşlama, k�myasallar, taşıma ve bakım �şler�

ÜRÜN KODU
A114725

A114728

A160730

A160741

A161742

517840

212920

AÇIKLAMA
T�gerhood VL

T�gerhood VL

100'lü kullan at s�per

5'l� Asetat s�per

Ter Bantları VL

10 Har�c� Ekran 90x110 FC

Otomat�k karartma merceğ� DIN3-10

SİPER
90x110

100x51

-

-

-

-

90x110

STANDART
EN 12941

EN 12941

-

-

-

-

-

NPH
10

10

-

-

-

-

-

APF
10

10

-

-

-

-

-

SINIF
TH 1 Sıkıştırılmış Hava

TH 1 Sıkıştırılmış Hava

-

-

-

-

-

ÜRÜN KODU
A114106

A160734

A160733

AÇIKLAMA
Jun�or A-VL VL

100'lü kullan at s�per (JA)

5'l� s�per (JA)

SİPER
90x110

-

STANDART
EN 12941

-

NPH
10

-

APF
10

-

SINIF
Th1 Hava kayışı, Sıkıştırılmış
Hava, Sıkıştırılmış hava 200

-

- - - - -

HAVA TEMİZLEME BAŞLIKLARI
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ÖZELLİKLER

Kaçış/Tahl�ye Ek�pmanı
Kompakt: K�mya ve petrok�mya ş�rketler� �ç�n 
Kaçış/tahl�ye maskes� veya başlığı.

KİMYASAL ORTAMLARDAN TAHLİYE İÇİN 
15 DAKİKALIK FİLTRELEME YARIM MASKE
• Uygun ve bas�t: Kullanım �ç�n emn�yetl�
• Kompakt ve hafif : Kemer üzer�ne takılması 
kolay
• Görsel konfor
• 12 yıla kadar depolama: (serv�s 
gerekt�rmeks�z�n 4 yıl veya maks�mum depolama 
süres� �ç�n �k� adet filtre değ�ş�m�)

TEKNİK TANIM
Malzeme

AÇIKLAMA
S�yah EPDM kalıplı yarım maske, elastomer donanım ve neopren vanalar

Koruma ABEK

Ambalaj Ayrı ambalajlama- koruyucu kılıf

Standartlar DIN 58647-7

Uygulama Alanı; Petrol ve gaz 
sektöründe ac�l durum tahl�ye(sıçrama 
r�sk� olmaksızın)

ÜRÜN KODU
17 285 70

AÇIKLAMA
EVAMASQUE filtrel� tam yüz maskes�

17 285 71 Bakım K�t�

17 799 93 Koruyucu Kılıf (kemer tokası ve askısı)

17 288 21 Yapışkan bant, 50 metre veya 164 metre(yaklaşık 90 ün�te bakımını sağlar)

17 285 02 EVAMASQUE elast�k başlık bandı �le tek başına (filtres�z)

EVAMASQUE DIN
ACİL DURUM KAÇIŞ MASKESİ
15 DK YARIM YÜZ MASKE

ÖZELLİKLER

B�o-S-Cape ac�l durum tahl�ye basınçlı hava nefes 
alma aparatıdır. Kolayca takılab�ld�ğ� �ç�n toks�k 
ve düşük oks�jen sev�yes� olan ortamlarda derhal 
tahl�ye sağlar. B�o-S-Cape EN146 standart:2005 
ve SOLAS anlaşmaları �le uyumludur. 
• Regülatör tet�klemel� otomat�k açılan çanta

• Başın arkasındak� yastık yer�nde tutmak �ç�n 
otomat�k olarak ş�şer. 
• Güçlü besleme sonu alarm düdüğü: kulağın 
yanında yer alır ve hava tüketmez(hava başlığın 
arka kısmına enjekte ed�l�r)
• Başlık her türlü yüz ve saç şekl�ne uyarlanab�l�r. 
• Görünürlük sev�yes� yüksek başlık, neme, 
k�myasal ortamlara ve yüksek sıcaklıklara karşı 

BIO-S-CAPE

ÜRÜN KODU
18 157 32

AÇIKLAMA
B�o-S-Cape 3L200 BAR/0.7 US Gal, 2900 PSI hava s�l�nd�r� 
çel�k, boş, *-15 dak�ka

18 157 46 B�o-S-Cape 3L200 BAR/0.7 US Gal, 2900 PSI hava s�l�nd�r� 
çel�k, boş* -15 dak�ka

dayanıklı
• Ç�ft kat yırtılma önley�c� katman sayes�nde 
tamamen hava geç�rmez, konforlu, ve yırtılmaya 
dayanıklı boyun örtüsü
• Başlıktak� hafif aşırı basınç toks�k gazları soluma 
r�sk�n� önler
• Ölçü alet�n�n sürekl� görüleb�l�rl�ğ�: depolama ve 
tahl�ye esnasında kolay basınç kontrolü

TEKNİK TANIM
3L 200 bar/0.7 US gal 2,900 PSI hava p�stonu dah�l boyutlar(UxYXD) 500x180x180 mm/19,7 x5,9x5,9

3L 200 bar/0.7 US gal 2,900 PSI çel�k hava ş�şes� �le b�rl�kte toplam ağırlık Yaklaşık 5,25 kg veya 9 lbs

3L 200 bar/0.7 US gal 2,900 kompoz�t hava ş�şes� �le b�rl�kte toplam ağırlık

Batarya ömrü

Onaylanan sıcaklık

Aparat onayları

Yaklaşık 3,45 kg ve 9 lbs

15 dak�ka

-300C/+600C veya -860F/1400F

EN 146: 2005 SOLAS, MSC, MED VE MO

18 157 44 B�o-S-Cape muhafaza �ç�n duvar kab�n�

*Talep üzer�ne doldurulab�l�r, d�ğer konfigürasyonlar talep üzer�ne mevcut olab�l�r. 

ACİL DURUM KAÇIŞ SOLUNUM CİHAZLARI
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AERIS COMFORT 2

ÖZELLİKLER

Rahat, sağlam ve etk�l�, s�z� endüstr�yel ve uygulama t�pler�ne karşı koruyacaktır. 
• A-metal s�yah plaka, ergonom�k ve esnek.
• Yastıklı kayış ve kemerler , kend�nden sönümlü aram�d malzemeden yapılma kayış ve koşumlar 
• Kalça kısmındak� aparat sayes�nde mükemmel ağırlık dağıtımı,
• Panoramasque maske
• Hem poz�t�f basınçla hem de hızlı çalışan vanalarla uyumlu:
- İlk nefeste akt�ve olan Sx-Pro ,
- Zen�th otomat�k akt�vasyon
Tekn�k Açıklamalar
Tüm ün�ten�n, hava s�l�nd�r� har�ç toplam ağırlığı: Yaklaşık 4.10Kg / 9lbs
Isı Onayı: -30C⁰ / +60C⁰ veya -86F⁰/140F⁰
Aparat Onayı: EN 137:2006T�p:2,SOLAS,MED,IMO,MSC
Maske Onay: EN 136 Sınıf III

ÜRÜN KODU
18 232 31

AÇIKLAMA
SAD Zen�th ve Panormasque komple maskel�, 5 noktadan kayışlı, hava s�l�nd�r� olmayan Aer�s Comfort T�p 2.

18 232 22 SAD Sx-Pro ve Panormasque komple maskel�, 5 noktadan kayışlı, hava s�l�nd�r� olmayan Aer�s Comfort T�p 2.

AERIS PHASE 2

ÖZELLİKLER

Rahat, sağlam ve adapte ed�leb�l�r, Aer�s 2. Aşama, zorlu koşullarda kullanım �ç�n özel olarak d�zayn 
ed�lm�şt�r. . 
• A-metal s�yah plaka, ergonom�k ve esnek.
• Kayışlar, bel ve arka üst kısımlar ısıyla sıkıştırılmıştır
• Aparatın omuzda en �y� şek�lde desteklenmes� �ç�n özel olarak d�zayn ed�lm�ş; kullanıcının 
poz�syon ve hareketler�ne göre en �y� desteğ� sağlayan kav�sl� kayışlar, 
• Kalça kısmındak� aparat sayes�nde mükemmel ağırlık dağıtımı,
• Isıyla sıkıştırılmış koşum ve aram�d malzemeden �mal kend�nden sönümlü kayışlar
• Opt�-pro komple maske
• Hem poz�t�f basınçla hem de hızlı çalışan vanalarla uyumlu SX-Pro:

Tekn�k Açıklamalar; Tüm ün�ten�n, hava s�l�nd�r� har�ç toplam ağırlığı:Yaklaşık 4.55Kg / 9lbs
Isı Onayı: -30C⁰ / +60C⁰ veya -86F⁰/140F⁰
Aparat Onayı: EN 137:2006T�p:2,SOLAS,MED,IMO,MSC
Maske Onay: EN 136 Sınıf III

ÜRÜN KODU
1822301

AÇIKLAMA
SAD Sx-Pro ve Opt�-Pro komple maskel�, 5 noktadan kayışlı, hava 
s�l�nd�r� olmayan Aer�s Phase 2.

1822552 6L veya 1.58 US gal ve 300 bar veya 4,351 PSI hava s�l�nd�r�, çel�k, 
boş*

1819661 6L veya 1.58 US gal ve 300 bar veya 4,351 PSI hava s�l�nd�r�, 
kompos�t (20 yıl), boş* 

STANDARTLAR
EN 136 Sınıf III

EN 136 Sınıf III

EN 136 Sınıf III

18 225 52 6L veya 1.58 US gal ve 300 bar veya 4,351 PSI hava s�l�nd�r�, çel�k, boş*

18 196 61 6L veya 1.58 US gal ve 300 bar veya 4,351 PSI hava s�l�nd�r�, kompos�t (20  yıl)
 *: İsteğe göre doldurulab�l�r. Talep ed�lmes� hal�nde d�ğer konfigürasyonlar da yapılab�l�r.

TEMİZ HAVA TÜPLÜ SOLUNUM SETLERİ

*: İsteğe göre doldurulab�l�r. Talep ed�lmes� hal�nde d�ğer konfigürasyonlar da yapılab�l�r.

ÖZELLİKLER

Aer�s M�n� toks�k veya oks�jen�n tükend�ğ� 
atmosferden tahl�ye �ç�n tasarlanmıştır. 
Hafif ağırlıklı, konforlu ve takılması kolaydır, 
Aer�s M�n� mükemmel konfor ve güvenl�k 
sev�yeler�n� sağlarken kullanıcıya bağımsız 
soluma aparatı sağlar. 

• Hafift�r, en �y� olası süre/boyut oranı sağlar
• Kompakttır, hareket �ç�n büyük özgürlük sağlar
• Besleme sonu alarm düdüğü
• S�l�nd�r valfinde entegre ölçü alet�
• Maskeye anlık er�ş�m
• Panoramasque tam maske
• Çabuk tahl�ye �le b�rl�kte poz�t�f basın taleb� 
vanası Sx- Pro ve �lk solukla akt�ve olma

AERIS MINI

TEKNİK TANIM
3L 200 bar/0.7 US gal 2,900 PSI hava s�l�nd�r� dah�l boyutlar(UxYXD) 500x180x180 mm/19,7 x5,9x5,9

3L 200 bar/0.7 US gal 2,900 PSI çel�k hava s�l�nd�r� �le b�rl�kte toplam ağırlık Yaklaşık 5,25 kg veya 9 lbs

Batarya Ömrü

Aparat Onayları

Maske Onayı

Yaklaşık 15 dak�ka

EN 402

EN 136 SINIF III

ÜRÜN KODU
18 153 57

AÇIKLAMA
Aer�s M�n�,  beş nokta kayışla b�rl�kte Sx-Pro SAD ve 
Panaromasque tam maske. Hava s�l�nd�r yok

18 153 74
Aer�s M�n�,  beş nokta kayışla b�rl�kte Sx-Pro SAD ve Panaromasque 
tam maske. 3L200  BAR/0.7 US Gal, 2900 PSI hava s�l�nd�r� çel�k, 
boş* - entegre basınç ölçü alet� �le b�rl�kte15 dak�ka

18 225 59 3L200 BAR/0.7 US Gal, 2900 PSI hava s�l�nd�r� çel�k, boş* - 
entegre basınç ölçü alet� �le b�rl�kte15 dak�ka

Onaylanan Sıcaklık -300C/+600C veya -860F/1400F

*Talep üzer�ne doldurulab�l�r, d�ğer konfigürasyonlar talep üzer�ne mevcut olab�l�r. 

ACİL DURUM KAÇIŞ SOLUNUM CİHAZLARI
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ÖZELLİKLER

Oxy pro uzun çalışma ömrüne sah�p kapalı devre 
tahl�ye c�hazı olup potasyum süperoks�t �le 
çalışarak [KO2] dışarı ver�len havayı rejenere 
eder. EN13794 �le uyumlu olarak su arıtma ve 
sınırlı alanlarda çalışma g�b�tehl�kel� ortamlarda 
ac�l durum tahl�yes� �ç�n öner�l�r. 
• Sürekl� kontrol vakum c�hazı, kullanıcı 

güvenl�ğ�n� maks�mum sev�yede sağlar. 
• Alet�n takılması �le b�rl�kte solunum yolları 
koruması: basınçlı oks�jen s�l�nd�r� başlatıcısı 
kullanıcının toks�k hava soluma r�sk�n� m�n�m�ze 
eder. 
• Kompak ve hafif ağırlıklı, gen�şlet�lm�ş takma 
�ç�n opt�m�ze ed�lm�ş konfor.
• Tahl�ye esnasında opt�mal soluma konforu 
sağlayan ant�stat�k 6 l�tre/1.5 ABD galon

FENZY OXY PRO 

 soluma çantası. 
• Kemere takılır tam hareket özgürlüğü sağlar: 
b�r kez yerleşt�r�ld�ğ� zaman soluma çantasının 
kullanım esnasında yer�nde kalmasını sağlamak 
�ç�n gövde kemere bağlı kalır. 
• Gövde açma s�stem�, alet�n bası�t ve çabuk 
kullanımı �ç�n tasarlanmıştır. 
• Şarj ed�leb�l�r eğ�t�m c�hazları mevcuttur

TEKNİK TANIM
Boyutlar (WXHXD)

SINIRLI ALAN TAHLİYE GAZ PETROL
200x208x108 mm/19,7 x5,9x5,9

Alet�n Net Ağırlığı Yaklaşık 2,3 kg veya 9 lbs

P�l Ömrü 35 l/dak�kada 30 dak�ka

Alet�n Çalışma Ömrü 10 yıla kadar

ÜRÜN KODU
19 187 27

AÇIKLAMA
Oxy pro, gözlüksüz kayışsız

19 106 66 Oxy Pro Belt

19 188 43 Oxy Pro eğ�t�m (şarj ed�leb�l�r), kayışsız ve gözlüksüz

Alet onayları EN 13794- Sınıf K 30-S t�p

Alet onayları EN 1146: 2005 SOLAS MSC , MED ve IMD

TEKNİK VERİLER
       
Kartuşu b�t�rmeden geç�r�leb�lecek süre c�hazın 
taşıyıcısının çabasına bağlıdır ve şu şek�lde 
gerçekleş�r:
• Dak�kada 35 l�trel�k hava dolaşımı �le �fade 
ed�len kaçış esnasında  30 dk Dak�kada 10 l�trel�k 
hava dolaşımı �le �fade ed�len bekleme esnasında 
90 dk (kurtarmayı bekleme, hayatta kalma 
durumu

Çalışma Parametreler�      
• Nom�nal sürel� solunum r�tm�: 35 l/dk - 
enjeks�yon CO2: %4,5 - 30 dak�kalık 
sınıflandırma
• CO2 konsantrasyonu: Nom�nal süre boyunca 
maks�mum değer £ 3% - ortalama £ 1,5%.
• Solunum d�renc� (mutlak değerde): 
    -Nefes verme    10 mbar 
    -Nefes alma    1 mbar       
•  Gazın sıcaklığı    60°C.      
•  Yüzey�n sıcaklığı     80°C.  

KULLANIM KOŞULLARI
  
Normal kullanım koşulları aşağıda açıklanmıştır:  
• Sıcaklığın 10°C < �le < 35°C arasında,  
• Basıncın 800 mbar'dan 1200 mbar'a kadar,  
• Bağıl nem�n %0'dan %100'e kadar olduğu 
durumlar   
• C�haz – 5°C'den �t�baren çalışab�l�r, daha düşük 
sıcaklıklarda k�myasal reaks�yonlar yavaşlar.
• C�haz 60°C'ye varan sıcaklıklarda çalışab�l�r, bu 
sıcaklıktan daha fazlası, solunan havanın 
sıcaklığının yüksek olmasına yol açab�l�r.

Normal kullanım koşulları aşağıdak�lere 
karşılık gel�r:
• Bozulmamış doldurmayla kemer�n taşınması,  
• C�hazda çarpılmaya veya aşırı t�treş�me yol 
açmayacak b�r kullanıcı tarafından taşınmasıdır.

DEPOLAMA
        
Normal depolama koşulları aşağıda açıklanmıştır:      
• Sıcaklığın 10°C'den 35°C'ye kadar,   
• Basıncın 800 mbar'dan 1200 mbar'a kadar,    
• Bağıl nem�n %0'dan %75'e kadar olduğu 
durumlardır.    

ÖMRÜ        
C�haz, bu b�ld�r�mde açıklanan normal kullanım, 
depolama ve bakım koşullarına uygun olarak 
kullanıldığında, kullanım ömrü 10 yıldır.

OFK

66 67



EL KORUYUCULAR

68 69



ÖZELLİKLER

• Yağlı, ıslak ve k�rl� �şler �ç�n maks�mum konfor ve 
ekstra dayanıklılık
• Ergonom�k d�k�şs�z örgü yapı el�n doğal şekl�ne 
uygundur, mükemmel konfor, el becer�s� ve 
koruma sağlar.
• El�n doğal şekl�ne uygun ergonom�k tasarımı, 

daha uzun süre kullanım ve daha az el 
yorgunluğu sağlar.
• Polyam�d �pl�k en hassas uygulamalarda 
tüylenme yapmaz. 
• N�tr�l köpük kaplama mükemmel ve üstün 
kavrama ve aşınma d�renc� sağlar. 

Kullanım alanı
• Sanay�
• Otomot�v ve yan sanay�
• Yapı ve �nşaat
• Genel Endüstr�
•  Bakım
•  Metal çel�k
• Gem� �nşaat
•Ulaşım

HONEYWELL NITRI TASK F2

ÜRÜN NO
NFF13H

AÇIKLAMA STANDART
EN 388 3131Mav� polyam�d örgü, avuç �ç� ve parmak uçları n�tr�l köpük 

BEDEN
7,8,9,10

HONEYWELL  PU FIRST GREY 

ÖZELLİKLER

•Gr� polyam�d örgü eld�ven,Avuç �ç� ve parmak uçları gr� pol�üretan kaplama
• Kuru, az yağlı ve k�rl� hassas �şler �ç�n maks�mum konfor ve ekstra dayanıklıdır
• Örgü tekn�ğ� sayes�nde ele rahatça uyarak el becer�s� sağlar.
• Pol�üretan kaplamalı polyam�d mükemmel aşınma ve yırtılma d�renc� sağlar.
• Pol�üretan kaplama mükemmel tutuş sağlar.
• Sıkı örgü eld�ven� mükemmel destekler, k�r ve yağın el �ç�ne g�rmes�n� sınırlar ve �y� 
b�r dokunuş sunar.
• Havsız polyam�d hassas �şler �ç�n uygundur.
• S�l�kon �çermez, boya �şler�nde kullanılab�l�r
Kullanım alanları; Sanay�, Havacılık, Otomot�v ve yan sanay�, Telekom, Ulaşım, 
Bakım

ÜRÜN KODU
2100250

AÇIKLAMA
Gr� polyam�d örgü ,avuç �ç� ve parmak uçları gr� 
pol�üretan kaplama

STANDART
EN 388 4131

HONEYWELL POLYTRIL

ÖZELLİKLER

• Hafif beyaz polyam�d örgü, Avuç �ç� ve parmak uçları su geç�rmez gr� n�tr�l kaplama
• Yağlı, ıslak ve k�rl� �şler �ç�n maks�mum konfor ve ekstra dayanıklılık
• Örgü tekn�ğ� rahat el becer�s� �le uyumlu b�r eld�ven
• Sıkı örgü eld�ven mükemmel hassas�yet sunar.
• Hem mekan�k olarak dayanıklıdır hem de el becer�s� sağlar
• Yağlara karşı mükemmel sızdırmazlık özell�ğ� vardır. 
Kullanım alanı; Sanay�, Otomot�v ve yan sanay�, Havacılık, Yapı ve �nşaat, Enerj� ya 
da elektr�k, Dem�r ve çel�k sanay�, Bakım, Metal çel�k, Maden ve Taşocağı, Petro-
K�mya, Gem� �nşaat, Telekom, Ulaşım, Su arıtma, Ahşap sanay�

BEDEN
6-7-8-9-10

ÜRÜN KODU
2232230

AÇIKLAMA
Hafif beyaz polyam�d örgü, avuç �ç� ve parmak 
uçları su geç�rmez n�tr�l kaplama

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 4121

HONEYWELL WORKEASY BLACK

ÖZELLİKLER

• %100 s�yah polyester örgü eld�ven, Avuç �ç� ve parmak uçlarında s�yah pol�üretan 
kaplama
• Kuru, az yağlı ve k�rl�, hassas �şler �ç�n maks�mum konfor ve ekstra dayanıklıdır.
• Örgü tekn�ğ� sayes�nde ele rahatça uyarak el becer�s� sağlar.
• Pol�üretan kaplamalı polyester mükemmel aşınma ve yırtılma d�renc� sağlar.
• Pol�üretan kaplama mükemmel tutuş sağlar.
• Sıkı örgü eld�ven� mükemmel destekler, k�r ve yağın el �ç�ne g�rmes�n� sınırlar ve �y� 
b�r dokunuş sunar.
• Havsız polyester hassas �şler �ç�n uygundur.
• S�l�kon �çermez, boya �şler�nde kullanılab�l�r
Kullanım alanı; Sanay�, Otomot�v ve yan sanay�,Havacılık, Loj�st�k, Bakım, Ulaşım

ÜRÜN KODU
2100251

AÇIKLAMA
S�yah polyester örgü, avuç �ç� ve parmak uçları 
s�yah pol�üretan kaplama

BEDEN
6-7-8-9-10

STANDART
EN 388 3121

HONEYWELL POLYTRIL TOP 

ÖZELLİKLER

• Hafif polyam�d örgü, B�leğe kadar su geç�rmez s�yah n�tr�l kaplama
• Yağlı, ıslak ve k�rl� �şler �ç�n maks�mum konfor ve ekstra dayanıklılık
• Hem mekan�k olarak dayanıklıdır hem de el becer�s� sağlar.
• Yağlara karşı mükemmel sızdırmazlık özell�ğ� vardır.
Kullanım alanı; Sanay�, Otomot�v ve yan sanay�, Metal sanay�, Loj�st�k, Bakım, Ulaşım

ÜRÜN KODU
2232236

AÇIKLAMA
Hafif polyam�d örgü, b�leğe kadar sun geç�rmez 
n�tr�l kaplama

BEDEN
8-9-10-11

STANDART
EN 388 4121

HASSAS İŞ ELDİVENLERİ
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ÖZELLİKLER

• Kuru, ıslak ve yağlı çalışma ortamlarında hassas 
tutuş sağlayan Apex eld�ven,geleneksel 
eld�venlere göre  daha �y� nefes alab�ld�ğ� �ç�n 
kavrama,konfor,koruma ve el becer�s� alanında  
maks�mum performans sağlamaktadır.
• Yen� FoamTechnolgy �le mav� polyam�d astarla 

kaplıdır.
• Mükemmel el becer�s�,esnekl�k ve rahat 
hareket kab�l�yet� sunar.
• El� yormayan ergonom�k d�zayn�lever�ml� ve 
konforludur.
• NFT m�kro kap�ler davranışı ıslak-kuru ve yağlı 
kavranlarda ver�m sağlar.
• 4. Derece aşınma sev�yes� �le mükemmel 

dayanıklık sunar.
• Her zaman doğru eld�vene sah�p olmanız �ç�n 
farklı ebatlarda ve t�pted�r.
• Beden:  8,9,10
Kullanım alanı; Otomot�v, Genel Montaj İşler�, 
Tes�sat İşler�, Marangozluk, İnşaat, Boya İşler�, 
Araç Bakım-Serv�s İşler�, Kal�te Kontrol, M�kro-
Mühend�sl�k ve Montaj �şler�

HONEYWELL POLY AIR COMFORT

ÖZELLİKLER

•Pol�am�d/pamuk/lycra örgü eld�ven, Avuç �ç� ve parmaklar üzer�nde s�yah n�tr�l köpük 
kaplama, Elast�k örme b�lekl�k
• Kuru,ıslak,yağlı ve k�rl� �şler �ç�n maks�mum konfor ve ekstra dayanıklılık
• Ergonom�k d�k�şs�z örme. 
• Daha fazla güç ve dayanıklılık �ç�n el�n doğal şekl�ne uygunluk.
• Lycra �pl�k parçaları montaj �ç�n daha �y� b�r tutuş sağlar.
• Pamuk ek konfor ve ter�n em�l�m�n� artırır.
• N�tr�l köpük kaplama ve üst yüzey eld�ven�n hava almasını sağlar.
Kullanım alanı; Sanay�, Otomot�v ve yan sanay�, Bakım, Ulaşım

HONEYWELL POLYTRIL AIR

ÖZELLİKLER

• S�yah polyam�d örgü eld�ven
• Avuç �ç� ve parmak uçları üzer�nde s�yah n�tr�l köpük kaplama
• Elast�k örme b�lekl�k
• Yağlı, ıslak ve k�rl� �şler �ç�n maks�mum konfor ve ekstra dayanıklılık
Kullanım alanı;Sanay�, Otomot�v ve yan sanay�, Havacılık, Yapı ve �nşaat, Enerj� ya da 
elektr�k, Dem�r ve çel�k sanay�, Bakım, Metal çel�k, Maden ve Taşocağı, Petro-K�mya, 
Gem� �nşaat, Telekom, Ulaşım, Su arıtma, Ahşap sanay�

POLYTRILL MIX 

ÖZELLİKLER

• Konforlu örgü tekn�ğ� eld�ven�n ele rahatça uymasını sağlayarak, becer�kl�l�ğ� artırır 
ve maks�mum konfor ve dayanıklılık sağlar. 
• Sıkı örgüsü eld�vene mükemmel destek sağlarken k�rler�n nüfuz etmes�n� önler ve 
daha �y� dokunuş h�ss� sağlar.
• Havalandırılan arka kısım eld�ven�n nefes alab�l�rl�ğ�n� opt�m�ze eder. 
• Örgülü ve elast�kleşt�r�lm�ş b�lekler �y� destek sağlar.
• Pamuk/ polyam�d �pl�ğ� mükemmel konfor sağlarken kes�klere karşı eld�vene eşs�z 
özell�kler sağlar. 
• Avuç �ç� ve parmak uçlarındak� n�tr�l kaplama aşınmaya karşı çarpıcı d�renç ve yağlara 
karşı geç�rmezl�k sağlar.
• S�yah reng�, k�rl� �şlere karşı onu dayanıklı yapar ve daha uzun ömür sağlar. 

HONEYWELL POLYTRIL AIR 

ÖZELLİKLER

• S�yah polyam�d örgü eld�ven
• Avuç �ç� ve parmak uçları ¾  s�yah n�tr�l köpük kaplama
• Elast�k örme b�lekl�k
• Yağlı, ıslak ve k�rl� �şler �ç�n maks�mum konfor ve ekstra dayanıklılık
Kullanım alanı; Sanay�, Otomot�v ve yan sanay�, Havacılık, Yapı ve �nşaat, Enerj� ya 
da elektr�k, Dem�r ve çel�k sanay�, Bakım, Metal çel�k, Maden ve Taşocağı, Petro-
K�mya, Gem� �nşaat, Telekom, Ulaşım, Su arıtma, Ahşap sanay�

ÜRÜN KODU
2232273

AÇIKLAMA
Polyam�d/pamuk/Lycra örgü ,avuç �ç� ve 
parmak uçları s�yah n�tr�l köpük kaplama

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 4121

APEX

ÜRÜN KODU

Apex 101

AÇIKLAMA

Hafif polyam�d astar,avuç �ç� dotlu, parmak ucuna kadar  n�tr�l köpük  kaplama 

STANDART

EN 388 4141

Apex 111 Hafif polyam�d astar, avuç �ç� dotlu, b�leğe kadar n�tr�l köpük kaplama EN 388 4141

8-9-10

8-9-10

BEDEN

ÜRÜN KODU
2232233

AÇIKLAMA
S�yah polyam�d /pamuk örgü, avuç �ç� ve 
parmak uçları s�yah n�tr�l kaplama

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 4232

ÜRÜN KODU
2232270

AÇIKLAMA
S�yah polyam�d örgü, avuç �ç� ve parmak 
uçları s�yah n�tr�l köpük kaplama

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 4121

ÜRÜN KODU
2232272

AÇIKLAMA
Hafif beyaz polyam�d örgü, avuç �ç� ve 
parmak uçları ¾ n�tr�l köpük kaplama

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 4121

HASSAS İŞ ELDİVENLERİ
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HONEYWELL BLUESAFE  ¾ NİTRİL KAPLI

ÖZELLİKLER

• %100 Jarse pamuklu astar, ¾ N�tr�l kaplama, Ant� bakter�yel, Örgü b�lekl�d�r. FDA 
CFR21 onayı vardır, gıdayla temas �ç�n uygundur.
• Pamuk astar,ter� emer ve çok �y� konfor sağlar.
• N�tr�l kaplama �y� yağ koruması sağlar.
• 3/4 kaplamalı eld�ven mükemmel mekan�k özell�klere sah�pd�r.
• Ağır �şlerde konfor ve uygulama kolaylığı sağlar
• Islak ve yağlı ortamlarda uygundur 
Kullanım alanı; Otomot�v ve yan sanay�, Yapı ve �nşaat, Genel Endüstr�,Bakım,Maden 
ve taşocağı, Gem� �nşaat, Ulaşım

HONEYWELL BLUESAFE

ÖZELLİKLER

• %100 Jarse pamuklu astar
• Tam N�tr�l kaplama
• Emn�yet konçlu
• Mekan�k d�renc�n tutuculuğun önüne geçt�ğ� ağır �şlerde rahat ve konforlu 
uygulama sağlar.
• N�tr�l yapısı �le yağa d�rençl�d�r.
• Mav� renkt�r.
Kullanım alanı; Otomot�v ve yan sanay�, Yapı ve �nşaat, Genel Endüstr�, Bakım, 
Maden ve taşocağı, Gem� �nşaat, Ulaşım, Dem�r ve Çel�k 

HONEYWELL BLUESAFE TAM NİTRİL KAPLI

ÖZELLİKLER

• %100 Jarse pamuklu astaram N�tr�l kaplama, Örgü b�lekl�d�r.
• Pamuk astar,ter� emer ve çok �y� konfor sağlar.
• N�tr�l kaplama �y� yağ koruması sağlar.
• Tam kaplamalı eld�ven mükemmel mekan�k özell�klere sah�pd�r.
• Ağır �şlerde konfor ve uygulama kolaylığı sağlar
• Islak ve yağlı ortamlarda uygundur 
• Mav� renkt�r.
Kullanım alanı; Otomot�v ve yan sanay�, Yapı ve �nşaat, Genel Endüstr�, Bakım, 
Maden ve taşocağı, Gem� �nşaat, Ulaşım

HONEYWELL REDCODE 

ÖZELLİKLER

Genel amaçlı kullanım �ç�nd�r. Kuru uygulamalarda rahat ve konforludur. Mekan�k 
d�renc� �le etk�n kullanım sağlar.
K�myasala dayanıklı PVC Kaplıdır. Islak,yağlı,solventlerle olan uygulamalara 
uygundur.Mekan�k d�renc� �le de etk�n kullanım sağlar.
•Uzunluk: 27 cm
Kullanım alanı;  Petrok�mya ve basım sanay�, Epoks� reç�ne �le çalışma, Otomot�v ve 
uçak / uzay endüstr�s�, Sprey tabancası boyama

HONEYWELL DUROTASK 

ÖZELLİKLER

• %100 doğal kauçuk kaplama, n�tr�l kaplı eld�venlere ekonom�k alternat�f
• D�k�şs�z astar daha rahattır, eldek� yorgunluk h�ss�n� azaltır.
• Benzers�z dokusu sayes�nde yağlı, ıslak ve kuru nesneler üzer�nde �y� kavrama 
sağlar.
• Kaplamasız üst tasarım eld�ven�n daha konforlu olması �ç�n nefes almasını sağlar.
Kullanım alanı; Otomot�v ve yan sanay�, Yapı ve �nşaat, Genel Endüstr�, Cam sanay�, 
Loj�st�k, Bakım, Ulaşım, Ahşap sanay�

HONEYWELL DEXGRIP 

ÖZELLİKLER

• Örme eld�ven pamuk/polyam�d gr�. 
• Avuç �ç� kırışık mav� renk lateks kaplama. Örme b�lek. 
• Kaygan, ıslak ve az yağlı parçalarla çalışmada �deald�r.
• Örgü tekn�ğ� sayes�nde ele rahatça uyan b�r eld�vend�r.
• Maks�mum konfor ve sağlamlılık sunar. 
• Pamuk �pl�k ter� emer böylece fazla konfor sağlar. 
• Buruşuk lateks kaplama aşınma ve del�nme d�renc�n�n yanı sıra mükemmel b�r tutuş 
sağlar. 
Kullanım alanı; Otomot�v ve yarım üret�c�,Yapı ve �nşaat, Genel Endüstr�, Cam 
sanay�,Loj�st�k, Bakım, Ulaşım, Ahşap sanay�

Yanma 
Sıcakla temas 
Konvekt�f ısı dayanımı 
Isı dayanımı 
Küçük metal sıçramalarına karşı d�renç 
Er�m�ş metal sıçramalarına karşı d�renç 

x
2
x
x
x
x

EN407  ISI KORUMASI

HONEYWELL SUPERLITE PLUS 

ÖZELLİKLER

• %100 Pamuk astar üzer�ne tam n�tr�l kaplama,
• Dokunuş hassas�yet�n� arttıran hafif, sarı n�tr�l kaplama
• Örgü b�lekl�k
• Sarı renkt�r.
• N�tr�l kaplı tutuculuğu yüksekt�r.
Kullanım alanı; İnşaat, Üret�m, Beled�ye H�zmetler�

HONEYWELL SUPERLITE PLUS P

ÖZELLİKLER

• N�tr�l 
• %100 Pamuk astar üzer�ne ¾ n�tr�l kaplama,
• Dokunuş hassas�yet�n� arttıran hafif, sarı n�tr�l kaplama
• Örgü b�lekl�k
Kullanım alanı; İnşaat, Üret�m, Beled�ye H�zmetler�

ÜRÜN KODU
T4700

AÇIKLAMA
%100 pamuk astar, tam n�tr�l kaplama 

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 3111

ÜRÜN KODU
T4700/P

AÇIKLAMA
%100 pamuk astar, 3/4 n�tr�l kaplama 

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 3111

ÜRÜN KODU
NF14E

AÇIKLAMA
D�k�şs�z astar, %100 Doğal kauçuk kaplama

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 2142

ÜRÜN KODU
2094140

AÇIKLAMA
Hafif beyaz polyam�d örgü, avuç �ç� ve 
parmak uçları ¾ n�tr�l köpük kaplama

BEDEN
8-9-10-11

STANDART
EN 388, 2142
En407, X2XXXX

ÜRÜN KODU
T101

AÇIKLAMA
%100 jarse pamuk astar, mav� renk ¾ 
n�tr�l kaplama 

BEDEN
8-9-10

STANDART
EN 388 3111

ÜRÜN KODU
T102

AÇIKLAMA
%100 jarse pamuk astar, mav� renk tam 
n�tr�l kaplama
 

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 4121

ÜRÜN KODU
T157

AÇIKLAMA
%100 jarse pamuk astar, tam n�tr�l kaplama, 
emn�yet konçlu

BEDEN
9-10

STANDART
EN 388 3111

ÜRÜN KODU
R30

AÇIKLAMA
Örgü b�lekl� uzun konçlu, PVC tam kaplıdır

BEDEN
9-10

STANDART
EN 388, 3111

GENEL İŞ ELDİVENLERİ
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ÖZELLİKLER

%100 pamuk astar
Tam n�tr�l kaplama
Emn�yet konçlu
• Kesk�n ve sürtünmel� maddelere karşı 
dayanıklıdır.
• Yağlara ve suya karşı mükemmel d�renç 

göster�r.
• Sıvı geç�rmez özell�ğ� sayes�nde yağların ve 
k�rler�n eld�vene geçmes�n� önler.

Kullanım alanı; Otomot�v ve yan sanay�, Yapı ve 
�nşaat, Genel Endüstr�, Bakım, Maden ve 
taşocağı, Gem� �nşaat, Ulaşım

BEYBİ ELK 2

ÖZELLİKLER

• N�tr�l kaplıdır.
• Sarı renkl�d�r.
• Anatom�k kalıbı ve ekstra kalınlığı sayes�nde  üstün koruma sağlar.
• Örgü b�lekl�d�r.
 
Kullanım Alanları;  Otomot�v, Taşıma, Metal üret�m, Ağır sanay�

EKOTEKS NİTRİL ELDİVEN

ÖZELLİKLER

• ¾ N�tr�l kaplıdır.
• Sarı renkl�d�r.
• Örgü b�lekl�d�r.
 
Kullanım Alanları; Otomot�v, Taşıma, Metal üret�m, Ağır sanay�

BEYBİ EKOMİK

ÖZELLİKLER

• Avuç �ç� ve parmak uçları n�tr�l kaplıdır.
• Hassas montaj �şler� �ç�n uygundur.
• Montaj, otomot�v sanay�, parça üret�m�, yükleme ve hafif sanay� �şler�nde rahatlıkla 
kullanılab�l�r.

STARLINE 110192C DERİ ELDİVEN

ÖZELLİKLER

Mekan�k r�sklere karşı koruma performan sev�yeler� EN388 Standartlarına uygundur. 
Yarma Der�den Üret�lm�şt�r.
Kullanım Alanları; Dem�r çel�k endüstr�s� ve kaba montaj ve �nşaat �şler�ne uygun 
eld�vend�r. 

ÜRÜN KODU
Apex 211

AÇIKLAMA
%100  pamuk astar, mav� renk n�tr�l kaplama, emn�yet konçlu

STANDART
EN 388 4221 9-10

BEDEN

APEX 211GENEL İŞ ELDİVENLERİ

ÜRÜN KODU
Beyb ELK2

AÇIKLAMA
Pamuk astar, sarı renk ¾ n�tr�l kaplama 

BEDEN
9-10

STANDART
EN 388 3121

ÜRÜN KODU
Beyb Ekom�k

AÇIKLAMA
Polyester astar, avuç �ç� ve parmak uçları 
sarı renk n�tr�l kaplama

BEDEN
9-10

STANDART
EN 388 2121

ÜRÜN KODU
EKOTEKS

AÇIKLAMA
Pamuk astar, 3/4 n�tr�l kaplama

BEDEN
9-10

STANDART
EN 388 2121

ÜRÜN KODU
110192C

AÇIKLAMA
Yarma Der� ,tek parça mav� konçlu eld�ven

BEDEN
10

STANDART
EN 388, 3132
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ÖZELLİKLER
Dyneema  polyam�d ve  kompoz�t elyaftan örgü 
eld�ven  , Avuç �ç� ve parmak uçları üzer�nde gr� 
Pol�üretan kaplama 
Elast�k b�lek kompoz�t yapılmış
• Kuru veya yağlı b�r ortamda kesk�n parçalarla 
çalışma �mkanı sunar.

• Örgü tekn�ğ� sayes�nde ele rahatça uyan b�r 
eld�vend�r,el becer�s� sağlar. Maks�mum konfor 
ve koruma sunar.
• Mükemmel Dyneema ®  dokunuşu �lave konfor 
h�ss� ver�r. 
• Sıkı örgü eld�ven� mükemmel destekler, k�r�n 
dağılmasını sınırlar ve  �y� b�r dokunuş sunar. 
• Eld�ven hava alab�len özell�kted�r.

• Dynema ve Lycra kes�lmeye karşı üstün özell�k 
sağlar.
• Pol�üretan kaplama mükemmel aşınma d�renc� 
sağlar.

Kullanım alanı;Otomot�v ve yan sanay�, 
Havacılık, Yapı ve �nşaat,Yemek h�zmetler�, Enerj� 
ya da elektr�k, Cam sanay�, Loj�st�k, Bakım, Metal 
çel�k, Kağıt endüstr�s�,Telekom, Ulaşım

HONEYWELL PERFECT CUTTING flEXYDN

Yanma 
Sıcakla temas 
Konvekt�f ısı dayanımı 
Isı dayanımı 
Küçük metal sıçramalarına karşı d�renç 
Er�m�ş metal sıçramalarına karşı d�renç 

x
1
x
x
x
x

EN407  ISI KORUMASI

HONEYWELL PERFECT CUTTING GREY 

ÖZELLİKLER

• Beyaz Dyneema ® / lycra ® örme eld�ven 
• Avuç �ç� ve parmak uçları üzer�nde gr� pol�üretan kaplama , Elast�k b�lek 
• Olağanüsütü becer� ve kavrama sunarken kes�lmeye karşı d�rençl�d�r.
• Dynemanın ser�n dokunuşı konfor h�ss� ver�r.
• Boya �şler�nde kullanılab�l�r, s�l�kon �çermez.
Kullanım alanı; Otomot�v ve yan sanay�, Havacılık, Yapı ve �nşaat, Yemek h�zmetler�, 
Enerj� ya da elektr�k, Cam sanay�, Loj�st�k, Bakım, Metal çel�k, Kağıt endüstr�s�, 
Telekom, Ulaşım

HONEYWELL SHARPFLEX PU

ÖZELLİKLER

• Yüksek kal�te ,güven�l�r kes�lme d�renc�
• Mükemmel el becer�s�
• Hafif termal koruma (100 derece)
• Avuç �ç� ve parmaklar pol�üretan kaplama
Kullanım alanı; Otomot�v ve yan sanay�, Metal 
çel�k, Kağıt endüstr�s�, Plast�k endüstr�s�, Cam 
endüstr�s�

HONEYWELL DUMOCUT 656 

ÖZELLİKLER 

• N�tr�l Köpük Kaplama
• Yüksek kesme ve mekan�k dayanım
• Kalın kaplama
• Yağlı ve kaygan parçalarda çok �y� kavrama
• Yıkanmaz
Kullanım alanı; Otomot�v ve yan sanay�, Metal çel�k, Kağıt endüstr�s�, Plast�k 
endüstr�s�, Cam endüstr�s�

HONEYWELL SHARPFLEX NIT

ÖZELLİKLER 

• Yüksek kal�te ,güven�l�r kes�lme d�renc�
• Mükemmel el becer�s�
• Hafif termal korum (100 derece)
• Avuç �ç� ve parmaklar n�tr�l kaplama
Kullanım alanı; Otomot�v ve yan sanay�, Metal 
çel�k, Kağıt endüstr�s�, Plast�k endüstr�s�, Cam 
endüstr�s�

Yanma 
Sıcakla temas 
Konvekt�f ısı dayanımı 
Isı dayanımı 
Küçük metal sıçramalarına karşı d�renç 
Er�m�ş metal sıçramalarına karşı d�renç 

x
1
x
x
x
x

EN407  ISI KORUMASI

ÜRÜN KODU
2132245

AÇIKLAMA
Dyneema, polyam�d ve kompoz�t elyaftan örgü eld�ven, avuç �ç� ve parmak uçları pol�üretan kaplama

STANDART
EN 388 4543 7-8-9-10

BEDEN

KESİLME DİRENÇLİ ELDİVENLER

ÜRÜN KODU
2232245

AÇIKLAMA
Beyaz dyneema/lycra örme eld�ven, avuç �ç� 
ve parmak uçları gr� pol�üretan kaplama.

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 4343

ÜRÜN KODU
KCL 656

AÇIKLAMA
F�berglas,polyam�d d�k�şs�z , ¾ n�tr�l köpük 
kaplama

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 4430

ÜRÜN KODU
2232523

AÇIKLAMA
Para aram�d, polyam�d, kompoz�t fiber hafif 
örme, avuç �ç� ve parmak uçları Po�üratan kaplama

BEDEN
8-9-10

STANDART
EN 388, 4541
EN407,X1XXXX

ÜRÜN KODU
2232524

AÇIKLAMA
Para aram�d, polyam�d, kompoz�t fiber hafif 
örme, avuç �ç� ve parmak uçları n�tr�l kaplama

BEDEN
8-9-10

STANDART
EN 388, 4541
EN407,X1XXXX

78 79



K�myasal d�renç rehber� 3 t�p b�lg� �çer�r. B�r�nc�s� geç�rgenl�k süres� ve geç�rgenl�k oranı. 
Geç�rgenl�k süres�; eld�ven dış yüzey�n�n k�myasalla �lk teması �le k�myasalın eld�ven�n �ç 
yüzey�nde saptanması arasında geçen süre olarak tanımlanır. Bu süre sonunda eld�ven 
tam koruma sağlamaz. Geç�rgenl�k oranı; mg/m2/san�ye şekl�nde ölçülür. Eld�ven 
kalınlığı bu konuda en öneml� rolu oynar. İk�nc�s�; bozulma d�renc�. Eld�ven�n fiz�ksel 
özell�kler�nden b�r veya daha fazlasının değ�şmes�d�r. En b�l�nenler� eld�ven�n 
esnekl�ğ�n�n kaybolması veya aşırı gen�şlemes�d�r. Üçüncüsü renk kodlarıdır.

Rehberde yer alan geç�rgenl�k �le �lg�l� b�lg�ler ASTM standardına F739'a göre 
laboratuvar koşullarında HONEYWELL �ş güvenl�ğ� ürünler� veya bağımsız AIHA 
laboratuvarında yapılan testlerden elde ed�lm�şt�r. Bu rehber sadece öner� n�tel�ğ� 
taşımaktadır. North �ş güvenl�ğ� ürünler� ve bağımsız AIHA laboratuvarları rehber 
b�lg�ler�ne göre yapılan seç�mler�n uygunluğundan sorumlu değ�ld�r. Kullanım koşulları 
neden� �le sonuçlar farklı olab�leceklerd�r. 

KİMYASAL DAYANIKLILIK REHBERİ
Kullanıcılara uyarılar:
K�ş�sel koruyucu donanımların seç�m�nde b�r�nc� koşul çalışma ortamının tehl�ke 
kaynaklarının değerlend�r�lmes� olmalıdır. Eld�ven ve yapım maddeler� k�myasallara karşı 
sınırsız koruma sağlamaz. Kullanıcıların çalışma ortam koşullarına, kullanılan k�myasalların 
�çer�ğ�ne ve özell�kle k�myasal karışımlarına göre kullanılacak eld�vene karar ver�lmel�d�r. 
Eld�venler�n depolama ortamında atmosfer koşulları �le temas etmemes�n�n sağlanması, 
kullanım sırasında eld�venler�n tem�z olmasının sağlanması önem taşımaktadır. Hasarlanmı�, 
yapısı bozulmuş vb. eld�venler de artık bertaraf etme kurallarına uygun olarak bertaraf 
ed�lmel�d�r. 

Unutmayınız k�; koruyucu eld�ven kullanılması gerekl� durumların hemen tamamına yakında 
d�ğer k�ş�sel koruyucu donanımların da kullanılmasına �ht�yaç vardır. İşe başlamadan önce 
tüm k�ş�sel koruyucularınızın tam olduğundan em�n olunuz. D�ğer k�ş�sel koruyucu 
donanımlar �ç�n de lütfen deney�mml� İdeal Ltd. Şt�. Satış ek�b�ne ulaşınız.

Mükemmel,sıvıdan Etk�lenmez
İy�, Sıvıdan M�n�mum Etk�len�r.
Orta, Sıvıdan Orta Derecede Etk�len�r.
Zayıf, Sıvıdan C�dd� Şek�lde Etk�len�r. Orta Dereceden Tam Harab�yete Kadar Etk�lenme Olab�l�r.
Saptanmayan
Yeters�z Ver�
Bozulma
Geç�rgenl�k Süres�
Geç�rgenl�k Oranı
Bozulma
Geç�rgenl�k Süres�
Geç�rgenl�k Oranı
Saptanmayan
Yeters�z Ver�

E

g

p

ND

ID

B

GS

GO

F

d

bt

pr

ND

ıd

GEÇİRGENLİK 
RENK TABLOSU

UYGUN

SADECE SIÇRAMA
Aralıklı maruz�yet vb. 
durumları �ç�n uygun

ÖNERİLMEZ

En zor olan spes�fik uygulamalar �ç�n en uygun eld�vene karar vermekt�r. Bu Doğrultuda 
aşağıdak� noktalar önem taşımaktadır:
NE ÇEŞİT BİR UYGULAMAYA UYGUN ELDİVEN ARANMAKTADIR VEYA NE TÜR BİR 
KORUMA İSTENMEKTEDİR?
1.Mekan�k D�renç
2. K�myasal D�renç
3. Alışık olunmadık sıcağa veya soğuğa karşı d�renç
4. Üstün koruma

1. Mekan�k r�sklere karşı genel amaçlı eld�venler
Ne çeş�t b�r mekan�k d�renç �stenmekted�r?
•Aşınma d�renç sev�yes�  1-4
•Kes�lme d�renç sev�yes� 1-5
•Yırtılma d�renç sev�yes�1-4
•Del�nme d�renç sev�yes� 1-4
Mekan�k d�renç �ç�n CE test� sonucu tanımlanan d�renç durumu 4 hanel� b�r sayı �le �lg�l� 
p�ktogramın altında göster�l�r. Sayı büyüdükçe daha yüksek d�renc� tems�l eder. Konfor, 
kavrama, �ş� rahat yapma g�b� özell�kler de d�kkate alınmalıdır. Bunlar eld�ven�n koruma 
özell�ğ� yanı sıra çalışan tarafından kabulunde de öneml� rol oynar. Tüm bunların en �y� 
komb�nasyonu terc�h neden�d�r.

2. K�myasal Koruma
Sadece EN 374'e uygun p�ktogramlı sıvılara karşı koruyucu eld�venler k�myasala karşı 
koruma sağlar. Tüm k�myasallara karşı koruyucu b�r eld�ven yoktur. En uygun eld�ven her b�r 
k�myasal grubuna ve uygulamaya özel seç�lmel�d�r.
Aşağıdak� sorulara ver�len cevaplara göre seç�m yapılmalıdır:
• Uygulamada hang� t�p k�myasallar kullanılmaktadır? Korunma �ç�n en �y� eld�ven meteryal� 
hang�s�r? K�myasalı b�lmeks�z�n uygun öner�de bulunmak mümkün değ�ld�r.
• Söz konusu k�myasalla çalışan ne kadar süre temas hal�nded�r?
• Eld�ven performansını etk�leyecek başka faktörler var mıdır; sıcak, soğuk, mekan�k r�skler 
ve d�ğer çevresel etkenler?
• Eğer mekan�k r�sk söz konusu �se destekl� eld�venler terc�h ed�lmel�d�r.
• Hang� uzunluk ve kalınlıkta eld�vene �ht�yaç vardır?
• Eld�ven püskürtme pamuk astarlı mı olmalı?
• Farklı bölüm ve �şler �ç�n eld�ven�n farklı renk olması gerekl�m�d�r?

3. Sıcağa veya soğuğa karşı koruma
• Sıcak veya soğuğa karşı korunmada hang� derecelere karşı korunma �stenmekted�r?
• Sıcak �le doğrudan temas söz konusumudur? Yada eld�ven sadece sıcak veya soğuk 
ortamda mı kullanılacaktır?
• Eğer doğrudan temas söz konusu �se ne kadar süre temas söz konusur?
• D�ğer �stenen korunma faktörler� nelerd�r; kavrama yeteneğ�, tutuş hassas�yet�, sıvı 
geç�rgenl�ğ� g�b�?

4. Ürün Koruma /Tek kullanımlık (dısposable) eld�venler
• Korunmak �stenen ürün hang� t�pt�r; gıda, elektron�k, b�lg�sayar araçları vb..?
• Ürün ve çevre koruma �ç�n kullanılması uygun en �y� eld�ven meteryal� ned�r?
V�nyl: Grese, bazı hafif k�myasallara karşı çok �y� koruma sağlar. Ancak yağlı gıdalarla 
kullanımı ve çevre korumaya uygun değ�ld�r.
Latex: Çok esnekt�r, kullanımı rahattır, allerj�k k�ş�lerde r�skl� olab�l�r.
N�tr�l: Genel olarak d�sposable eld�venlerde en �y� seçenekt�r. İy� koruma sağlar. Rahattır, 
kullanıcı onayı yükselt�r.
• Pudralı mı  pudrasız eld�ven m� gerekl�d�r. Pek çok uygulamada pudrasız eld�ven daha 
uygundur.
• Tıbb� uygulamalarda kullanılma durumunda hang� yasal mevzuata uymak gerekmekted�r?
• Yukarıdak� sorulara ver�len cevaplara göre en uygun eld�ven seç�lmel�d�r.
El Koruma �ç�n CE Normları �le �lg�l� özet bazı b�lg�ler aşağıda yer almaktad�r. Daha fazla 
detyalı b�lg� �ç�n İdeal Ltd. Şt�. satış ek�b�ne her zaman danışab�l�rs�n�z. EN420.2003 
Hang� kategor� olduğuna bakılmaksızın tüm �ş güvenl�ğ� eld�venler� �ç�n genel gerekler;
• Ergonom�
• Zararsız/Allerj� yapmayan
• Tem�zl�k
• Paketleme ve et�ketleme 

Tüm kategor� 2 ve 3 derecel� r�skler (orta ve ölümcül r�sk) �ç�n bağımsız ve yetk�l� b�r 
laboratuvar tarafından CE gerekler� kapsamında test ed�lmel�d�r. Bu p�ctogram 
kullanıcının kullanım koşulları �le �lg�l� danışab�lme olanağına sah�p olduğunu bel�rt�r. 
EN374.2003

KİMYASAL VE MİKROORGANİZMALARA KARŞI KORUYUCU ELDİVENLER
K�myasallara karşı d�renc�n tanımlaması: EN374.2003; Test aşağıdak� k�myasal 
l�stes�nden üç k�myasal �ç�n yapılmış olmalıdır. Bu üçü �ç�n geç�rgenl�k zamanı 30 
dak�kadan uzun olmalıdır.

Bu p�ctogram kullanıcının kullanım koşulları �le �lg�l� danışab�lme olanağına 
sah�p olduğunu bel�rt�r. EN374.2003 KİMYASAL VE 
MİKROORGANİZMALARA KARŞI KORUYUCU ELDİVENLER K�myasallara 

karşı d�renc�n tanımlanması: EN374.2003; Test aşağıdak� k�myasal 
l�stes�nden üç k�myasal �ç�n yapılmış olmalıdır. Bu üçü �ç�n geç�rgenl�k zamanı 

30 dak�kadan uzun olmalıdır.

TEST KİMYASALLARININ LİSTESİ

K�myasallara karşı m�n�mal koruma sağlayan eld�venler. Bu grup eld�venler 
yukarıdak� test� geçemez.

M�kroorgan�zmalara karşı d�renc� tanımlar. Sanay� uygulamalarında 
m�n�mum AQL (Kabul ed�len kal�te sev�yes) 4.0 olmalıdır.

 EN388 MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUYUCU ELDİVENLER
•Mekan�k r�skler
•I=Aşınma d�renç sev�yes� (1-4)
•II=Kes�lme d�renç sev�yes� (1-5)
•III=Yırtılma d�renç sev�yes� (1-4)
•IV= Del�nme d�renç sev�yes� (1-4)

Standard�ze EN testler� 1'den 4'e kadar, kes�lme sev�yes� 1-5 arasıdır. Yüksek değer daha �y� 
korumayı göster�r. Test Uygulanab�l�r değ�lse, örgü eld�venler �ç�n del�nme d�renc� örneğ�nde 
olduğu g�b�, bu durum "X" olarak bel�rt�l�r. 

EN407 SICAĞA KARŞI KORUYUCU ELDİVENLER
•Termal tehl�keler
•I=Yanma (1-4)
•II=Sıcakla temas (1-4)
•III=Isı Yayımı (1-4)
•IV=Rad�ant ısı (1-4)
•V=Küçük m�ktarda er�m�ş metal sıçramaları
•VI=Büyük m�ktarda er�m�ş metal sıçramaları

EN511 SOĞUĞA KARŞI KORUYUCU ELDİVENLER
•I=İlet�len
•II=Temas ed�len
•III=Su geç�rgenl�ğ�

En421 RADYOAKTİF BULAŞ
Eld�venler radyoakt�f maddelere karşı test ed�l�rler.

Methanol

Acetone 

Aceton�tr�le 

D�chloromethane

Carbon d�sulph�de

Toluene

ÜRÜN KODU KİMYASAL CAS NO

A 

B

C 

D 

E 

F

67-56-1

67-64-1

75-05-8

75-09-2

75-15-0

108-88-3

D�ethylam�ne

Tetrahydrofurane

Ethyl actate 

n-Heptane

Sod�um hydrox�de 

Sulpur�c ac�d 96%

G 

H

I 

J 

K

L 

109-89-7

109-99-9

141-78-6

142-85-5

1310-73-2

7664-93-8

ÜRÜN KODU KİMYASAL CAS NO
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KİMYASAL ELDİVENLER

HONEYWELL POWERCOAT NITRILE

ÖZELLİKLER

•N�tr�l form�lasyonu mekan�k d�renç,esnekl�k ve çok sayıda k�myasal ürüne d�rençl� olması �ç�n 
seç�lm�şt�r. 
•Kalınlık : 2095301-0,46 mm, 2095304-0,60 mm
•Uzunluk :  2095301-33 cm, 2095304-45 cm
Kullanım alanı: Otomot�v ve havacılık endüstr�s�nde metaller (çözücüler) Yağ , Kes�c� yağlar 
mevcud�yet�nde parçaların �şlenmes� , Üret�m ve boya ve vern�k uygulaması, Baskı rulo Tem�zleme.

KİMYASAL ELDİVENLER

HONEYWELL NEOPRENE OWER LATEX 

ÖZELLİKLER

• Neopren kaplaması sayes�nde çok çeş�tl� k�myasallara karşı daha fazla koruma sağlar
• Avuç �ç� ve parmaklardak� petek şekl�nde kabartma desenle ıslak veya kuru 
yüzeylerde ekstra tutuş sağlar
• 0,70 mm kalınlığındak� eld�ven �y� k�myasal, yırtılma ve del�nme d�renc� sağlar
• Takılma ve çekme olmaması ve ter� emmes� �ç�n floklanmış astar
• Alerj� r�sk�n� azaltmak �ç�n klorlanmış
• Fda yönetmel�kler�ne uygun
• Kalınlık: 0,70 mm Uzunluk: 30 cm
Kullanım alanı; Otomot�v ve havacılık endüstr�s�nde metaller (çözücüler) Yağ, Kes�c� 
yağlar mevcud�yet�nde parçaların �şlenmes�, Üret�m ve boya ve vern�k uygulaması, 
Baskı rulo Tem�zleme.

HONEYWELL  LATEX HEAVY WEIGHT

ÖZELLİKLER

• Doğal latex ve püskürtme astar mükemmel el becer�s� ve konfor sağlar
• Petekl� desen kuru ve ıslak nesneler� kavramak �ç�n uygundur. 
• As�tler ve bazlara karşı �y� koruma sağlar.
• Uzunluk: 30 cm Kalınlık: 0,65 mm
Kullanım alanı; K�mya Endüstr�s�, Petro-k�mya, Tarım, Endüstr�yel tem�zl�k

HONEYWELL T297FL
ÖZELLİKLER

• Deterjan ve sıvı ürünlere karşı mükemmel mekan�k ve k�myasal d�renç sunar
• Baklava desen� kuru ve ıslak nesneler� kavramada kolaylık sağlar
• Uzunluk: 30cm Kalınlık: 0,45/0,4 mm
Kullanım alanı; Endüstr�yel tem�zl�k , Cater�ng, Gıda sanay�, Bakım

NEOPRENE PLUS

ÖZELLİKLER

• Neopren yüksek esnekl�k sunar ve k�myasal , mekan�k d�renç sağlar,
• Baklava desen neml� ortamda �y� tutuş sağlar,
• B�rçok as�t, baz, solvent ve endüstr�yel yapıştırıcılara karşı d�rençl�d�r.
• Uzunluk: 30/33 cm Kalınlık: 0,75/0,72 mm
Kullanım alanı; Tarım,Otomot�v ve Yan sanay�,Yapı ve İnşaat,K�mya Endüstr�s�, 
Endüstr�yel Tem�zl�k, Bakım,Petro-k�mya,Su arıtma,Ahşap Sanay�

ÜRÜN KODU
T950FL

AÇIKLAMA
S�yah renk Latex kaplama,püskürtme pamuk astar

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388, 2111
En374 AKL

ÜRÜN KODU
T1119FLC

AÇIKLAMA
S�yah renk Neopren kaplı, püskürtme pamuk 
astar

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388, 4110
En374 ABC

ÜRÜN KODU
T224FLC

AÇIKLAMA
Latex üzer�ne neopren kaplama,püskürtme
 pamuk astar

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 2110
EN 374 AKL

2095010 Latex üzer�ne neopren kaplama,püskürtme
 pamuk astar

7-8-9-10EN 388 4111
EN 374 AKL

ÜRÜN KODU
T297FL

AÇIKLAMA
Sarı renk %100 Doğal latex kaplama,
püskürtme astar

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 2110
EN 374 AKL

2094401 Sarı renk %100 Doğal latex kaplama,
püskürtme astar

7-8-9-10EN 388 1010
EN 374-2

2095020 S�yah renk neopren desteks�z, püskürtme 
pamuk astar

7-8-9-10EN 388, 3110
EN 374-3 AKL

ÜRÜN KODU
2095301

AÇIKLAMA
Yeş�l n�tr�l, pamuk astar, baklava desenl�

BEDEN
8-9-10

STANDART
EN 388 4101  
EN374-3 JKL

2095303 Yeş�l n�tr�l, pamuk astar, baklava desenl� 8-9-10EN 388 4101  
EN374-3 JKL

2095304 Yeş�l n�tr�l, pamuk astar, baklava desenl� 8-9-10EN 388 4101  
EN374-3 JKL

HONEYWELL NITRIKINIT PLUS

ÖZELLİKLER

• D�k�şs�z örgü astar çok yüksek düzeyde konfor sağlar ve d�k�şs�z olması neden�yle kullanıcıyı 
rahatsız etmez.
• N�tr�l kaplama kes�lme, kopma ve aşınmalara karşı �y� b�r koruma sağlar.
• İç�ndek� örgü/naylon komb�nasyonu astar yapısı bu mekan�k dayanıklılığı yırtılmalara karşı 
güçlend�r�r.
• Bu eld�ven sıvıları geç�rmez ve pek çok n�tr�l kaplı eld�vene göre (EN 374-3) daha yüksek k�myasal 
dayanıklılığa sah�pt�r
• Uzunluk:30 cm Kalınlık:0,33 mm
Kullanım alanı; Tarım, Otomot�v ve yan sanay�, Petrok�mya ve basım sanay� , Endüstr�yelTem�zl�k 
Laboratuvarı, Petro-k�myasal,su arıtma

ÜRÜN KODU
Nk850

AÇIKLAMA
D�k�şs�z örgü astar, N�tr�l kaplı

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 4101  
EN374-3 JKL

ÖZELLİKLER

•  Benzers�z dokulu yüzey, yağlı, ıslak veya kuru nesneler üzer�nde mükemmel tutuş sağlar
•  Yüksek n�tr�l �çer�ğ�  aşınma, kes�lme ve yırtılmalara karşı üstün d�renç sunar.
•  Greas yağı ürünler, boya üret�m�  ve vern�k hazırlama �şler�nde �y� performans sunar.
•  Yağlar, deterjan ve b�r çok solvente karşı mekan�k ve k�myasal d�renç
• Kalınlık: 1 mm Uzunluk; 30 cm 
Kullanım Alanı; Tarım, ,Otomot�v ve Yan sanay�,K�mya Endüstr�s�,Endüstr�yel Tem�zl�k, 
Laboratuvar, Petro-k�mya,Su arıtma

HONEYWELL NITRI KNIT

ÜRÜN KODU
North Nk803

AÇIKLAMA
Mav� n�tr�l destekl�, pamuk �nterlok örme 
astar

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 4101  
EN374-3 JKL
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KİMYASAL ELDİVENLER

HONEYWELL DEXPURE RANGE

ÖZELLİKLER

• Mükemmel dokunuş h�ss� sunan n�tr�l eld�ven.
• Latex göre daha �y� mekan�k d�renc� vardır. Yağlı ürünlerle çalışmada mükemmel performans 
sağlar.
• Gıda �le temas onayı vardır. 
• Uzunluk: 24 cm Kalınlık: 0,1 mm
Kullanım alanı:Laboratuvar, K�mya endüstr�s�, Otomot�v sektörü, Med�kal ve İlaç sanay�, Gıda 
sanay�,Petro-k�mya, Havacılık, 

ÜRÜN KODU
4580081

AÇIKLAMA
Mav� saydam kullan at n�tr�l eld�ven, 
pudrasız AQL 1,5

BEDEN
S-M-L-XL

STANDART
EN 374-3

ÖZELLİKLER

•  Ketonlar (MEK, MIBK, Aseton) ve esterler (tr�kres�l fosfat, am�l asetat, et�l asetat) g�b� agres�f 
k�myasal maddelere karşı koruma.
•  Desteks�z Butyl® eld�ven, Pürüzsüz yüzey Doğal Lateks daha esnek 
•  Butyl® eld�venler �y� el becer�s� sunar. + 50 ° C -30 ° C �la esnek kalır.
•  Pürüzsüz yüzey mükemmel b�r dokunuş daha fazla konfor  sunar.
•  Buty b�rçok solvent, as�t ve orta konsantre k�myasallar da d�renç �ç�n uygundur.
•  Kav�sl� parmak ve el tasarım, daha �y� uyum sağlar. Ozon ve ısıya dayanıklıdır. Gaz veya su buharı 
�le yüksek geç�rgenl�k d�renc� ve güvenl�k sunar.
• Uzunluk: 28 cm Kalınlık: 0,33 mm   
Kullanım alanı;Son derece tehl�kel� maddelerle temas �ç�n b�rçok sanay� k�myasal gen�ş kapsamlı 
görevler, Otomot�v endüstr�s� ,Baskı endüstr�s�, Galvan�z �şler�, K�myasalların �malatı, Ger� dönüşüm 
ve atık, Ac�l h�zmetler ve s�v�l koruma

HONEYWELL BUTYL

ÜRÜN KODU
B131

AÇIKLAMA
Pürüzsüz yüzey

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388 2010 
EN374-3 BCI

HONEYWELL PETRONYL

ÖZELLİKLER

  Pütürlü yüzey� kaygan ve neml� nesneler� tutmayı kolaylaştırır.
•  H�drokarbonlara d�renç �ç�n özel PVC formülü,yağlar, as�tler , tuzlu çözelt�ler ve alkal�lere karşı 
mükemmel koruma sunar.
•  Pamuk �nterlok astar eld�ven�n mekan�k d�renc�n� artırır.
• Uzunluk: 27/40 cm Kalınlık: 1,2/1,4 mm
Kullanım alanları: K�mya Endüstr�s�, Petro-k�mya, Su arıtma

ÜRÜN KODU
2008231

AÇIKLAMA
Yeş�l renk ç�ft kat PVC kaplı, pamuk �nterlok 
astar, pürtürlü  yüzey

BEDEN
7-8-9-10

STANDART
EN 388, 4121
EN374-3 AKL

2008240 Yeş�l renk ç�ft kat PVC kaplı, pamuk �nterlok 
astar, pütürlü yüzey, başparmak takv�yel�

7-8-9-10EN 388, 4121
EN374-3 AKL

ÖZELLİKLER

• Pamuk �nterlok astar ter� emer ve eld�ven�n 
mekan�k d�renc�n� artırır.
• Pürüzsüz yüzey �y� b�r dokunuş sunar ve el 
becer�s�n� arttırır/ Pütürlü yüzey� kaygan ve neml� 
nesneler� tutmayı kolaylaştırır.
• PVC b�leş�m� gresl� ve yağlı ortamlarda çok amaçlı 

ve tekrar kullanım �ç�n özel oluşturulmuştur.
ÖNERİLER       
• Gresl� ve yağlı ortamlarda çok amaçlı ve tekrar 
kullanım �ç�n k�myasal koruma

UYGULAMALAR        
• Yağlar, gres, k�myasallar ve h�drokarbonlu ağır 
ortamlarda kullanım �ç�n özel 

• K�mya ve petrok�mya endüstr�s�, Su arıtma
AVANTAJLAR       
• PVC dayanıklılıkta mükemmel Avrupa Kal�tes�
• Daha fazla ergonom� �ç�n önceden 
şek�llend�r�lm�ş parmaklar
• Kategor� 3 eld�venler, yen� EN 374-2003 
standardına uygun olarak onaylanmıştır.

HONEYWELL PVC MAINBIS

ÜRÜN KODU
2007140

KALINLIK
1,4-1,5mm

STANDARTAÇIKLAMA
Mav� PVC ç�ft kaplama,�nterlok pamuk astar , pürüzsüz yüzey EN 388 4121

EN374-3AKL

UZUNLUK
40cm

BEDEN
7-8-9-10

2007330 1,2-1,4mmKırmızı PVC ç�ft kaplama, �nterlok pamuk astar,pürüzsüz yüzey 27cm 7-8-9-10

2007331 1,2-1,4mmKırmızı PVC ç�ft kaplama, �nterlok pamuk astar  ,pürüzlü yüzey 27cm 7-8-9-10

2007340 1,2-1,4mmKırmızı PVC ç�ft kaplama, �nterlok pamuk astar ,pürüzsüz yüzey 40cm 7-8-9-10

2007341 1,2-1,4mmKırmızı PVC ç�ft kaplama, �nterlok pamuk astar,pürüzlü yüzey 40cm 7-8-9-10

2007370 1,2-1,4mmKırmızı PVC ç�ft kaplama, �nterlok pamuk astar,pürüzsüz yüzey 70cm 7-8-9-10

EN 388 4121
EN374-3AKL
EN 388 4121
EN374-3AKL
EN 388 4121
EN374-3AKL
EN 388 4121
EN374-3AKL
EN 388 4121
EN374-3AKL

KİMYASAL ELDİVENLER
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Yanma 
Sıcakla temas 
Konvekt�f ısı dayanımı 
Isı dayanımı 
Küçük metal sıçramalarına karşı d�renç 
Er�m�ş metal sıçramalarına karşı d�renç 

4
1
3
4
4
x

EN407  ISI KORUMASI

ÖZELLİKLER

• Yarma sığır der�s�. Gunn kes�m 
• Pamuk polar astar eld�ven�n ısı yalıtımını artırır. 
• Alüm�nyumla kaplı Kevlar®dokuma yüzey  ısı, 
radyasyon ve küçük  erg�m�ş metal sıçramalara 
karşı güçlü d�renç sunar. 
• Aşınma neden�yle başparmak d�k�ş yer�nde der� 

takv�ye vardır 
• Yarma der� manşet mekan�k tehl�kelere karşı 
kolun büyük b�r kısmını korumaya yardımcı olur.
• Uzunluk: 36cm 

Kullanım alanı; Sanay�, Döküm, Dem�r ve çel�k 
sanay�,Gem� İnşaat, Kaynak

HONEYWELL MIG fiT

ÜRÜN KODU
2058691

AÇIKLAMA STANDART
EN 388 3143 EN407 41344X
EN12477 TYPE A

10

BEDEN
Yarma sığır der�s�, gunn kes�m, alüm�nyumla kaplı üst yüzey

ISI DAYANIMLI ELDİVENLER

ÖZELLİKLER

Pamuk-polyester-naylon -örgü eld�ven (900g/m2)/�lm�k 
• Örgü tekn�ğ� sayes�nde ele rahatça uyan b�r eld�vend�r, el becer�s� sağlar,
• Maks�mum konfor ve dayanıklılık sunar.
• Temas süres�ne bağlı olarak 250 derceye kadar koruma sağlar.
• Sıcak ve kesk�n maddelerle yapılan çalışmalarda genel amaçlı olarak kullanıma uygundur.
• Uzunluk: 25 cm
Kullanım alanı; Otomot�v ve yan sanay�, Cam Sanay�, Dem�r ve çel�k sanay�, Kağıt Sanay�

HONEYWELL STRONGOTHERMBROWN 

ÜRÜN KODU
STR50

AÇIKLAMA
Pamuk, polyester, naylon örgü eld�ven

BEDEN
8-9-10

STANDART
EN 388 434X
EN 407 X2XXX

HONEYWELL  KEVLAR PLUS HOT MILL

ÖZELLİKLER

% 100 Kevlar®  , Pamuk astar örgü eld�ven, Uzun örgü elast�k b�lek (10 cm),Çok yönlü
• Örgü tekn�ğ� sayes�nde ele rahatça uyan b�r eld�vend�r, el becer�s� sağlar.
• Maks�mum konfor ve �lave sağlamlık sunar.
• Pamuk astarlı KEVLAR® eld�ven hoş b�r dokunuşa sah�pt�r.
• Ter� emen astar eld�ven�n mekan�k performansını arttırır.
• Eld�ven �k� elede uyar, dolayısıyla daha düşük mal�yet get�r�r.
• Kevlar® l�fler kes�lmeye ve termal tehl�kelere (kontak ısı) karşı �y� d�renç sağlar.
• Örme b�lek uzunluğu ön kol koruma sağlar.
•Uzunluk :34cm
Kullanım alanı; Otomot�v ve yan sanay�, Cam Sanay�, Dem�r ve çel�k sanay�, Kağıt Sanay�

ÜRÜN KODU
62/8434

AÇIKLAMA
%100 Kevlar, pamuk astar örgü eld�ven 

BEDEN
10

STANDART
EN 388 254X
EN 407 434X1X

TOPFIRE KERMEL LIGHT  

ÖZELLİKLER

• Aşırı ısıların olduğu durumlarda tek parmaklı eld�venler emn�yet� sağlar, çıkarması kolaydır.
•  Kermel fiberler ısı ve aşınmaya karşı daha �y� d�renç sağlar. Kermel fiberler arasında havanın 
tutulması daha �y� ısıl yalıtım sağlar
• Temas sıcaklığı 500°C. ye kadar olan sıcak nesneler� tutmak ve yüksek sıcaklıklarla kısa sürel� 
temas �ç�n uygundur.
• Ç�ft yönlü kullanılab�l�r.
Kullanım alanları; Dökümhane (çel�k, alüm�nyum..), Metalürj�
ÜRÜN KODU
2201135

AÇIKLAMA
Topfire Kermel L�ght Havlu Kumaş Kermel® tek parmaklı 
eld�ven, Isıya karşı dayanıklı yarma der� manşet.

BEDEN
Tek Beden

STANDART
EN388 4542
EN407 4442XX

Yanma 
Sıcakla temas 
Konvekt�f ısı dayanımı 
Isı dayanımı 
Küçük metal sıçramalarına karşı d�renç 
Er�m�ş metal sıçramalarına karşı d�renç 

4
3
4
3
2
x

EN407  ISI KORUMASI

Yanma 
Sıcakla temas 
Konvekt�f ısı dayanımı 
Isı dayanımı 
Küçük metal sıçramalarına karşı d�renç 
Er�m�ş metal sıçramalarına karşı d�renç 

4
3
4
3
2
x

EN407  ISI KORUMASI

UZUNLUK
35 cm

2201136 Topfire Kermel, Havlu Kumaş Kermel® kanvas kaplama, 
yarma der� manşet,

9-10EN388 4542
EN407 4442XX

35 cm
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Yanma 
Sıcakla temas 
Konvekt�f ısı dayanımı 
Isı dayanımı 
Küçük metal sıçramalarına karşı d�renç 
Er�m�ş metal sıçramalarına karşı d�renç 

4
1
3
x
4
x

EN407  ISI KORUMASI

ÖZELLİKLER

Isıya dayanıklı yarma der�,
• Gunn kes�m, ayrı d�k�lm�ş başparmak, gevşek 
t�p.
• Tamamen ısıya dayanıklı, su tutmaz yarma der�, 
ateşe dayanıklı.
• Kevlar �p�nden d�k�ş,

• Ayrı d�k�lm�ş başparmak ve kullanılan esnek 
malzemeler sayes�nde bu eld�ven anatom�kt�r, 
mükemmel kullanım kolaylığı sağlar.
• Yangına dayanıklı astar ısıl koruma ve konfor 
sunar.
• Yarma der� b�lekl�k mekan�k tehl�kelere karşı 
kolun büyük b�r kısmını korur.
• Uzunluk:34 cm

HONEYWELL GREEN WELDING PLUS

ÜRÜN KODU
2000042

AÇIKLAMA STANDART
EN 388 4133 EN 407 434X4X
EN 12477 TYPE A

10

BEDEN
Isıya dayanaklı yarma der�, gunn kes�m, ayrı d�k�lm�ş başparmak, 
pamuk polar astar , kevlar d�k�ş 

KAYNAKÇI ELDİVENLERİ

ÖZELLİKLER

• İşlenm�ş Keç� der�s� eld�vend�r, Tek parça başparmak avuç d�k�l�d�r,150 mm yarma der� konçludur.
• Der�s� kaynak �şler� �ç�n �deald�r.
• Tasarımı sayes�nde mükemmel  esnekl�k ve el becer�s� sunar.
• Bu eld�ven mükemmel hassas kaynak �şler� �ç�n tasarlanmıştır.
• İşlenm�ş keç� der�s�, argon kaynağına karşı  mekan�k d�renç sev�yes� sunmaktadır.
• Yarma der� konç mekan�k tehl�kelere karşı önkol büyük b�r kısmını korur.
Kullanım Alanları ; Sanay�, Otomot�v ve Bölüm Üret�c�, Yapı ve İnşaat, Kaynak

HONEYWELL ARGON

ÜRÜN KODU
2012804

AÇIKLAMA
Gr� Keç� der�s�, 15 cm yarma der� takv�yes�

BEDEN
9-10

STANDART
EN 388 3121

HONEYWELL  KEVLAR PLUS HOT MILL

ÖZELLİKLER

• Yarma der� radyan ve kontak ısıya karşı mükemmel d�renç göster�r.
• Pamuk polar astar konfor sunar ve ısı yalıtımını artırır.
• Yarma der� b�lekl�k mekan�k r�sklere karşı kolun büyük kısmını korur.
• Kaynakçılar �ç�n �deal b�r eld�vend�r.
• Uzunluk: 34 cm
Kullanım alanı: Kaynak, Döküm, Dem�r ve Çel�k sanay�, Gem� �nşaat

ÜRÜN KODU
2000044

AÇIKLAMA
Isıya dayanaklı yarma der�, gunn kes�m, pamuk polar astar

BEDEN
10

STANDART
En388 3132
EN407 434X4X
EN12477 TYPE A

WELDER HR

ÖZELLİKLER

• MIG ve ARC kaynağı 
• Der�s� kaynakçı eld�venler� �ç�n �deald�r. 
• Yarma der� temas ve yayılan ısıya karşı mükemmel dayanıklılık sağlaması �ç�n �şleme tab� 
tutulmuştur. 
• Kevlar® �p termal yalıtımın yanında ısı ve yıpranmaya karşı sağlam d�k�şler sağlar
• Yarma der�den manşetler (kolluklar) ön kolun büyük kısmını mekan�k tehl�kelere karşı korur. 
Kullanım alanları: Otomot�v ve Parça İmalatçıları,Dökümhaneler,Dem�r çel�k sanay�,Metal sanay�,
Gem� �nşa, Ulaşım, Kamu h�zmetler�, Kaynak

ÜRÜN KODU
2054044

AÇIKLAMA
Isıya karşı dayanıklı sığır der�s�nden yarma der� eld�ven

BEDEN
10

STANDART
EN 388 4122

Kullanım alanı; Sanay�, Döküm, Dem�r ve çel�k 
sanay�, Gem� İnşaat, Kaynak

UZUNLUK
36 cm
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ÖZELLİKLER

• Olağanüstü kal�tel� CHAINEX z�nc�r örgü
• Kayışta bakter� önley�c� madde
• Ultra esnek plast�k kayış
• Herhang� b�r alet kullanmadan çıkarılab�len 
plast�k kayış
•P�yasada olanların genel�ne göre tam�r sayısı 

bel�rg�n oranda azdır.
• Bulaşmayı önler, gıda �le temasa tamamen 
uygundur.
•Her ölçüye uyar, bu sayede rahat ve 
ergonom�kt�r.
• Kullanıcı tarafından satın alınab�l�r ve 
değ�şt�r�leb�l�r.
• Uzunluk: 22-25,4 cm

Kullanım Alanı; Gıda sektörü, Kes�lme d�renç� 
�stenen çalışma alanları

HONEYWELL CHAINEXTRAÇELİK ÖRGÜ ELDİVENLER

ÜRÜN NO
254200XR0302

STANDART
EN 1082

BEDENAÇIKLAMA
Paslanmaz çel�k Cha�nex z�nc�r örgü (0,5 mm),  159-213 gram ağırlık S-M-L-XL

ÖZELLİKLER

• Özel PVC köpük özell�ğ� �le ıslak uygulamalarda �y� tutuculuk sağlar.
• 25 derecen�n altındak� sıcaklıklarda yüksek esnekl�k özell�ğ�n� korur. 
• D�k�şs�z örgü  özel astar �le soğuğa karşı �y� �zolasyon sağlar.
• Uzunluk: 34 cm

HONEYWELL  COLD GRIP

ÜRÜN KODU
NF 11HD

AÇIKLAMA
D�k�şs�z özel astar,3/4 s�yah köpük PVC 
kaplama

BEDEN
9-10

STANDART
EN 388 2232
EN511 X2X

HONEYWELL CRYOGENIC 
ÖZELLİKLER

• Su tutmaz s�l�kon �şlenm�ş sığır der�s� eld�ven
• 2 kat alüm�nyum/ keçe, tam kaplı
• Gunn kes�m, ayrı d�k�lm�ş başparmak arası takv�ye
• Başparmak ve �şaret parmağı arası takv�ye
• 200 mm yarma der� b�lekl�k
• Avuç �ç� kenarında Velcro ® ayar kayışı
Kullanım alanı; Kr�yojen�k: sıvı gaz (azot) taşınması, İtfa�ye, Testere kullanımı �le bağlantılı 
r�sklere karşı koruma, Şok koruma, T�treş�ml� ek�pman , Uçak �malatı

ÜRÜN KODU
2058685

AÇIKLAMA
Su tutmaz s�l�kon �şlenm�ş sığır der�s�, 
-170 derece sıvı- gaz karşı koruma.

BEDEN
10

STANDART
EN 388 2232
EN 511 222

VELVET SHOCK
ÖZELLİKLER

Avuç �ç� su geç�rmez sığır der�s� tüylü tarafı �şlenm�ş der�. Ters tarafı kad�fe. Arka ve avuç �ç� tarafı 
darbeye dayanıklı. Lateks b�lek
•  Darbe ve t�treş�m önley�c� sığır der�s�, 
•  Gunn kes�m, kanatlı baş parmak,
•  Su geç�rmez  avuç �ç� ve su geç�rmez kad�fe arka yüzey
•  4.8 mm darbe önley�c� Poron®  avuç �ç� ve arka yüzeyde köpük darbe ve çarpmalara karşı 
t�treş�mler� absorbe eder.
•  60 mm lateks b�lekl�k.

ÜRÜN KODU
2049132

AÇIKLAMA
Velvet Shock

BEDEN
9-10-11

STANDART
EN 388 2121
EN511 222

SOĞUĞA KARŞI KORUYCU ELDİVENLER
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ÜRÜN NO

4150064

STANDARTLAR

EN 388, EN407(X,1,X,X,X,X)

UZUNLUK

35 cm1 3 2 X

4402835 EN 388, EN407(X,1,X,X,X,X) 45 cm1 3 2 X

Aşınma   Kes�lme  Yırtılma  Del�nme D�renc�

HONEYWELL ARACUT SLEEVES

ÖZELLİKLER

• Ç�ft kat kalınlık b�lekl�ğ�n mekan�k ve ısıl 
performansını artırır
•  Kesk�n ve sıcak nesnelerde çalışma
• 4150064    35 cm uzunluktadır
• 4402835    45 cm uzunluktadır.

Kullanım alanı;  Otomot�v ve yan sanay�, Metal 
çel�k Sanay�, Kağıt endüstr�s�, Plast�k endüstr�s�, 
Cam endüstr�s�

Yanma 
Sıcakla temas 
Konvekt�f ısı dayanımı 
Isı dayanımı 
Küçük metal sıçramalarına karşı d�renç 
Er�m�ş metal sıçramalarına karşı d�renç 

x
1
x
x
x
x

EN407  ISI KORUMASI
x
1
x
x
x
x

EN407  ISI KORUMASI ÖZELLİKLER

STANDART TİP ELEKTRİK ELDİVENİ
Avrupa standardının  EN 60903:2003 ve 
uluslararası standart IEC 60903:2002  canlı 
çalışmaya uygunluk standartlarına uygun 
eld�venler gen�ş b�r yelpazede üret�lmekted�r. 
Aynı şek�lde,  canlı kategor�s�nde çalışılan III 

(ölümlü r�skler) �ç�n yalıtım eld�ven sınıflandırır 
K�ş�sel Koruyucu Donanım �l�şk�n 89/686/EEC 
d�rekt�fin�n Madde 11b uygulamak �ç�n �zlenmes�  
gereken üret�m AK kal�tes� sağlamak �ç�n b�r 
s�steme tab� tutulur .

HONEYWELL ELECTROSOFT LATEX

ÜRÜN KODU

2091903 

STANDART

EN 60903

BEDEN

7,8,9,10,11

2091907 EN 609038,9,10,11

VOLTAGE

500 V AC

1000 V AC

UZUNLUK

36 cm

36 cm

2091912  EN 609038,9,10,117500 V AC 36 cm

2091921 EN 609038,9,10,1117000 V AC 36 cm

2091931 EN 609038,9,10,1126500 V AC 36 cm

2001941 EN 6090310,1136000 V AC 41 cm

CLASS KATEGORİ

00

0

1

2

3

4

AZC

RC

RC

RC

RC

RC

ELEKTRÇİ ELDİVENLERİKESİLME DİRENÇLİ KOLLUKLAR
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VUCUT KORUYUCULAR
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ÖZELLİKLER

•  Gel�şt�r�lm�ş koruma
•  Ergonom�
•  Ç�ft yapışkanlı sızdırmaz fermuar
•  Uzun gövde, kol ve bacak 
•  Sarı renk
•  Ç�ft yapışkan bant. Sızdırmaz fermuar. Üst 

sev�ye aşınma, yırtılma ve del�nme d�renc�. 
Honeywell Güvenl�k Ürünler�’ne özel “Spaseal” 
kaynak �şlem� sayes�nde su geç�rmez
•Daha �y� konfor ve güvenl�k �ç�n yen� tasarım 
%400’e kadar uzayab�len hammadde. Elast�k 
başlık, bel kısmı, el ve ayak b�lekler�
•  Güvenl�k sağlar
•  Daha �y� görünürlük

HONEYWELL SPACEL 300 RA/EBJ HONEYWELL MUTEX LIGHT

ÖZELLİKLER

Mutex L�ght:
• Ant�stat�k
• S�l�kon ve lateks �çermez
Mükemmel ergonom� ve uyum
• 3 parçalı başlık
• Özel ağ tasarımı

Daha �y� koruma:
• Dış kapak ve ç�ft kayar fermuar
Kullanışlı, çünkü;
• T�p 5 ve 6 sert�fikalı
• Ant�stat�k
• Parçacık bulaşmasına ve k�myasal sıçramalara 
dayanıklı

T�p 5 ve 6 EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2'

HONEYWELL  4503000
• EN 14126

MUTEX LIGHT  4500500
• EN 1073-2

Beden XS -XXXL Beden XS -XXXL
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ÖZELLİKLER

Non-woven pol�prop�len, 70g/m2
• Kategor� 3 - T�p 3 ve 4, Ant�stat�k
• Hammadde:Lam�ne pol�prop�len, 70g /m²,açık 
yeş�l
• D�zayn: Bantlanmış d�k�şler,3-parçalı başlık, 
Kasık özel tasarım, yapışkanlı flap, ç�ft 

fermuar,Elast�k başlık, bel, b�lek ve ayak b�lekler�, 
Lateks ve s�l�kon �çermez.
• Sıvı geç�rmez, konforlu,
• S�ze S to XXXL

Kulanım Alanları; K�mya/ Petrok�mya Endüstr�s�, 
Endüstr�yel bakım / tem�zl�k, Amyant sökümü, Atık 
toplama, Tarım

SPACEL COMFORT LIGHT SPACEL COMFORT MEDIUM

ÖZELLİKLER

Non-woven pol�prop�len, 80g/m2
• Kategor� 3 - Type 3, 4, 5 ve 6  Ant�stat�k, 
b�yoloj�k ajanlar, nükleer part�küller *
• Hammadde:  Lam�ne pol�prop�len,  80g / m², 
turuncu
• D�zayn: Bantlanmış d�k�şler, d�z pedler�,  3-
parçalı başlık, Kasık özel tasarım, Ç�ft yapışkan 

flap, Ç�ft fermuar,  Elast�k başlık, bel, b�lek ve ayak 
b�lekler�,Lateks ve s�l�kon �çermez
• Daha �y� b�r d�renç
• Opt�mum koruma
• Konfor
Kulanım Alanları;K�mya/ Petrok�mya Endüstr�s�, 
Endüstr�yel bakım / tem�zl�k, Amyant sökümü, 
Atık toplama, İlaç sanay�, dekontam�nasyon

HONEYWELL  4505000
• EN 14605-EN 1149

HONEYWELL  4506000
• EN 1073-2

Beden XS -XXXL Beden XS -XXXL

EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2'EN 1149-1
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ÖZELLİKLER

Non-woven pol�prop�len,155 g/m2 
Kategor� 3 - Type 3, 4, 5 ve 6  Ant�stat�k, b�yoloj�k 
ajanlar, nükleer part�küller *• Hammadde:  Lam�ne 
pol�prop�len,  155g/ m², gr�• D�zayn: Bantlanmış 
d�k�şler, d�z pedler�,  3-parçalı başlık, Kasık özel 
tasarım, Ç�ft yapışkan flap, Ç�ft fermuar,  Elast�k 

başlık, bel, b�lek ve ayak b�lekler�,Lateks ve s�l�kon 
�çermez
• Çok yüksek d�renç
• Opt�mum koruma
• Konfor
Kulanım Alanları;K�mya/ Petrok�mya Endüstr�s�, 
Endüstr�yel bakım / tem�zl�k, Amyant sökümü, Atık 
toplama, Ac�l h�zmetler / İnsan� Yardım

SPACEL COMFORT HEAVY

HONEYWELL  4507000

Beden XS -XXXL

EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2'

ESSIAN FR

ÖZELLİKLER

V�scose 90g/m2 
• Kategor� 3 - T�p 5 ve 6, Ant�stat�k, Alev dayanıklı
• Hammadde: v�skoz 90g / m²,mav� 
• D�zayn:3-parçalı başlık,Kasık özel tasarım,Ç�ft 
fermuar,Elast�k başlık, bel, b�lek ve ayak b�lekler�
• Lateks ve s�l�kon �çermez.
• Sıvı geç�rmez ve Alev dayanıklı
• Opt�mum koruma
• Konfor

Kulanım Alanları;  K�mya/ Petrok�mya Endüstr�s�, 
Endüstr�yel bakım / tem�zl�k, Amyant sökümü, Atık 
toplama, Ac�l h�zmetler / İnsan� Yardım, Elektron�k

SPACEL COMFORT FR

ÖZELLİKLER

V�scose 138 g/m2  
• Kategor� 3 - Type 3, 4, Ant�stat�k, Alev dayanıklı
• Hammadde:kaplamalı v�skoz, 138g / m², gr�
• D�zayn: Bantlanmış d�k�şler, 3-parçalı başlık, Kasık 
özel tasarım, Ç�ft yapışkan flap, Ç�ft fermuar, Elast�k 
başlık, bel, b�lek ve ayak b�lekler�
•Lateks ve sl�kon �çermez.
• Sıvı geç�rmez ve Alev dayanıklı
•Opt�mum koruma
• Konfor

Kulanım Alanları; K�mya/ Petrok�mya Endüstr�s�, 
Endüstr�yel bakım / tem�zl�k, Amyant sökümü, Atık 
toplama, Ac�l h�zmetler / İnsan� Yardım, Elektron�k

Beden XS -XXXL Beden XS -XXXL

EN 1149-1 EN 1073-2 EN 14116

ÜRÜN KODU
4500300

ÜRÜN KODU
4508000

EN 1149-5 EN 14116
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ÖZELLİKLER

• Kuru part�küllere ve sınırlı sıvı k�myasal 
sıçramalarına karşı mükemmel bar�yer (CE T�p 
5/6)
• Sağlam, az t�ft�klenen, yüksek derecede 
havadar SMS malzemes�
• Ekstra rahatlık ve koruma �ç�n fermuar kapaklı 2 

yönlü fermuar
• Daha �y� uyum ve hareket özgürlüğü �ç�n elast�k 
manşon, bel ve b�lekler
• Az t�ft�klenme
• Beyaz, mav�, kırmızı ve turuncu olarak

3M 4515 3M 4535

ÖZELLİKLER

• Kuru part�küllere ve sınırlı sıvı k�myasal 
sıçramalarına karşı mükemmel bar�yer (CE T�p 
5/6)
• Sağlam, az t�ft�klenen, lam�ne, m�kro malzeme
• Gel�şm�ş hava s�rkülasyonu ve düşük ısı stres� 
�ç�n ekstra gen�ş havadar arka panel
• Ekstra rahatlık ve koruma �ç�n fermuar kapaklı 2 

yönlü fermuar
• Daha fazla konfor ve hareket özgürlüğü �ç�n 
elast�k manşon, bel ve b�lekler
• Az t�ft�klenme
• Ant�stat�k �şlem

3M  4515 / 4515WM
•EN13034:2005

3M  4535 / 4535BM
•EN1073-2  EN13034:2005

Beden XS -XXXL Beden XS -XXXL
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ÖZELLİKLER

• Üç parçadan oluşan başlık
• Elast�k yüz açıklığı
• Dıştan d�k�şler
• Elast�k bel 
• Elast�k kol ve ayak b�lekler�
• İk� yönlü fermuar

• Fermuar üstü koruyucu
• Köşe noktalarda ek kumaş
• Tyvek® (1413N) �k� yüzü ant�stat�kt�r.

tYVEK TYC TYCHEM C  TYC CHA5

ÖZELLİKLER

• Elast�k yüz açıklığı
• Kaynak yapılmış ve bantlanmış d�k�şler
• Elast�k kol ve ayak b�lekler�
• Duble kend�nden yapışmalı

Üstün koruma
Tyvek® kumaşının özel b�r tür pol�mer �le kaplanması 
suret�yle üret�len Tyvek® C, yüksek güç-ağırlık oranı 
ve esnekl�ğ� �le ön plana çıkmıştır. Part�kül geç�ş�ne 
kes�nl�kle �z�n vermez. Zararlı tozlara konsantre        
�norgan�k as�tler �le bazlarla ve su bazlı tuz                                           
solüsyonlarına karşı tam koruma sağlar. Sıvı   
sıçramalarında 2 bar basınca kadar d�renç göster�r. 
Yapılan testler kan ve v�rüsler�n geç�ş�ne �z�n .
vermed�ğ�n� kanıtlamıştır. Bu sonuçlar, kan ve kan 
bazlı patojenler dah�l �nsan vücuduna a�t tüm sıvılara 
karşı korunmak amacıyla Tyvek® C kullanılab�leceğ�n� 
gösterm�şt�r.

TYCHEM F  TYF CHA5

ÖZELLİKLER

• Elast�k yüz açıklığı
• Kaynak yapılmış ve bantlanmış d�k�şler
• Elast�k kol ve ayak b�lekler�
• Duble kend�nden yapışmalı

Hafif ve Ultra Korunma Gücü
İnanılmaz hafifl�ğe rağmen (115 gr/m2) Tyvek® F 
yüksek performanslı b�r k�myasal bar�yerd�r. Tüm 
konsantre �norgan�k as�t ve bazlar �le organ�k 
k�myasalların büyük b�r bölümüne karşı mükemmel 
koruma sağlar. Tyvek® F, 5 bar basınca kadar sıvı 
sıçramalarına karşı da etk�l�d�r.  Tyvek® C ve Tyvek® F 
�ç beyaz yüzeyler�ndek� kaplama sayes�nde tamamen 
ant�stat�kt�r.  Elektr�klenmeye karşı  korumaya �ht�yaç 
duyulduğunda bel�rl� topraklama kurallarına uyulması 
gerekmekted�r.

TYVEK  TYV CHF5 WH

Beden XS -XXXL

Beden XS -XXXL Beden XS -XXXL

ÜRÜN KODU
TYC CHA5

ÜRÜN KODU
TYFCHA5
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MULTISAFE
Çok amaçlı  koruyucu kıyafetler, pamuktan yapılma olduğu �ç�n rahat olmakla b�rl�kte, polyester/pol�am�t sayes�nden dayanıklı olup; 4 farklı tehl�keye karşı koruma sağlar: ısı, alev, 
elektrostat�k, k�myasallar ve kaynaklama. Çeş�tl� R�skler �çeren endüstr�yel faal�yet alanları: Petrok�msayal, Açık den�z, Taşımacılık, K�myasal,   Gaz ve benz�n dağıtımı, Elektr�k üret�m�, 
Rafiner�, (tedar�ğ� ve bakımı) Telekomün�kasyon
İÇERİK :
• 250g/m2: %84 pamuk, %15 pol�am�t, %1 ant�-stat�k fiber
• 350g/m2: %64 pamuk, %35 polyester, %1 ans�-stat�k fiber
• İŞLEM: alev gec�kt�r�c� ve fluro karbon.
• DİKİŞLER: aram�t �pl�k

ÇOK AMAÇLI KORUYUCU CEKET

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Yakalı gömlek.
• Büyük çıtçıtlı bağlama ve duble klape (�ç�nde ve dışında).
• Yarı- last�kl� b�lek ayarlama.
• Yanlardan last�kl� bel.
• 3 yamalı cep: 1 sol göğüs ceb� ve 2 alt cep (klapel� ve çıtçıtlı)
• Sağ el�n alt kısmında standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket

Beden XS -XXXL Beden XS -XXXL

ÜRÜN KODU
1412070

RENK
Mav�

AĞIRLIK
250 g

1412103 Kırmızı 250 g

1412094 Mav� 350 g

ÇOK AMAÇLI KORUYUCU PANTOLON

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Katlamalı ve çıtçıtlı kaplamalı fermuar
• Bel� �pl� ve yanları last�kl�
• 4  cep: 2 çıtçıtlı kapaklı yan cep ve 2 yamalı cep (1Sağ ve 1 sol yanda çıtçıt kapaklı 
cepler)
• Düz paça.
• Sol d�z kısmında standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket

ÜRÜN KODU
1412093

RENK
Mav�

AĞIRLIK
250 g

1412104 Kırmızı 250 g

1412096 Mav� 350 g

ÇOK AMAÇLI KORUYUCU GÖMLEK

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Yakalı gömlek
• Büyük çıtçıtlı ve klapel�
• Bel� �pl� ve yanları last�kl� ve ayarlanab�l�r
• B�leklerde ayarlanab�l�r, 2 çıtçıt
• Sol tarafta 1 adet çıtçıtlı göğüs ceb�

ÜRÜN KODU
1415828 

RENK
Mav�

AĞIRLIK
-

ÇOK AMAÇLI KORUYUCU TULUM

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Yakalı gömlek
• İç ve dıştan çıtçıtlı, katlamalı ve �k� yönlü fermuar
• Bel� �pl� ve yanları last�kl� ve ayarlanab�l�r
• 4  cep: 2 çıtçıtlı kapaklı yan cep ve 2 yamalı cep (1Sağ ve 1 sol yanda çıtçıt kapaklı 
cepler))
• Düz paça.
• Sağ bacakta standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket

ÜRÜN KODU
1412089

RENK
Mav�

AĞIRLIK
250 g

1412105 Kırmızı 250 g

1412098 Mav� 350 g

Beden XS -XXXL Beden XS -XXXL

B�lektek� 2 adet çıtçıt sayes�nde, eld�ven g�ymek kolaylaşır 

*

*
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ALUPRO
AluPro ürünler�, alevle, er�m�ş alüm�nyum ve metal sıçramalarıyla, konvekt�f ısı ve yüksek radyanlı ısılarla (C3 performansı) kazara da olsa teması olab�lecek kullanıcıların tırnaklarından 
saçlarına kadar korunmalarını sağlamaktadır. Çeş�tl� R�skler �çeren endüstr�yel faal�yet alanları: Dökümhane, Çel�k �şler�, Çel�k endüstr�s�, Cam �şler�, Metal ve çel�k endüstr�ler�, 
Tuğla �malatı
İÇERİK: %100 alüm�nyumlu para-aram�t       DİKİŞLER: aram�t �pl�k       AĞIRLIK: 465g/ m2           RENK: Alüm�nyum

Beden S -XXXL

ÜRÜN KODU
1410F34

ALUPRO PANTOLON

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Orta kısımdan çıtçıtlı, klapel�
• Bel� en rahat ed�leb�lecek şek�lde astarlanmıştır, İç astarı %100 alev almaz sağaltılmış 
pamuktan yapılmadır. 
• Destek �ç�n ayarlanab�l�r kayışlar
• Düz paça.

Beden S -XXXL

ÜRÜN KODU
1410F35

ALUPRO TOZLUKLAR

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Ayakları en üst kısma kadar kaplar
• Gen�ş Velcro bantları sayes�nde yanal bağlama / sab�tleme
• Ayarlanab�l�r tokalı taban altında der� destek
• Uzunluk: 45cm.
• Ç�ft olarak paketlenm�şt�r.

Beden STANDART

ÜRÜN KODU
1410003

*

ALUPRO CEKET

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Mao yaka, Velcro tokalı
• Yaka en rahat ed�leb�lecek şek�lde astarlanmıştır, İç astarı %100 alev almaz sağaltılmış 
pamuktan yapılmadır. 
• B�leklerde ayarlanab�l�r çıtçıtlar vardır
• Boy: 90cm.

Velcro kullanarak yapılmış �çten klapel� duble emn�yet kapanışı ve klapeyle kaplı çıtçıtlar.*

Beden S -XXXL

ALUPRO MONT

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Mao yaka, Velcro tokalı 
• Yaka en rahat ed�leb�lecek şek�lde astarlanmıştır, İç astarı %100 alev almaz sağaltılmış 
pamuktan yapılmadır. 
• Velcro kullanarak yapılmış �çten klapel� duble emn�yet kapanışı ve klapeyle kaplı çıtçıtlar.
• Uzunluk: 115cm.

ÜRÜN KODU
1410113

Beden Standart

ALUPRO ÖNLÜK

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Yaka ve bel kısmından ayarlanab�l�r kayışlı önlük 
• Rahat ve kullanışlı: kayışlar  %100 alev almaz sağaltılmış pamuktan yapılmadır ve 
ayarlanab�l�r plast�k tokaları vardır
• Uzunluk: 100cm.

ÜRÜN KODU
1410033

Beden Standart

ALUPRO  BAŞLIK

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Kap�tone dolgulu başlık 
• Gen�ş omuz kapatma olanağı
• Büyük, tavlanmış camdan, altın kaplamalı, kav�sl� s�per
• Değ�şt�r�leb�l�r s�per.

ÜRÜN KODU
1410155

Çıtçıtlı b�lek ayarlama*

*

*

Başlığı sab�tlemek �ç�n koltuk altında, ayarlanab�l�r last�kler*
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ALLPRO
AllPro ürünler�, alevle, er�m�ş alüm�nyum ve metal sıçramalarıyla, konvekt�f ısı ve yüksek radyanlı ısılarla (C3 performansı) kazara da olsa teması olab�lecek kullanıcıların tırnaklarından 
saçlarına kadar korunmalarını sağlamaktadır. AllPro ek�pmanları altında gün boyunca g�y�leb�l�r olan AllPro ürünler�, hem rahat, hem sağlam hem de esnekt�r.
İÇERİK: %50 aleve dayanıklı sentet�k kumaş, %30 yün, %20 pol�am�d. 
DİKİŞLER: Aram�t �pl�k     AĞIRLIK: 365g/ m2        RENK: Koyu mav�

ALLPRO BAŞLIK

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Gen�ş omuz kapatma olanağı
• Önde ayarlanab�l�r klape, Velcro tokası
• Kaskın �ç�ne de g�y�leb�l�r
• Sol alt kısmında standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket

Beden XS -XXXL

ALLPRO CEKET

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Mao yaka, Velcro tokalı 
• Velcro kullanarak yapılmış �çten klapel� duble emn�yet kapanışı ve klapeyle kaplı çıtçıtlar.
• B�lek kısımları çıtçıtlı
• 3 adet yamalı cep: 1 adet çıtçıtlı sol göğüs ceb�, 2 adet bel kısmında çıtçıtlı yan cep
• Sağ el tarafının alt kısmında standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket

ÜRÜN KODU
1420001

Beden XS -XXXL

ALLPRO PANTOLON

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Katlamalı ve çıtçıtlı kaplamalı fermuar
• Bel� �pl� ve yanları last�kl�
• 4  cep: 2 çıtçıtlı kapaklı yan cep ve 2 yamalı cep
(1Sağ ve 1 sol yanda çıtçıt kapaklı cepler))
• Düz paça.
• Sol d�z kısmında standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket ÜRÜN KODU

1420011

MULTISAFE COMFORT
Nomex ve Kevlar’ın mükemmel b�rleş�m� sayes�nde, koruyucu kıyafetler sadece mükemmel b�r ısı koruması değ�l aynı zamanda aşınmaya, yırtınmaya ve k�myasallara karşı da çok d�rençl� 
olmaktadır. Hem hafif hem de d�rençl� Nomex ürünler�, hem emn�yetl� hem de rahat �ş kıyafetler� sunmaktadır. 
NOMEX COMFORT İÇERİK (=Delta C): %93 Nomex, %5 Kevlar, %2 ant�-stat�k fiber
İŞLEM: fluro karbon       DİKİŞLER: aram�t �pl�k          AĞIRLIK: 165g – 220 g

ÇOK AMAÇLI COMFORT  GÖMLEK

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Yakalı gömlek
•  Klapalı ve çıtçıtlı
• B�lekte ayarlanab�l�r 2 çıtçıtlı
• Solda, 2 çıtçıtlı göğüs ceb� (1Sağ ve 1 sol yanda çıtçıt kapaklı cepler)

Beden XS -XXXL Beden XS -XXXL

ÜRÜN KODU
1415132

RENK
Mav�

AĞIRLIK
165 g

ÇOK AMAÇLI COMFORT  CEKET

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Yakalı gömlek
• Çıtçıtlı ve ç�ft kat klapel� (�çten ve dıştan) 
• B�lekten yarı last�kl� ayarlama
• Bel kısmının �k� yanı last�kl�
• 4  adet yamalı cep: 2 çıtçıtlı kapaklı göğüs ceb�, 2 çıtçıtlı kapaklı yan cep (bel kısmına 
doğru)
• Sağ el tarafının alt kısmında standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket

ÜRÜN KODU
1415130 

RENK
Mav�

AĞIRLIK
165 g

1415140 Mav� 220 g

1415104 Turuncu 220 g

Beden Standart

ÜRÜN KODU
1420013
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flAMEPRO 1
FlamePro 1 ürünler�, kullanıcıların; küçük metal er�y�kler�n�n sıçramalarına, alevle kısa sürel� temasa ve radyant ısılara karşı korunması �ç�n d�zayn ed�lm�şt�r. Rahat, düşük mal�yetl� ve 
ver�ml� olduğu �ç�n b�rçok uygulamada kullanılmaktadırlar. FlamePro1 / FlamePro 2’n�n kullanıldığı endüstr�yel faal�yet alanları: Kaynaklama �şler�, Hafif kaldırma �şler�, 
Taşımacılık,  Bakım �şler�
İÇERİK: %100 pamuk   İŞLEM: Aleve dayanıklı    DİKİŞLER: Aram�t �pl�k   AĞIRLIK: 335g/ m2      RENK: Yeş�l

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Mao yaka, Velcro tokalı 
• B�lek kısımları yarı last�kl�
• 3 adet yamalı cep: 1 adet çıtçıtlı sol göğüs ceb�, 2 adet bel kısmında çıtçıtlı yan cep
• Sağ el tarafının alt kısmında standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket
• Sol d�z kısmında standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket

FLAME PRO 1 CEKET

Beden XS -XXXL Beden XS -XXXL

Beden XS -XXXL Beden Standart

ÜRÜN KODU
4111814

Velcro kullanılmış �ç klapel�, duble emn�yet kapanışlı, klape �le kaplanmış çıtçıtlı*

FLAME PRO 1 PANTOLON

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Katlamalı ve çıtçıtlı kaplamalı fermuar
• Bel� �pl� ve yanları last�kl�
• 4  cep: 2 çıtçıtlı kapaklı yan cep ve 2 yamalı cep
(1Sağ ve 1 sol yanda çıtçıt kapaklı cepler)
• D�z kısımlarında koruyucu takv�ye, yırtılma r�sk�n� de sınırlamaktadır
• Düz paça.
•Sol d�z kısmında standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket

ÜRÜN KODU
4111812

*

FLAME PRO 1 TULUM

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Mao yakalı, Velcro tokalı
• İç ve dıştan çıtçıtlı, katlamalı ve �k� yönlü fermuar
• Bel�  last�kl�
• D�z kısımlarında koruyucu takv�ye, yırtılma r�sk�n� de sınırlamaktadır
• 4  cep: 2 çıtçıtlı kapaklı yan cep ve 2 yamalı cep
(1Sağ ve 1 sol yanda çıtçıt kapaklı cepler))
• Düz paça.
•Sağ bacakta standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket

ÜRÜN KODU
4111808

FLAME PRO 1 BAŞLIK

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Gen�ş omuz kapatma olanağı
• Kaskın �ç�ne de g�y�leb�l�r
• Sol alt kısmında standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket
• Sol d�z kısmında standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket
 

ÜRÜN KODU
4101813

*

Ayarlanab�l�r ön klape, Velcro tokası*
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ELECTRICAL PROTECTION

Beden XS -XXXL Beden XS -XXXL

ELECPRO 1 PANTOLON

ÖZELLİKLER 

• % 75 pamuk
• % 24 polyester
• % 1 ant�stat�k elyaf   

ÖZELLİKLER; Dayanıklı, Konforlu ve yumuşak        Tehl�keler : Elektr�k ve Ark, Termal   Faal�yet Sektörü;Yüksek ger�l�m elektr�k çalışmaları veya müdahale, Büyük Kl�ma tes�s� 
ek�pmanları bakımı,  Elektr�k devreler�n� kontrol etme, Elektr�k enerj�s� sev�yeler�n� İzleme, Röle ayarlamaları
EN11612 Isı ve aleve karşı koruyucu g�ys�ler
IEC 61482-2: 2009 Elektr�k ark tehl�ke termal tehl�kes�ne karşı  koruyucu g�ys�ler

ELECPRO 1 CEKET

ÖZELLİKLER 

• Mao yakalı 
• Velcro & bant, 
• % 75 pamuk,% 24 polyester,% 1 ant�stat�k elyaf
 • 600g / m2 ç�ft katmanlı (300+300g)

ÜRÜN KODU
14 120 01

ÜRÜN KODU
14 120 02

Beden XS -XXXL Beden XS -XXXL

ELECPRO 2 CEKET

ÖZELLİKLER 

• Güçlend�r�lm�ş koruma
• Dayanıklı ve uzun ömürlü
• Konforlu ve esnekl�k
•  Mao yaka 
• Velcro & sab�tleme 
• 49% modacryl�c, 42% cotton, 5% para-aram�d, 5% metaram�d, 2% ant�stat�c fibre 505 
g/m2(250+255g)
•Sağ bacakta standart baskılı ger�ye yansıtıcı et�ket

ÜRÜN KODU
14 120 07

ELECPRO 2 PANTOLON

ÖZELLİKLER 

• 49% modacryl�c, 42% cotton, 5% para-aram�d, 5% metaram�d, 2% ant�stat�c fibre
• Güçlend�r�lm�ş koruma
• Dayanıklı ve uzun ömürlü
• Konforlu ve esnekl�k

ÜRÜN KODU
14 120 08
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PROTEK® METALSTAR

ÖZELLİKLER

Set �çer�ğ�:
•Ceket
Pantolon
Üret�m Model Numarası
•Ceket – 84309
•Pantolon – 84408

Mater�al: NOMEX® MetalPro, 320 g/m2
(Meta-Aram�d, Para-Aram�d, P140 Ant�stat�k Elyaf 
ve d�ğer doğal ve yapay elyafların karışımları)
NOMEX® KALİTE ETİKETLİ
•Avrupa’dak� bağımsız ve akred�te kuruluşlardan 
alınmış sert�fikalar:
•EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3
•EN ISO 11611 Class 2

•EN 1149-3 & EN 1149-5
•D�k�ş İpl�ğ�: %100 NOMEX® (Meta-Aram�d)
•Tekst�l Fermuarı: FR Alev Almaz
•Renk: Mav� Melanj (jean reng�)
•Beden ölçüler�: EN 340 standardına göre S, 
M, L, XL, XXL
•Logolar ve reflekt�f şer�tler talep hal�nde 
fiyata �lave ed�lecekt�r.

PROTEK 837092510

• En 340

ÜRÜN KODU

837092510

AÇIKLAMA

PROTEK METALSTAR CeketPantolonMetalpro 320 KoyuMav�

BEDEN

S Beden

837092512 PROTEK METALSTAR CeketPantolonMetalpro 320 KoyuMav� M Beden

837092514 PROTEK METALSTAR CeketPantolonMetalpro 320 KoyuMav� L Beden

837092516 PROTEK METALSTAR CeketPantolonMetalpro 320 KoyuMav� XL Beden

837092518 PROTEK METALSTAR CeketPantolonMetalpro 320 KoyuMav� XXL Beden

PROTEK® REFSTAR

KEVLAR® kumaş 290 g/m2
•Avrupa’dak� bağımsız ve akred�te kuruluşlardan 
alınmış sert�fikalar:
•Ön Kısım: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C4, D2, E3, F1
•Arka Kısım: EN ISO 11612 A1, B1, C1
•D�k�ş İpl�ğ�: %100 NOMEX® (Meta-Aram�d)
• Tekst�l Fermuarı: FR Alev Almaz
•Beden ölçüler�: EN 340 standardına göre S, M, L, 

XL, XXL
Kullanım Sahası: Dem�r&Çel�k, Alüm�nyum 
üret�mler� g�b� radyan sıcaklıkların yüksek 
olduğu noktalarda personel� ısı stres�nden 
kurtarmak amacıyla kullanılmaktadır. (Fırın 
ve döküm potaları karşısında)

ÖZELLİKLER

Set �çer�ğ�:Ceket-Pantolon
Üret�m Model Numarası Ceket – 84325- Pantolon – 
84425 Mater�al:NOMEX® Comfort, 205 g/m2
(%93 Meta-Aram�d, %5 Para-Aram�d, %2 P140 
Ant�stat�k Elyaf)
Ön Kısım: Ç�ft ayna s�steml� Alüm�n�ze örgü 

PROTEK 837251014

• En 340

ÜRÜN KODU

837251014

AÇIKLAMA

PROTEK REFSTAR CeketPantolon Para-Aram�d 290-Nomex

BEDEN

L Beden

837251016 PROTEK REFSTAR CeketPantolon Para-Aram�d 290-Nomex XL Beden

Beden S -XXL Beden L -XL
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PROTEK® ALUSTAR APC Alüm�n�ze Elb�se 

ÖZELLİKLER

Set �çer�ğ�:Ceket – Pant. Başlık – 827020600,
Eld�ven – 805052521,Tozluk – 817060842 Ç�zme – 
815054201
•Mater�al:Dış Katman: Ç�ft ayna s�steml� Alüm�n�ze 
cam elyaf kumaş
•Isı Bar�yer�: %100 Aram�d Keçeye kap�tone ed�lm�ş 

Aram�d/V�scose FR 50/50 �ç astar
•Başlık:Altın buharı kaplı pol�karbonat görme camı
EN 397 sert�fikalı baret Avrupa’dak� bağımsız ve 
akred�te kuruluşlardan alınmış sert�fikalar: EN ISO 
11612 A1, B1, C4
•D�k�ş İpl�ğ�: %100 Aram�d
•Tekst�l Fermuarı: FR Alev Almaz
•Beden ölçüler�: EN 340 standardına göre tek 

beden
•Ceket�n arka bölges�nde solunum set� 
kullanıma uygun boşluk  
•İçer�k: Ceket, pantolon, başlık, eld�ven, 
EN 15090 sert�fikalı �thal ç�zme, tozluk, 
taşıma çantası

PROTEK  830010560

• En 397

PROTEK® PROSTAR

akred�te kuruluşlardan alınmış sert�fikalar
•EN 469:2005 Level 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2)
•EN 471 Class 1
D�k�ş İpl�ğ�: %100 Nomex® – Tekst�l Fermuarı: FR 
Alev AlmazFermuar: Özel maksatlı kullanım �ç�n 
tasarlanmış T�p 10 metal d�şl� pan�k fermuar
Reflekt�f Şer�t: EN 469, EN 533, EN 471 sert�fikalı, 
5 ve 7.5 cm gen�şl�ğ�nde, 3M 9686, kırmızı-gr�-

kırmızı Renkler
•Standart Renkler: Koyu Lac�vert
•M�ktara Bağlı Özel Renkler: Turuncu, 
Bahr�ye Mav�s� (Navy Blue), Sarı

ÖZELLİKLER

Materyal:Dış Katman: Nomex® Outershell Tough
Nem Bar�yer�: Alev almaz nonwovena lam�ne 
ed�lm�ş FR PU Membran Isı Bar�yer�: %100 Aram�d 
keçe İç Astar: Aram�d/V�scose FR 50/50, �ç astar ısı 
katmanına kap�tone ed�lm�şt�r.
Nomex® KALİTE ETİKETLİ Avrupa’dak� bağımsız ve 

PROTEK  832100

EN 469:2005

ÜRÜN KODU
830010560

AÇIKLAMA
PROTEK ALUSTAR - APC YSD İtfa�yec�Elb�ses�

BEDEN
Standart

ÜRÜN KODU

832011012

AÇIKLAMA

PROTEK  PROSTAR  İtfa�yec�  Elb�ses�

BEDEN

M Beden

832011014 PROTEK  PROSTAR  İtfa�yec�  Elb�ses� L Beden

832011016 PROTEK  PROSTAR  İtfa�yec�  Elb�ses� XL Beden

832011018 PROTEK  PROSTAR  İtfa�yec�  Elb�ses� XXL Beden

Beden STANDART Beden M -XXL
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GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI
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GAZ

2-3 yıllık dedektör

H S²

CO

2 yıllık dedektör

0-100 ppm

Alarm ayar değerler� kullanıcı tarafından ayarlanamaz. farklı ayar değerler� gerekl�yse lütfen
s�par�ş aşamasında b�ld�r�n�z. Not: H S, CO ve SO  sensörler� kal�brasyon gerekt�rmez. O  sensörü ²² ²
kend� kend�ne otomat�k kal�brasyon yapar.

GasAlertCl�p Extreme Özell�kler�

ÖLÇÜM ARALIĞI
DÜŞÜK

ALARM SEVİYESİ
YÜKSEK

ALARM SEVİYESİ

SO²

O    ²

10 ppm 15 ppm

0-300 ppm 35 ppm
(30 ppm UK/EU) 200 ppm

0-100 ppm 5 ppm 10 ppm

Hac�me göre
%0-30,0

19,5 %23,5

“ÜÇ YILA KADAR 
BAKIM GEREKTİRMEYEN SÜREKLİ 
KORUMA”
Dünyanın en popüler ve en çok kullanılan bakım 
gerekt�rmeyen gaz dedektörü olan GasAlertCl�p 
EXTREME sürekl� ve güven�l�r b�r koruma sunar. 
İk� veya üç yıllık vers�yonlara sah�p bu tekl� gaz 
dedektörü, kal�brasyon, sensör değ�ş�m�, batarya 

değ�ş�m� gerekt�rmez. Bataryayı şarj etmeye 
gerek yoktur. M�croDock II otomat�k test s�stem� 
�le uyumluluğu, bas�tl�ğ� m�n�mum eğ�t�m �ht�yacı 
ve  yok sayılab�lecek düzeyde düşük bakım 
masrafı GasAlertCl�p EXTREME’�  en ekonom�k 
k�ş�sel koruyucu donanımlardan b�r� yapar.

• Sürekl�, dayanıklı, güven�l�r ve kolay kullanım

• Otomat�k olay günlüğü �le doğru ve kolay kayıt 
tutma
• Olağanüstü düşük sah�p olma mal�yet�

GAS ALERT CLıP EXTREME (Tekl� Gaz Dedektörü)

SUYA 
DAYANIKLI

Renk kodlu et�ketler �le dedektörün 
 hang� gaz �ç�n olduğu kolaylıkla anlaşılır :

M�croDock II �le uyumlu Sarsıntıya karşı dayanıklı kılıf 50 Ün�tel�k paket IR DataL�nk

BW ürünler�n�n standart özell�kler�
• Küçük, hafif ve taşınması kolay tasarım
• Suya karşı dayanıklı yapı
• M�croDock II otomat�k test s�stem� �le uyumlu
• açılış sırasında sensör, batarya durumu, devresel uyum 
ve sesl�/görsel alarmların otomat�k kontrolü
• Parlak ve gen�ş açılı görsel alarmlar
• Ops�yonel sarsıntıya karşı dayanıklı kılıf

GasAlertCl�p Extreme'�n �lave özell�kler�
• Gen�ş ve güven�l�r LCD ekranda kalan ömür ay, gün ve 
saat olarak göster�l�r
• İsten�ld�ğ� takd�rde, alarm p�kler� �le maruz kalınan gaz 
değerler� görüntülen�r
• Kullanıcı tarafından etk�nleşt�r�len günlük kend� 
kend�ne test
• Gürültülü ortamlar �ç�n dah�l� t�treş�ml� alarm
• Gaz alarmı olayları kaydeder ve �let�r.

BOYUT

AĞIRLIK

SICAKLIK

NEM

ALARMLAR

TESTLER

GENEL BATARYA ÖMRÜ

KORUMA SINIFI

SERTİFİKALAR VE 
ONAYLAR

GARANTİ SÜRESİ

1,1x2,0x3,2 �nç / 2,8x5,0x8,1 cm

2,7 oz./76 g

H S:-40/+50°C  (-40/+122°F)   ²
CO  : -30/+50°C (-22/+122°F)
SO : -30/+50°C (+22/+122°F)²
O    : -20/+50°C (-4/+122°F)²

%5-%95 (yoğuşmasız)

-Görsel, t�treş�ml�,sesl� (95dB)
-Düşük, Yüksek

Açılış sırasında ve her 20 satte b�r kend� kend�ne test, 
her 2 saatte b�r otomat�k batarya test�

İk� yıl (H S, CO, SO , veya O ), 3 yıl (H S veya CO)² ²² ²

EMI/RFI:EMC 89/3367EEC d�rekt�fi �le uyumlu IP66/67

Çalıştırılmasından �t�baren 2 veya 3 yıl, ayrıca 1 yıl raf ömrü

GasAlertCl�p Extreme Özell�kler�
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GAZ

H S²

H S (Yüksek Aralık)²

SO²

HCN

0-500 ppm

GasAlertCl�p Extreme Özell�kler�

ÖLÇÜM ARALIĞI
(ppm)

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

BAĞIL NEM
(Yoğunlaşmayan)

CO

CO (Düşük H )²

%15-%90

0-100,0 ppm %15-%90

0-100 ppm -40 �le+122°F/-40 �le +50°C %15-%90

-40 �le+122°F/-40 �le +50°C

-40 �le+122°F/-40 �le +50°C

0-30,0 ppm %15-%90-40 �le+122°F/-40 �le +50°C

0-30,0 ppm %15-%90-22 �le+122°F/-30 �le +50°C

0-30,0 ppm %15-%90-22 �le+122°F/-30 �le +50°C

NH³ 0-100,0 ppm %15-%90-4 �le+104°F/-20 �le +40°C

NH  (Yüksek Aralık)³ 0-400 ppm %15-%90-4 �le+104°F/-20 �le +40°C

CI² 0-50,0 ppm %15-%95-4 �le+122°F/-20 �le +50°C

NO 0-250 ppm %15-%90-4 �le+122°F/-20 �le +50°C

NO² 0-100 ppm %15-%90-4 �le+122°F/-20 �le +50°C

PH³ 0-5,0 ppm %15-%90-4 �le+122°F/-20 �le +50°C

ETO 0-100,0 ppm %15-%90-4 �le+122°F/-20 �le +50°C

CIO² 0-1,0 ppm %15-%90-4 �le+122°F/-20 �le +50°C

O³ 0-1,0 ppm %15-%95-4 �le+122°F/-20 �le +50°C

O² %0-30,0 ppm %15-%90-4 �le+122°F/-20 �le +50°C

Tüm sensörler�n alarm ayar değerler� kullanıcı tarafından ayarlanab�l�r ve c�haz açılışı sırasında 
otomat�k olarak görüntülen�r

IR DataL�nkSampler Pak Motorlu PompaSarsıntıya karşı dayanıklı kılıfM�croDock II �le uyumlu

“UZUN VADELİ ÇÖZÜM”
Sağlamlık ve rahatlık d�kkate alınarak tasarlanan 
GasAlert EXTREME mevcut gen�ş toks�k gaz 
seçenekler� �çer�s�ndek� herhang� b�r gaz 
tehl�kes�n� güven�l�r b�r şek�lde kontrol eder. 
Kolayca açılıp / kapanab�l�r bu tekl� gaz 
dedektörü, sahada değ�şt�r�leb�l�r �k� yıl ömürlü 
batarya ve sensörler �le uzun b�r kullanım ömrüne 

sah�pt�r. Kal�brasyon bas�t b�r otomat�k prosedür 
�le yapılır ve BW’ n�n  M�croDock II otomat�k test 
ve kal�brasyon s�stem� �le uyumludur. Çok çeş�tl� 
kullanıcı seçenekler�, çok d�ll� ekran ve ver� 
günlüğü fonks�yonları GasAlert EXTREME 
dedektörünü b�rçok uygulama �ç�n �deal b�r 
çözüm yapar. 
• Gen�ş LCD ekrandan doğrudan, gerçek zamanlı 

okumalar
• B�rb�r�n� �zleyen vard�yalarda kullanılab�l�r-
�st�sna� p�l ömrü
• Güvenl� ve doğru ver� günlüğü geçm�ş�

GAS ALERT EXTREME (Tekl� Gaz Dedektörü)

SUYA 
DAYANIKLI

BW ürünler�n�n standart özell�kler�
• LCD ekran �le gaz konsantrasyonlarının gerçek zamanlı göster�m�
• Küçük, hafif ve taşınması kolay tasarım
• Suya dayanıklı
• Bas�t otomat�k kal�brasyon prosedürü; BW M�croDock II otomat�k 
test ve kal�brasyon �stasyonu �le uyumlu
• Açılış sırasında sensörün, batarya durumunun, devresel uyumun ve 
sesl�/görsel alarmların tam otomat�k test�
• Parlak gen�ş açılı görsel alarmlar
• Ops�yonel sarsıntıya karşı dayanıklı kılıf.

GasAlert Extreme'�n �lave özell�kler�
• Gürültü sev�yes� yüksek alanlar �ç�n, dah�l� t�treş�ml� alarmlar �le 
donatılmıştır.
• Güvenl� ve doğru ver� günlüğü geçm�ş�
• İng�l�zce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Portek�zce d�ller�nde 
destek
• Ş�fre korumalı müdahale önleme ayarları

Renk kodlu et�ketler �le dedektörün hang�
gaz �ç�n olduğu kolaylıkla anlaşılır :

BOYUT

AĞIRLIK

ALARMLAR 

POMPA

GENEL BATARYA ÖMRÜ

KULLANICI SEÇENEKLERİ

SERTİFİKALAR VE 
ONAYLAR

GARANTİ SÜRESİ

1,1x2,0x3,75 �nç / 2,8x5,0x9,5 cm

2,9 oz./82 g

-Görsel, t�treş�ml�,sesl� (95dB)
-Düşük, Yüksek,STEL, TWA

Sampler motorlu pompa �le uyumlu

İk� yıl batarya ömrü (t�p�k), değ�şt�r�leb�l�r 3V p�l

•Güvenl�k b�p�
•K�l�tlenme Alarmlar
•G�zl�l�k Modu
•Ş�fre Koruması
•Otomat�k O   kal�brasyonu²

Sensörler� kapsayan �k� yıllık tam garant�
(NH³,CI²,O³,ETO, CIO² sensörler� �ç�n b�r yıl)

GasAlertCl�p Extreme Özell�kler�

TESTLER
Açılış sırasında ve her 20 satte b�r kend� kend�ne test, 
her 2 saatte b�r otomat�k batarya test�

•Otomat�k arka aydınlatma
•Kullanıcı tarafından ayarlanab�l�r
kal�brasyon gazı sev�yes�
•Kal�brasyon zamanı geçt�ğ�nde
k�l�tleme
•D�l seçenekler�
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“ÇOKLU-GAZ DAHA KOLAY HALE 
GELDİ”
GazAlerM�croCl�p�n kolay kullanılab�len, �nce ve 
kompakt yapısı atmosfer�k gaz tehl�kele-r�ne 
karşı mal�yet� karşılanab�l�r koruma 
sağlar.Standart çalışma �ç�n sayab�leceğ�-n�z 
özell�kler� �le b�rl�kte GazAlerM�croCl�p�n XT terc�h 
ed�leb�l�r. Özell�kle soğuk havalar-da artırılmış p�l 

ömrü GazAlerM�croCl�p XL seç�lmes�n� sağlar. Her 
�ks�de Yanıp sönen yeş�l Intell� FlashTM �le 
b�rl�kte �lk bakışta hem görsel uygunluk sunar. 
Kolay tek tuş çalışma �mkanı eğ�t�m zamanını 
azaltır ve çalışanların eller�ndek� �şe 
odaklanmasını sağlar. Kayıtlarınız bas�t mal�yet 
ver�ml� yönet�m�, kal�brasyon, çarpışma test� �ç�n 
BW M�croDock II otomat�k test ve kal�brasyon 

s�stem� ve Fleet Manager II(F�lo yönet�c�) 
yazılımını seç�n.
• Kullanımı kolay ve rahat, �nce ve hafif
• Tek tuş bas�tl�ğ� �le kolay çalıştırma ve 
bas�t eğ�t�m
•  Yanıp sönen yeş�l Intell� FlashTM �le 
kolay görsel uygunluk
•  Sah�p olması kolay ve mal�yet ver�ml�

GASALERT MICROCLIP (Çoklu  Gaz Dedektörü)

SUYA 
DAYANIKLI

0000

Renk kodlu et�ketler �le dedektörün hang�
gaz �ç�n olduğu kolaylıkla anlaşılır :

 BW mult�-gaz ürünler�n�n standart özell�kler�:
•  Gaz değerlend�rmeler�n�n kes�nt�s�z gerçek zamanlı LCD ekranı
•  Kompakt ve hafif tasarımı �le rahat g�y�me  hazır 

GasAlertM�croCl�p Ek Özell�kler�:
•  GasAlertM�croCl�p XL soğuk hava performansı seçeneğ�
•  Intell�Flash™  �şlem� ve uygunluğu hem yönet�c� hem de kullanıcı �ç�n denetler.
•  Tamper-roof , tek buton seçeneğ�.
•  Yen�den şarj ed�leb�l�r l�tyum polymer batarya �le çalışır.
•  Suya dayanıklı
•  Bas�t otomat�k kal�brasyon prosedürü; BW M�croDock II otomat�k test ve kal�brasyon 
�stasyonu �le uyumlu
•  Tam fonks�yonlu self-test sensörü, batarya durumu, devre bütünlüğü ve başlangıçta 
sesl�/görsel alarmlar
•  Parlak, gen�ş açılı görsel alarm çubukları
•  Dah�l�, şoka dayanıklı önyükleme
•  İng�l�zce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Portek�zce çoklu d�l desteğ�
•   Fleet Manager II kullanarak filo yönet�m�ne elver�şl�

GAZ

H S²

CO

O²

Yanıcı Gazlar

0-500 ppm

GasAlertCl�p Extreme Özell�kler�

ÖLÇÜM ORANI ÇÖZÜLME

0-30,0 ppm

0-100 ppm 1 ppm

1 ppm

0,1 ppm 

0-100,0 % LEL
0,5,0%v/v

1%
0,1&

Tüm sensörler �ç�n alarm ayar noktası ayarlanab�l�r. Ayar noktaları başlangıçta otomat�k olarak 
göster�l�r.

Aux�l�ary filter k�tM�croDock II �le uyumlu IR connectt�v�ty k�t 5 l� şarj un�tes�

•Emn�yet Uyarısı Intell�Flash™ aralığı
•Set STEL Aralığı Yanıcı gaz
•Sensör açık/kapalı Mandal alarmı ölçümü (%LEL or % by volume methane)
•Ayarlanab�l�r kal�brasyon
•Safe d�splay mode  gaz sev�yes�
•G�zl�l�k modu Gec�kme durumunda
•Kal�brasyon k�l�d� Kapanmaya zorla
•Başlangıçta otomat�k sıfırlama  Düşük alarm tanınırlığı
•Başlangıçta 02 otomat�k D�l seçenekler�
•kal�brasyonu  Seçmel� başlangıç modu
•Çarpma zaman aralığı test modu Rötarlı �ken çarpma test�ne zorla mesajı

BOYUT

AĞIRLIK

ALARMLAR 

TİPİK BATARYA ÖMRÜ

SOĞUK BATARYA ÖMRÜ

KULLANICI SEÇENEKLERİ

SERTİFİKALAR VE 
ONAYLAR

GARANTİ SÜRESİ

4.4 x 2.4x1.2 �n./
11.3x6.0x3.1 cm

6.7 oz./190 g

- Görsel, t�treş�ml�, sesl� (95 dB)
- Düşük, Yüksek, STEL, TWA, 0L (L�m�t aşımı)

18 saat, 6 saatten 
az b�r sürede şarj olur

2 yıl sonra: 
4°F/-20°C de 12 saat

Sensörler ve bater� dah�l 2 yıl tam garant�

GasAlertCl�p Extreme Özell�kler�

TESTLER
Sesl�,akt�vasyonda görsel alarmlar; sensörler, batarya ve  
devre s�stem� (sürekl� olarak)

GasAlertM�croCl�p XL GasAlertM�croCl�p XT

4.4 x 2.4 x 1.1 �n./
11.3x6.0x2.9 cm

6.0 oz./170 g

ISI DERECESİ -4 to +122°F / -20 to +50°C

NEM DERECESİ 0% - 95% RH (yoğunlaşmasız)

 10 saat, 4 saatten 
az b�r sürede şarj olur

2 yıl sonra: 
4°F/-20°C de 5 saat

DERECELENDİRMELER EMI/RFI: Compl�es w�th EMC D�rect�ve 2004/108/EC IP 66

@ Class I. D�v. 1. Gr. A. B. C. D
ATEX: C€ <s> I11 G
Ex �a IIC T4Ga IECEX: Ex �a IIC T4 Ga C€: European Conform�ty

Yaklaşık% 20 kapas�te kaybı 500 şarj sonra l�tyum pol�mer p�l �le normald�r. Ek b�lg� �ç�n Kullanıcı 
Kılavuzuna bakın. "P�l 4 ° F normal çalışma sıcaklık altında garant� süres�nce 12 saatl�k çalışma zamanı 
olduğu garant� ed�l�r / -20 ° C 122 ° F / 50 ° C �ç�n.
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GasAlertCl�p Extreme Özell�kler�

Renk kodlu et�ketler �le dedektörün hang�
gaz �ç�n olduğu kolaylıkla anlaşılır :

“KENDİNİZİ KORUYUN”
GasAlertM�cro 5 ser�s� �le 5 adet atmosfer�k 
tehl�keye karşı eş zamanlı görüntüleme ve 
�zleme. Çeş�tl� uygulamalara uyarlanab�l�r olan 
GasAlertM�cro 5 ser�s� kullanıcı tarafından 
ayarlanab�l�r alan seçenekler� açısından çok fazla 
seçeneğe sah�p olup standart toks�k gaz model�, 
VOC ler�n algılanması �ç�n PID model� veya CO2 

algılama �ç�n IR modeller� �le mevcuttur. 
Enstrüman ayarlarında �z�n ver�lmeyen 
değ�ş�kl�kler� önlemek �ç�n ş�fre kodu 
uygulamasını kullanın.  BW M�croDock II otomat�k 
test ve kal�brasyon s�stem� �le uyumlu olan 
GasAlertM�cro 5 ser�s� çok yönlülüğü, performans 
ve toplam değer� açısından eşs�zd�r. 
• Beş adet atmosfer�k tehl�key� eş zamanlı olarak 

görüntüleme
•  Herhang� b�r uygulamaya uygun hale get�rmek 
�ç�n tam olarak özeleşt�r�leb�l�r
•  Sahada d�füzyon moddan ops�yonel entegre 
pompa moduna çabuk geç�ş

GASALERT MICRO5 (Çoklu  Gaz Dedektörü)

SUYA 
DAYANIKLI

Görüleb�l�r Entegre filtres� �le �k�nc� nes�l pompa

BW mult�-gaz ürünler�n�n standart özell�kler�:
•  Gaz değerlend�rmeler�n�n kes�nt�s�z gerçek zamanlı LCD ekranı
•  Suya dayanıklı
•  Bas�t otomat�k kal�brasyon prosedürü; BW M�croDock II otomat�k test ve kal�brasyon �stasyonu �le uyumlu
•  Tam fonks�yonlu self-test sensörü, batarya durumu, devre bütünlüğü ve başlangıçta sesl�/görsel alarmlar
•   Parlak, gen�ş açılı görsel alarm çubukları

GasAlertM�cro 5 Ek Özell�kler�: 
•  Uzaktan örnekleme �ç�n �ntegral motorlu pompa ops�yonu 
•  Yüksek gürültü alanları �ç�n �ç t�treş�ml� alarm �le donatılmış  
•  İk� güç seçenekler�: AA alkal�n veya şarj ed�leb�l�r hot-swap p�l paketler�
•  İng�l�zce, Almanca, Fransızca , İspanyolca ve Portek�zce çoklu d�l seçeneğ�
•  İntegral pompa ve p�l şarj Kapalı alana k�t� Kemer kılıfı Katlanab�l�r örnek prob 
•  Aksesuarların tam l�stes� �ç�n, BW Technolog�es �le �rt�bata geç�n�z.

BOYUT

AĞIRLIK

ISI DERECESİ

POMPA

DERECELENDİRMELER

SERTİFİKALAR VE 
ONAYLAR

5.7 x 2.9x1.5 In./14.5x7.4x3.8 cm

13.1 oz. / 370 g

-4 to +122°F/ -20 to +50°C 14 to +104°F / -10 to +40°C (PID)

Ops�yonel; Örneğ�n 66 ft. den  20 m ‘ye
STEL �nterval ayarı
TWA methodu
Sensör on/off
Mandal alarmları
Güvenl� başlat modu
G�zl�l�k modu
Saat� ayarlama
Ver� yazıcı ayarı
Ş�fre koruması
Doğrulama faktörü
(LEL, PID)
Fast pump

EMI/RFI: Compl�es w�th EMC D�rect�ve 89/336/EEC IP 65/66

Class I, D�v. 1, Gr. A, B, C, D © Amer�can Bureau o� Sh�pp�ng - 
Tox�c & PID models ATEX: C€ © II 1 G Ga Ex la IIC T4*
C€© II 2 G - IR model only Ex d la IIC T4‘ IECEX: Ga Ex la IIC T4*
Ex d la IIC T4* - IR model only

TESTLER
Sesl�,akt�vasyonda görsel alarmlar; sensörler, batarya ve  
devre s�stem� (sürekl� olarak)

ALARMLAR
- Görsel, t�treş�ml�, sesl� (95 dB)
- Düşük, Yüksek, STEL, TWA, OL (l�m�t aşımında)

0000

GAZ

H2S
CO
Tw�nTox (H2S)
Tw�nTox (CO)
02
S02
PH3
NH3
NO2
HCN
Cl2
CI02
03
PID (VOCs)
IR (C02,
Combust�ble
gases

GasAlertCl�p Extreme Özell�kler�

ÖLÇÜM DEĞERİ
(ppm)

ÖRNEK ÖLÇÜM
(ppm)

0-500
0-999
0-500
0-500
0-30.0%
0-150
0-5.0
0-100
0-99.9
0-30.0
0-50.0
0-1.0
0-1.0
0-1000
0-50,000 0-5.0% v/v
0-100% LEL
0-5.0% v/v

1.0
1.0
1.0
1.0
0,1%
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
1
50 0.01%
1%
0.1%

Tüm sensörler �ç�n alarm ayar noktası ayarlanab�l�r. Ayar noktaları başlangıçta otomat�k olarak 
göster�l�r.

YÜKSEK ÖLÇÜM
(ppm)

0.1
N/A
0.1
N/A
N/A
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0,01
0,01
N/A
N/A

N/A
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düşME DURDURMA
İdeal İsg satış personel�  “M�ller Fransa Düşme Durdurma S�stem Kurma”

yetk� sert�fikasına sah�pt�r.
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ÖZELLİKLER 

8 benzers�z yen�l�kle hızlı takılab�len emn�yet 
kemer�, 2 nokta D-halka, ön bağlantı halkaları,
• Tasarımda b�r dönüm noktası
• Elast�k DURAFLEX dokuma
• ErgoArmor dolgulu arka koruma
•Kolay g�ymek �ç�n hızlı takılan kam toka

•Bacakta ve göğüste hızlı bağlantı tokası
•Fazla kayışı saklamak �ç�n dokuma topuz
•İçer�s�nde et�ket paket�
•Kullanıcı hareketler�ne uyar
•Bel sev�yes�nde döner P�votL�nk bağlantılar
•Tam hareket özgürlüğü
•Entegre aksesuar s�stem�
• Özel K�ml�k et�ketler�

REVOLUTION COMFORT R2 RM HARNESSES  1003439 

ÖZELLİKLER

Hareket özgürlüğü �ç�n askı ve mükemmel destek arasında kusursuz uyum.
3 nokta+konumlandırmalı- Arkada ve göğüste bağlantı, karında bağlantı halkaları ve yan bağlantı,

• Kolayca takılır
• Bel t�p emn�yet kemer� ve oturab�len emn�yet kemer� fonks�yonu
• Hafif, kolayca takılır
• Bacakta ve belde hızlı bağlantı tokaları
• Dolgulu bel ve bacak bandı
• Streç Dokuma
• Daha fazla hareket özgürlüğü
• Yorgunluğu azaltan rahatlık
• Askıda çalışmak �ç�n mükemmel destek

ÜRÜN KODU
1014237

AÇIKLAMA
DURAFLEX elastomer dokuma – L/XL

STANDARTLAR
EN 361

ÜRÜN KODU
1003439  

AÇIKLAMA
RM Harnesses – M/L

STANDARTLAR
EN 358, EN 361, EN 813

MA08 HARNESSES  1002853

ÖZELLİKLER

•Streç Dokuma
•DURAFLEX elastomer dokuma
•Su, yağ, gres ve k�r tutmaz
•Manuel göğüs ve bacak tokaları
•Göğüste 2 adet D-halka
•Elast�k dokuma
•Daha fazla konfor
• Daha dayanıklı

ÜRÜN KODU
1002853

AÇIKLAMA
2 noktalı Duraflex Emn�yet kemer� M/L 

STANDARTLAR
EN 361
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ÖZELLİKLER 

İnerken veya çıkarken pürüzsüz hareket. 2 
nokta+konumlandırmalı sırtta D-halka, ön 
bağlantı halkaları ve konumlandırıcı

• Yorgunluğu azaltır
• Elast�k DURAFLEX dokuma kullanıcının 

hareketler�yle esner
• ErgoArmor dolgulu arka koruma
• Kolay g�y�nmek �ç�n omuzda kam toka
• Bacakta, belde ve göğüste hızlı bağlantı 
noktaları
• Fazla kayışı saklamak �ç�n dokuma topuz
• İçer�s�nde et�ket paket�
• Entegre aksesuar s�stem�

• Kullanıcının hareketler�yle esner
• Kalça sayes�nde döner P�votL�nk bağlantılar
• İn�ş Çıkışta Kolay Hareket
• Tam hareket özgürlüğü
• Özel K�ml�k et�ketler�
• Eller�n serbest kalması �ç�n konumlandırıcı 
kemer

REVOLUTION PREMIUM R5 HARNESSES

00

KUIK TST HARNESSES  

ÖZELLİKLER

Operatörün konforunu ve hareket özgürlüğünü arttırır. 
2 Nokta + konumlandırmalı – Arka ve ön bağlantılı (ön bağlantı halkaları), 
yan D-halkası, yan sert koltuk kayışı.
• Kullanıcıya güven ver�r
• 180 derece döner konumlandırmalı kemer�
• Sert koltuk kayışı
• Kemer ve koltuk kayışları beraber hareket eder
• Esnek omuz askısı
• Kolayca g�yeb�lmek �ç�n hızlı bağlantı tokaları
• Opt�mum hareket özgürlüğü
• Bel t�p emn�yet kemer� 180 derece dönmes�n� sağlar
• Tam hareket özgürlüğü ve maks�mum menz�l
• Omuz askısı opt�mum konfor sağlar
• Yorgunluğu azaltır.

ELASTOKUİK HARNESSES  1003022

ÖZELLİKLER

Özgürce Hareket edeb�lmek �ç�n tam hareket özgürlüğü sunar. 
2 nokta + konumlandırmalı- Arka ön ve yanda kullanılab�len konumlandırıcı 
(ön bağlantı halkaları)
• Konforlu
• Döner konumlandırıcı
• Esnek omuz askıları çalışanla beraber hareket eder
• Hızlı bağlantı tokaları
• Kondura kumaştan rahat bel desteğ�
• Bel desteğ� sayes�nde eller serbest çalışılab�l�r.
• Mükemmel hareket özgürlüğü ve uzun menz�l
• Kolayca takılır
• Hareketl� omuz askısı konforu ve esnekl�ğ� arttırır.

ÜRÜN KODU
1003022

AÇIKLAMA
Elastoku�k Comfort Harnesses M/L

STANDARTLAR
EN 358, EN 361

TITAN HARNESSES

ÖZELLİKLER

• Düşme koruması �ç�n uygun mal�yetl� seç�m. 1 nokta – arka bağlantılı
• İşyer�nde güvenl�k ve kanuna uyma sağlar
• Dayanıklı polyester dokuma
• Pelv�s�n altındak� kayış kullanıcıyı d�k tutar
• Manuel göğüs ve bacak tokaları
• Metal tokalı 45 mm göğüs kayışı
• Hafif
• Tamamen ayarlanab�l�r tasarım sayes�nde tek beden herkese uyar
• Rahat oturması �ç�n arkada kaydırılab�l�r D-Halka

ÜRÜN KODU
1011890

AÇIKLAMA
T�tan 1- Nokta emn�yet kemer�

STANDARTLAR
EN 361

1011893 T�tan 1- Nokta emn�yet kemer�, Bel t�p� emn�yet kemer� EN 361, EN 358

ÜRÜN KODU
1003017

AÇIKLAMA
Ku�k TST Emn�yet Kemer� M/L

STANDARTLAR
EN 358, EN 361

ÜRÜN KODU
1014252 

AÇIKLAMA
DURAFLEX dokuma L/XL

STANDARTLAR
EN 358, EN 361
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ÖZELLİKLER 

P�yasadak� kompoz�t ger� sarımlı yaşam halatları 
�ç�nde en güvenl�, en sağlam ve kapsamlı olandır.
6.2 m – 20 m arası- Ger� Sarım Yaşam Halatı.
• Kolay ayarlama, 
• Hızlı akt�ve olan frenleme mekan�zması
• Yüksek görünürlükte düşüş gösterges�

• V�dalı karab�na
• Ç�ft paslanmaz çel�k p�m(üst ve mandallı kanca)
• Korozyona dayanıklı paslanmaz çel�k ve 
alüm�nyum �ç b�leşenler
• Darbeye dayanıklı naylon gövde
• Ergonom�k tasarımlı sap (15 ve 20 m modeller�)
• Benzers�z yan tasarımı g�r�ş kılavuzu burç ve 
kablo üzer�ndek� aşınmayı azaltır

• Daha dayanıklı
• Pürüzsüz yuvarlak kenarları  dayanıklılığını 
artırır
• Hızlı ve güvenl� b�r kurtarma �ç�n b�rkaç 
sant�metre �ç�nde düşüşü durdurur
• Hafif, sağlam kompoz�t ün�te
• Kolay kurulum
• Yatay uygulamalar �ç�n test ed�lm�ş,

FALCON GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU

STICK RUN  

ÖZELLİKLER

D�key, yatay ve eğ�ml� uygulamalar �ç�n halat tutucu

• Paslanmaz çel�k halat tutucu
• 10/12 mm veya 14/16 mm halat �ç�n uygun
• D�key kullanım �ç�n otomat�k k�l�tleme
• Ağırlık:0,62 kg
• Yatay konum ve emn�yet amaçlı mükemmel k�l�tleme, halat boyunca yen�den konumlandırab�lme
• Kullanımı kolay
• D�key kullanım �ç�n otomat�k mod
• Yatay ve eğ�ml� kullanım �ç�n manuel mod
• St�ck run elle müdahale gerekt�rmeden halat üzer�nde kolayca kayar

ROPAX HARNESSES  1014433 

ÖZELLİKLER

Hareket özgürlüğü ve askı konforunu, �ple er�ş�m ve kurtarmayla b�rleşt�rmeye adanmış �novasyon 
ve teknoloj�

• Yen� üçgen askı poz�syonu 
• V şekl�nde omuz askısı
• Ayarlanab�l�r dokuma askı kayışı
• Ekstra gen�ş dolgulu kemer
• Katlanab�l�r yan D-halkaları
• Dokuma topuz
• 3 büyük d�şl� halka
• Kolay g�y�lmes� �ç�n sağ-sol et�ket�
• Dolgulu bacak bandı
• Bacak bandı ve kemer arasında ayarlanab�l�r dokuma kayış
• V şek�l askının sürtünmes�n� ve tahr�ş etmes�n� önler
• Mükemmel bel desteğ� ve konfor
• Cl�p-on tasarım �y� ayarlandıktan sonra dokumayı güvenle düzenler
• Askıda daha �y� konfor
• Rahatsızlık ve askı travmasını en aza �nd�rmek �ç�n üçgen askı
• Yükselmey� sağlamak �ç�n göğsü sıkıca sarar.

onaylanmıştır
• Yıllık fabr�ka yen�den 
belgelend�r�lmes� gerekmez, 
sah�p olma mal�yet�n� düşürür 
ve ver�ml�l�ğ� artırır
• Ömür boyu gövde garant�s�

ÜRÜN KODU

101 1728

AÇIKLAMA

Standart ser�: Falcon Galvan�ze Çel�k Kablo SRL–6.2 m

STANDARTLAR

EN 360

101 1729 Standart ser�: Falcon Paslanmaz Çel�k Kablo SRL–6.2 m EN 360

101 1742 Standart ser�: Falcon Galvan�ze Çel�k Kablo SRL-10 m EN 360

101 1743 Standart ser�: Falcon Paslanmaz Çel�k Kablo SRL-10 m EN 360

101 1750 Falcon SRL Galvan�zl� çel�k kablo, döneb�len mandallı kanca ve döner 
karab�na(20 m), yük göstergel� – 20 m EN 360

101 1751 Standart ser�: Falcon Paslanmaz Çel�k kablo SRL-20 EN 360

1016796 Falcon Dokuma SLR – 6.2 M VE 1.5 kg EN 360

ÜRÜN KODU
1014433

AÇIKLAMA
S�yah Polyester Dokuma L/XL

STANDARTLAR
EN 358, EN 361, EN 813

ÜRÜN KODU
1002875

AÇIKLAMA
MF51-Otomat�k ve Manuel Halat tututcu – 14/16 mm halat �ç�n

STANDARTLAR
EN 363-2

1007640 MF51- 10/12 mm halat �ç�n EN 363-2
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MIGHTYLITE
ÖZELLİKLER

Ger� sarmalı düşüş durdurucu
• Sert koşullar ve zorlu ortam �ç�n ağır h�zmet t�p� makara, 6.2 m – 40 m arası – Ger� Sarımlı Yaşam 
Halatı.
• Ağır �ş t�p� düşüş önley�c� hafif kompoz�t makara
• Dokuma, galvan�ze veya paslanmaz çel�k kabloyla alınab�l�r
• 6.2 m – 40 m arası yaşam halatı
• Preslenm�ş çel�k gövde
• Paslanmaz çel�k yaylar
• Entegre düşüş gösterges�
• Sert koşullar ve zorlu ortam �ç�n
• Kompakt ve kolay kullanılır makaradan ağır �ş t�p� performans

ÜRÜN KODU
1004575 

AÇIKLAMA
M58-M�ghtyL�te- 40 m- Galvan�zl� çel�k halat

STANDARTLAR
EN 360

1004595 M56-M�ghtyL�te- 40 m- Paslanmaz çel�k halat EN 360

ÜRÜN KODU
1005325  

AÇIKLAMA
ME 86 65 mm-Manyard Şok em�c� halat-2 m- ML00+ML04

STANDARTLAR
EN 366

ME86 MANYARD VE ŞOK EMİCİLİ LANYARDLAR
TURBOLITE WEBBING 2M 
ÖZELLİKLER

Faktör 2’de kullanılan şok em�c� halatlara en �y� alternat�f . 2m- ger� sarımlı, dokuma yaşam halatı
• Kompakt ve hafif 0,86 kg
• Tümleş�k dokuma düşüş gösterges� ne zaman kullanımdan kaldırması gerekt�ğ�n� göster�r.
• Hızlı akt�ve olan patent bekleyen fren s�stem�, 2m çalışma kapas�tes�nde yaşam hattı sağlar
• Daha fazla aşınma d�renc� ve uzun ömür �ç�n yapılmış dokuma /Vectran/polyester dokuma)
• Döner halka kullanım sırasında bükülmey� önler
• Maks�mum dayanıklılık �ç�n yüksek mukavemetl�, darbeye dayanıklı naylon gövde
• Yürürlüktek� tüm OSHA, ANSI, A10.32 ve Z359-2007 ve CSA standartlarına uygundur.
• Düşme faktörü 2’de kullanılab�l�r (arka D-halkanın altında ve ayak sev�yes�nden yukarıda)
• Her �k� yönde kullanılab�l�r.
• Düşme Faktörü 2’de 100kg’a kadar taşır. (Düşme faktörü 0 ve 1 �ç�n 140kg)
• Aşınmaya dayanıklı uzun ömürlü
• Yıllık olarak fabr�ka tarafından yen�den sert�fikasyona gerek yoktur.

ÖZELLİKLER 

• Emn�yet ve güvenl�ğ� artırır
• Ağır �ş t�p� boru şekl�ndek� dış ceket, koruyucu 
kılıf görev� görür
• Polyam�d dokuma
• Özel dokunmuş şok em�c� �ç çek�rdek
• Benzers�z uyan bayrağı halatla b�r düşüş 

olduğuna da�r görsel kanıt sağlar
• Entegre kırmızı çek�rdek, dış ceket hasarlı veya 
yıpranmış �se görünür hale gel�r ve kullanıma 
uygun olmadığını göster�r
• Boru şekl�ndek� dış ceket�n yüksek teknoloj�ye 
sah�p koruyucu kaplaması Manyard’ın ömrünü 
uzatır
• Beraber�nde ver�len çek�nce ayrılan b�r bağlantı 

kl�ps�yle Manyard kullanılmadığı zamanlarda 
emn�yet kemer�ne bağlanır. Bu sayede 
sendeleme r�sk� azalır.
• Düşüş tutma kuvvetler�n� azaltır
• Daha fazla güvenl�k ve hareket özgürlüğü �ç�n 
eşs�z esnek tasarım
• Toplandığında sendeleme, takılma ve 
sürükleme r�sk�n� azaltır

• Güven�l�r görsel denet�m
• Gel�şt�r�lm�ş dayanıklılık

ÜRÜN KODU
1018013

AÇIKLAMA
Örgü tarafı 65 mm kanca d�ğer taraf karab�na

STANDARTLAR
EN 360

1018014 Örgü tarafı karab�na d�ğer taraf  65 mm kanca EN 360

HANDZUP POZİSYONLAMA HALATI 
ÖZELLİKLER

•Tam güvenl�k �ç�nde çalışmak �ç�n eller�n�z� serbest bırakan konumlandırma halatı
• 2 adet alüm�nyum yan plaka, ABS sap
• Alüm�nyum kompartman, Paslanmaz çel�k döner kam
• %100 polyam�d örgülü halat, çapı 12 mm, koruyucu kılıflı veya kılıfsız
• Halatın ucunu koruyan plast�k kılıf
•Ops�yonel yer� değ�şt�r�leb�l�r k�l�tleme v�dası
•Ergonom�k, esnek, değ�şt�r�leb�l�r halat, ultra-dayanıklı
• İy�leşt�r�lm�ş kullanım ve daha �y� konfor �ç�n özel tasarım
• Halatı mükemmel çalışma poz�syonuna göre ayarlamak �ç�n b�rkaç san�ye yeter
• Ekonom�k b�r s�stem: Sadece halat yıprandığında bütün s�stem� değ�şt�rmek gerekmez. Yıpranan 
halatı herkes değ�şt�reb�l�r.
•Halatı �k� kat uzun süre dayanır; yen� polyam�d örgülü halat sıradan b�r halata kıyasla �k� kat daha 
dayanıklıdır

ÜRÜN KODU
1032101 

AÇIKLAMA
Tek bükümle k�l�tleneb�len karab�na ve mandallı kanca-koruyucu kılıfsız-3 m

STANDARTLAR
EN 368

1004595 Tek bükümle k�l�tleneb�len karab�na ve mandallı kanca-koruyucu kılıfsız-5 m EN 368
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ÜRÜN KODU
1018972 

AÇIKLAMA
Go06 karab�na 

STANDARTLAR
EN 362 Class B

ÜRÜN KODU
1013431

AÇIKLAMA
TITAN z�kzak dokuma halatla beraber 
v�dalı karab�na ve �k� mandallı kanca (65 mm) – 2.0 m

STANDARTLAR
EN 365

EKONOMİK ŞOK EMİCİLİ ÇİFT KOLLU LANYARD
ÖZELLİKLER
• D�reğe tırmanmak �ç�n mükemmeld�r. Kullanıcı sürekl� bağlıyken tırmanmasına �mkan 
ver�r.
• Kompakt, hafif amort�sör kolay ve konforlu kullanım sağlar
• Tek üründe bağlantı konektörü ve şok em�c� halat avantajını b�r arada sunar.

TITAN C3 ŞOK EMİCİLİ LANYARD
ÖZELLİKLER
• Eklent� özell�ğ�ne sah�p standart ürünler TITAN ser�s�n� düşme koruması �ç�n uygun 
mal�yetl� b�r seç�m yapar
• Maer tarafından üret�len TITAN, sanay�, ve �nşaat uyumluluk gereks�n�mler�n� 
karşılayan kullanıcı dostu
• Düşme koruma ürünüdür.  •Ağırlık: 0.370 kg   •Kırılma mukavemet�: > 15 kN

POZİSYONLAMA KEMERİ

ÖZELLİKLER

• Kullanımı kolay
• Tek elle ayarlayab�lmek �ç�n çene t�p� uzunluk ayar
• Ø 16 mm polyam�d halat
• Konektörler: galvan�zl� çel�k karab�na ve alaşımlı mandalı kanca, 18 mm açıklık
• Güvenl� ve eller serbest b�r şek�lde yüksekte çalışmak zorunda olanlar �ç�n �deal
• Emn�yet kemer�n�n yan tarafındak� D-halkalara kolayca bağlanab�l�r.

ÖRGÜ ANKRAJ SAPANI

ÖZELLİKLER

• B�r çok ankraj noktasına uyan güvenl� bağlantı noktası
• 23 mm sarı polyester dokuma, Kırılma mukavemet�: >15 KN
• Boylarının kolayca anlaşılması �ç�n renk kodu
• EN 795b2’ye uygun
• Ankraj askısı düşüş tutma c�hazı �ç�n güvenl� b�r bağlantı noktası sağlar
• Kolay kurulum, Hafif, Güven�l�r, Yüksek kopma mukavemet�
• Kayışın kılıflı ucu konektör kaynaklı aşınmalara karşı korur

ÜRÜN KODU
1008281

AÇIKLAMA
1008275 + v�dalı karab�na 15 m ve çel�k mandalı 
kanca 65 mm

STANDARTLAR
EN 366

ÜRÜN KODU
1002878 

AÇIKLAMA
Konumlandırma halatı – 2 m.

STANDARTLAR

EN 358
ÜRÜN KODU
1002878 

AÇIKLAMA
Konumlandırma halatı – 2 m.

STANDARTLAR
EN 368

ÜRÜN KODU
1018960

AÇIKLAMA
Çok Amaçlı Çel�k V�dalı Karab�na

STANDARTLAR
EN 362 Class B

CS20

ÖZELLİKLER

•Materyal: Çel�k   •Açıklık: 17 mm  • D�renç: 25 kN   • Boyutlar: 104 x 58 mm  •Ağırlık: 
165 g, Çok amaçlı karab�na

ÜRÜN KODU
1018963 

AÇIKLAMA
Cs20 Tw�st Lock

STANDARTLAR
EN 362 Class B

CS20  TWIST LOCK

ÖZELLİKLER

•Materyal: Çel�k   •Açıklık: 17 mm  •D�renç: 25 kN   •Boyutlar: 104 x 58 mm  •Ağırlık: 
172 g

ZICRAL KARABİNA

ÖZELLİKLER

•Materyal: Alüm�nyum  •Açıklık: 16 mm  •D�renç: 28 kN  •Boyutlar: 107 x 61 mm 
•Ağırlık: 75 g
Şekl� bekay tekn�ğ�n� kolaylaştırır

ML04  ALÜMİNYUM İSKELE KANCASI

ÖZELLİKLER

•Materyal: Alüm�nyum  •Açıklık: 63 mm  •D�renç: 22 kN  •Boyutlar: 255 x 120 mm  
•Ağırlık: 470 g

GO 60 KARABİNA
ÖZELLİKLER

•Materyal: Alüm�nyum  •Açıklık: 60 mm  •D�renç: 23 kN  •Boyutlar: 240 x 113 mm  
•Ağırlık: 244 g     Kend�nden k�l�tleme- açma, halat mandalı

SAFESCAPE ELITE

ÖZELLİKLER

•Gövde: Anod�ze Alüm�nyum •Mekan�zma: Alüm�nyum Makara •Ağırlık (İps�z) : 1,8 kg 
•Karab�na: Boyutlar, > 134 x 75 mm  •İnme hızı: 1 m/san�ye

ÜRÜN KODU
1018968

AÇIKLAMA
ZICRAL Karab�na 

STANDARTLAR
EN 362 Class B

ÜRÜN KODU
1018977 

AÇIKLAMA
Ml04 Alüm�nyum Mandalı Kanca 

STANDARTLAR
EN 362 Class A

ÜRÜN KODU
1028750

AÇIKLAMA
Safescape ELITE

STANDARTLAR
EN 341

ÜRÜN KODU
1005041

AÇIKLAMA
MN10 M�ler Alüm�nyum Tr�pod

STANDARTLAR
 EN 795 (B)

TRIPOD

ÖZELLİKLER

• Kend�nden k�l�tlen�r ve ayarlanab�l�r,
• Alüm�nyum tr�pod
• Tamamen ayarlanab�l�r ayaklar otomat�k p�mler  sayes�nde yer�ne sağlamca oturur
• İk� bağlantı noktası
• Beraber�nde b�r makarayla gel�r
• Ağırlık: 15 kg 
• Boyutlar: Tam uzatılmış yüksekl�k: 2,1 m / ayak açıklığı : 1.5  
• Yüksekl�k: 2,1 m
• Tamamen kapatılmış durumda yüksekl�k: 1,4 m – gen�şl�k: 0,4 m
• Kırılma mukavemet�: > 10 kN, 
• Maks�mum güvenl� çalışma yükü: 136 kg
• B�r k�ş� tarafından kolayca kurulab�l�r
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AYAK KORUYUCULAR
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YDS  ELSP/ 1090
Taban Teknoloj�s� Ç�ft yoğunluklu pol�üretan taban teknoloj�s�. Ant�stat�k. Şok 
absorbs�yonu ve yumuşaklığı sayes�nde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
H�drol�ze, aşınmaya ve kaymaya karşı d�rençl� pol�üretan dış taban.
• C�lt der�.
• Ter em�c� ve aşınmaya dayanıklı tekst�l astar.
• Ç�ft yoğunluklu Pol�üretan taban.

BEDEN
36-48 /3-12

AĞIRLIK
1220 gr

STANDART
ENISO20345:2004 + (A1:2007)

YDS  EL / 170
• Ç�ft yoğunluklu pol�üretan taban teknoloj�s�. 
• Ant�stat�k. 
• Şok absorbs�yonu ve yumuşaklığı sayes�nde kullanıcıya en uygun konforu sağlar. 
• H�drol�ze, aşınmaya ve kaymaya karşı d�rençl� pol�üretan dış taban.
• 200 J'e kadar koruma sağlayan çel�k burun.
• Anatom�k olarak şek�llend�r�lm�ş, çıkartılab�l�r,nefes alab�l�r açık hücre pol�üretan 
mostra.

BEDEN
36-48 /3-12

AĞIRLIK
1240 gr

STANDART
ENISO20345:2004 + (A1:2007)

YDS  EL/ 150 SÜET
• Ç�ft yoğunluklu pol�üretan taban teknoloj�s�.
• Ant�stat�k.
• Şok absorbs�yonu ve yumuşaklığı sayes�nde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
• H�drol�ze, aşınmaya ve kaymaya karşı d�rençl� pol�üretan dış taban.
• Süet der�.
• Ter em�c� ve aşınmaya dayanıklı tekst�l astar.

BEDEN
36-48 /3-12

AĞIRLIK
1100 gr

STANDART
ENISO20345:2004 + (A1:2007)

YDS  UL/ 230
• Ç�ft yoğunluklu pol�üretan taban teknoloj�s�.
• Ant�stat�k.
• Şok absorbs�yonu ve yumuşaklığı sayes�nde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
• H�drol�ze, aşınmaya ve kaymaya karşı d�rençl� pol�üretan dış taban.
• Yüksek nefes alab�l�r özell�kl� der�,dış burun koruma.
• Ter em�c� ve aşınmaya karşı dayanıklı tekst�l astar.
• Özel tasarım FLYWEIGHT Taban.

BEDEN
36-48 /3-12

AĞIRLIK
1120 gr

STANDART
ENISO20345:2004 + (A1:2007)

YDS  GPP/ 05
• Yüksek nefes alab�l�r özell�kl� der�.
• Ter em�c� ve aşınmaya dayanıklı tekst�l astar.
• Ç�ft yoğunluklu Pol�üretan taban.
• Ant�stat�k. Şok absorbs�yonu ve yumuşaklığı sayes�nde kullanıcıya en uygun 
konforu sağlar. 
• H�drol�ze, aşınmaya ve kaymaya karşı d�rençl� pol�üretan dış taban.

BEDEN
36-48 /3-12

AĞIRLIK
1100 gr

STANDART
ENISO20345:2004 + (A1:2007)

YDS  EL / 250
• Ç�ft yoğunluklu pol�üretan taban teknoloj�s�. 
• Ant�stat�k. 
• Şok absorbs�yonu ve yumuşaklığı sayes�nde kullanıcıya en uygun konforu sağlar. 
• H�drol�ze, aşınmaya ve kaymaya karşı d�rençl� pol�üretan dış taban.
• Yağa dayanıklı taban
• 200 J'e kadar koruma sağlayan çel�k burun.

BEDEN
36-48 /3-12

AĞIRLIK
1020 gr

STANDART
ENISO20345:2004 + (A1:2007)

YDS  UL/ 100 ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI
• 15000 Newton Baskı D�renc�
• Ant�stat�k.
• Kaymaya d�rençl� taban
• Şok em�c� topuk bölges�
• Yağa ve türevler�ne dayanıklı ç�ft dens�te taban
• Metal Dedektörde Algılanmama
• X-ray taramasında görüntülenme

BEDEN
36-48 /3-12

AĞIRLIK
1200 gr

STANDART
ENISO20345:2011 + (A1:2007)

TIGER GRIP 
• Darbelere, ez�lmelere ve del�nmelere karşı üst düzey koruma sağlar.
• Kaydırmaz taban, ıslak ve yağlı zem�nlerde kaymazlık sağlar.
• Kolay çıkar-tak s�stem� mevcuttur.
• Ekstra hafif ve rahattır. Burun ucu koruması Alum�nyum/T�tanyum alaşımıdır 
(çel�kten % 50 daha hafif).
• Ayrı paketlerde sunulmaktadır.
• Topuklu ve topuksuz tüm ayakkabılar �le kullanılab�l�r.

BEDEN
34-50 /3-12

STANDART
CE EN 12568
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DİĞER
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V.S SERIES/ 938408.1 GLB01 / 938425 GLB03 / 938420 CARDS-25pc / 638400

LSE-101 / 938419 LSE-105 / 938423 LSE-106 / 938424 MS01 / 938403.1

KORUYUCU DİZLİK EMNİYET ALAN ŞERİDİ

EMNİYET ALAN PERDESİ KAYGAN ZEMİN LEVHASI

REFLEKTİF YELEK

PVC YAĞMURLUKMS-86 / 938413.1 666RD / 938413 R60ML / 938412.1 666 / 938412
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