HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
E-001-OR Deri Eldiven / Leather Glove

3243
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

• Avuç içi ve tüm parmaklar yarma
deriden imal edilmiştir.
• El üstü turuncu koton kumaştandır
• Avuç içi pamuk astarlıdır.
• Emniyet bileklikli, rahat giyilip çıkarılır.
• Montaj,inşaat,demir çelik v.s gibi işlerde uygun koruma sağlar.
• Aşınma, yırtılma ve delinmle direnci
sayesinde uygun koruma sağlar.
• Sınıfının en ekonomik modellerinden
biridir.

• Palm and all fingers are made of split
leather.
• Upper part is made of orange cotton
fabric.
• Safety cuff provides comfort for users
about wearing.
• Provides protection due to the high level
of abrasion, tear and puncture resistance.
• One of the most economical model in it
is class.

• Avuç içi ve tüm parmaklar yarma
deridir.
• El üstü koton kumaştandır.
• Avuç içi pamuk astarlıdır.
• Emniyet bileklikli, rahat giyilip çıkarılır.
• Montaj, inşaat, demir çelik, v.s gibi
işlerde uygun koruma sağlar.
• Sınıfının en ekonomik modellerinden
biridir.

• Palm and all fingers are made of split
leather.
• Upper part is made of cotton fabric.
• Safety cuff provides comfort for users
about wearing.
• One of the most economical model in it
is class.

E-002-BY Deri Eldiven / Leather Glove

1112
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

• It is excellent for assembling, packaging,
construction, iron and steel industry...

E-110192C-MV Deri Eldiven / Leather Glove

3132
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Avuç içi ve tüm parmakları 1. kalite yarma
deriden imal edilmiştir.
• El üstü mavi koton kumaştır.
• Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk
astarlıdır ve tam takviyelidir.
• Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip
çıkarılabilir.
• Yüksek aşınma yırtılma ve delinme direnci
sayesinde uygun koruma sağlar.
• Çeşitli endüstrilerde basit mekanik işlerinde
kullanmak için uygundur.
• Montaj, paketleme, üretim, demir-çelik sanayi,
inşaat ve taşıma işlemleri için mükemmel bir
eldivendir.

• Palm and all fingers are made of high
quality split leather.
• Upper part is made of blue cotton fabric.
• Sweat-abrsorbing cotton lining reduces the
heat conduction on palms.
• Fully reinforced.
• Safety cuff provides comfort for users about
wearing.
• High abrasion and tear resistance provide
appropriate protection during assembling,
construction and iron and steel works.

E-110192C-SR Deri Eldiven / Leather Glove

4244
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

• Avuç içi ve tüm parmakları 1. kalite yarma
deridir.
• El üstü sarı koton kumaştır.
• Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk
astarlıdır.
• Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip
çıkarılabilir.
• Aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde
uygun koruma sağlar.
• Çeşitli endüstrilerde basit mekanik işlerinde
kullanmak için uygundur.
• Montaj, paketleme, üretim, demir-çelik sanayi,
inşaat ve taşıma işlemleri için mükemmel bir
eldivendir.

• Palm and all fingers are made of high
quality split leather.
• Upper part is made of yellow cotton fabric.
• Sweat-absorbing cotton lining reduces the heat
conduction on palms.
• Safety cuff provides comfort for users about
wearing.
• High abrasion, tear and puncture resistance
provide appropriate protection.
• It is excellent for assembling, packaging,
manufacturing, iron and steel industry,
construction and handling operations.

• Avuç içi ve tüm parmaklar süet
deridir.
• El üstü koton kumaştandır.
• Avuç içinde ısı iletimini azaltan ter
emici pamuk astarlı ve tam takviyelidir.
• Emniyet bileklikli, rahat giyilip çıkarılır.
•Aşınma yırtılma ve delinme direnci
sayesinde uygun koruma sağlar.
• Montaj, inşaat, demir çelik v.s gibi
işlerde uygun koruma sağlar.

• Palm and all fingers are made of suede
leather.
• Upper part is made of cotton fabric.
• Resistant to tear and puncture.
• Sweat-abrsorbing cotton lining reduces the
heat conduction on palms. Fully reinforced.
• Safety cuff provides comfort for users about
wearing.
• High abrasion, tear and puncture resistance
provide appropriate protection.
• It is excellent for assembling, packaging,
manufacturing, iron and steel industry...

• Avuç içinde ısı iletimini azaltan ter
emici pamuk astar vardır.
• Yüksek delinme ve yırtılma direnci
sayesinde uygun koruma sağlar.
•Emniyet bilekliği sayesinde rahat giyilip
çıkarılır.
• Avuç içi ve tüm parmakları 1. kalite
deriden imal edilmiştir.
• El üstü çizgili koton kumaştandır.
• Montaj, inşaat, demir-çelik v.s. gibi
işlerde uygun koruma sağlar.

• Sweat-absorbing cotton lining reduces the
heat conduction on palms.
• High abrasion, tear and puncture resistance
provide appropriate protection.
• Safety cuff provides comfort for users about
wearing.
• Palm and all fingers are made of high quality
leather.
• Upper part is made of striped cotton fabric.
• It is excellent for assembling, packaging,
manufacturing, iron and steel industry,
construction and handling operations.

E-025-SR Deri Eldiven / Leather Glove

4133
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-026-MV Deri Eldiven / Leather Glove

2233
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1
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HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
E-051-YS Deri Eldiven / Leather Glove

4244
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Avuç içi ve tüm parmakları yarma
deriden imal edilmiştir.
• El üstü koton kumaştandır.
• Avuç içinde, baş ve işaret parmaklarında
ek süet deri takviyesi mevcuttur ve yüksek
koruma sağlar.
• Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk
astarlıdır.
• Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip
çıkarılabilir.
• Montaj, paketleme, üretim, demir-çelik
sanayi, inşaat ve taşıma gibi işler için uygun
bir eldivendir.

• Palm and all fingers are made of split leather.
• Additional reinforcement in the palm is suede
leather.
• Upper part is made of cotton fabric.
• There is additional suede leather reinforcement in
the palm, thumb and forefinger against the tear and
puncture and provide high safety.
• Sweat-absorbing cotton lining reduces the heat
conduction on palms.
• Safety cuff provides comfort for users about
wearing.
• It is excellent for assembling, packaging, manufacturing, iron and steel industry, construction and
handling operations.

• Avuç içi ve tüm parmakları yarma
deriden imal edilmiştir.
• El üstü koton kumaştandır.
• Avuç içinde, baş ve işaret parmaklarında
ek süet deri takviyesi mevcuttur ve yüksek
koruma sağlar.
• Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk
astarlıdır.
• Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip
çıkarılabilir.
• Montaj, paketleme, üretim, demir-çelik
sanayi, inşaat ve taşıma gibi işler için uygun
bir eldivendir.

• Palm and all fingers are made of split
leather.
• Upper part is made of cotton fabric.
• Sweat absorbing cotton lining on the palm
reduce the heat transmission.
• Safety cuff provides comfort for during
wearing and removing.
• This glove provides appropriate protection during assembling, construction, iron &
steel industry.
• There is a single piece of leather in the
palm against tear and puncture.

• Avuç içi ve tüm parmakları yarma
deriden imal edilmiştir.
• El üstü koton kumaştandır.
• Avuç içinde, baş ve işaret
parmaklarında ek deri takviyesi
mevcuttur ve yüksek koruma sağlar.
• Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici
pamuk astarlıdır.
• Emniyet bilekliği sayesinde rahatça
giyilip çıkarılabilir.
• Montaj, inşaat, demir-çelik, v.s. gibi
işlerde uygun koruma sağlar.

• Palm and all fingers are made of split
leather.
• Upper part is made of cotton fabric.
• There is additional leather reinforcement in the
palm, thumb and forefinger against the tear and
puncture.
• Sweat-absorbing cotton lining reduces the heat
conduction on palms.
• Safety cuff provides comfort for users about
wearing.
• It is excellent for assembling, packaging,
manufacturing, iron and steel industry,
construction and handling operations.

• Avuç içi ve tüm parmakları yarma
deriden imal edilmiştir.
• El üstü pamuklu kumaştandır.
• Avuç içinde, baş ve işaret
parmaklarında yırtılma ve delinmelere
karşı ek deri takviyesi mevcuttur.
• Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici
pamuk astarlıdır.
• Montaj, inşaat, demir-çelik v.s gibi
işlerde uygunkoruma sağlar.

• Palm and all fingers are made of split
leather.
• Upper part is made of striped cotton fabric.
• There is additional leather reinforcement in the
palm, thumb and forefinger against the tear and
puncture.
• Sweat-absorbing cotton lining reduces the heat
conduction on palms.
• Safety cuff provides comfort for users about
wearing.
• It is excellent for assembling, packaging,
manufacturing, iron and steel industry,
construction and handling operations.

• Avuç içi ve tüm parmakları yarma
deriden imal edilmiştir.
• El üstü koton kumaştandır.
• Yırtılma ve delinmelere karşı
dayanıklıdır.
• Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici
pamuk astarlı ve tam takviyelidir.
• Çeşitli endüstrilerde, basit mekanik
işlerinde kullanmak için uygundur.
• Montaj, paketleme, üretim, demir-çelik
sanayi, inşaat ve taşıma gibi işler için
uygun bir eldivendir.

• Palm and fingers are made of split leather.
• Upper part is made of cotton fabric.
• Sweat absorbing cotton lining on the palms
reduce the heat transmission.
• Safety cuff provides comfort during wearing
and removing.
• This glove provides appropriate protection
during assemply, construction, iron & steel
industry.
• There is a reinforcement in the palm against
tear and puncture.
• Sweat-absorbing cotton lining reduces the heat
conduction on palms.

• Avuç içi ve tüm parmakları yarma
deriden imal edilmiştir.
• El üstü kot kumaştandır.
• Avuç içinde, baş ve işaret
parmaklarında yırtılma ve delinmelere
karşı ek deri takviyesi mevcuttur.
• Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici
pamuk astarlıdır. • Emniyet bilekliği
sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir.
• Montaj, inşaat, demir-çelik v.s gibi
işlerde uygun koruma sağlar.

• Palm and all fingers are made of split
leather.
• Upper part is made of jean fabric.
• There is additional leather reinforcement in the
palm, thumb and forefinger against the tear and
puncture.
• Sweat-abrsorbing cotton lining reduces the
heat conduction on palms.
• Safety cuff provides comfort for users about
wearing.
• It is excellent for assembling, packaging,
manufacturing, iron and steel industry,
construction and handling operations.

E-024-KR Deri Eldiven / Leather Glove

4244
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-051-BY Deri Eldiven / Leather Glove

4344
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-041-YS Deri Eldiven / Leather Glove

4244
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-027 Deri Eldiven / Leather Glove

4244
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

E-041-KT Deri Eldiven / Leather Glove

4244
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1
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HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
E-1204 Deri Eldiven / Leather Glove

4234
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Avuç içi cilt deridir.
• El üstü yarma deri.
• Montaj, inşaat, demir çelik v.s gibi
işlerde uygun koruma sağlar.
• Aşınma,yırtılma ve delinmelere karşı
direnci çok yüksektir.
• Emniyet bilekliği sayesinde rahat
giyilip çıkartılabilir.
•Basit mekanik işler için uygundur.
• Montaj, paketleme, üretim, demir-çelik
sanayi, inşaat ve taşıma gibi işler için
uygun bir eldivendir.

• Palm is made of grain leather.
• Upper part is made of split leather.
• Resistant to abrasion, tear and puncture.
• Safety cuff provides comfort for users
about wearing.
• Suitable for use in simple mechanical
work in various industries. It is excellent
for assembling, packaging, manufacturing,
iron and steel industry, construction and
handling operations.

• Avuç içi ve tüm parmaklar cilt
deriden imal edilmiştir.
• Baş parmakta ekstra Aramid iplik ile
dikilmiş takviye vardır.
• El üstü koton kumaştır.
• Montaj, inşaat, demir çelik, v.s gibi
işlerde uygun koruma sağlar.
• Aşınma, yırtılma ve delinmelere karşı
dayanıklıdır.

• Palm and all fingers made of grain
leather.
• There is extra aramid reinforcement on
the forefinger.
• Upper part is made of cotton fabric.
• Safety cuff provides comfort for users
about wearing.
• Provides protection due to the high level
of abrasion, tear and puncture resistance.
• Excellent for assembling, packaging,
manufacturing, iron and steel industry,
construction and handling operations.

• Avuç içi ve tüm parmakları cilt deriden imal
edilmiştir.
• El üstü koton kumaştır.
• Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk
astarlıdır.
• Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip
çıkarılabilir.
• Aşınma, yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklılığı
çok yüksektir.
• Renginde dolayı kiri çok belli etmez.
• Çeşitli endüstrilerde, basit mekanik işlerinde
kullanmak için uygundur.
• Montaj, paketleme, üretim, demir-çelik sanayi,
inşaat ve taşıma gibi işler için uygun bir eldivendir.

• Palm and all fingers made of grain leather.
• Upper part is made of cotton fabric.
• Safety cuff provides comfort for users about
wearing.
• Provides protection due to the high level of
abrasion, tear and puncture resistance.
• Due to the color of the glove, it does not show
the dirt easily.
• Suitable for use in simple mechanical work in
various industries.It is excellent for assembling,
packaging, manufacturing, iron and steel
industry, construction and handling operations.

• Avuç içi ve tüm parmaklar 1.kalite
bufalo derisinden imal edilmiştir.
• El üstünde polyester dikkat çeken
florasan kumaş ve tek şerit reflektörü
vardır.
• Aşınma,yırtılma ve delinmelere karşı
dayanıklıdır.
• Montaj, inşaat, demir çelik, v.s gibi
işlerde uygun koruma sağlar.
• El üstündeki şerit reflektörden dolayı
gece kullanımı için uygundur.

• Palm and all fingers are made of a grade
buffalo leather.
• Upper part is made of fluorescent polyester
fabric.
• There is single reflector strips on the hand.
• Safety cuff provides comfort for users about
wearing.
• Provides protection due to the high level of
abrasion, tear and puncture resistance.
• Suitable for use in simple mechanical work in
various industries.
Due to the reflector strip at the upper part is also
suitable for use at night. Provide attention to the
people who work at night.

E-1205 Deri Eldiven / Leather Glove

3233
Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-1207 Deri Eldiven / Leather Glove

3233
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-1202 Deri Eldiven / Leather Glove

3233
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1
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HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
E-021-SR Deri Eldiven / Leather Glove

4144
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

• Avuç içi ve tüm parmakları yarma
deriden imal edilmiştir.
• El üstü pamuklu kumaştandır.
• Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici
pamuk astarlıdır.
• Emniyet bilekliği sayesinde rahatça
giyilip çıkarılabilir.
• Yırtılma ve delinmelere karşı avuç
içinde ilave yekpare deri takviyesi
mevcuttur.
• Çeşitli endüstrilerde, basit mekanik
işlerinde kullanmak için uygundur.

• Palm and all fingers are made of split
leather.
• Upper part is made of cotton fabric.
• Sweat-abrsorbing cotton lining reduces
the heat conduction on palms.
• Safety cuff provides comfort for users
about wearing.
• Additional piece leather reinforcement in
the palm is against tear and puncture.
• It is excellent for assembling, packaging,
manufacturing, iron and steel industry,
construction and handling operations.

• Avuç içi ve tüm parmaklar cilt
deriden imal edilmiştir.
• El üstü koton kumaştandır.
• Avuç içi ve başparmak cilt deri takviyelidir.
• Emniyet bileklikli, rahat giyilip çıkarılır.
• Montaj, inşaat, demir çelik v.s gibi
işlerde uygun koruma sağlar.
•Aşınma,kesilme,yırtılma ve delinme
direnci çok yüksektir.

• There is grain leather reinforcement
on the palm, thumb and forefinger.
• Upper part is made of cotton fabric.
• Safety cuff provides comfort for users
about wearing.
• Provides protection due to the high level
of abrasion, tear and puncture resistance.
• Suitable for use in simple mechanical
work in various industries. It is excellent
for assembling, packaging, manufacturing,
iron and steel industry, construction and
handling operations.

• Yüksek kalite süet deriden imal
edilmiştir.
• Avuç içinde sarı takviyesi vardır.
• Elastik bileklikli, rahat giyilip çıkarılır
• Montaj, inşaat, demir çelik v.s gibi
işlerde uygun koruma sağlar.
• Aşınma ,yırtılma ve delinmelere karşı
dayanıklıdır.

• E-1305 is made of suede leather.
• There is extra yellow reinforcement on
the palm.
• Elastic cuff provides comfort for users.
• Provide suitable protection due to the
abrasion, tear and puncture resistance.
• Suitable for use in simple mechanical
work in various industries. It is excellent
for assembling, packaging, manufacturing,
iron and steel industry, construction and
handling operations.

E-1203 Deri Eldiven / Leather Glove

4344
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-1305 Deri Eldiven / Leather Glove

4233
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1
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HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
E-1208 Deri Eldiven / Leather Glove

Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :72
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Avuç içi cilt deriden imal edilmiştir.
Başparmak kısmında ekstra takviye
mevcuttur.
• Üst kısmı floresan polyester kumaştır.
El üstüne ve parmak uçlarına dikkat
çeken reflektör şeritler yerleştirilmiştir.
• Aşınma,yırtılma ve delinmelere karşı
dayanıklıdır.
• Elastik bilekliklidir.
• Üst kısımdaki reflektör şeritlerden
dolayı geceleri kullanmak için uygundur.

• Palm is made of grain leather. There
is extra reinforcement on the forefinger.
• Upper part is made of fluorescent polyester fabric. There are reflector strips on the
upper part to take attention.
• Resistant to tear and puncture.
• Elastic cuff provides comfort during
working.
• Due to the reflector strip at the upper part
is also suitable for use at night.

• Avuç içi cilt derideriden imal
edilmiştir.
• Elastik bir kumaşa sahiptir ve cırtlı
bilekliği sayesinde bileğe göre ayarlanabilir.
• Aşınma,yırtılma ve delinmelere karşı
dayanıklıdır.
• Montaj,paketleme,üretim,demir-çelik
sanayi, inşaat ve taşıma gibi işlerde
uygun bir eldivendir.

• Palm is made of grain leather.
• Has an elastic fabric and due to the cuff
with velcro, it can easily fit the wrist.
• High abrasion, tear and puncture resistance provide suitable protection.
• Suitable for use in simple mechanical
work in various industries. It is excellent
for assembling, packaging, manufacturing,
iron and steel industry, construction and
handling operations.

• Avuç içi ve üst kısmı cilt deridir.
• Düşük riskli işlerde genel amaçlı
kullanım için üretilmiştir.
• Özellikle şoförlerin kullanımı için
tasarlanmıştır.
• Aşınma,yırtılma ve delinme direnci
yüksektir.
• Çeşitli endüstrilerde,basit mekanik
işlerde kullanmak için uygundur.

• Palm and the upper part are made of grain
leather.
• Suitable for the general purposes in low-risk
jobs.
• Produced especially for drivers.
• Provides high level of abrasion, tear and
puncture resistance.
• Suitable for use in simple mechanical work
in various industries. It is excellent for use in
applications with slight risks like; assembling,
packaging, manufacturing, iron and steel
industry, construction and handling operations.

• Avuç içi ve üst kısmı cilt deridir.
• Düşük riskli işlerde genel amaçlı
kullanım için üretilmiştir.
• Özellikle şoförlerin kullanımı için
tasarlanmıştır.
• Aşınma,yırtılma ve delinme direnci
yüksektir.
• Çeşitli endüstrilerde,basit mekanik
işlerde kullanmak için uygundur.

• Palm and the upper part are made of grain
leather.
• Suitable for the general purposes in low-risk
jobs.
• Produced especially for drivers.
• Abrasion, tear and puncture resistances are
high.
• Suitable for use in simple mechanical work
in various industries. It is excellent for use in
applications with slight risks like; assembling,
packaging, manufacturing, iron and steel
industry, construction and handling operations.

• Avuç içi ve üst kısmı cilt deridir.
• Düşük riskli işlerde genel amaçlı
kullanım için üretilmiştir.
• Özellikle şoförlerin kullanımı için
tasarlanmıştır.
• Aşınma,yırtılma ve delinme direnci
yüksektir.
• Çeşitli endüstrilerde,basit mekanik
işlerde kullanmak için uygundur.

• Palm and the upper part are made of grain
leather.
• Suitable for the general purposes in low-risk
jobs.
• Produced especially for drivers.
• Provides high level of abrasion, tear and
puncture resistance.
• Suitable for use in simple mechanical work
in various industries. It is excellent for use in
applications with slight risks like; assembling,
packaging, manufacturing, iron and steel
industry, construction and handling operations.

• Avuç içi ve tüm parmaklar 1.kalite
yarma deridir.
• Elastik bilekliklidir ve rahat giyilip
çıkarılır.
• Montaj, inşaat, demir çelik, v.s gibi
işlerde uygun koruma sağlar.
• Aşınma, yırtılma ve delinmelere karşı
dayanıklıdır.
• Çeşitli endüstrilerde,basit mekanik
işlerde kullanmak için uygundur.

• Palm and all fingers are made of high
quality split leather.
• Resistant to abrasion, tear and puncture.
• Elastic cuff provides comfort during
working.
• Suitable for use in simple mechanical
work in various industries. It is excellent
for assembling, packaging, manufacturing,
iron and steel industry, construction and
handling operations.

E-1209 Deri Eldiven / Leather Glove

Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

Driver-X-SR Deri Eldiven / Leather Glove

Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :72
Çift / Paket- Pair / Pack :1

Driver-Y Deri Eldiven / Leather Glove

Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :72
Çift / Paket- Pair / Pack :1

Driver-X Deri Eldiven / Leather Glove

Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :72
Çift / Paket- Pair / Pack :12

E-1308 Deri Eldiven / Leather Glove

4244
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :120
Çift / Paket- Pair / Pack :1
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HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
E-1101 Mekanik Eldiven / Mechanical Glove

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :24
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Avuç içi sentetik süet kumaştır.
• Belli bölümlerde ekstra takviyeler
vardır.
• El üstü hava alabilen elastik spandeks
kumaştır.
• El boğumunda ve parmak uçlarında
ekstra takviye mevcuttur.
• Dikkat çeken reflektör şerit uygulanmıştır.

• Palm is made of synthetic suede
fabric and there are extra reinforcements
in certain sections.
• Upper part of the glove has breathable
elastic spandex fabric.
• There are extra reinforcements on the
hand knuckles and fingertips.
• There are reflector strips to take
attention.

E-1102 Mekanik Eldiven / Mechanical Glove

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :24
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Avuç içi su ve yağa dayanıklı
sensifil (Polyester PU kaplı) kumaştır.
• El üstü hava alabilen elastik spandeks
kumaş.
• Dikkat çeken reflektör şeritleri
mevcuttur.
• Bilek kısmı ayarlanabilir cırtılıdır.

• Palm is made of water and oil
resistant sesifil (Polyester PU Coated)
fabric.
• Upper part of the glove has breathable
elastic spandex fabric.
• There are reflector strips to take
attention.
• Wrist part is adjustable velcro.

E-1103 Mekanik Eldiven / Mechanical Glove

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :24
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Avuç içi sentetik süet kumaştır.
• Belli bölümlerde ekstra takviye vardır.
• El üstü hava alabilen elastik spandeks
kumaştır.
• El boğumunda ve parmak uçlarında
ekstra takviye mevcuttur.
• Dikkat çeken reflektör şerit uygulanmıştır.

• Palm is made of synthetic suede
fabric and there are extra reinforcements
in certain sections.
• Upper part of the glove has breathable
elastic spandex fabric.
• There are extra reinforcements on the
hand knuckles and fingertips.
• There are reflector strips to take
attention.

E-1104 Mekanik Eldiven / Mechanical Glove

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :24
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Avuç içi sentetik süet kumaştır.
• Belli bölümlerde ekstra takviye vardır.
• El üstü hava alabilen elastik spandeks
kumaştır.
• El boğumunda ve parmak uçlarında
ekstra takviye mevcuttur.
• Dikkat çeken reflektör şerit uygulanmıştır.

• Palm is made of synthetic suede
fabric and there are extra reinforcements
in certain sections.
• Upper part of the glove has breathable
elastic spandex fabric.
• There are extra reinforcements on the
hand knuckles and fingertips.
• There are reflector strips to take
attention.

E-1105 Mekanik Eldiven / Mechanical Glove

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :24
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Avuç içi mikro fiber kumaş ve belli
bölümlerde vibrasyon azaltıcı ekstra
kalın takviye vardır.
• El üstü hava alabilen elastik spandeks
kumaştır.
• Parmak üstlerinde ekstra kauçuk
takviye vardır.
• Dikkat çeken reflektör şeritleri
mevcuttur.
• Bilek kısmı lastiklidir.
• Çeşitli endüstrilerde,basit mekanik
işlerde kullanmak için uygundur.

• Palm is made of microfiber fabric.
• In certain parts, there are extra thick
reinforcements for reducing the effect of
vibration.
• Upper part is made of breathable elastic
spandex fabric.
• There are extra thick reinforced rubber on the
finger top.
• Elastic cuff provides easy removing and
wearing.
• Suitable for use in simple mechanical work in
various industries. It is excellent for assembling,
packaging, manufacturing, iron and steel
industry, construction and handling operations.

E-1106 Mekanik Eldiven / Mechanical Glove

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :24
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Avuç içi mikro fiber kumaştır. Avuç
içinde ve parmak uçlarında kaymayı
engelleyici silikon kalın takviye vardır.
• El üstü sentetik ve spandeks
kumaştandır.
• Bilek kısmı lastiklidir.
• Elastik bilekliği sayesinde rahatça
giyilip çıkarılabilir.
• Çeşitli endüstrilerde,basit mekanik
işlerde kullanmak için uygundur.

• Palm is made of microfiber fabric.
• There is thick anti-slip silicone
reinforcement in the palms and fingertips.
• Upper part is made of synthetic and
spandex fabric mixture.
• Elastic cuff provides easy removing and
wearing.
• Suitable for use in simple mechanical
work in various industries. It is excellent
for assembling, packaging, manufacturing,
iron and steel industry, construction and
handling operations.

www.starlinesafety.com
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HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
E-1108 Mekanik Eldiven / Mechanical Glove

Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :24
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Avuç içi mikro fiber kumaştır ve
belli bölümlerde kesilmeye dirençli kalın
takviye vardır
• El üstü hava alabilen elastik spandeks
kumaş.
• Bilek kısmı lastiklidir.
• Hareket özgürlüğü düşünülerek
parmak uçları yapılmamıştır.
• Basit mekanik işlerde ve çeşitli
endüstrilerde kullanmak için uygundur.

• The palm is micro fiber fabric and
there are extra reinforcements in certain
sections. That are resistant to cutting.
• Upper part is breathable elastic spandex
fabric.
• Suitable for use in simple mechanical
work in various industries. It is excellent
for assembling, packaging, manufacturing,
iron and steel industry, construction and
handling operations.
• There are no finger tips for the freedom
of movement.

E-1109 Mekanik Eldiven / Mechanical Glove

Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :24
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Avuç içi mikro fiber kumaştır ve
belli bölümlerde kesilmeye dirençli kalın
takviye vardır
• El üstü hava alabilen elastik spandeks
kumaş.
• Bilek kısmı lastiklidir.
• Parmak uçları hareket özgürlüğü
düşünülerek üç parmağı yapılmamıştır.
• Basit mekanik işlerde ve çeşitli
endüstrilerde kullanmak için uygundur.

E-1113 Mekanik Eldiven / Mechanical Glove

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :24
Çift / Paket- Pair / Pack :1
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• El üstü hava alabilen elastik
spandeks kumaş.
• Bilek kısmı lastiklidir.
• Parmak uçları hareket özgürlüğü
düşünülerek yapılmamıştır.
• Avuç içinde ve el üstünde belli
bölümlerde kalın takviye bulunmaktadır.
• Eldivenin astarı yanmaz aramid
kumaştır.

• The palm is micro fiber fabric and
there are extra reinforcements in certain
sections. That are resistant to cutting.
• Upper part is breathable elastic spandex fabric.• Suitable for use in simple
mechanical work in various industries. It
is excellent for assembling, packaging,
manufacturing, iron and steel industry,
construction and handling operations.
• There are no finger tips for the freedom
of movement.
• Upper part of the glove is made of
spandex fabric which provide breath.
• Elastic cuff provides easy removing and
wearing.
• There no fingers to consider freedom of
movement.
• There are thick reinforcement on the
palms and upper part of the gloves.
• Lining is aramid fabric.

HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
S1TK Serisi Aramid Isı Eldiveni / Aramid Heat Resistance Glove

4342 423X3X
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :30
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• %100 Aramid malzemeden
örülmüştür, pamuk astarlıdır.
• Tüm sıcak temaslı işlerde üstün
koruma ve dayanıklılık sağlar.
• Kauçuk, plastik, lastik, cam sanayi v.s
gibi ağır sanayide kullanılabilir
• Isı dayanımı 250°C’dir.
• S1TK/08: 28cm, S1TK/18: 38cm.

• Made of 100% aramid fabric. This
product is cotton lined.
• High resistance and protection for all
types of hot surfaced materials.
• Can be used at rubber, plastic, glass etc.
industries.
• Heat Resistance: 250° C
• S1TK/08: 28 cm, S1TK/18: 38 cm.

S2TKTKA/15 Aramid Alüminize Isı Eldiveni / Aramid Aluminized Heat Resistance Glove

3343 423X3X
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :30
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Aramid, üstü Alüminize kaplı
sıcaklık eldivenidir.
• Isı izolasyonunu sağlayacak yanmaz
pamuk astarı vardır.
• Dökümhane, alüminyum, cam sanayi
v.s gibi tüm sıcak işlerde üstün koruma
sağlar.
• Uzunluğu 35cm dir.
• Isı dayanımı 250°C’dir.

• Produced with aramid and
coated with aluminized fabric for high
temperature.
• There are fireproof cotton lining to
provide thermal insulation.
• Can be used at iron foundry, aluminium,
glass etc. industries.
• The length is 35 cm.
• Heat Resistance: 250°C.

C2AGP/18TK Aramid Isı Eldiveni / Aramid Heat Resistance Glove

3243 443321
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :30
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dışı tamamen Aramid kumaştan
üretilmiş olup, iç astarı yanmaz pamuk
astarlıdır.
• Yüksek sıcaklıklara karşı üstün
koruma sağlar, 3 parmaklıdır.
• Dökümhane, alüminyum, cam sanayi
v.s gibi tüm sıcak işlerde kullanılabilir.
• Uzunluğu 38cm dir.
• Isı dayanımı 500°C’dir.

• Coated with Aramid fabric and
nonflammable cotton liner.
• Perfect resistance for high temperatures,
3 finger type.
• Can be used at iron foundry, aluminum,
glass etc. industries at high temperatures.
• The length is 38 cm
• Heat Resistance: 500° C.

636550 Örme Aramid Isı Eldiveni / Aramid Heat Resistance Glove

354X 43XXXX

• %100 Aramid Malzemeden
örülmüştür, pamuk astarlıdır.
• Tüm sıcak temaslı işlerde üstün
koruma ve dayanıklılık sağlar.
• Kauçuk, plastik, lastik, cam sanayi v.s
gibi ağır sanayide kullanılabilir.
• Isı dayanımı 300°C’dir.

• Coated with Aramid fabric and has
cotton liner
• Perfect resistance and protection for high
temperature.
• Can be used at rubber,plastic, glass etc.
industries.
• Heat Resistance: 300° C.

Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

636600 Deri Alüminize Isı Eldiveni / Heat Resistant Aluminized Leather Glove

4134 41314X

EN 12477:2001 (TypeA)
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box :30
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Eldiven üstü tamamen alev almaz
alüminize kumaş ile kaplanmıştır.
• Avuç içi tamamen kaliteli yarma
deriden imal edilmiştir
• Kaynak işlerinde, cam sanayi ve tüm
sıcak işlerde üstün koruma sağlar.
• Isı dayanımı 200°C’dir.

• Upper part is completely coated with
flameproof aluminized fabric.
• Palm is completely made from high
quality split leather.
• Can be used at iron foundry ,
aluminium, glass etc. İndustries and
welding.
• Heat resistance: 200°C.

SL-03 Aramid Kesilmez Kolluk / Aramid Sleeve
• %100 Aramid örme kolluk.
• Kesilme direnci yüksek kolluk.
• Uzunluğu 35cm dir.

• 100% Aramid sleeve.
• Anticut resistance.
• Length: 35cm.

244X
Beden-Size: 10/XL
Adet / Koli - Piece / Box : 15
Adet / Paket- Piece / Pack :1
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EL KORUYUCULAR
E-061 Kaynak Eldiveni / Welding Gloves

3123 42314X
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Isı iletimini azaltan tam kaplı
pamuk astara sahiptir.
• Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının
açılmasını engeller.
• Tüm kaynak işlerinde veya ısıl
işlemlerinde cam end., metal sanayi ve
dökümhanelerde üstün koruma sağlar.
• Yarma deriden imal edilmiştir.

• These gloves are made of high grade
of split leathers against high resistance to
abrasion and puncture.
• Sweat absorbing cotton lining inside
the all part of glove reduce the heat
transmission.
• Specialized stitching method prevents
the gloves on the finger parts.
• Provides superior protection on welding
and thermal applications, glass & metal
industry and foundries.

E-072X Kaynak Eldiveni / Welding Gloves

4133 413X4X
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 72
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Isı iletimini azaltan tam kaplı
pamuk astara sahiptir.
• Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının
açılmasını engeller.
• Tüm kaynak işlerinde veya ısıl
işlemlerinde cam end., metal sanayi ve
dökümhanelerde üstün koruma sağlar.
• Yarma deriden imal edilmiştir.

• These gloves are made of high grade
of split leathers against high resistance to
abrasion and puncture.
• Sweat absorbing cotton lining inside
the all part of glove reduce the heat
transmission.
• Specialized stitching method prevents
the gloves on the finger parts.
• Provides superior protection on welding
and thermal applications, glass & metal
industry and foundries.

Kaynak Eldiveni / Welding Gloves
• Isının rahatsız edebileceği ortamlarda kullanılmak üzere
üretilmiştir.
• Yarma deriden imal edilmiştir.
• Aşınma, yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklıdır.
• Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılması engellenir.
• Çeşitli endüstrilerde, basit mekanik işlerinde kullanmak için
uygundur.
• Otomotiv ve çelik sektörlerinde ve sıcak metal işlemleri sırasında
çapak alma, sert kenarlı çelik ve metal çalışma üzerinde kullanmak
için uygundur.

• These gloves are designed especially in environments where heat
bothers.
• Made of high grade of split leather.
• Provide suitable protection against abrasion, tear and puncture.
• Specialized stitching method prevents the gloves on the finger parts.
• Suitable for use in various industries, handling and cutting of metal
parts, assembling and covering, heavy metal processing, injection
molding, using of hot and cold parts, repairing, mining and iron and steel
industry.
• Deburring in the automotive and steel industries and during hot metal
operations, it is suitable for using on hard-edged steel and metal working.

Eldivenlerimiz Aramid iplik ile dikilmiştir.

4133
E-071, E-081

E-073, E-083

10

E-072, E-082

E-074, E-084
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Gloves were stitched with Aramid yarns.

413X4X

KOD

Uzunluk /
Lenght

EN 388

EN 407

EN 12477

Çift/Koli
Pair/Ctn

E-071

35cm

2133

41313X

Type A

72

E-081

35cm

4244

41213X

Type A

72

KOD

Uzunluk /
Lenght

EN 388

EN 407

EN 12477

Çift/Koli
Pair/Ctn

E-072

35cm

2133

41313X

Type A

72

E-082

35cm

4244

41213X

Type A

72

KOD

Uzunluk /
Lenght

EN 388

EN 407

EN 12477

Çift/Koli
Pair/Ctn

E-073

35cm

2133

41313X

Type A

72

E-083

35cm

4244

41213X

Type A

72

KOD

Uzunluk /
Lenght

EN 388

EN 407

EN 12477

Çift/Koli
Pair/Ctn

E-074

35cm

2133

41313X

Type A

72

E-084

35cm

4244

41213X

Type A

72

HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
E-170418 C Kaynak Eldiveni / Welding Glove
• Avuç içi ek takviyeli kaynak ve ısı eldivenidir.
• Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir.
• Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller.
• Tüm kaynak işlerinde veya ısıl işlemlerinde cam end. , metal
sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar.
• Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal
edilmiştir.

• It is welding and heat resistant glove which reinforced on the pamls.
• These gloves are made of high grade of split leathers against high
resistance to abrasion and puncture.
• Sweat absorbing cotton lining inside the all part of glove reduce the
heat transmission.
• Specialized stitch method prevents the gloves on the finger parts.
• Provides superior protection on welding and thermal applications, glass
& metal industry and foundries.

Eldivenlerimiz Aramid iplik ile dikilmiştir.
Gloves were stitched with Aramid yarns.
35cm

E-170418C-KR

35cm

E-170418C-SY

35cm

E-170418C-GR

KOD

EN 388

EN 407

EN 12477

Çift/Koli
Pair/Ctn

E-170418C-KR

4244

41213X

Type A

60

E-170418C-SY

4244

41213X

Type A

60

E-170418C-GR

4244

41213X

Type A

60

Argon Kaynak Eldiveni / Argon Welding Glove
• El üstü ve avuç içi tamamen esnek kaliteli Zig Deriden üretilmiştir.
• Esnekliği sayesinde rahat kullanım ve hassasiyet sağlar.
• Bilekten sonrası tamamen 1mm kalınlığında yarma deridir.
• Argon Kaynağı işlerinde kullanılır.

E-101 / 35cm

• Palms and upper parts are made of grain leather and the cuff part
is made of split leather.
• Provide comfort and sensitiveness due to its flexibility.
• These gloves are designed especially in environments where heat
bother.
• Provide suitable protection against tear and puncture.

E-102 / 35cm

KOD

EN 388

EN 407

Çift/Koli
Pair/Ctn

E-101

3122

41214X

144

E-102

3122

41214X

144

E-1306 Argon Kaynak Eldiveni / Argon Welding Glove

2243 41213X
EN 12477:2001 (TypeA+B)
Beden-Size: 10/XL - 36cm
Çift / Koli - Pair / Box : 30
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• El üstü ve avuç içi tamamen
esnek kaliteli Zig Deriden üretilmiştir.
• Esnekliği sayesinde rahat kullanım ve
hassasiyet sağlar.
• Bilekten sonrası tamamen yarma
deridir.
• Argon kaynağı işlerinde kullanılabilir.

• Hand part is made of a grade grain
leather.
• Provides comfort and sensitiveness due
to its flexibilitiy.
• Beside the hand part, material is split
leather.
• Provides appropriate protection on argon
welding application.

• El üstü ve avuç içi tamamen
esnek kaliteli Zig Deriden üretilmiştir.
• Esnekliği sayesinde rahat kullanım ve
hassasiyet sağlar.
• Bilekten sonrası tamamen yarma
deridir.
• Argon kaynağı işlerinde kullanılabilir.
• Avuç içi tam takviyelidir.

• Hand part is made of a grade grain
leather.
• Provides comfort and sensitiveness due
to its flexibilitiy.
• Beside the hand part, material is split
leather.
• Provides appropriate protection on argon
welding application.
• Palm part is fully reinforced.

E-1309 Kaynak Eldiveni / Welding Glove

3133 413X4X
EN 12477:2001 (Type B)
Beden-Size: 10/XL - 35cm
Çift / Koli - Pair / Box : 30
Çift / Paket- Pair / Pack :1
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EL KORUYUCULAR
E-1201 Kaynak Eldiveni / Welding Glove

4144 41XXXX
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 30
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Aşınma,yırtılma ve delinmelere
karşı yüksek kaliteli yarma deriden ve
cilt deriden imal edilmiştir.
• Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk
astara sahiptir.
• Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının
açılmasını engeller.
• Tüm kaynak işlerinde veya ısıl
işlemlerinde cam end., metal sanayi ve
dökümhanelerde üstün koruma sağlar.

• These gloves are made of high grade
of split and grain leathers against high
resistance to abrasion and puncture.
• Sweat absorbing Aramid lining inside
the all part of glove, reduce the heat
transmission.
• Specialized stitch method prevents the
gloves on the finger parts.
• Provides superior protection on welding
and thermal applications,glass & metal
industry and foundries.

• Aşınma,yırtılma ve delinmelere
karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal
edilmiştir.
• Isı iletimini azaltan tam kaplı Aramid
astara ve konça sahiptir.
• Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının
açılmasını engeller.
• Elastik bilekliklidir.
• Tüm kaynak işlerinde veya ısıl
işlemlerinde cam end., metal sanayi ve
dökümhanelerde üstün koruma sağlar.

• These gloves are made of high grade
of split leather against high resistance to
abrasion and puncture.
• Sweat absorbing Aramid lining inside
the all part of glove, reduce the heat
transmission.
• Specialized stitch method prevents the
gloves on the finger parts.
• Ivrist part is elastic.
• Provides superior protection on welding
and thermal applications,glass & metal
ndustry and foundries.

• Aşınma, yırtılma ve delinmelere
karşı yüksek kalite yarma deriden imal
edilmiştir.
• Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara
sahiptir.
• Isının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılır.
• Yanma direnci yüksektir.
• Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının
açılması engellenir.
• Bilek kısmında ekstra takviyesi vardır.
• Tüm kaynak işlerinde veya ısının yüksek
olduğu işlerde, cam endüstrisi, metal sanayi
ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar.

• These gloves are made of high grade
of split leathers against high resistance to
abrasion and puncture.
• Sweat absorbing cotton lining inside
the all part of glove, reduce the heat
transmission.
• Specialized stitch method prevents the
gloves on the finger parts.
• Provides superior protection on welding
and thermal applications,glass & metal
industry and foundries.

• Aşınma, yırtılma ve delinmelere karşı
yüksek kalite yarma deriden imal edilmiştir.
• Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara
sahiptir.
• Yanma direnci yüksektir.
• Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının
açılması engellenir.
• Avuç içinde ve başparmakta ekstra takviye
vardır.
• Tüm kaynak işlerinde veya ısının yüksek
olduğu işlerde, cam endüstrisi, metal sanayi
ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar.

• These gloves are made of high grade of
split leathers against high resistance to abrasion
and puncture.
• Sweat absorbing cotton lining inside the all part
of glove, reduce the heat transmission.
• Specialized stitch method prevents the gloves
on the finger parts.
• On the palm and thumb there are extra
reinforcement.
• Provides superior protection on welding and
thermal applications,glass & metal industry and
foundries.

• El üstü ve avuç içi tamamen
esnek kaliteli Zig Deriden üretilmiştir.
• Esnekliği sayesinde rahat kullanım ve
hassasiyet sağlar.
• Bilekten sonrası tamamen yarma
deridir.
• Argon kaynağı işlerinde uygun koruma
sağlar.

• Hand part is made of a grade grain
leather.
• Provides comfort and sensitiveness due
to its flexibilitiy.
• Beside the hand part, material is split
leather.
• Provides appropriate protection on argon
welding application.

• Aşınma ve delinmelere karşı
yüksek kaliteli yarma deriden imal
edilmiştir.
• Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk
astara sahiptir.
• Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının
açılmasını engeller.
• Tüm kaynak işlerinde veya ısıl
işlemlerinde cam end., metal sanayi ve
dökümhanelerde üstün koruma sağlar.
• Avuç içi tam takviyelidir.

• These gloves are made of high grade
of split leathers against high resistance to
abrasion and puncture.
• Sweat absorbing cotton lining inside
the all part of glove reduce the heat
transmission.
• Specialized stitch method prevents the
gloves on the finger parts.
• Provides superior protection on welding
and thermal applications, glass & metal
industry and foundries.
• The palm part is extra reinforced.

E-1301 Kaynak Eldiveni / Welding Glove

4234 41314X
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 30
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-1303 Kaynak Eldiveni / Welding Glove

4132 413X4X
Beden-Size: 11 - 35cm
Çift / Koli - Pair / Box : 30
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-1304 Kaynak Eldiveni / Welding Glove

4122 413X4X

EN 12477:2001 (TypeA)
Beden-Size: 10/XL - 35cm
Çift / Koli - Pair / Box : 30
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-1307 Kaynak Eldiveni / Welding Glove

2123 413X4X

EN 12477:2001 (TypeA)
Beden-Size: 11 - 40cm
Çift / Koli - Pair / Box : 30
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-1310 Kaynak Eldiveni / Welding Glove

4133 413X4X

EN 12477:2001 (TypeA)
Beden-Size: 10/XL - 35cm
Çift / Koli - Pair / Box : 30
Çift / Paket- Pair / Pack :1
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Metal Örgü Eldiven / Metal Chainmail Glove
• STARLINE metal örgü eldivenler, bıçak veya benzeri ürün kullanımında oluşabilecek kesilmelere veya diğer yaralanmalara karşı kesin
koruma sağlar. Bu eldivenler özellikle mezbahalarda, et işleme tesislerinde, endüstriyel mutfak ve işletmelerde, kesimhanelerde, balık ve kabuklu
deniz ürünleri işleme tesislerinde, kümes hayvanları tesislerinde, büyük ölçekli kamu kantinlerinde ve süpermarketlerde, plastik ve deri işleme
alanlarında, tekstil sektöründe, terzilik ve kağıt işlerinde, ahşap ve cam işleme işlerinde ve laboratuar gibi ortamlarda kullanılabilir.
• STARLINE metal chainmail protective gloves provide sure protection against cuts and other injuries to all jobs which entail manipulating a
knife or similar tool in the direction of the hand or forearm. These gloves are worn particularly when using knives in abattoirs, meat processing
plants, industrial kitchens and businesses, cutting, suit for slaughterhouses, used for fish and shellfish processing, poultry processing, large-scale
public canteens, supermarkets, plastic and leather processing, textile, tailoring and paper industry, wood processing, glass processing, laboratory
containment and other fields.

RTCMG-01

RTCMG-02

RTCMG-03

EN 1082-1
Beden-Size: S, M, L, XL
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

Metal Örgü Önlük / Metal Chainmail Apron
• Bıçak ve benzeri kesici ürünlerin oluşturabileceği kesilmelerden ve yaralanmalardan koruma
amaçlıdır.
• Her bir halka birbirine tek tek kaynaklanmıştır ve sağlamlığının kalitesini denetlemek için defalarca test edilmiştir.
• 70 x 56 cm ölçülerindedir.
• Herhangi bir şekilde alerji yapmaz.
• Elektrik oluşturabilecek ürünlerin, elektrikli el aletlerinin ve cihazların yanında kullanılmamalıdır.
• Normal çalışma koşulları düşünülerek dizayn edilmiştir.
• This apron will only protects against cuts and other injuries caused by knives or manual
cutting equipments.
• Each ring is individually welded together and tested several times to check the quality of durability.
• The dimensions are 70 x 56 cm.
• Does not cause allergy.
• Should not be worn near electrical appliances or equipments.
• They have been designed to be used in normal working conditions..

EN ISO 13998

Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

636700 Kesilmeye Dirençli Eldiven (Gıda) / Cut Resistance Glove
• Dikişsiz NAYLON+LİKRA Karışımı 15-G yüksek kalite astarı vardır.
• Hava geçirgenliği sayesinde terletme yapmaz.
• Aşınma ve yırtılmalara karşı uzun süre dayanıklılık sağlar.
• Kesilmelere karşı yüksek dirençlidir
• It has a high quality liner which is the mixture of seamless NYLON + LYCRA.
• It does not sweating due to the air permeability.
• Provides long-term durability against abrasion and tear.
• It is highly resistant to cuts.

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

3541
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STL-38 Doğal Kauçuk Eldiven / Natural Rubber Glove
• Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
• Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
• Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuvar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri
ve boya sanayinde kullanmak için uygundur.
• The patterned palm and fingers give excellent grip in both wet and dry conditions.
• Cotton flock-lining offers added comfort and better absorption of perspiration.
• It is dsuirable for; Wet and dry conditions, chemical and laboratory work, general maintenance,
cleaning, construction and painting.

Çift / Koli - Pair / Box : 144
Çift / Paket- Pair / Pack : 1

1010

AKL

Malzeme / Material

Tip / Type

Uzunluk / Lenght (mm)

Kalınlık / Thickness (mm)

Beden / Size

Renk / Color

CAT.

Doğal Kauçuk /
Natural Rubber

Pamuk Astar /
Interlog

300 mm

0.38 mm

7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5

Mavi / Blue

3

E-540 Doğal Kauçuk Eldiven / Natural Rubber Glove
• Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
• Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
• Islak ve kuru koşullarda,Kimyasal ve laboratuvar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri
ve boya sanayinde kullanmak için uygundur.
• The patterned palm and fingers give excellent grip in both wet and dry conditions.
• Cotton flock-lining offers added comfort and better absorption of perspiration.
• It is dsuirable for; Wet and dry conditions, chemical and laboratory work, general maintenance,
cleaning, construction and painting.

Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack : 1

4131

AKL

X2XXXX

Malzeme / Material

Tip / Type

Uzunluk / Lenght (mm)

Kalınlık / Thickness (mm)

Beden / Size

Renk / Color

CAT.

Doğal Kauçuk /
Natural Rubber

Pamuk Astar /
Interlog

300 mm

1.4 mm

7-7,5-8-8,5-9-9,510-10,5

Mavi / Blue

3

TK01-M Niktril Eldiven / Nitrile Glove
EN 455
Beden-Size: S, M, L, XL
Çift / Koli - Pair / Box : 1000
Çift / Paket- Pair / Pack :100

• Tek kullanımlıktır.
• % 100 nitrildir ve pudrasızdır.
• Mavi renklidir.
• Her iki elede uyumludur.
• Lateks içermez.
• Parmak kısımları dokuludur.
• Steril değildir. Ameliyatlarda
kullanılmaz.
• Kimyasal maddeler için koruyucu
olarak kullanılmaz.
• Kalınlık : 0.08mm

• It is for single use.
• It is 100% powder free nitrile glove.
• Blue color.
• Contains no latex.
• Finger parts are textured.
• Suitable for both hands.
• Non-sterile. Do not use in surgery.
• Do not use for chemical protection.
• Thickness : 0.08mm

• Tek kullanımlık pudralı lateks
eldiven.
• Beyaz renklidir.
• Her iki elede uyumludur.
• Steril değildir, ameliyatlarda
kullanılmaz.
• Kimyasal maddeler için koruyucu
olarak kullanılmaz.

• Powdered latex glove for single use.
• White color.
• Finger parts are textured.
• Suitable for both hands.
• Contains no latex.
• Non-steril. Do not use in surgery.
• Do not use for chemical protection.

TK02P-B Lateks Eldiven / Latex Glove
EN 455
Beden-Size: S, M, L, XL
Çift / Koli - Pair / Box : 1000
Çift / Paket- Pair / Pack :100

www.starlinesafety.com
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E-203 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 288
Çift / Paket- Pair / Pack :12

• Pamuk astar üzerine yarım nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Half of the glove is nitrile coated for
protection from applications which consists
oil and grease.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

• Pamuk astar üzerine yarım nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Half of the glove is nitrile coated on
cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

• Pamuk astar üzerine yarım nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Half of the glove is nitrile coated on
cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

• Pamuk astar üzerine tam nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Nitrile coated glove on cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

• Pamuk astar üzerine tam nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Nitrile coated glove on cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

• Pamuk astar üzerine tam nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Nitrile coated glove on cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

E-204 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 288
Çift / Paket- Pair / Pack :12

E-205-Y Nitril Eldiven / Nitrile Glove

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :12

E-205-B Blue Nitril Eldiven / Nitrile Glove

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :12

E-206-Y Nitril Eldiven / Nitrile Glove

Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :12

E-206-B Blue Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4111
Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :12

16

www.starlinesafety.com

HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
STL / LFKY Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4111
Beden-Size: 8/M, 9/L,10/X
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

• Pamuk astar üzerine tam nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Nitrile coated glove on cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditiotins.
• One of the best quality glove in its class.

• APamuk astar üzerine tam nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Nitrile coated glove on cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

• Pamuk astar üzerine yarım nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Nitrile coated glove on cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

• Pamuk astar üzerine yarım nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Nitrile coated glove on cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

• Pamuk astar üzerine tam nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Nitrile coated glove on cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

• Pamuk astar üzerine tam nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Nitrile coated glove on cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

STL / LFKB Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4121
Beden-Size: 8/M, 9/L,10/X
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

STL / LPKY Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4111
Beden-Size: 8/M, 9/L,10/X
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

STL / LPKB Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4121
Beden-Size: 8/M, 9/L,10/X
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

E-201 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

3121
Beden-Size: 8/M, 9/L,10/X
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-201 Blue Nitril Eldiven / Nitrile Glove

3121
Beden-Size: 8/M, 9/L,10/X
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :1
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E-200 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

3121
Beden-Size: 8/M,9/L,10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Pamuk astar üzerine yarım nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Nitrile coated glove on cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

• Pamuk astar üzerine yarım nitril
kaplamadır.
• Yağlara ve greslere karşı iyi koruma
sağlar.
• Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya
kuru uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Kendi sınıfında en kaliteli ürünlerden
biridir.

• Nitrile coated glove on cotton lining.
• Provides good protection against oils and
greases.
• Good abrasion resistance on wet and dry
conditions.
• One of the best quality glove in its class.

• Aşınma direncinin gerekli olduğu
uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Pamuk astar üzerine yarım kaplaması
sayesinde eller kolaylıkla hava alır.
• Özellikle doğru mekanik koruma
sağlamak amacıyla orta düzeyde işler
için tasarlanmıştır.

• Designed for use where abrasion
resistance is needed.
• Due to the half coating, hands can breath
easily.
• Specially designed for jobs in medium
levels in order to provide mechanical
protection correctly.

• Aşınma direncinin gerekli olduğu
uygulamalar için tasarlanmıştır.
• Pamuk astar üzerine yarım kaplaması
sayesinde eller kolaylıkla hava alır.
• Özellikle doğru mekanik koruma
sağlamak amacıyla orta düzeyde
işler için tasarlanmış. Hafif hizmet
uygulamaları için en ekonomik
seçenek biridir.

• Nitrile coated cotton glove.
• Designed for use where abrasion
resistance is needed.
• Due to the half coating, hands can breath
easily.
• Specially designed for jobs in medium
levels in order to provide mechanical
protection correctly. It is one of the
most economical option for light duty
applications.

E-200 Blue Nitril Eldiven / Nitrile Glove

3121
Beden-Size: 8/M,9/L,10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-211 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

3121
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :12

E-241 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

3111
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :12

18

www.starlinesafety.com

HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
E-372 Nitril Eldiven / Nitrile Glove
• Yüksek kaliteli TAM kaplamalı nitril eldivendir.
• Terletme yapmaz, emniyet bileklikdir.
• Genel amaçlı tüm işlerde aşınmaya karşı dayanıklılık gösterir.
• Petrol, yağ, hafif kimyevi malzemelerin kullanıldığı ağır sanayi işlerde üstün koruma sağlar.
• High quality, full nitrile coated glove.
• Does not make any sweating. It has safety cuff.
• Resistant to abrasion while using on general applications.
• Provides excellent protection in heavy industries where petrol, oil and chemicals are used.

Beden-Size: 8/M, 9/L,10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :12

4221

E-370 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4121
Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack : 12

• Yüksek kaliteli TAM kaplamalı
Nitril eldivendir.
• Eldivenin tamamı pamuk astarlıdır
• Terletme yapmaz, emniyet bileklikdir
• Genel amaçlı tüm işlerde aşınmaya
karşı dayanıklılık gösterir.
• Petrol, yağ, hafif kimyevi malzemelerin
kullanıldığı ağır sanayi işlerde üstün
koruma sağlar.

• High quality, full nitrile coated glove.
• All parts are cotton lined.
• Does not make any sweating.It has
safety cuff.
• Resistant to abrasion while using on
general applications.
• Provides excellent protection in heavy
industries where petrol, oil and chemicals
are used.

• Yüksek kaliteli YARIM kaplamalı
Nitril eldivendir.
• Eldivenin tamamı pamuk astarlıdır
• Terletme yapmaz, emniyet bileklikdir
• Genel amaçlı tüm işlerde aşınmaya
karşı dayanıklılık gösterir.
• Petrol, yağ, hafif kimyevi malzemelerin
kullanıldığı ağır sanayi işlerde üstün
koruma sağlar.

• High quality, half nitrile coated glove.
• All parts are cotton lined.
• Does not make any sweating.It has
safety cuff.
• Resistant to abrasion while using on
general applications.
• Provides excellent protection in heavy
industries where petrol, oil and chemicals
are used.

• Yüksek kaliteli TAM kaplamalı
Nitril eldivendir.
• Eldivenin tamamı pamuk astarlıdır
• Terletme yapmaz, örgü bileklikdir
• Genel amaçlı tüm işlerde aşınmaya
karşı dayanıklılık gösterir.
• Petrol, yağ, hafif kimyevi malzemelerin
kullanıldığı ağır sanayi işlerde üstün
koruma sağlar.

• High quality, full nitrile coated glove.
• All parts are cotton lined.
• Does not make any sweating. Wrist part
is knitted.
• Resistant to abrasion while using on
general applications.
• Provides excellent protection in heavy
industries where petrol, oil and chemicals
are used.

• Yüksek kaliteli YARIM kaplamalı
Nitril eldivendir.
• Eldivenin tamamı pamuk astarlıdır
• Terletme yapmaz, örgü bileklikdir
• Genel amaçlı tüm işlerde aşınmaya
karşı dayanıklılık gösterir.
• Petrol, yağ, hafif kimyevi malzemelerin
kullanıldığı ağır sanayi işlerde üstün
koruma sağlar.

• High quality, half nitrile coated glove.
• All parts are cotton lined.
• Does not make any sweating. Wrist part
is knitted.
• Resistant to abrasion while using on
general applications.
• Provides excellent protection in heavy
industries where petrol, oil and chemicals
are used.

E-371 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4121
Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack : 12

E-380 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4121
Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack : 12

E-381 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4121
Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack : 12
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111818 Köpük Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4121

(Avuç içi Puanlı/ With Dots)

Beden-Size: 7-8-9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz NAYLON+LİKRA Karışımı
18-G yüksek kaliteli astarı vardır.
• Avuç içi ve parmak uçları ULTRA İNCE
KÖPÜK NİTRİL kaplamadır.
• Hava geçirgenliği sayesinde terletme
yapmaz. Toz , yağ ve kir gerektiren
uygulamalarda üstün koruma sağlar.
• Kayma riskini azaltan Avuç içi Nitril Puan
takviye edilmiştir.
• Köpük yapısı sayesinde kuru ve yağlı
malzemeleri mükemmel kavraması ile el
becerisini arttırır ve yüksek duyarlılıktadır.
• Küçük maddelerle çalışmalarda mükemmel
hassasiyet tsağlar.

• Seamless glove with high quality 18G
nylon + lycra liner.
• Palm and fingers are coated by micro thin foam
nitrile.
• Pvc dots on palm.
• Do not cause sweating due to air breathibility.
• Provides excellent protection on applications
which consist dust, oil and dirth.
• Due to its foam coating, holding the dry or oily
materials is perfect.
• It is very comfortable for the works which
requiring precision with a small hand tools.

111815G Köpük Nitril Eldiven / Foam Glove

4121
Beden-Size: 7-8-9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz NAYLON+LİKRA Karışımı
18-G yüksek kalite astarlıdır.
• Avuç içi parmak uçları ULTRA İNCE KÖPÜK
NİTRİL kaplamadır.
• Hava geçirgenliği sayesinde terletme yapmaz. Toz , yağ ve kir gerektiren uygulamalarda üstün koruma sağlar.
• Köpük yapısı sayesinde kuru ve yağlı
malzemeleri mükemmel kavraması ile el
becerisini arttırır ve yüksek duyarlılıktadır
• Küçük maddelerle çalışmalarda mükemmel
hassasiyet sağlar.

• Seamless glove with high quality 18G
nylon + lycra liner.
• Palm and fingers are coated by micro thin foam
nitrile.
• Do not cause sweating due to air breathibility.
• Provides excellent protection on applications
which consist dust, oil and dirth.
• Due to its foam coating, holding the dry or oily
materials is perfect.
• It is very comfortable for the works which
requiring precision with a small hand tools.

111801 Köpük Nitril Eldiven / Foam Glove

4132
Beden-Size: 7-8-9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz NAYLON+LİKRA Karışımı
15-G yüksek kalite astarı vardır.
• Avuç içi parmak uçları ULTRA İNCE KÖPÜK
NİTRİL kaplamadır.
• Hava geçirgenliği sayesinde terletme
yapmaz. Toz , yağ ve kir gerektiren
uygulamalarda üstün koruma sağlar.
• Köpük yapısı sayesinde kuru ve yağlı
malzemeleri mükemmel kavraması ile el
becerisini arttırır ve yüksek duyarlılıktadır.
• Aşınma ve yırtılmalara karşı uzun süre
dayanıklılık sağlar.

• Seamless glove with high quality 15G
nylon + lycra liner.
• Palm and fingers are coated by micro
thin foam nitrile.
• Do not cause sweating due to air
breathibility.
• Provides excellent protection on
applications which consist dust, oil and
dirth.
• Due to its foam coating, holding the dry
or oily materials is perfect.
• Tear and abrasion resistance provide
long life.

111865 Köpük Nitril Eldiven / Foam Glove

4132
Beden-Size: 7-8-9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz NAYLON+LİKRA Karışımı
15-G yüksek kalite astarı vardır.
• Avuç içi ve el üstü yarım ULTRA İNCE
KÖPÜK NİTRİL kaplamadır.
• Hava geçirgenliği sayesinde terletme
yapmaz. Toz , yağ ve kir gerektiren
uygulamalarda üstün koruma sağlar.
• Köpük yapısı sayesinde kuru ve yağlı
malzemeleri mükemmel kavraması sayesinde
el becerisini arttırır ve yüksek duyarlılıktadır.
• Aşınma ve yırtılmalara karşı uzun süre
dayanıklılık sağlar.

• Seamless glove with high quality 15G
nylon + lycra liner.
• Palm is coated by micro thin foam nitrile.
• Do not cause sweating due to air
breathibility.
• Provides excellent protection on
applications which consist dust, oil and
dirth.
• Due to its foam coating, holding the dry
or oily materials is perfect.
• Tear and abrasion resistance provide
long life.

111805 Köpük Nitril Eldiven / Foam Glove

4121
Beden-Size: 7-8-9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz NAYLON+LİKRA Karışımı
15-G yüksek kalite astarı vardır.
• Avuç içi ve elin tamamı ULTRA İNCE
KÖPÜK NİTRİL kaplamadır.
• Hava geçirgenliği sayesinde terletme
yapmaz toz, yağ ve kir gerektiren
uygulamalarda üstün koruma sağlar.
• Köpük yapısı sayesinde kuru ve yağlı
işlerde mükemmel kavraması ile el becerisini
arttırır ve yüksek duyarlılıktadır. Sızıntıları
engeller.
• Aşınmaya ve yırtılmalara karşı uzun süre
dayanıklılık sağlar.

• Seamless glove with high quality 15G
nylon + lycra liner.
• Palm and back are coated by micro thin
foam nitrile.
• Do not cause sweating due to air
breathibility.
• Provides excellent protection on
applications which consist dust, oil and
dirth prevent leaks.
• Excellent abrasion resistance and
high quality coating provides excellent
protection in oily and wet conditions.

• Dikişsiz NAYLON+LİKRA Karışımı
13-G yüksek kalite astar
• Avuç içi parmak uçları ULTRA İNCE KÖPÜK
NİTRİL kaplama
• Daha iyi kavrama için KABARTMALI avuç
içi yapısı
• Köpük yapısı ile kuru ve yağlı malzemeleri
mükemmel kavraması sayesinde el becerisini
arttırır ve yüksek duyarlılıktadır
• Aşınmaya ve yırtılmalara karşı uzun süre
dayanıklılık sağlar.

• Seamless glove with high quality 13G
nylon + lycra liner.
• Excellent abrasion resistance and
high quality coating provides excellent
protection in oily and wet conditions.
• Foam nitrile coating is ultra-thin.
• Top surface provides air breathing to
hands.
• Due to the patterns in the palm, gripping
capability is increased.

111555 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4122
Beden-Size: 7-8-9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

20

www.starlinesafety.com

HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
151600 Köpük Nitril Eldiven / Oil Series

4121

4/3 Kaplama / 4/3 Coating

Beden-Size: 8/M, 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz 18-G NAYLON+LİKRA karşımı
özel astarı vardır.
• Kendi sınıfının en ince ipliğinden üretilerek ellerdeki hakimiyet ve duyarlılığı en üst
seviyede tutar.
• Yüksek kalite astar üzerine YARIM nitril
ve 2.kat olarak pürüzlü nitril atılmıştır. Bu
kaplama sayesinde yağlı ve ıslak nesnelerde
mükemmel kavrama ve hassasiyet sağlar.
• 3/4 kaplaması sayesinde eller hava alabilir.
• Yağlı ortamlarda yüksek mekanik işlerde
aşınma ve yırtılmalara karşı yüksek direnç
gösterir.

• Seamless glove with 18G nylon+lycra liner.
• It is produced from the finest yarn of its class
and keeps the dominance and sensitivity in the
hands at the highest level.
• Half of the glove is nitrile coated on high quality
lining and second layer is coated with rough
nitrile. This coating provides excellent grip and
precision in oily and wet objects.
• Due tu the 3/4 coated boards of the gloves
provide breathability to the hands
• High resistance to abrasion and tear in high
mechanical work in oily enviroments.

• Dikişsiz 18-G NAYLON+LİKRA karşımı
özel astarı vardır.
• Kendi sınıfının en ince ipliğinden üretilerek
ellerdeki hakimiyet ve duyarlılığı en üst
seviyede tutar.
• Yüksek kalite astar üzerine TAM nitril
ve 2.kat olarak pürüzlü nitril atılmıştır,bu
kaplama sayesinde yağlı ve ıslak nesnelerde
mükemmel kavrama ve hassasiyet sağlar.
• Yağlı ortamlarda yüksek mekanik işlerde
aşınma ve yırtılmalara karşı yüksek direnç
gösterir.

• Seamless glove with 18G nylon+lycra liner.
• It is produced from the finest yarn of its class
and keeps the dominance and sensitivity in the
hands at the highest level.
• Full of the glove is nitrile coated on high quality
lining and second layer is coated with rough
nitrile. This coating provides excellent grip and
precision in oily and wet objects.
• High resistance to abrasion and tear in high
mechanical work in oily enviroments.

• Avuç içi ve parmaklar polyester
astar üzerine köpük nitril kaplamalıdır.
•El üstü açık olduğundan dolayı rahat
hava alabilir ve terletme yapmaz.
• Üstün aşınma direnci dışında, yüksek
kalite köpük nitril kaplaması yağlı ve
ıslak ortamlarda üstün koruma sağlar.
• Genel amaçlı tüm sanayi işleri, inşaat,
lojistik ve depolama hizmetlerinde
kullanım için çok uygundur.

• The palm and fingers are foam nitrile
coated on polyester lining.
• Deaeration of the hands due to the open
upper surface and do not cause sweat.
• Beside the excellent abrasion resistance,
high quality coating provides excellent
protection in oily and wet conditions.
• Suitable for use in all industries for
general purposes, construction, logistics
and handling operations.

• Avuç içi ve parmaklar naylon astar
üzerine köpük nitril kaplamalıdır.
•El üstü açık olduğundan dolayı rahat
parmaklar daha rahat hareket edebilir.
• Hava alır yapısı terlemeyi önler.
• Üstün aşınma direnci dışında, yüksek
kalite köpük nitril kaplaması yağlı ve
ıslak ortamlarda üstün koruma sağlar.
• Genel amaçlı tüm sanayi işleri, inşaat,
lojistik ve depolama hizmetlerinde
kullanım için çok uygundur.

• The palm and fingers are foam nitrile
coated on nylon lining.
• Confortable movement of the fngers due
to the open upper surface.
• Breathable structure prevents sweating.
• Beside the excellent abrasion resistance,
high quality coating provides excellent
protection in oily and wet conditions.
• Suitable for use in all industries for
general purposes, construction, logistics
and handling operations.

151615 Köpük Nitril Eldiven / Oil Series

4121

4/4 Kaplama / 4/4 Coating

Beden-Size: 8/M, 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-93 Köpük Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4121
Beden-Size: 7, 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-58 Köpük Nitril Eldiven / Foam Glove

4122
Beden-Size: 7, 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

E-91 Mikro Köpük Nitril Eldiven / Micro Foam Glove

4121
Beden-Size: 7, 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• NAYLON-SPANDEX Karışımı yüksek
kalite astarlıdır.
• Avuç içi parmak uçları Mikro Gözenekli
KÖPÜK NİTRİL kaplamadır.
• Hava geçirgenliği sayesinde terletme
yapmaz, toz, yağ ve kirden korur.
• Hassasiyet gerektiren tüm işlerde lider
eldivendir.
• Mükemmel kavraması sayesinde el
becerisini arttırır ve yüksek duyarlılıktadır.
• Aşınmaya karşı uzun süre dayanıklılık
sağlar.

• High grade of liner with mix of nylon
and spandex.
• Palm and fingers are coated by micro
foam nitrile.
• Do not cause sweating due to air
breathibility.
• Leading glove for precision tasks.
• Excellent grip improves the dexterity.
High sensitivity on hands.
• High resistance to abrasion.

E-92 Mikro Köpük Nitril Eldiven / Micro Foam Glove

4121

Avuç içi Puanlı/ With Dots

Beden-Size: 7, 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• NAYLON-SPANDEX Karışımı yüksek
kalite astarlıdır.
• Avuç içi parmak uçları Mikro Gözenekli
KÖPÜK NİTRİL kaplama ve takviyeli PVC
noktalara sahiptir.
• Hava geçirgenliği sayesinde terletme
yapmaz toz, yağ ve kirden korur.
• Hassasiyet gerektiren tüm işlerde lider
eldivendir.
• Mükemmel kavraması sayesinde el
becerisini arttırır ve yüksek duyarlılıktadır.
• Aşınmaya karşı uzun süre dayanıklılık sağlar.

• High grade of liner with mix of nylon
and spandex.
• Palm and fingers are coated by micro
foam nitrile. PVC dots are available.
• Do not cause sweating due to air
breathibility and protects from dust, oil and
dirth.
• Leading glove for precision tasks.
• Excellent grip improves the dexterity.
High sensitivity on hands.
• High resistance to abrasion.
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E-42 Antistatik PU Eldiven / Antistatic PU Glove

4041
Beden-Size: 7-8-9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz 13-G Poliamid ve Carbon
astarı vardır.
• Yüksek aşınma ve yırtılma direnci sayesinde iyi koruma sağlar.
• Açık üst yüzeyi sayesinde ellerin hava
alması sağlanır.
• Avuç içi ve parmak uçları PU kaplamalıdır.
• NAYLON astar içerisinde Antistatik iplik
vardır.
• Elektronik,PC,Cep Telefonu v.s gibi işlerde
ürün ile temasta elektrostatik enerji üretmeyi
engeller.
• Hassas işlerde üstün beceri sağlar.

• Seamless glove with 13 – G polyamid and
carbon liner.
• Provide suitable protection due to the high
abrasion resistance.
• Deaeration of the hands due to the open upper
surface.
• Palm and fingers are PU coated.
• Inside the nylon lining there is antistatik yarn.
• Due to the polyamide and carbon fiber mixture of
lining electrostatic energy production is blocked.
• Especially in textile, machinery and electronic
industries, used in situations where do not want
feel static electric during contacting with the
product.

• Dikişsiz 18-G NAYLON astarı
vardır.
• Avuç içi ve parmak uçları yüksek kalite
PU kaplamadır.
• Örme bilekliklidir, ellerinizi tam kavrar.
• Kuru ve az yağlı ortamlarda küçük
nesneler ile çalışanlar için idealdir.
• Hassas işlerde üstün beceri sunar.
Sınıfının en hafifi ve incesidir.

• Seamless glove with 18 – G liner.
• Palm and fingers are high grade PU coated.
• Ideal for users who work in the dry and light oily
area with small objects.
• The wrist part is knitted and fit the hand
perfectly.
• Excellent performance on precision applications.
• Suitable for use in light mechanical work in
every industry. It is the lightest and thinest in its
class.

• Dikişsiz 13-G Polyester astar
• Avuç içi ve parmak uçları PU
kaplamadır.
• Örme bilekliklidir, ellerinizi tam kavrar.
• Hassas işlerde üstün beceri ve ekonomik
çözüm sunar.
• Kuru ve az yağlı ortamlarda küçük nesneler
ile çalışanlar için idealdir.
• Aşınma ve yırtılma direnci yüksektir.
•Farklı endüstriler için renk seçeneği bir
avantajdır.

• Seamless glove with 13-G polyester liner.
• Palms and fingers are high grade PU
coated.
• The wrist part is knitted and fit the hand
perfectly.
• Suitable for use in various industries and
mechanical works.
• Ideal for people who works with small objects in
dry and less oily areas.
• Designed for the environments where abrasion
and tear resistant required.
• Color option is advantage for different kinds of
industries.

• Ellerinizi sıcak tutmak için %100
akrilik astardan üretilmiştir.
• Yüksek görünümlü fosforlu iplik ile
üretilmiştir.
• Avuç içi ve parmak uçları LATEKS
kaplamalıdır.
• Kesilme direnci yüksek bu eldiven
ile soğuk ortamlarda, inşaatlarda ve
metal sanayide soğuğa karşı yüksek
performans sergiler.

• %100 Acrylic lining to keep hands
warm.
• It is produced with highly visible
phosphor yarn.
• Latex coated on the palm and finger tips.
• This high cut resistant glove has high
performance in cold environments,
construction and metal industries.

• Örme bileklikli pamuk astarlıdır.
• Avuç içi ve parmak uçları doğal
kauçuktur.
• Islak ve kuru ortamlarda mükemmel
bir kavrama sağlar.
• Ekonomik bir modeldir.
• Kaymaz özelliği sayesinde camcı
eldiveni olarakta bilinir.
• İnşaat ve yapı işlerinde ,demir, tuğla
gibi malzemelerde rahat ve güvenli
kullanım sağlar.

• Cotton lined glove with knitted wrist.
• The palm and fingers are made of natural
rubber.
• Provide excellent grip in dry and wet
surfaces
• It is an economic model.
• E-52 is known as glazier glove because
of non-slip feature.
• Used in various industries such as glass,
transportation, construction and metal
industry.

• Örme bileklikli pamuk astarlıdır.
• Avuç içi ve parmak uçları doğal
kauçuktur.
• Islak ve kuru ortamlarda mükemmel
bir kavrama sağlar.
• Kaymaz özelliği sayesinde camcı
eldiveni olarakta bilinir.
• İnşaat ve yapı işlerinde ,demir, tuğla
gibi malzemelerde rahat ve güvenli
kullanım sağlar.

• Cotton lined glove with knitted wrist.
• The palm and fingers are made of natural
rubber.
• Provide excellent grip in dry and wet
surfaces
• E-52 is known as glazier glove because
of non-slip feature.
• Used in various industries such as glass,
transportation, construction and metal
industry.

E-50 PU Eldiven / PU Glove

2131
Beden-Size: 7-8-9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-49 PU Eldiven / PU Glove

4131
Beden-Size: 7-8-9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

126615 Kış Eldiveni / Cold Glove

1141

01X

Beden-Size: 9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-52 Lateks Eldiven / Latex Glove

2343
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

E-54 Lateks Eldiven / Latex Glove

3142
Beden-Size: 9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :1
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E-43 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4121
Beden-Size: 7, 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 360
Çift / Paket- Pair / Pack :12

• Dikişsiz Polyester astar vardır.
• Avuç içi ve parmak uçları nitril kaplamadır.
• Aşınma ve yırtılmalara karşı koruma sağlar.
• Yağlı ve ıslak cisimlerde avuç içinden
sızdırmazlık özelliğine sahiptir.
• Genel amaçlı tüm işlerde kolay ve ekonomik
çözüm sunar.
• Renk seçeneği birçok endüstride avantaj
sağlar. Koyu renkler kiri belli etmemesi gereken alanlar için idealdir. Ancak ev işlerinde ve
tekstilde açık renkler daha çok avantaj sağlar.

• Seamless glove with polyester liner.
• The palm and fingers are nitrile coated.
• Designed for the environments where abrasion
and tear resistant required.
• The palm has a sealing feature when using the
oily and wet products.
• One of the ideal product for use in general
purpose. Also it is one of the most economical
model in its class.
• Color option is advantage for different kinds
of industries. Dark-lined choices are ideal for
applications which show dirt easily. How-ever in
some areas, like home appliances and textile,
clear coated colors are ideal for person and also
for products.

• Dikişsiz Polyester astar.
• Avuç içi ve parmak uçları Nitril kaplamadır.
• Aşınma ve yırtılmalara karşı koruma sağlar.
• Yağlı ve ıslak cisimlerde avuç içinden
sızdırmazlık özelliğine sahiptir.
• Renk seçeneği birçok endüstride avantaj
sağlar. Koyu renkler kiri belli etmemesi gereken alanlar için idealdir. Ancak ev işlerinde ve
tekstilde açık renkler daha çok avantaj sağlar.

• Seamless glove with polyester liner.
• The palm and fingers are nitrile coated.
• Designed for the environments where abrasion
and tear resistant required.
• The palm has a sealing feature when using the
oily and wet products.
• Color option is advantage for different kinds
of industries. Dark-lined choices are ideal for
applications which show dirt easily. How-ever in
some areas, like home appliances and textile,
clear coated colors are ideal for person and also
for products.

• Naylon astar üzerine köpük nitril
kaplamalıdır.
•El üstü açık olduğundan dolayı rahat
hava alabilir ve terletme yapmaz.
• Üstün aşınma direnci dışında, yüksek
kalite köpük nitril kaplaması yağlı ve
ıslak ortamlarda üstün koruma sağlar.
• Genel amaçlı tüm sanayi işleri, inşaat,
lojistik ve depolama hizmetlerinde
kullanım için çok uygundur.

• Foam nitrile coated on nylon lining.
• Deaeration of the hands due to the open
upper surface and do not cause sweat.
• Beside the excellent abrasion resistance,
high quality coating provides excellent
protection in oily and wet conditions.
• Suitable for use in all industries for
general purposes, construction, logistics
and handling operations.

• Dikişsiz çift katlı Polyester astarı
vardır.
• Avuç içi ve parmak uçları yüksek
kaliteli nitril kaplamadır.
• Aşınma ve yırtılmalara karşı yüksek
koruma sağlar.
• Yağlı ve ıslak işlerde avuç içinden
sızdırmazlık özelliğine sahiptir.
• Genel amaçlı tüm işlerde rahat
kullanımı vardır.

• Seamless glove with double polyester.
• The palm and fingers are high quality
nitrile coated.
• Designed for the environments where
abrasion and tear resistant required.
• The palm has a sealing feature when
using the oily and wet products.
• Suitable for use in various industries and
mechanical works.

• Polyester astar üzerine dalgalı
lateks kaplamalıdır.
• Lateks kaplaması sayesinde kuru,
ıslak ve yağlı ortamlarda rahat bir tutuş
sağlar. Kaydırmazlık özelliği vardır.
• El üstünün açık olması elin hava
almasına yardımcı olur.
• Nitril malzemeye göre daha uzun
ömürlü ve esnektir.
• Bir çok endüstride, metal, inşaat ve
cam sanayisinde kullanılabilir.

• Crinkle latex coated on polyester
lining.
• Due to the crinkle latex coating,
provide excellent grip in dry, wet and oily
enviroment. It has anti-slip feature.
• Dearation of the hands due to the open
upper surface.
• Ideal for use in several industries, such
as metal construction and glass industries.

E-44 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4121
Beden-Size: 7, 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 360
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-57 Köpük Nitril Eldiven / Foam Glove

4122
Beden-Size: 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-46 Nitril Eldiven / Nitrile Glove

4122
Beden-Size: 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-45 Lateks Eldiven / Latex Glove

2131X
Beden-Size: 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 240
Çift / Paket- Pair / Pack :1

E-56 PVC Puanlı Örgü Eldiven / Dots Glove

214X
Beden-Size: 7, 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• 13-6 naylon örgüden üretilmiştir.
• Genel amaçlı kullanımlar için
tasarlanmıştır.
• Avuç içi ve parmak uçlarında ki PVC noktalar
sayesinde üstün kavrama yeteneğine sahiptir.
• Kaplaması yoktur. Bu yüzden eller kolaylıkla
hava alır.
• Koyu rengi sayesinde kiri kolaylıkla belli
etmez.
• Kuru alanlarda kullanmak için ideal bir
eldivendir.
• Kaydırmazlık özelliği, mekanik işlerde,
ambalajlamada,montaj ve paketleme işlerinde
kolaylık sağlar.

• 13-G nylon liner glove.
• Designed for the general use in all
applications.
• This glove does not slip on the surface
due to the PVC dots.
• It is uncoated, so hands can breath
easily.
• It’s dark color does not show dirt.
• Ideal glove for users who work in dry
area.
• Due to the non-slip feature on the
surface,it can be used in construction,
transportation, metal and glass industries.
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636510 Aramid Eldiven / Aramid Glove

144X
Beden-Size: 7-8-9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz 7-G yüksek kalite aramid
eldivendir.
• Kuru ortamlarda keskin ve sıcak nesnelerle
temasta yüksek koruma sağlar.
• Kesilme ve yırtılma direnci mükemmel
seviyededir.
• %100 aramid iplikten örülmüş olup, elastik
bilekliklidir.
• Yüksek kesilme riski taşıyan metal sanayi,
cam sanayi, otomotiv ekipmanları gibi birçok
sanayide yüksek performans sergiler.

• Seamless glove with high quality 7-G
aramid glove.
• Designed for works which could lead to
cuts in dry conditions.
• Cut and tear resistance is excellent.
• Made of 100% aramid yarn and also the
wrist part is elastic.
• Provides high protection in industries such
as metal, glass, automative equipments
which have high cutting risks.

115100 Aramid + Nitril Eldiven / Aramid + Nitrile Glove

4342
Beden-Size: 9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Kesilmelere yol açan uygulamalar
için üretilmiştir.
• Ayrıca aşınma, kesilme, yırtılma ve
delinme direnci çok yüksektir.
• Siyah nitril kaplaması sıvının içeri
sızmasını önler.
• Dokulu nitril kaplaması sayesinde,
kaygan ortamlarda mükemmel kavrama
sağlar.
• Çeşitli sanayi ve mekanik işlerde
kullanmak için uygundur.

• Designed for applications which
could lead to cuts.
• Furthermore, it has high abrasion, cut,
tear and puncture resistance.
• Black nitrile coating prevents leakage of
fluid.
• Due to the textured nitrile coating, excellent grip can be make on slippery surface.
• Suitable for use in various industries and
mechanical work.

839510 Kesilme Dirençli Eldiven / Cut Resistance Glove

4543
Beden-Size: 9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz 10-G yüksek kalite
ARAMİD+ÇELİK ELYAF karışımı astarı
vardır.
• Avuç içi parmaklar kevlar iplikten dikilmiş
deri takviye sayesinde kuru ve yağlı
ortamlarda keskin ve sıcak nesnelerle
temasta yüksek koruma sağlar.
• Aşınma,kesilme,yırtılma ve delinme direnci
sayesinde mükemmel koruma sağlar.
• Yüksek kesilme riski taşıyan metal sanayi,
cam sanayi, otomotiv ekipmanları v.s gibi bir
çok sanayi alanında yüksek koruma sağlar.

• Seamless glove with high quality 10-G
aramid and lycra liner.
• It has high abrasion, cut tear and puncture
resistance.
• Leather reinforcement on the palm and fingers
are sewn with aramid thread and therefore, in
oily and dry applications it provides excellent
protection against sharp and hot objects.
• Provides high protection in industries such as
automotive, which have high cutting risk.
• Provides high protection in industries such as
metal, glass, automative equipments which have
high cutting risks.

135620 Kesilme Dirençli Eldiven / Cut Resistance Glove

4543
Beden-Size: 8-9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz HPPE+CAM ELYAF
karışımı 13-G yüksek kalite astarı vardır.
• Avuç içi ve el üstü yarıya kadar mavi
nitril kaplamadır.
• Mavi nitril üzerine 2.Kat olarak
kaydırmazlığı sağlayan pürüzlü nitril
takviyesi atılmıştır.
• Hareket kabiliyeti geniş olan bu eldiven,
yağlı ortamlarda sızdırmalığı 2 kat
nitrili ile engellemiş olup, HDPE elyaf
sayesinde bir çok sanayide uzun süreli
rahat koruma sağlar.

• Seamless glove with high quality 13G
HPPE and fiber liner.
• Palm and half of back side is coated by
blue nitrile.
• Blue nitrile material is coated by rough
nitrile to provide slipness.
• Leakage has been prevented by its 2
layer nitrile in oily environments and due
to the HDPE fibers it provides comfortable
protection for many industries for a long
time.

135625 Kesilme Dirençli Eldiven / Cut Resistance Glove

4543
Beden-Size: 8-9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz HPPE+CAM ELYAF
karışımı 13-G yüksek kalite astarı vardır.
• Avuç içi ve el üstü tam mavi nitril
kaplamadır.
• Mavi nitril üzerine 2.Kat olarak
kaydırmazlığı sağlayan pürüzlü nitril
takviyesi atılmıştır.
• Hareket kabiliyeti geniş olan bu eldiven,
yağlı ortamlarda sızdırmalığı 2 kat nitrili ile
engellemiş olup, HDPE elyaf sayesinde
bir çok sanayide uzun süreli rahat koruma
sağlar.

• Seamless glove with high quality 13G
HPPE and fiber liner.
• Palm and back side is coated by blue
nitrile.
• Blue nitrile material is coated by rough
nitrile to provide slipness.
• Leakage has been prevented by its 2
layer nitrile in oily environments and due
to the HDPE fibers it provides comfortable
protection for many industries for a long
time.

134620 Kesilme Dirençli Eldiven / Cut Resistance Glove

4344
Beden-Size: 9-10
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1
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• Dikişsiz HPPE+CAM ELYAF
Karışımı 13-G yüksek kalite astarı
vardır.
• Avuç içi ve el üstü yarıya kadar yeşil
nitril kaplamadır.
• Yeşil nitril üzerine 2.Kat olarak
kaydırmazlığı sağlayan pürüzlü nitril
takviyesi atılmıştır.
• Hareket kabiliyeti geniş olan bu
eldiven, yağlı ortamlarda sızdırmalığı
2 kat nitrili ile engellemiş olup, HDPE
elyaf sayesinde bir çok sanayide uzun
süreli rahat koruma sağlar.

• Seamless glove with high quality 13G
HPPE and fiber liner.
• Palm and half of back side is coated by
green nitrile.
• Green nitrile material is coated by rough
nitrile to provide slipness.
• Leakage has been prevented by its 2
layer nitrile in oily environments and due
to the HDPE fibers it provides comfortable
protection for many industries for a long
time.
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145505B Kesilme Dirençli Eldiven / Cut Resistance Glove

4543
Beden-Size: 7, 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz LİKRA+CAM ELYAF karışımı 13-G yüksek kalite astara sahiptir.
• Avuç içi parmak uçları poliüretan
kaplamadır.
• Kesilmez iplik özelliği sayesinde
ve PU kaplaması ile birlikte kuru ve az
yağlı uygulamalarda kesilme,yırtılma ve
aşınmalara karşı yüksek direnç gösterir.

• Seamless glove with high quality
13-G lycra and fiber liner.
• Palm and fingers are coated by PU.
• Due to the cut resistant yarn and
polyurethane coating, it shows high
resistance to cut, tears and abrasions in
dry and oily applications.

E-55 Kesilme Dirençli Eldiven / Cut Resistance Glove

4542
Beden-Size: 7, 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• CAM ELYAF-LİKRA ve NAYLON
karışımı iplikten üretilmiş mükemmel
astara sahiptir.
• Avuç içi ve parmak uçları PU
kaplamadır.
• Aşınma ve kesilmelerde üstün beceri
sağlar.
• Kesilmelere sebebiyet verebilecek tüm
işlerde yüksek koruma sağlar
• Uzun süre verimlilik sağlayarak,
tüketim miktarını kısıtlar.

• Has an excellent the mix nylon
and lycra liner. Palm and fingers are PU
coated.
• Designed for the applications which
could lead to cut.
• It has high abrasion resistance.
• Reduces the amount of consumption by
providing long efficiency.

E-59 Kesilme Dirençli Eldiven / Cut Resistance Glove

4544
Beden-Size: 7, 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz LİKRA+CAM ELYAF
Karışımı 13-G yüksek kalite astara
sahiptir.
• KESİLMEYE dirençli iplik özelliği
sayesinde ve nitril kaplaması ile
birlikte kuru ve az yağlı uygulamalarda
kesilme,yırtılma ve aşınmalara karşı
yüksek direnç gösterir.
• Uzun süre verimlilik sağlayarak tüketim
miktarını kısıtlar.
• Esnektir. Ellerde yorgunluk yapmaz.

• Seamless glove with high quality
13-G lycra and fiber liner.
• Designed to be used in all works which
could leads to cuts. Furthermore it has
high abrasion resistance.
• Providing long efficiency, reduces the
amount of consumption.
• It is flexible. It does not make tiredness to
the hands.

141250Y Kesilme Dirençli Eldiven / Cut Resistance Glove

4342
Beden-Size: 7, 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Dikişsiz HDPE+CAM ELYAF
Karışımı 13-G yüksek kalite astara
sahiptir.
• Avuç içi parmak uçları Poliüretan
kaplamadır.
• KESİLMEZ iplik özelliği sayesinde ve
PU kaplaması ile birlikte kuru ve az
yağlı uygulamalarda kesilme,yırtılma ve
aşınmalara karşı yüksek direnç gösterir.

• Seamless glove with high quality 13G
HDPE and fiber liner.
• The palm and fingers are polyurethane
coated.
• Due to the cut resistant yarn and
polyurethane coating, it shows high
resistance to cut, tears and abrasions in dry
and oily applications.

E-53 Kesilme Dirençli Eldiven / Cut Resistance Glove

4342
Beden-Size: 7, 8, 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• CAM ELYAF-LİKRA ve NAYLON
karışımı iplikten üretilmiş mükemmel
astara sahiptir.
• Avuç içi ve Parmak uçları PU
kaplamadır.
• Aşınma ve Kesilmelerde üstün beceri
sağlar.
• Kesilmelere sebebiyet verebilecek tüm
işlerde yüksek koruma sağlar
• Uzun süre verimlilik sağlayarak,
tüketim miktarını kısıtlar.

• Has excellent nylon and lycra liner.
• Palm and fingers are PU coated.
• Designed for the applications which
could lead to cut.
• It has high abrasion and cut resistance.
• Reduces the amount of consumption by
providing long efficiency.
• It is flexible. Does not make fatigue to
hands.

636700 Kesilmeye Dirençli Eldiven (Gıda) / Cut Resistance Glove

3541

• Dikişsiz NAYLON+LİKRA Karışımı
15-G yüksek kalite astarı vardır.
• Hava geçirgenliği sayesinde terletme
yapmaz.
• Aşınma ve yırtılmalara karşı uzun süre
dayanıklılık sağlar.
• Kesilmelere karşı yüksek dirençlidir.

• It has a high quality liner which is the
mixture of seamless NYLON + LYCRA.
• It does not sweating due to the air
permeability.
• Provides long-term durability against
abrasion and tear.
• It is highly resistant to cuts.

Beden-Size: 9, 10
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

www.starlinesafety.com

25

HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR

E-300 PVC Eldiven / Pvc Glove

4121
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

• Pamuk astar üzerine %100 PVC
kaplamadır.
• PVC kaplama sayesinde ıslak ve yağlı
ortamlarda gereken korumayı sağlar.
• Aşınma direnci yüksek olan PVC
eldivenler, inşaat sektöründe veya
kaplama işlerinde yüksek koruma sağlar
• Yumuşak yapısı sayesinde parmak
ve bilek hareketini kısıtlamaz ve rahat
kullanım sunar.

• Full PVC coating on cotton lining.
• PVC coating provides required protection
in wet and oily environments.
• High abrasion resistance PVC gloves do
not constrain finger and wrist movements
due to the soft structures.
• It is excellent for assembling, packaging,
manufacturing, iron and steel industry,
construction and handling operations.
• Provide great comfort to the users
especially in wet and oily areas because of
not allowing the penetrate of liquids.

• Pamuk astar üzerine yarım PVC
kaplamadır.
• PVC kaplama sayesinde ıslak ve yağlı
ortamlarda gereken korumayı sağlar
• Aşınma direnci yüksek olan PVC
eldivenler, inşaat sektöründe veya
kaplama işlerinde yüksek koruma sağlar
• Yumuşak yapısı sayesinde parmak
ve bilek hareketini kısıtlamaz ve rahat
kullanım sunar.

• Half PVC coating on cotton lining.
• PVC coating provides required protection
in wet and oily environments.
• High abrasion resistance PVC gloves do
not constrain finger and wrist movements
due to the soft structures.
• It is excellent for assembling, packaging,
manufacturing, iron and steel industry,
construction and handling operations.
• Provide great comfort to the users
especially in wet and oily areas because of
not allowing the penetrate of liquids.

• Pamuk astar üzerine %100 PVC
kaplamadır.
• PVC kaplama sayesinde ıslak ve yağlı
ortamlarda gereken korumayı sağlarlar.
• Aşınma direnci yüksektir.

• Pvc coated glove on cotton liner.
• PVC coating provide protection in oily
and wet conditions.
• Abrasion resistance is high.

E-311 PVC Eldiven / Pvc Glove

4121
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

Uzun PVC Eldivenler / Long PVC Gloves

4121
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :12

E-327: 27cm
E-335: 35cm
E-340: 40cm
E-345: 45cm

E-327: 35cm
E-335: 35cm
E-340: 40cm
E-345: 45cm

153410 PVC Eldiven / Pvc Glove

4121
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1
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• Su geçirmez ve kimyasallara dirençli
PVC eldivendir.
• Eldiven tamamen rahat giyilip çıkarılır, tahriş
ve terlemelere karşı %100 pamuk astarlıdır.
• Pamuk astar üzerine PVC kaplama ve
elin tamamı zımpara yüzeyi gibi PVC
kaplanmıştır. Bu kaplama sayesinde yağlı
ve ıslak nesnelerde mükemmel kavrama ve
hassasiyet sağlar.
• Yağlı ortamlarda yüksek mekanik işlerde
aşınmaya karşı yüksek dirençlidir.

• Waterproof and chemical resistant
PVC glove.
• Wearing and taking off is easy.
• Cotton lining protects hands from
irritation and sweating.
• Rough PVC coating on the hands part
provides slipness.
• High abrasion resistance on oily
environment.

HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
D Model Kauçuk Eldivenler / D Rubber Gloves

3111
Beden-Size: 10-11
Çift / Koli - Pair / Box : 120
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Aşınmaya, kopmaya ve delinmeye dayanıklı yapısı ile daha iyi koruma
sağlar.
• Güçlü deterjan, gres yağlar gibi çalışma koşullarında dayanıklıdır.Anatomik
yapısı ile konforludur ve el yorgunluğunu
azaltır.
Kalınlık : 0.50mm

• Provides better protection due to
its high resistance to abrasion tear and
puncture.
• Resistant to detergents, grease and oils.
Anatomicly comfortable with in working
conditions which reduces hand fatigue.
Thickness: 0.50mm

H1-45 / H1-60 Kauçuk Eldivenler / D Rubber Gloves

3121
Beden-Size: 11
Çift / Koli - Pair / Box : 72
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Aşınmaya, kopmaya ve delinmeye
dayanıklı yapısı ile daha iyi koruma
sağlar.
• Güçlü deterjan, gres yağlar gibi
çalışma koşullarında dayanıklıdır.
Anatomik yapısı ile konforludur ve el
yorgunluğunu azaltır.
Kalınlık : 0.70mm
H1-45 : 45cm
H1-60 : 60cm

• Provides better protection due to
its high resistance to abrasion tear and
puncture.
• Resistant to detergents, grease and oils.
Anatomicly comfortable with in working
conditions which reduces hand fatigue.
Thickness: 0.70mm
H1-45: 45cm
H1-60: 60cm

H2-45 / H2-60 Kauçuk Eldivenler / D Rubber Gloves

3121
Beden-Size: 11
Çift / Koli - Pair / Box : 72
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Aşınmaya, kopmaya ve delinmeye
dayanıklı yapısı ile daha iyi koruma
sağlar.
• Güçlü deterjan, gres yağlar gibi
çalışma koşullarında dayanıklıdır. Tırtıklı
el yapısı sayesinde yüzeylerde kaydırma
yapmaz.
Kalınlık : 0.70mm
H2-45 : 45cm
H2-60 : 60cm

• Provides better protection due to its
high resistance to abrasion tear and
puncture.
• Resistant to detergents, grease and oils.
With crinkle structure of the hand part,
surfaces does not scroll.
Thickness: 0.70mm
H2-45: 45cm
H2-60: 60cm

www.starlinesafety.com

27

HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
STL Serisi Kimyasal Eldiven / STL Series Chemical Glove
• Özel formullu akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir.
• Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel
tutuş sağlar.
• Koton Flok astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
• Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve labaratuar işleri, genel bakım, temizlik,
genel inşaat işleri, boya sanayiinde kullanmak için uygundur.
• Special formula is made from acrylonitrile butadiene components.
• Textured palm and fingertips provide excellent grip in dry and wet conditions.
• Due to the impregnated cotton lining, it is comfortable and against sweating.
• Suitable for use wet and dry conditions, chemical and laboratory work,
general maintenance, cleaning, general construction works and painting.

Çift / Koli - Pair / Box :144
Çift / Paket- Pair / Pack :1
KOD

STL 1513
STL 1813
STL 1815

Malzeme /
Material

Tip /
Type

Doğal Kauçuk
Natural Rubber
Doğal Kauçuk
Natural Rubber
Doğal Kauçuk
Natural Rubber

Pamuk Astar /
Interlog
Pamuk Astar /
Interlog
Pamuk Astar /
Interlog

Uzunluk /
Lenght (mm)

Kalınlık /
Thickness (mm)

330 mm

0.38 mm

330 mm

0.45 mm

330 mm

0.45 mm

Beden /
Size
7,5 - 8,5 9,5 - 10,5
7,5 - 8,5 9,5 - 10,5
7,5 - 8,5 9,5 - 10,5

Renk /
Color

EN 388

EN 374

CAT.

Yeşil / Green

4101

AJKL

3

Yeşil / Green

4101

AJKL

3

Yeşil / Green

4101

AJKL

3

FLB Serisi Kimyasal Eldiven / FLB Series Chemical Glove
• Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşeti vardır.
• Ergonomik tasarımı sayesinde ellerinize mükemmel oturur ve el yorgunluğunu önler.
• Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
• Koton flok astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
• Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik , genel inşaat işleri,
labaratuar ve boya sanayinde kullanmak için uygundur

Çift / Koli Pair / Box :144
Çift / PaketPair / Pack :1

• Wide cuff is specially designed for industrial use.
• Fits perfectşy to the hand and prevents from hand fatigue.
• There is high grip feature in dry and wet conditions, due to the textured palm and fingers.
• Cotton flocked lining is effective against sweating.
• Suitable for use in wet and dry conditions; general maintenance, housework, gardening,
painting, cleaning, general constructions work and applications in laboratories.

KOD

Malzeme /
Material

Tip /
Type

Uzunluk /
Lenght (mm)

Kalınlık /
Thickness (mm)

Beden /
Size

Renk /
Color

EN 388

EN 374

CAT.

FLB 2812

Doğal Kauçuk /
Natural Rubber

Flok Astar /
Flocked

320 mm

0.71 mm

7,8,9,10

Siyah / Black

3121

AKL

3

NEB Serisi Kimyasal Eldiven / NEB Series Chemical Glove
• Ergonomik tasarımı sayesinde ellerinize mükemmel oturur ve el yorgunluğunu önler.
• Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
• Koton flok astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
• Mavi kısım neoprenden, sarı kısım kauçuktan üretilmiştir.
• Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuvar işleri, genel bakım, temizlik , genel inşaat
işleri ve boya sanayinde kullanmak için uygundur.
• Doğal kauçuk eldiven ile karşılaştırıldığında hidrolik sıvılar, benzin, alkol, organik asitler ve
alkalilere karşı iyi bir koruma sağlar.

Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli Pair / Box :144
Çift / PaketPair / Pack :1
KOD

NEB 2113
NEB 2812
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Malzeme /
Material

Tip /
Type

Neopren /
Neoprene
Neopren /
Neoprene

Flok Astar /
Flocked
Flok Astar /
Flocked
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• Wide cuff is specially designed for industrial use.
• Fits perfectşy to the hand and prevents from hand fatigue.
• There is high grip feature in dry and wet conditions, due to the textured palm and fingers.
• Cotton flocked lining is effective against sweating.
• Blue part is made of neoprene and yellow part is made of rubber.
• Suitable for use in wet and dry conditions; general maintenance, housework, gardening,
painting, cleaning, general construction work and many applications in laboratory.
• Provides good protection from hydraulic fluids, gasoline, alcohols, organic acids and alkalis
at palm area when compared with natural rubber gloves.
Uzunluk /
Lenght (mm)

Kalınlık /
Thickness (mm)

Beden /
Size

330 mm

0.53 mm

7,8,9,10

320 mm

0.71 mm

7,8,9,10

Renk /
Color
Sarı-Mavi /
Mix Color
Sarı-Mavi /
Mix Color

EN 388

EN 374

CAT.

2101

AKL

3

2110

AKL

3

HAND PROTECTION

EL KORUYUCULAR
FL Serisi Kimyasal Eldiven / FL Series Chemical Glove
• Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşeti vardır.
• Ergonomik tasarımı sayesinde ellerinize mükemmel oturur ve el yorgunluğunu önler.
• Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş
sağlar.
• Koton flok astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
• Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri,
labaratuar ve boya sanayinde kullanmak için uygundur.

• Wide cuff is specially designed for industrial use.
• Fits perfectşy to the hand and prevents from hand fatigue.
• There is high grip feature in dry and wet conditions, due to the textured palm and fingers.
• Cotton flocked lining is effective against sweating.
• Suitable for use in wet and dry conditions; general maintenance, housework, gardening,
painting, cleaning, general constructions work and applications in laboratories.

Çift / Koli - Pair / Box :144
Çift / Paket- Pair / Pack :12

KOD

Malzeme /
Material

Tip /
Type

Uzunluk /
Lenght (mm)

Kalınlık /
Thickness (mm)

Beden /
Size

Renk /
Color

EN 388

EN 374

CAT.

FL-1

Kauçuk /
Natural Rubber

Flok Astar /
Flocked

300 mm

0.50 mm

7,8,9,10

Turuncu /
Orange

2110

AKL

3

FLO2813

Kauçuk /
Natural Rubber

Flok Astar /
Flocked

330 mm

0.71 mm

7,8,9,10

Turuncu /
Orange

2111

AKL

3

FLO3312

Kauçuk /
Natural Rubber

Flok Astar /
Flocked

320 mm

0.83 mm

7,8,9,10

Turuncu /
Orange

3121

AKL

3

STL Serisi Kauçuk Eldiven / STL Series Rubber Glove
• Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşeti vardır.
• Ergonomik tasarımı sayesinde ellerinize mükemmel oturur ve el yorgunluğunu önler.
• Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş
sağlar.
• Koton flok astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
• Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik , genel inşaat işleri,
labaratuar ve boya sanayinde kullanmak için uygundur.
• Wide cuff is specially designed for industrial use.
• Fits perfectşy to the hand and prevents from hand fatigue.
• There is high grip feature in dry and wet conditions, due to the textured palm and fingers.
• Cotton flocked lining is effective against sweating.
• Suitable for use in wet and dry conditions; general maintenance, housework, gardening,
painting, cleaning, general constructions work and applications in laboratories.

Çift / Koli - Pair / Box :144
Çift / Paket- Pair / Pack :1

KOD

Malzeme /
Material

Tip /
Type

Uzunluk /
Lenght (mm)

Kalınlık /
Thickness (mm)

Beden /
Size

Renk /
Color

EN 388

EN 374

CAT.

STL-55

Kauçuk /
Natural Rubber

Pamuk Astar /
Cotton Linnig

320 mm

0.55 mm

7-7,5
8-8,5
9-9,5
10-10,5

Turuncu /
Orange

1020

ABK

3

STL-75

Kauçuk /
Natural Rubber

Pamuk Astar /
Cotton Linnig

0.75 mm

7-7,5
8-8,5
9-9,5
10-10,5

Turuncu /
Orange

2020

ABKL

3

300 mm
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E-530 Doğal Kauçuk Eldiven / E-530 Natural Rubber Glove
• Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
• Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
• Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuvar işleri, genel bakım, temizlik,
genel inşaat işleri ve boya sanayinde kullanmak için uygundur.

• The patterned palm and fingers give excellent grip in both wet and dry
conditions.
• Cotton flock-lining offers added comfort and better absorption of perspiration.
• Suitable for, wet and dry conditions, chemical and laboratory work, general
maintenance, cleaning, construction and painting.

Çift / Koli - Pair / Box :60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

Malzeme /
Material

Tip /
Type

Uzunluk /
Lenght (mm)

Kalınlık /
Thickness (mm)

Beden /
Size

Renk /
Color

EN 388

EN 374

CAT.

Doğal Kauçuk /
Natural Rubber

Pamuk Astar /
Interlog

300 mm

1.8 mm

7,5 - 8,5 - 9,5 -10,5

Turuncu /
Orange

3121

AKL

3

STL-28 Kimyasal Nitril Eldiven / Chemical Nitrile Glove
• Olağan üstü kimyasal direnç sağlayan yüksek etkili nitril eldivendir.
• İnce yapısı sayesinde hassas dokunuş ve rahat çalışma imkanı sağlar.
• Anatomik yapısı sayesinde yüksek konfor sunar.
• Su ile temas ettirilmemelidir, formu bozulmaktadır.
• Nitrile glove that provides a highly effective chemical resistance.
• Due to the thin structure, it allows delicate touch and comfortable operation.
• Due to the anatomical structure it offers high comfort.
• When in contact with water, it’s form can be broken!

Çift / Koli - Pair / Box :60

Kimyasal Performans
(EN374-1:2003)

Çift / Paket- Pair / Pack :1

Kimyasal /
Chemical

Seviye /
Level

Etil
Keton

5

Aseton

4

Toluene

5

Tiner

5

Ksilen

5

SU İLE TEMAS
ETTİRMEYİNİZ
AVOID TO CONTACT
WITH WATER.

30

Malzeme /
Material

Tip /
Type

Uzunluk /
Lenght (mm)

Kalınlık /
Thickness (mm)

Beden /
Size

Renk /
Color

EN 388

EN 374

CAT.

Doğal Kauçuk /
Natural Rubber

Pamuk Astar /
Interlog

330 mm

0.28 mm

8,5 - 9,5 -10,5

Mavi / Blue

3001

B F GH J

3
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EL KORUYUCULAR
STL-38 Lateks Eldiven / Latex Glove
• Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş
sağlar.
• Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
• Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve labaratuar işleri, genel bakım, temizlik, genel
inşaat işleri, boya sanayiinde ve gıda sektöründe kullanmak için uygundur.

• Textured palm and fingertips provide excellent grip in dry and wet conditions.
• Due to the impregnated cotton lining, it is comfortable and against sweating.
• Suitable for use n wet and dry conditions, chemical and laboratory work, general
maintenance, cleaning, general construction works, painting and food industry.

Çift / Koli - Pair / Box :144
Çift / Paket- Pair / Pack :1

Malzeme /
Material

Tip /
Type

Uzunluk /
Lenght (mm)

Kalınlık /
Thickness (mm)

Beden /
Size

Renk /
Color

EN 388

EN 374

CAT.

Doğal Kauçuk /
Natural Rubber

Pamuk Astar /
Interlog

300 mm

0.38 mm

7,5 - 8,5 - 9,5 -10,5

Mavi / Blue

1010

AKL

3

www.starlinesafety.com
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E-1110 Mekanik Eldiven / Mechanical Glove

4221
Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 24
Çift / Paket- Pair / Pack :1

• Bu eldivenler termo plastik kauçuk
kaplaması sayesinde kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü
kavrama özelliklerine sahiptir.
• Sahip olduğu PAMUK+POLİÜRETAN
astarı sayesinde ellerin hava alaması
sağlanır.
• Sıvıların içeri sızmasını engelleyen
termo plastik kauçuk malzeme ile
kaplanmıştır.

• These gloves have a powerful grip to
hold wet and oily environments due to the
its thermoplastic rubber coating.
• Its COTTON + POLYURETHANE lining
allows to breath.
• Coated with a thermoplastic rubber material that prevents the penetration of liquids.

125415 Vibrasyon Eldiveni / Vibration Glove

4242

EN 10819

• Pamuklu astar üzerine
kalınlaştırılmış doğal kauçuk
uygulanarak imal edilmiştir.
• Darbeli el aletleri kullanımında yüksek
frekanslı titreşimleri absorbe ederek
hissedilen vibrasyonu minimuma indirir.
• Elektrikli el aletlerini kullanan her
sektörde kullanmak için uygundur.

• 10-G mesh lining and coated by
naturel rubber.
• It is developed for the workers to assist
absorbing the high shock during working
with vibrated machinery and mechanical
tools in the industrial applications.
•It is developed for minimizing the shocks
of vibration, impact and the shocks.
• These gloves can be used in all sectors
that use power tools.

Beden-Size: 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 30
Çift / Paket- Pair / Pack :1

125420 Çekiç Eldiveni / Mechanical Impact Glove

4542
Beden-Size: 9/L, 10/XL
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack :1

32

www.starlinesafety.com

• %75 Pamuk, %25 Poliüretan astar
üzerine darbelere ve titreşime dayanıklı
kauçuk giydirilmiştir.
• Pamuklu astar üzerine kalınlaştırılmış
doğal kauçuk uygulanarak imal
edilmiştir. Darbeli el aletleri
kullanımında yüksek frekanslı
titreşimleri absorbe ederek hissedilen
vibrasyonu minimuma indirir.

• Coated by rubber material on %75
cotton and %25 Polyurethan liner
• It is developed for the workers to
assist absorbing the high shock during
working with vibrated machinery and
mechanical tools in the industrial
applications.

HAND
EYE PROTECTION

KORUYUCU
EL KORUYUCULAR
GÖZLÜKLER
G-034A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles

EN166 FT

Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Modern yapıdaki lens sayesinde
üstün görüş sağlar.
• Mükemmel hafifliği uzun süre
kullanımda rahatlık sağlar.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı
dayanıklı polikarbonat malzemeden
üretilmiştir.
• BUĞULANMAZ ve ÇİZİLMEZ lens
özelliğine sahiptir.
• Ayarlanabilir sapları yumuşak ve tam
kavrama sağlar.

• Modern structure lens provides
superior vision.
• Ultra light weight provides comfort for
extended periods of use.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to low energy impact.
• It has “Antifog” and “Antiscratch” lens.
• Adjustable edges are soft and fit perfectly
to the face.

• Buğulanmaz lenslere sahiptir.
• Çizilmelere dayanıklı özel kaplamalı polikarbonat şeffaf lensi vardır.
• Çerçeve iç kısmının tamamı yumuşak köpük
kaplıdır ve bu nedenle çok uzun süreli kullanımlarda iz yapmaz ve rahatsız etmez.
• Yukarı aşağı hareket eden 2 yönlü gözlük
sapları vardır.
• Gözlük sapları çıkarılıp ayarlanabilir elastik
baş bandı takılarak Google modeline dönüştürülebilir.
• Bu sayede Baret , kulaklık v.s gibi ürünlerle
daha rahat kullanım imkanı sağlar.
• Optik saydamlık Sınıfı 1.

• Has antifog lenses.
• There is a special coated polycarbonate transparent lens that is resistant to scratches.
• The interior of the frame is entirely covered with
a soft foam and therefore does not cause any
irritation when used over a long period of time.
• There are two way stalks, moving up and down.
• Stalks can be removed and replaced with an
adjustable headband to convert goggle model.
• On this count, helmet, earplugs etc. Can be use
more conveniently.

• Modern tasarım, geniş görüş açılı
yekpare lens olarak tasarlanmıştır.
• Mükemmel hafifliği sayesinde rahat
kullanım sağlar.
• Yüze tam oturur, net görüş sağlar.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı
dayanıklı polikarbonat malzemeden
üretilmiştir.
• BUĞULANMAZ ve ÇİZİLMEZ lens
özelliğine sahiptir.

• Modern design one-piece lens
provides a wide viewing.
• Ultra light weight provides comfortable
use.
• Prefectly fit to the face and provide clear
vision.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to low energy impact.
• It has “Antifog” and “Antiscratch” lens.

• Buğulanmaz lenslere sahiptir.
• Çizilmelere dayanıklı özel kaplamalı
polikarbonat şeffaf lensi vardır.
• Modern görünümlü kalın yan çerçeveler gelecek darbeleri absorbe eder.
• Çift renkli yan kulak sapları, silikon
içerikli olup tahrişi önler.

• Has antifog lenses.
• There is a special coated polycarbonate
transparent lens that is resistant to
scratches.
• The modern looking thick side frames
absorb the impacts.
• The double-colored side handles are
silicone-containing and prevent irritation.

• Modern tasarım, geniş görüş açılı
yekpare lens olarak tasarlanmıştır.
• Mükemmel hafifliği sayesinde rahat
kullanım sağlar.
• Yüze tam oturur, net görüş sağlar.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı
dayanıklı polikarbonat malzemeden
üretilmiştir.
• BUĞULANMAZ ve ÇİZİLMEZ lens
özelliğine sahiptir.

• Modern desing one-piece lens
provides a wide viewing.
• Ultra light weight provides comfortable
use.
• Prefectly fit to the face and provide clear
vision.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to low energy impact.
• It has “Antifog” and “Antiscratch” lens.

• Buğulanmaz lenslere sahiptir.
• Çizilmelere dayanıklı özel kaplamalı
polikarbonat şeffaf lensi vardır.
• 180 Derece İçe dönebilen sapları
ve üstün esnek yapısı sayesinde bir
çok ölçüye uygun kırılmayan özel yan
sapları vardır.
• Yukarı aşağı hareket edebilen ve
baskı uyguladığı noktada silikon desteği
mevcut olan bir model.
• Üstün hafifliği sayesinde uzun
süreli kullanımlarda istenilen konforu
sunmaktadır.

• Has antifog lenses.
• There is a special coated polycarbonate
transparent lens that is resistant to
scratches.
• Due to its 180 degree bell-shaped handle
and its highly flexible structure, it has
special non-breaking side handles for
many measurements.
• This model can move up and down easily
and there is silicone support at the point of
pressure.
• Due to its super light weight, it provides
the desired comfort for long time use.

G-037A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles
G-037A-S

EN166 FT
2C-1,2 STL 1FT CE
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

G-051A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles

EN166 FT

Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

G-052A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles

EN166 FT
2C-1,2 STL 1FT CE
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

G-058A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles
G-058A-S

G-058A-Y

EN166 FT

Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

G-059A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles

EN166 FT
2C-1,2 STL 1FT CE
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

www.starlinesafety.com
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KORUYUCU GÖZLÜKLER
G-004-C Koruyucu Gözlük / Spectacles

EN 166
EN 170
2C-1.2 STL 1F
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Tek parça Ergonomik lens sayesinde geniş görüş sağlar.
• Yanları yekpare parça olarak korumalıdır ve bu nedenle hafiftir.
• Uzayabilen sapları sayesinde yüz
ölçüsüne göre ayarlanabilir.
• Cisim çarpmalarına karşı dayanıklı
polikarbonat malzemeden üretilmiştir.

• Ergonomic one-piece lens provides a
wide viewing.
• Both sides are protected as a single
piece lens and for this reason, its weight
is light.
• It can be adjusted according to face size
due to its extensible handle.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to impact.

• Tek parça Ergonomik lens sayesinde geniş görüş sağlar.
• Yanları yekpare parça olarak korumalıdır ve bu nedenle hafiftir.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı
dayanıklı polikarbonat malzemeden
üretilmiştir.
• “BUĞU YAPMAZ” özelliğe sahiptir.

• Ergonomic one-piece lens provides a
wide viewing.
• Both sides are protected as a single
piece lens and for this reason, its weight
is light.
• It can be adjusted according to face size
due to its extensible edges.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to low energy impact.
• It has “Antifog” lens.

• Yekpare polikarbonat lensten
üretilmiştir.
• Yan korumalı ve hava alabilen
yapıdadır.
• Geniş açıda koruma sağlar ve düşük
enerjili çarpmalara karşı koruyucudur.
• Tercihen laboratuvar ve fabrika
ziyaretcilerine verilen ergonomik bir
koruyucu gözlüktür.

• Produced from single piece
polycarbonate material.
• It is side protected and air-permeable.
• Provides wide-angle protection and is
resistant to low-energy impacts.
• This ergonomic spectacle, preferably,
given to the laboratory and factory visitors.

• Tek parça Spor yapıda lens
sayesinde üstün görüş sağlar.
• SİLİKON burun yastığı uzun süre
kullanımlarda rahatlık sağlar.
• Standart boy sapları yumuşaktır ve
tam kavrar.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı
dayanıklı polikarbonat malzemeden
üretilmiştir.
• BUĞULANMAZ ve ÇİZİLMEZ lens
özelliğine sahiptir.

• The single piece sports lens provides
superior vision.
• Silicone nose pads provide comfort for
extended periods of use.
• Standard edges are soft and fit perfectly.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to low energy impact.
• It has “Antifog” and “Antiscratch” lens.

• Modern tasarım, geniş görüş açılı
yekpare lens olarak tasarlanmıştır.
• Mükemmel hafifliği sayesinde rahat
kullanım sağlar.
• Yüze tam oturur, net görüş sağlar.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı
dayanıklı polikarbonat malzemeden
üretilmiştir.
• BUĞULANMAZ ve ÇİZİLMEZ lens
özelliğine sahiptir.

• Modern desing one-piece lens
provides a wide viewing.
• Ultra light weight provides comfortable
use.
• Prefectly fit to the face and provide clear
vision.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to low energy impact.
• It has “Antifog” and “Antiscratch” lens.

• Modern tasarım, geniş görüş açılı
yekpare lens olarak tasarlanmıştır.
• Mükemmel hafifliği sayesinde rahat
kullanım sağlar.
• Yüze tam oturur, net görüş sağlar.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı
dayanıklı polikarbonat malzemeden
üretilmiştir.
• BUĞULANMAZ ve ÇİZİLMEZ lens
özelliğine sahiptir.

• Modern desing one-piece lens
provides a wide viewing.
• Ultra light weight provides comfortable
use.
• Prefectly fit to the face and provide clear
vision.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to low energy impact.
• It has “Antifog” and “Antiscratch” lens.

G-004A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles

EN 166
EN 170
2C-1.2 STL 1F
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

G-026A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles

EN 166
EN 170
2C-1.2 STL 1F
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

G-027A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles
G-027A-S

EN 166 F
EN 170
2C-1.2 STL 1F
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

G-028-C Koruyucu Gözlük / Spectacles

EN 166 F
EN 170
2C-1.2 STL 1F
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

G-028A-S Koruyucu Gözlük / Spectacles
G-028A-C

G-028A-Y

EN 166 FT
EN 170
Şeffaf, Füme ve Sarı Cam
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1
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KORUYUCU GÖZLÜKLER
G-029A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles

EN 166 F
EN 170
2C-1.2 STL 1F
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Spor yapıda lens sayesinde üstün
görüş sağlar.
• SİLİKON burun yastığı uzun süre
kullanımlarda rahatlık sağlar.
• Ayarlanabilir sapları yumuşaktır ve
tam kavrama sağlar.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı
dayanıklı polikarbonat malzemeden
üretilmiştir.
• BUĞULANMAZ ve ÇİZİLMEZ lens
özelliğine sahiptir.

• Sport lens provides superior vision.
• Silicone nose pads provide comfort for
extended periods of use.
• Standard edges are soft and fit perfectly.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to low energy impact.
• It has “Antifog” and “Antiscratch” lens.

• Modern yapıdaki lens sayesinde
üstün görüş sağlar.
• Ayarlanabilir sapları yumuşak ve tam
kavrama sağlar.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı
dayanıklı polikarbonat malzemeden
üretilmiştir.
• BUĞULANMAZ ve ÇİZİLMEZ lens
özelliğine sahiptir.
• Mükemmel hafifliği sayesinde uzun
süre kullanımda rahatlık sağlar.
• 21 gr ağırlığındadır.

• Modern structure lens provides
superior vision.
• Adjustable edges are soft and fit perfectly
to the face.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to low energy impact.
• It has “Antifog” and “Antiscratch” lens.
• Ultra light weight provides comfort for
extended periods of use.
• Its‘ weight is 21 gr.

• Modern yapıdaki lens sayesinde
üstün görüş sağlar.
• Mükemmel hafifliği uzun süre
kullanımda rahatlık sağlar.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı
dayanıklı polikarbonat malzemeden
üretilmiştir.
• BUĞULANMAZ ve ÇİZİLMEZ lens
özelliğine sahiptir.
• Ayarlanabilir sapları yumuşak ve tam
kavrama sağlar.

• Modern structure lens provides
superior vision.
• Ultra light weight provides comfort for
extended periods of use.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to low energy impact.
• It has “Antifog” and “Antiscratch” lens.
• Adjustable edges are soft and fit perfectly
to the face.

• Modern yapıdaki lens sayesinde
üstün görüş sağlar.
• Mükemmel hafifliği uzun süre
kullanımda rahatlık sağlar.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı
dayanıklı polikarbonat malzemeden
üretilmiştir.
• BUĞULANMAZ ve ÇİZİLMEZ lens
özelliğine sahiptir.
• Ayarlanabilir sapları yumuşak ve tam
kavrama sağlar.

• Modern structure lens provides
superior vision.
• Ultra light weight provides comfort for
extended periods of use.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to low energy impact.
• It has “Antifog” and “Antiscratch” lens.
• Adjustable edges are soft and fit perfectly
to the face.

• Modern tasarım, geniş görüş açılı
yekpare lens olarak tasarlanmıştır.
• Mükemmel hafifliği sayesinde rahat
kullanım sağlar.
• Yüze tam oturur, net görüş sağlar.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı
dayanıklı polikarbonat malzemeden
üretilmiştir.
• BUĞULANMAZ ve ÇİZİLMEZ lens
özelliğine sahiptir.

• Modern design one-piece lens
provides a wide viewing.
• Ultra light weight provides comfortable
use.
• Prefectly fit to the face and provide clear
vision.
• Produced from polycarbonate material
which is resistant to low energy impact.
• It has “Antifog” and “Antiscratch” lens.

G-030A-Y Koruyucu Gözlük / Spectacles
G-030A-C

EN 166 F
EN 170
2C-1.2 STL 1F
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

G-034A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles

EN 166 F
EN 170
2C-1.2 STL 1F
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

G-039A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles

EN 166 F
EN 170
2C-1.2 STL 1F
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

G-038A-C Koruyucu Gözlük / Spectacles

EN 166 F
EN 170
2C-1.2 STL 1F
Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

G-036A-G Tam Koruma Gözlüğü / Goggles

EN166 FT

Adet / Koli - Pcs / Box : 144
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• 90⁰ açılır kapanır ön lensleri
vardır.
• Kaynak lensleri değiştirilebilirdir.
• Yanları yekpare parça olarak
korumalıdır ve bu nedenle hafiftir.
• Ayarlanabilir sapları yumuşak ve tam
kavrama sağlar.

• There are 90⁰ opening and closing
front lenses.
• Welding lenses are interchangeable.
• Both sides are protected as a single
piece lens and for this reason, its weight
is light.
• Adjustable edges are soft and fit perfectly
to the face.
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EYE PROTECTION

KORUYUCU GÖZLÜKLER
G-024A-C Tam Koruma Gözlüğü / Goggles

EN 166 B
EN 170
2C-1.2 STL 1B
Adet / Koli - Pcs / Box : 120
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Modern tasarım ve ergonomik tam
kapalı bir gözlüktür.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı üstün
koruma sağlar.
• Ayarlanabilir kalın baş bant lastiği
vardır.
• Koruyucu polikarbonat buğulanmaz
lensleri vardır.
• Alt ve üst bölümde bulunan hava
ventilleri bulunmaktadır.
• Geniş görüş açısına sahiptir ve gözlük
üstüne kullanılabilir.

• Modern design with Soft PVC Clear
lens Goggles.
• Protects against low energy impact.
• It has adjustable tightening elastic
headband.
• Made of polycarbonate ANTİFOG
material.
• Comfortable use with air vents
• Lens provides a wide viewing and can be
used over personel spectacles.

G-031A-C Tam Koruma Gözlüğü / Goggles

EN 166 3 9 BT
EN 170
2C-1 BT 9
Adet / Koli - Pcs / Box : 120
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Modern tasarım ve ergonomik tam
kapalı bir gözlüktür.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı üstün
koruma sağlar.
• Ayarlanabilir kalın baş bant lastiği
vardır.
• Koruyucu polikarbonat buğulanmaz
lensleri vardır.
• Geniş görüş açısına sahiptir ve gözlük
üstüne kullanılabilir.
•Üst bölümde hava ventilleri
bulunmaktadır.

• Modern design with Soft PVC Clear
lens Goggles.
• Protects against low energy impact.
• It has adjustable tightening elastic
headband.
• Made of polycarbonate ANTİFOG
material.
• Lens provides a wide viewing and can be
used over personel spectacles.
• Allows comfortable use with air vents.

G-032A-C Tam Koruma Gözlüğü / Goggles

EN 166 1 BT 9
EN 170
3 4 5 9 BT
Adet / Koli - Pcs / Box : 120
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Modern tasarım ve ergonomik tam
kapalı bir gözlüktür.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı üstün
koruma sağlar.
• Ayarlanabilir kalın baş bant lastiği
vardır.
• Koruyucu polikarbonat buğulanmaz
lensleri vardır.
• Alt ve üst bölümde bulunan hava
ventilleri bulunmaktadır.
• Geniş görüş açısına sahiptir ve gözlük
üstüne kullanılabilir.

• Modern design with Soft PVC Clear
lens Goggles.
• Protects against low energy impact.
• It has adjustable tightening elastic
headband.
• Made of polycarbonate ANTİFOG
material.
• Comfortable use with air vents
• Lens provides a wide viewing and can be
used over personel spectacles.

G-033A-C Tam Koruma Gözlüğü / Goggles

EN 166 3 4 9 BT
EN 170
1 BT 9
Adet / Koli - Pcs / Box : 120
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Modern tasarım ve ergonomik tam
kapalı bir gözlüktür.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı üstün
koruma sağlar.
• Ayarlanabilir kalın baş bant lastiği
vardır.
• Koruyucu polikarbonat buğulanmaz
lensleri vardır.
• Alt ve üst bölümde bulunan hava
ventilleri bulunmaktadır.
• Geniş görüş açısına sahiptir ve gözlük
üstüne kullanılabilir.

• Modern design with Soft PVC Clear
lens Goggles.
• Protects against low energy impact.
• It has adjustable tightening elastic
headband.
• Made of polycarbonate ANTİFOG
material.
• Comfortable use with air vents
• Lens provides a wide viewing and can be
used over personel spectacles.

G-035A-C Tam Koruma Gözlüğü / Goggles
G-035A-S

EN166 3 4 9 BT
Adet / Koli - Pcs / Box : 120
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Modern tasarım ve ergonomik tam
kapalı bir gözlüktür.
• Düşük enerjili çarpmalara karşı tam
koruma sağlar.
• Ayarlanabilir kalın baş bant lastiği
vardır.
• Koruyucu polikarbonat buğulanmaz
lensleri vardır.
• Geniş görüş açısına sahiptir.
• Bu gözlük çepeçevre havalandırma
ventillerine sahiptir.

• Modern design with soft PVC clear
lens goggles.
• Protects against low energy impact.
• It has adjustable tightening elastic
headband.
• Madeof polycarconate ANTIFOG
material.
• Provides a wide viewing.
• These goggles have air vents all over the
frame.

G-025 Kaynak Gözlüğü / Welding Goggles

EN 166 3 4 9 BT
EN 175
Adet / Koli - Pcs / Box : 120
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1
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• Gövdesi yumuşak PVC
malzemeden üretilmiştir ve antialerjiktir.
• Ayarlanabilir baş bant lastiği vardır.
• 90⁰ açılır kapanır ön lensler vardır.
• Kaynak lensleri değiştirilebilirdir.
• Terletmeyi önleyen alt ve üstte
bulunan hava ventilleri vardır.

• The frame is soft PVC and it is
antialergic.
• It has adjustable tightening elastic
headband.
• There are 90⁰ opening and closing front
lenses.
• Welding lenses are interchangeable.
• Allows comfortable use with air vents.

FACE PROTECTION

YÜZ KORUYUCULAR
YS-51 Yüz Siperi / Face Shield

EN 166 3 B

Adet / Koli - Pcs / Box : 60
Adet / Paket- Pcs / Pack : 10

• Ayarlanabilir baş bantı ile hafif ve
uzun süreli kullanım sağlar.
• Alınlık kısmında ter emici konfor pedi
mevcuttur.
• 90⁰ açılabilir ve istenilen noktaya
ayarlanabilir.
• Değiştirilebilir alüminyum çerçeveli
polikarbonat vizör ile kullanılır.

• Adjustable headband provides
lightweight and long-term use.
• Sweat-absorbing comfort pad is
available.
• 90⁰ can be opened and adjusted to the
desired point.
• Exchangeable aluminum frame
polycarbonate visor is used with.

• Barete takılabilir yüz vizör aparatıdır.
• Yaylı sistemi sayesinde bir çok baret
ile kullanılabilir.
• 90⁰ açılabilir ve istenilen noktaya
ayarlanabilir.
• Değiştirilebilir alüminyum çerçeveli
polikarbonat vizör ile kullanılır.

• Aluminium bracket that can be
installed to safety helmet.
• With spring-loaded system can be used
with more than one helmet.
• 90⁰ can be opened and adjusted to the
desired point.
• Exchangeable aluminum frame
polycarbonate visor is used with.

• Alüminyum çerçeveli yüksek
dirençli yüz vizörleridir.
• Başa ve barete takılır sistemler ile
uyumlulardır.
• Taşlama,çapak alma v.s gibi işlerde,
dökümhanelerde veya ısıl işlemlerde
koruyuculuk sağlar.
• 1mm kalınlığında olup orta enerjili
darbelere karşı üstün koruma sağlar.

• High-strength aluminum frame face
visors.
• Adaptable visors with YS-51 and YS-53
• Provide protection in the process of
grinding and deburring in castings or high
heat level operations.
• 1mm thick and provides superior
protection against medium energy impact.

• Ayarlanabilir baş bantı ile hafif ve
uzun süreli kullanım sağlar.
• Alınlık kısmında ter emici konfor pedi
mevcuttur.
• 90⁰ açılabilir ve istenilen noktaya
ayarlanabilir.
• Değiştirilebilir alüminyum çerçeveli
polikarbonat vizör ile kullanılır.

• Adjustable headband provides
lightweight and long-term use.
• Sweat-absorbing comfort pad is
available.
• 90⁰ can be opened and adjusted to the
desired point.
• Exchangeable aluminum frame
polycarbonate visor is used with.

• Yüksek dirençli yüz vizörleridir.
• Başa takılır sistemler ile uyumlulardır.
• Taşlama,çapak alma v.s gibi işlerde
koruyuculuk sağlar.
• 3mm kalınlığında olup orta enerjili
darbelere karşı üstün koruma sağlar.

• High-strength face visors.
• Adaptable Visors with YS-57.
• Provide protection in the process of
grinding and deburring.
• 3mm thick and provides superior
protection against medium energy impact.

• Yüksek dirençli yüz vizörleri.
• Başa takılır sistemler ile uyumlulardır.
• Taşlama,çapak alma v.s gibi işlerde
koruyuculuk sağlar.
• 3mm kalınlığında olup orta enerjili
darbelere karşı üstün koruma sağlar.

• High-strength face visors.
• Adaptable Visors with YS-57.
• Smoke colour and clear lens.
• 3mm thick and provides superior
protection against medium energy impact.

YS-53 Braket / Bracket

EN 166

Adet / Koli - Pcs / Box : 100
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

YS-54-C Siperlik / Face Shield

EN 166

Adet / Koli - Pcs / Box : 140
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

YS-57 Yüz Siperi / Face Shield

EN 166 9 BT

Adet / Koli - Pcs / Box : 10
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

YS-55-C Siperlik / Face Shield

EN 166
2-1.2 STL 1 BT 9
Adet / Koli - Pcs / Box : 10
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

YS-55-G Siperlik / Face Shield

EN 166
4-5 BT 9
Adet / Koli - Pcs / Box : 10
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1
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FACE PROTECTION

YÜZ KORUYUCULAR
YC-80 Plastik Kaynak Maskesi / Plastic Welding Mask

EN 166
EN 175
Adet / Koli - Pcs / Box : 12
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

Maske camı alternatifleri:
- 110mm x 80mm x 3mm
- 110mm x 50mm x 3mm
Temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine
göre test edilmiştir. Yüzü ve gözü zararlı
kaynak ışınlarından korur. Optik okuma
gözlüğü takan kişiler, gözlüklerini
çıkarmadan kullanabilir.
Cam dahildir.

Mask glass alternatives:
- 110mm x 80mm x 3mm
- 110mm x 50mm x 3mm
Tested according to the basic health and
safety requirements. Harmful welding rays,
protects the face and eyes. People who
wear optical reading glasses, can use it
with their glasses.
The glass is included.

YC-81 Plastik Kaynak Maskesi / Plastic Welding Mask

EN 175

Adet / Koli - Pcs / Box : 50
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

89/686/EEC sayılı KKD direktifinin
EK II’de belirtilen temel sağlık ve
güvenlik gerekliliklerine göre test
edilmiştir. Yüzü ve gözü zararlı kaynak
ışınlarından korur. Optik okuma gözlüğü
takan kişiler, gözlüklerini çıkarmadan
kullanabilir. Ürüne cam dahil değildir.
- 110mm x 80mm x 3mm / Görme Alanı

Specified in Annex II to Directive
89/686/EEC PPE tested according to the
basic health and safet requirements.
Harmful welding rays, protects the face
and eyes. People who wear optical
reading glasses, use it with their glasses.
The glass is not included to the product.
- 110mm x 80mm x 3mm / visual area

Şeffaf Cam / Transparent Filter
EN 166
EN 167
EN 168

• Kaynak camları ile birlikte kullanılırlar, şeffaftırlar. 2 ölçüsü mevcuttur.
Starline kaynak baş maskesi ve plastik
el maskesi ile kullanım için uygundur.
Ölçüler:
110mm x 80mm x 1.9mm - Geniş Cam
110mm x 50mm x 1.9mm - Dar Cam

Adet / Koli - Pcs / Box : 1000
Adet / Paket- Pcs / Pack : 100

Kaynak Camı / Welding Filter

EN 166
EN 167
EN 168
EN 169

Adet / Koli - Pcs / Box : 400
Adet / Paket- Pcs / Pack : 100

TH10 (777): Elektrik ve hafif
kaynaklarda,
TH11 (787): Elektrik, çelik alaşımı,bakır,
alüminyum vb. metal kaynaklarda,
TH13 (888): Sürekli, gazaltı ve argon
kaynaklarda kullanılır. (MİG-MAG-TIG).

110mm x 80mm x 3.0mm - Geniş Cam
Adet / Koli - Pcs / Box : 500
110mm x 50mm x 3.0mm - Dar Cam
Adet / Paket- Pcs / Pack : 100

Glasses are used in conjunction with
the source transparency. There are two
dimensions. Starline source suitable for
use with the head mask and a plastic hand
mask.
Sizes:
110mm x 80mm x 1.9mm - Large Glass
110mm x 50mm x 1.9mm - Narrow Glass

Used in,
TH10 (777): Electricity and light sources,
TH11 (787): Electricity, steel alloys, opper,
aluminum and so on metal sources,
TH13 (888): Continuous, gas and argon
welding. (MIG-MAG-TIG).
110mm x 80mm x 3.0mm - Large Glass
110mm x 50mm x 3.0mm - Narrow Glass

LEADER Otomatik Kararan Kaynak Baş Maskesi / Automatic Darkening Welding Mask
Filtrenin Boyutu: 120x95x12mm
Görüş Alanı: 92x42
Pil: Güneş Pilleri
Karanıktan açık konuma geçme zaman ayarlayıcısı, otomatik kararma, aşağı yukarı
dönebilen özel başlık ve enerji yedeği için 2 adet 3V Lityum pile sahiptir.

The filter size: 120x95x12mm
Field of view: 92x42
Battery: Solar Cells
When traversing the open position adjuster, auto-darkening, swivel up and down for a
special title, and the energy reserve has two 3V lithium batteries.

EN 379
EN 175
4/9 - 13 DB 1/2/1/2/379
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Adet / Koli - Pcs / Box : 6
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

HEAD PROTECTION

BAŞ KORUYUCULAR

KT-01 Klasik Tip Kep Baret / Classic Type Bump Cap

EN 812
Ölçü / Size : 54-60
Adet / Koli - Pcs / Box : 30
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Dış yüzey %100 pamuklu
kumaştan üretilmiştir.
• İç koruması sert plastik materyaldan
üretilmiş olup başa gelen kısmında EVA
sünger ile absorbe edilir.
• Şapka dış yüzeyi ile iç kısmındaki
plastik darbeye karşı koruma sağlar.
• Hava akımı için tepesinde hava
delikleri mevcuttur.
• Düşen nesnelere karşı koruma
sağlamaz.

• Exterior surface is made of 100%
cotton fabric.
• Internal protection is made of hard
plastic material the portion of the head is
absorbed by EVA foam
• Outer surface and inner plastic provides
protection against shocks.
• There are air vents on the top for air flow.
• Does not protect against falling objects

ST-01 Spor Tip Kep Baret / Classic Type Bump Cap

EN 812
Ölçü / Size : 54-60
Adet / Koli - Pcs / Box : 30
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Dış yüzey %100 pamuklu
kumaştan üretilmiştir.
• İç koruması sert plastik materyaldan
üretilmiş olup başa gelen kısmında EVA
sünger ile absorbe edilir.
• Şapka dış yüzeyi ile iç kısmındaki
plastik darbeye karşı koruma sağlar.
• Hava akımı için tepesinde hava
delikleri mevcuttur.
• Düşen nesnelere karşı koruma
sağlamaz.

• Exterior surface is made of 100%
cotton fabric.
• Internal protection is made of hard
plastic material the portion of the head is
absorbed by EVA foam
• Outer surface and inner plastic provides
protection against shocks.
• There are air vents on the top for air flow.
• Does not protect against falling objects

ST-01-OR Fosforlu Kep Baret / RefIective Bump Cap

EN 812

Ölçü / Size : 54-60
Adet / Koli - Pcs / Box : 30
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Dış yüzey %100 pamuklu kumaştan
üretilmiştir.
• İç koruması sert plastik materyaldan
üretilmiş olup başa gelen kısmında EVA
sünger ile absorbe edilir.
• Şapka dış yüzeyi ile iç kısmındaki plastik
darbeye karşı koruma sağlar.
• Hava akımı için tepesinde hava delikleri
mevcuttur. • Düşen nesnelere karşı koruma
sağlamaz. • Üstün görünürlüğü sayesinde
gece çalışmalarında ve az ışıklı ortamlara
uygundur.

• Exterior surface is made of 100%
cotton fabric.
• Internal protection is made of hard
plastic material the portion of the head is
absorbed by EVA foam
• Outer surface and inner plastic provides
protection against shocks.
• There are air vents on the top for air flow.
• Does not protect against falling objects.
• Due to the its superior visibility, it is
suitable for night work and low light
environments.

ST-01-SR Fosforlu Kep Baret / RefIective Bump cap
EN 812

Ölçü / Size : 54-60
Adet / Koli - Pcs / Box : 30
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Dış yüzey %100 pamuklu kumaştan
üretilmiştir.
• İç koruması sert plastik materyaldan
üretilmiş olup başa gelen kısmında EVA
sünger ile absorbe edilir.
• Şapka dış yüzeyi ile iç kısmındaki plastik
darbeye karşı koruma sağlar.
• Hava akımı için tepesinde hava delikleri
mevcuttur. • Düşen nesnelere karşı koruma
sağlamaz. • Üstün görünürlüğü sayesinde
gece çalışmalarında ve az ışıklı ortamlara
uygundur.

• Exterior surface is made of 100%
cotton fabric.
• Internal protection is made of hard
plastic material the portion of the head is
absorbed by EVA foam
• Outer surface and inner plastic provides
protection against shocks.
• There are air vents on the top for air flow.
• Does not protect against falling objects.
• Due to the its superior visibility, it is
suitable for night work and low light
environments.
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HEAD PROTECTION

BAŞ KORUYUCULAR

1432-BL Koruyucu Baret / Safety Helmet

EN 397:2012+A1

• ABS malzemeden üretilmiş olup,
kulaklık takılabilir bir barettir.
• 6 noktadan bağlantılı pvc içliği vardır.
• 52-63 cm arası ayarlanabilir baş bantlıdır ve ter emici bandı vardır.
• Hava delikleri mevcuttur.

Ölçü / Size : 52-63
Adet / Koli - Pcs / Box : 30
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• This product is made of ABS material
and also ear muff can be worn while using
the helmet.
• The inside is PVC with 6 points of
connection.
• There are 52-63 cm adjustable head
band and sweat absorbing band.
• Air vents are available.

1432-ALR Koruyucu Baret / Safety Helmet
• ABS malzemeden üretilmiş olup,
kulaklık takılabilir bir barettir.
• 6 noktadan bağlantılı tekstil içliği
vardır.
EN 397:2012+A1 • 52-63 cm arası ayarlanabilir baş
bantlıdır ve ter emici bandı vardır.
Ölçü / Size : 52-63 • Enseden ayarlanabilir özel
Adet / Koli - Pcs / Box : 30 mekanizmalıdır.
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1 • Ağırlık: 512gr.
• Hava delikleri mevcuttur.

• This product is made of ABS material
and also ear muff can be worn while using
the helmet.
• The inside is textile with 6 points of
connection.
• There are 52-63 cm adjustable head
band and sweat absorbing band.
• It is a special mechanism that can be
adjusted from the nape part.
• Weight: 512 gr
• Air vents are available.

1470 Koruyucu Baret / Safety Helmet

EN 397:2012+A1

• HDPE malzemeden üretilmiş olup,
kulaklık takılabilir bir barettir.
• 6 noktadan bağlantılı polietilen içliği
vardır.
• 8 adet hava deliği mevcuttur.

• This product is made of HDPE
material and also ear muff can be worn
while using the helmet.
• The inside is poliethilen with 6 points of
connection.
• 8 air vents are available.

• HDPE malzemeden üretilmiş olup,
kulaklık takılabilir bir barettir.
• 6 noktadan bağlantılı polietilen içliği
vardır.
• 8 adet hava deliği mevcuttur.

• This product is made of HDPE
material and also ear muff can be worn
while using the helmet.
• The inside is poliethilen with 6 points of
connection.
• 8 air vents are available.

Ölçü / Size : 53-66
Adet / Koli - Pcs / Box : 30
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

1470-BL Koruyucu Baret / Safety Helmet

EN 397:2012+A1
Ölçü / Size : 53-66
Adet / Koli - Pcs / Box : 30
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1
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9050 Yüksekte Çalışma Bareti / Safety Helmet
• Abs malzemeden üretilmiştir.
• Hafifliği sayesinde uzun süre
kullanılabilir.
İç koruması sert plastik materyaldan
EN 397 •üretilmiştir.
• Şapka dış yüzeyi ile iç kısmındaki
plastik darbeye karşı koruma sağlar.
Ölçü / Size : 52-63 • Hava akımı için tepesinde hava
Adet / Koli - Pcs / Box : 6 delikleri mevcuttur.
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1 • Lamba takılabilmesi için yanlarda
ekleme klipsi mevcuttur.

• Manufactured from ABS material.
• Comfortable for long time use due to its
light weight.
• Internal protector is made of rigid plastic
material.
• Outer surface and the inner plastic
protects from the shocks.
• There are air holes for the airflow.
• There is a splice clip on the sides so that
the lamp can be inserted.

9055 Yüksekte Çalışma Bareti / Safety Helmet
• Abs malzemeden üretilmiştir
• Hafifliği sayesinde uzun süre
kullanılabilir.
İç koruması sert plastik materyaldan
EN 397 •üretilmiştir.
• Şapka dış yüzeyi ile iç kısmındaki
plastik darbeye karşı koruma sağlar.
Ölçü / Size : 52-63 • Hava akımı için tepesinde hava
Adet / Koli - Pcs / Box : 6 delikleri mevcuttur.
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1 • Lamba takılabilmesi için yanlarda
ekleme klipsi mevcuttur.

• Manufactured from ABS material.
• Comfortable for long time use due to its
light weight.
• Internal protecor is made of rigid plastic
material.
• Outer surface and the inner plastic
protects from the shocks.
• There are air holes for the airflow.
• There is a splice clip on the sides so that
the lamp can be inserted.
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2306-C PVC İpli Kulak Tıkacı / Disposable Ear Plug With Pvc Cord

EN 352-2
SNR: 37dB
Çift / Koli - Pair / Box : 500
Çift / Paket- Pair / Pack : 100

• PU malzemeden üretilmiş
antialerjik kulak tıkacıdır.
• Mükemmel konfor ve sese karşı
yüksek koruma seviyesi sağlar.
• Tek kullanımlıktır.
• Anatomik ve yumuşak yapısı
sayesinde tüm kulak yapılarına
uyumluluk sağlar.
• Her çift şeffaf poşetlerde satılır.

• Anti-allergic disposable ear plug
which is made of PU material.
• The anatomical and soft structure
ensures compatibility with all ear lobes.
• Short-term single use only
• Provide excellent comfort and protection
for high level of noise.
• Each pair is sold in transparent bags.

2306-T Tekstil İpli Kulak Tıkacı / Disposable Ear Plug With Textile Cord

EN 352-2
SNR: 37dB
Çift / Koli - Pair / Box : 500
Çift / Paket- Pair / Pack : 100

• PU malzemeden üretilmiş antialerjik kulak tıkacıdır.
• Mükemmel konfor ve sese karşı yüksek koruma seviyesi sağlar.
• Tek kullanımlıktır.
• Anatomik ve yumuşak yapısı sayesinde tüm kulak yapılarına uyumluluk
sağlar.
• Her çift şeffaf poşetlerde satılır.

• Anti-allergic disposable ear plug
which is made of PU material.
• The anatomical and soft structure
ensures compatibility with all ear lobes.
• Short-term single use only
• Provide excellent comfort and protection
for high level of noise.
• Each pair is sold in transparent bags.

2306 Poşetli Kulak Tıkacı / Disposable Ear Plug

EN 352-2
SNR: 37dB
Çift / Koli - Pair / Box : 1000
Çift / Paket- Pair / Pack : 200

• PU malzemeden üretilmiş antialerjik kulak tıkacıdır.
• Mükemmel konfor ve sese karşı yüksek koruma seviyesi sağlar.
• Tek kullanımlıktır.
• Anatomik ve yumuşak yapısı sayesinde tüm kulak yapılarına uyumluluk
sağlar.
• Her çift şeffaf poşetlerde satılır.

• Anti-allergic disposable ear plug
which is made of PU material.
• The anatomical and soft structure
ensures compatibility with all ear lobes.
• Short-term single use only
• Provide excellent comfort and protection
for high level of noise.
• Each pair is sold in transparent bags.

2306 Dökme Kulak Tıkacı / Disposable Ear Plug

EN 352-2
SNR: 37dB
Çift / Koli - Pair / Box : 1000
Çift / Paket- Pair / Pack : 500

• PU malzemeden üretilmiş antialerjik kulak tıkacı
• Mükemmel konfor ve sese karşı yüksek koruma seviyesi sağlar.
• Tek kullanımlıktır.
• Anatomik ve yumuşak yapısı sayesinde tüm kulak yapılarına uyumluluk
sağlar.
•Kulak tıkacı ünitesi için yedek refili
vardır.

• Anti-allergic disposable ear plug
which is made of PU material.
• The anatomical and soft structure
ensures compatibility with all ear lobes.
• Short-term single use only
• Provide excellent comfort and protection
for high level of noise.
• There is an extra refill for the earplug
unit.

500 DSP Kulak Tıkacı Ünitesi (2306 Kulak Tıkacı ) / Disposable Ear Unit

EN 352-2
SNR: 37dB
Çift / Koli - Pair / Box : 2500
Çift / Paket- Pair / Pack : 500

• 2306 antialerjik kulak tıkaçları için
üretilmiş bir ünitedir.
• Ünitenin tamamı tek kullanımlık olan
2306 modeli ile doludur.
• Mükemmel konfor ve sese karşı
yüksek koruma seviyesi sağlar.
• Anatomik ve yumuşak yapısı
sayesinde tüm kulak yapılarına
uyumluluk sağlar.
• Duvara asma aparatı paketin içindedir.

• This unit is manufactured for 1306
antialergic ear plugs.
• All unit is full of 2306 disposable ear
plugs.
• Provide excellent comfort and protection
for high level of noise.
• The anatomical and soft structure
ensures compatibility with all ear lobes.
• The apparatus, which is for hanging the
wall, is inside the package.

1409-C Plastik İpli Kulak Tıkacı / Ear Plug With Plastic Cord

EN 352-2
SNR: 36dB
Çift / Koli - Pair / Box : 250
Çift / Paket- Pair / Pack : 50
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• TPE malzemeden üretilmiş
antialerjik kulak tıkacıdır.
• Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar
tekrar kullanılabilir ve saklama kabı
mevcuttur.
• Ayrılabilir plastik kordonu ile riskli
bölgelerde takılmalara karşı kordonsuz
kullanabilme seçeneği vardır.
• Modern tasarımı ve yumuşak yapısı ile
bir çok kulak yapısına birebir uyumludur.

• Antialergic ear plug which is made of
TPE material.
• Due to the washable feature it can
be used repeatedly and also storage
container is available.
• With detachable plastic cord, there is the
option of cordless use against hanging in
risky areas.
• Modern design and soft structure make it
compatible with many ear structures.

EAR PROTECTION

GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİLER
1299-T Tekstil İpli Kulak Tıkacı / Ear Plug With Textile Cord

EN 352-2
SNR: 27dB
Çift / Koli - Pair / Box : 250
Çift / Paket- Pair / Pack : 50

• TPE malzemeden üretilmiş antialerjik kulak tıkacıdır.
• Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar
tekrar kullanılabilir ve saklama kabı
mevcuttur.
• Ayrılabilir tekstil kordonu ile riskli
bölgelerde takılmalara karşı kordonsuz
kullanabilme seçeneği vardır.
• Modern tasarımı ve yumuşak yapısı ile
bir çok kulak yapısına birebir uyumludur.

• Antialergic ear plug which is made of
TPE material.
• Due to the washable feature it can be
used repeatedly and also storage container is available.
• With detachable textile cord, there is the
option of cordless use against hanging in
risky areas.
• Modern design and soft structure make it
compatible with many ear structures.

1453-T Tekstil İpli Kulak Tıkacıt / Ear Plug With Textile Cord

EN 352-2
SNR: 31dB
Çift / Koli - Pair / Box : 250
Çift / Paket- Pair / Pack : 50

• TPE malzemeden üretilmiş antialerjik kulak tıkacıdır.
• Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar
tekrar kullanılabilir ve saklama kabı
mevcuttur.
• Ayrılabilir tekstil kordonu ile riskli
bölgelerde takılmalara karşı kordonsuz
kullanabilme seçeneği vardır.
• Modern tasarımı ve yumuşak yapısı ile
bir çok kulak yapısına birebir uyumludur.

• Antialergic ear plug which is made of
TPE material.
• Due to the washable feature it can be
used repeatedly and also storage container is available.
• With detachable textile cord, there is the
option of cordless use against hanging in
risky areas.
• Modern design and soft structure make it
compatible with many ear structures.

2411-T Tekstil İpli Kulak Tıkacı / Ear Plug With Textile Cord

EN 352-2
SNR: 23dB
Çift / Koli - Pair / Box : 250
Çift / Paket- Pair / Pack : 50

• TPE malzemeden üretilmiş antialerjik kulak tıkacıdır.
• Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar
tekrar kullanılabilir ve saklama kabı
mevcuttur.
• Ayrılabilir tekstil kordonu ile riskli
bölgelerde takılmalara karşı kordonsuz
kullanabilme seçeneği vardır.
• Modern tasarımı ve yumuşak yapısı ile
bir çok kulak yapısına birebir uyumludur.

• Antialergic ear plug which is made of
TPE material.
• Due to the washable feature it can be
used repeatedly and also storage container is available.
• With detachable textile cord, there is the
option of cordless use against hanging in
risky areas.
• Modern design and soft structure make it
compatible with many ear structures.

1707 -T Tekstil İpli Kulak Tıkacı / Ear Plug With Textile Cord

EN 352-2
SNR: 27dB
Çift / Koli - Pair / Box : 250
Çift / Paket- Pair / Pack : 50

• TPE malzemeden üretilmiş antialerjik kulak tıkacıdır.
• Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar
tekrar kullanılabilir ve saklama kabı
mevcuttur.
• Ayrılabilir tekstil kordonu ile riskli
bölgelerde takılmalara karşı kordonsuz
kullanabilme seçeneği vardır.
• Modern tasarımı ve yumuşak yapısı ile
bir çok kulak yapısına birebir uyumludur.

• Antialergic ear plug which is made of
TPE material.
• Due to the washable feature it can be
used repeatedly and also storage container is available.
• With detachable textile cord, there is the
option of cordless use against hanging in
risky areas.
• Modern design and soft structure make it
compatible with many ear structures.

1707D-C Plastik İpli Kulak Tıkacı / Ear Plug With Plastic Cord

EN 352-2
SNR: 27dB
Çift / Koli - Pair / Box : 250
Çift / Paket- Pair / Pack : 50

• TPE malzemeden üretilmiş
antialerjik kulak tıkacı gıdaya uygundur.
• Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar
tekrar kullanılabilir ve saklama kabı
mevcuttur.
• Modern tasarımı ve yumuşak soft
yapısı ile bir çok kulak yapısına birebir
uyum sağlar.
• Dedektör özelliğine sahiptir.
• Dedektör özelliği sayesinde gıda
sektöründe kullanılır.

• Antialergic ear plug, which is made of
TPE material, is suitable for food.
• Due to the washable feature it can
be used repeatedly and also storage
container is available.
• With detachable textile cord, there is the
option of cordless use against hanging in
risky areas.
• Detector feature is availabile.
• Can be used in food industry due to the
detector future.

2706-C Plastik İpli Kulak Tıkacı / Ear Plug With Plastic Cord

EN 352-2
SNR: 28dB
Çift / Koli - Pair / Box : 250
Çift / Paket- Pair / Pack : 50

• TPE malzemeden üretilmiş
antialerjik kulak tıkacıdır.
• Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar
tekrar kullanılabilir ve saklama kabı
mevcuttur
•Plastik kordona sahiptir.
• Modern tasarımı ve yumuşak soft
yapısı ile bir çok kulak yapısına birebir
uyum sağlar.

• Antialergic ear plug which is made of
TPE material.
• Due to the washable feature it can
be used repeatedly and also storage
container is available.
• It has a plastic cord.
• Modern design and soft structure make it
compatible with many ear structures.
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MK-04 Manşonlu Kulaklık / Ear Muff

EN 352-1
SNR: 27.5dB
Çift / Koli - Pair / Box : 60
Çift / Paket- Pair / Pack : 1

• Baş bantlı EKONOMİK kulaklıktır.
• Yukarı aşağı ayarı sayesinde her türlü
ölçüye uygun olarak kullanılabilir.
• Kulağa oturan kısımlarda yumuşak
sünger takviyeli PVC pedler sayesinde
düşük basınç uygular ve uzun süre
rahat kullanım sağlar.
• Sesin olduğu birçok sektörde kullanılabilir. Kulaklık takıldıktan sonra desibel
değeri çalışılabilir seviyede olmalıdır.

• Economic earmuff with an adjustable
headband.
• With the help of up and down adjustment,
it is usable in different sizes.
• Due to soft sponge reinforced pvc pads
in the parts that fit under the ear, apply low
pressure and provide comfortable usage
for a long time.
• It is suitable to use in all sectors where
there is noise. Use after the noise level
is measured. Decibel value must be in a
workable level after the ear plugs fitted.

• Yastıklı ve baş bandı ayarlanabilir bir
kulaklıktır.
• Katlanabilir özelliği sayesinde minimum
depolama ve saklama alanı sağlar.
• Kulağa oturan kısımlarda yumuşak sünger
takviyeli PVC pedler sayesinde düşük basınç
uygular ve uzun süre rahat kullanım sağlar.
• ABS materyaldan üretilmiş olup orta dereceli
gürültülerde üstün koruma sağlar.
• Sesin olduğu birçok sektörde kullanılabilir.
Kulaklık takıldıktan sonra desibel değeri
çalışılabilir seviyede olmalıdır.

• Cushioned earmuff with adjustable
headband.
• Folding feature provides minimum storage.
• With the help of up and down adjustment, it is
usable in different sizes.
• Due to soft sponge reinforced pvc pads in the
parts that fit under the ear, apply low pressure
and provide comfortable usage for a long time.
• Made of ABS material.
• It is suitable to use in all sectors where there
is noise. Use after the noise level is measured.
Decibel value must be in a workable level after
the ear plugs fitted.

• Yastıklı ve baş bandı ayarlanabilir bir
kulaklıktır.
• Katlanabilir özelliği sayesinde minimum
depolama ve saklama alanı sağlar.
• Kulağa oturan kısımlarda yumuşak sünger
takviyeli PVC pedler sayesinde düşük
basınç uygular ve uzun süre rahat kullanım
sağlar.
• ABS materyaldan üretilmiş olup , orta
dereceli gürültülerde üstün koruma sağlar.
• Sesin olduğu birçok sektörde kullanılabilir.
Kulaklık takıldıktan sonra desibel değeri
çalışılabilir seviyede olmalıdır.

• Cushioned earmuff with adjustable
headband.
• Folding feature provides minimum storage.
• With the help of up and down adjustment, it is
usable in different sizes.
• Due to soft sponge reinforced pvc pads in the
parts that fit under the ear, apply low pressure
and provide comfortable usage for a long time.
• Made of ABS material.
• It is suitable to use in all sectors where there
is noise. Use after the noise level is measured.
Decibel value must be in a workable level after
the ear plugs fitted.

• Kulağa oturan kısımlarda yumuşak
sünger takviyeli PVC pedler sayesinde
düşük basınç uygular ve uzun süre rahat
kullanım sağlar.
• ABS materyaldan üretilmiş olup , orta
dereceli gürültülerde üstün koruma sağlar.
• Sesin olduğu birçok sektörde kullanılabilir. Kulaklık takıldıktan sonra desibel
değeri çalışılabilir seviyede olmalıdır.

• Due to soft sponge reinforced pvc
pads in the parts that fit under the ear,
apply low pressure and provide comfortable usage for a long time.
• Made of ABS material and and provide
protection at the medium level of noise.
• It is suitable to use in all sectors where
there is noise. Use after the noise level
is measured. Decibel value must be in a
workable level after the ear plugs fitted.

MK-05 Manşonlu Kulaklık / Ear Muff

EN 352-1
SNR: 29.8dB
Çift / Koli - Pair / Box : 40
Çift / Paket- Pair / Pack : 1

MK-06 Manşonlu Kulaklık / Ear Muff

EN 352-1
SNR: 32.1dB
Çift / Koli - Pair / Box : 40
Çift / Paket- Pair / Pack : 1

MK-07 Ense Bantlı Kulaklık / Ear Muff

EN 352-1
SNR: 26dB
Çift / Koli - Pair / Box : 30
Çift / Paket- Pair / Pack : 1
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MK-08Y & MK-08T Manşonlu Kulaklık / Ear Muff
• Yastıklı ve baş bandı ayarlanabilir bir
kulaklıktır.
• Katlanabilir özelliği sayesinde minimum
depolama ve saklama alanı sağlar.
• Kulağa oturan kısımlarda yumuşak sünger
EN 352-1 takviyeli PVC pedler sayesinde düşük basınç
SNR: 30dB uygular ve uzun süre rahat kullanım sağlar.
• ABS materyaldan üretilmiş olup , orta
dereceli gürültülerde üstün koruma sağlar.
Çift / Koli - Pair / Box : 30 • Sesin olduğu birçok sektörde kullanılabilir. KuÇift / Paket- Pair / Pack : 1 laklık takıldıktan sonra desibel değeri çalışılabilir
seviyede olmalıdır.

• Cushioned earmuff with adjustable headband.
• Folding feature provides minimum storage.
• With the help of up and down adjustment, it is
usable in different sizes.
• Due to soft sponge reinforced pvc pads in the
parts that fit under the ear, apply low pressure
and provide comfortable usage for a long time.
• Made of ABS material.
• It is suitable to use in all sectors where there
is noise. Use after the noise level is measured.
Decibel value must be in a workable level after
the ear plugs fitted.

MK-09 Manşonlu Kulaklık / Ear Muff
• Yastıklı ve baş bandı ayarlanabilir bir
kulaklıktır.
• Katlanabilir özelliği sayesinde minimum
depolama ve saklama alanı sağlar.
• Kulağa oturan kısımlarda yumuşak sünger
EN 352-1 takviyeli PVC pedler sayesinde düşük basınç
SNR: 36dB uygular ve uzun süre rahat kullanım sağlar.
• ABS materyaldan üretilmiş olup , orta
dereceli gürültülerde üstün koruma sağlar.
Çift / Koli - Pair / Box : 30 • Sesin olduğu birçok sektörde kullanılabilir. KuÇift / Paket- Pair / Pack : 1 laklık takıldıktan sonra desibel değeri çalışılabilir
seviyede olmalıdır.

BT-04 Barete Takılır Kulaklık / Ear Muff
• Barete takılır ayarlanabilir kulaklıktır.
• Kulağa oturan kısımlarda yumuşak
sünger takviyeli PVC pedler sayesinde
düşük basınç uygular ve uzun süre rahat
EN 352-3 kullanım sağlar.
SNR: 30dB • ABS materyaldan üretilmiş olup , orta
dereceli gürültülerde üstün koruma sağlar.
• Sesin olduğu birçok sektörde kullanılabiÇift / Koli - Pair / Box : 30 lir. Kulaklık takıldıktan sonra desibel değeri
Çift / Paket- Pair / Pack : 1 çalışılabilir seviyede olmalıdır.

• Cushioned earmuff with adjustable headband.
• Folding feature provides minimum storage.
• With the help of up and down adjustment, it is
usable in different sizes.
• Due to soft sponge reinforced pvc pads in the
parts that fit under the ear, apply low pressure
and provide comfortable usage for a long time.
• Made of ABS material.
• It is suitable to use in all sectors where there
is noise. Use after the noise level is measured.
Decibel value must be in a workable level after
the ear plugs fitted.

• Ear muff for safety helmet.
• Due to soft sponge reinforced pvc pads
in the parts that fit under the ear, apply low
pressure and provide comfortable usage
for a long time.
• It is made of ABS material.
• It is suitable to use in all sectors where
there is noise. Use after the noise level
is measured. Decibel value must be in a
workable level after the ear plugs fitted.

SNR Nedir?
SNR değeri değişik kulak koruyucularının gürültü azaltma kabiliyetlerini kıyaslamada kullanılır. SNR değeri, toplam gürültü seviyesinden çıkarılarak,
kulağa gelecek ses şiddeti belirlenir.En düşük maruziyet etkin değeri olan 80dB aşıldığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin
kullanımına hazır halde sunmalıdır.
Örn. 106 dB ses maruziyetini yakın mesafede (1mt içinde) yaşayan bir çalışan, 26dB özellikli bir kulak koruyucu kullandığında maruz kaldığı ses
şiddeti (106-26=) 80dB olacaktır. Bu durumda en düşük maruziyet etkin değerine ulaşılmış olur.
What is SNR?
SNR value is used to compare the noise reduction capabilities of various ear protectors. SNR value is subtracted from total noise level, and the
loudness received by the ear is determined. When the lowest exposure effective value of 80dB is exceeded, employer should provide ear protectors
and make them available for the workers.
For example, when a worker who is exposed to 106 dB noise at a close distance (within 1 mt) uses an ear protector with 26dB feature; the loudness
exposed will be (106-26=) 80dB. In this case, the minimum exposure effective value is reached.
Ses Basınç Seviyesi
Sound Pressure
Level (Lp dBSPL)

Örnekler

Examples

140

Jet uçağı (50mt uzakta)

Jet aircraft, at 50m. distance

130

Ağrı eşiği, acı veren sesler

Pain threshold, painful sounds

120

Rahatsızlık eşiği

Discomfort threshold

110

Sağırlık yapan sesler

Sounds causing deafness

100

Disko (Hoparlörden 1mt uzakta)

Disco, at 1m distance from speaker

90

Dizel kamyon (10mt uzakta)

Diesel truck, at 10m distance

80

Çok yüksek, devamlılığı sağır yapar

Very high, if it continues, it causes
deafness

70

Elektrik süpürgesi ( 1mt uzakta)

Vacuum cleaner, 1 m

60

Sohbet (1mt uzakta)

Conversation, 1m

50

Ortalama düzey. Ev, ofis gibi.

Average level, home-office etc.

40

Sessiz kütüphane

Silent library

20

Çok düşük, zor duyuabilen

Very low, hard to hear

10

Yaprak hışırdaması

Leaf rustling

0

Duyma eşiği

Threshold of hearing

Gürültü Seviyesi
Noise Level
( Decibel )

Çalışılabilecek
Saat

Workable
Hours

85 db’den az /
Less than 85 dB

Süresiz

Unlimited

85 dB / At 85 dB

8 saat

8 hours

82 dB / At 82 dB

6 saat

6 hours

95 dB / At 95 dB

4 saat

4 hours

100 dB / At 100 dB

2 saat

2 hours

110 dB / At 110 dB

0,5 saat

0,5 hours

115 dB /
More than 115 dB

Çalışılamaz

Unworkable
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SOLUNUM KORUYUCULAR
Konfor Serisi Kubbeli / Comfort Type - Cup Shape
V-210 SL

V-220 SLV

V-230 SLV

EN 149 2001+A1:2009

KOD

Ürün /
Product

Ventil /
Ventile

Koli /
Box

V-210 SL

FFP1 NR D

Ventilsiz

240 Ad./Pcs

V-210 SLV

FFP1 NR D

Ventilli

120 Ad./Pcs

V-220 SL

FFP2 NR D

Ventilsiz

240 Ad./Pcs

V-220 SLV

FFP2 NR D

Ventilli

120 Ad./Pcs

V-230 SLV

FFP3 NR D

Ventilli

60 Ad./Pcs

KOD

Ürün /
Product

Ventil /
Ventile

Koli /
Box

V-410 SLV

FFP1 NR D

Ventilli

120 Ad./Pcs

Konfor Serisi Katlanabilir/ Comfort Type - Folded Shape
V-410 SLV

V-420 SLV

V-430 SLV

EN 149 2001+A1:2009

V-420 SL

FFP2 NR D

Ventilsiz

240 Ad./Pcs

V-420 SLV

FFP2 NR D

Ventilli

120 Ad./Pcs

V-430 SLV

FFP3 NR D

Ventilli

120Ad./Pcs

V9230-SLV Konik Tip / Cup Shape Type
BAŞ LASTİĞİ

Kaynakçı solunum maskesidir. Tüm
kaynak dumanlarına karşı yüksek koruma
sağlar.

EN 149 2001+A1:2009

KOD

Ürün /
Product

Ventil /
Ventile

Koli /
Box

V-9230-SLV

FFP2 NR D

Ventilli

120 Ad./Pcs

Cup shape welder mask. Provides
protection against welding fumes.

V-425-SL-OV Karbon AktifIi Katlamalı Maske / Folded Shape Mask With Carbon Active
D u m anla

Karbon aktifli katlamalı kaynakçı solunum
maskesidir. Kaynak dumanı, solvent bazlı
buharlar, ve ağır kokular için çok başarılı
bir üründür

da

K ay n

r ın

ak

Et

EN 149 2001+A1:2009
k l d r!

KOD

Ürün /
Product

Ventil /
Ventile

Koli /
Box

V-425-SL-OV

FFP2 NR D

Ventilli

120 Ad./Pcs

Folded shape welding mask with activated
carbon. Provides protection against
welding fumes, solvent-based vapors and
heavy smells.

V-2524-SLOV-V Karbon AktifIi Maske / Dust Mask With Carbon Active
Karbon aktifli konik tipi kaynakçı solunum
maskesidir. Kaynak dumanı, solvent bazlı
buharlar, ve ağır kokular için çok başarılı
bir üründür.

EN 149 2001+A1:2009
KOD

Ürün /
Product

Ventil /
Ventile

Koli /
Box

V-2524SLOV-V

FFP2 NR D

Ventilli

120 Ad./Pcs

Cone-type welding mask with activated
carbon. Provides protection against
welding fumes, solvent-based vapors and
heavy smells.

V-2735-SLOV-V Karbon AktifIi Maske / Dust Mask With Carbon Active
D u m anla

K ay n

da

Et
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Karbon aktifli konik tip kaynakçı solunum
maskesidir. Kaynak dumanı, solvent bazlı
buharlar, ve ağır kokular için çok başarılı
bir üründür.

r ın

ak

EN 149 2001+A1:2009

k l d r!

www.starlinesafety.com

KOD

Ürün /
Product

Ventil /
Ventile

Koli /
Box

V-2735SLOV-V

FFP3 NR D

Ventilli

120 Ad./Pcs

Cone-type welding mask with activated
carbon. Provides protection against
welding fumes, solvent-based vapors and
heavy smells.

RESPIRATORY PROTECTION

SOLUNUM KORUYUCULAR
Eko Serisi Toz Maskesi / Eco Series Dust Masks
İnce tozlara karşı koruma sağlayan en
ekonomik katlanabilir toz maskesidir.
EN 149 2001+A1:2009
KOD

Ürün /
Product

Ventil /
Ventile

Koli /
Box

V-44-SL

FFP1 NR D

Ventilsiz

500 Ad./Pcs

Most economical folding dust mask that
provides protection against fine dusts.

Cerrahi Yüz Maskesi / Disposable Mask

ISO : 9001:2008

KOD

Ventil / Ventile

Koli /
Box

CM-2

2 katlı / 2 ply

2500 Adet - 50 Paket

CM-3

3 katlı / 3 ply

2000Adet - 40 Paket

Konik Toz Maskeleri / Cone Dust Masks
DM-C1

DM-C1V

DM-C3V

EN 149 2001+A1:2009

KOD

Ürün /
Product

Ventil /
Ventile

Koli /
Box

DM-C1

FFP1 NR D

Ventilsiz

400 Ad./Pcs

DM-C1V

FFP1 NR D

Ventilli

400 Ad./Pcs

DM-C2

FFP2 NR D

Ventilsiz

400 Ad./Pcs

DM-C2V

FFP2 NR D

Ventilli

400 Ad./Pcs

DM-C3V

FFP3 NR D

Ventilli

60 Ad./Pcs

KOD

Ürün /
Product

Ventil /
Ventile

Koli /
Box

DM-K1

FFP1 NR D

Ventilsiz

400 Ad./Pcs

DM-K1V

FFP1 NR D

Ventilli

400 Ad./Pcs

DM-K2

FFP2 NR D

Ventilsiz

400 Ad./Pcs

DM-K2V

FFP2 NR D

Ventilli

400 Ad./Pcs

DM-K3V

FFP3 NR D

Ventilli

60 Ad./Pcs

Katlanabilir Toz Maskeleri / Folded Dust Masks
DM-K1

DM-K1V

DM-K2V

EN 149 2001+A1:2009
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GAS MASKS AND FİLTERS

GAZ MASKELERİ VE FİLTRELER
V-800 Yarım Yüz Gaz Maskesi / Blister Setler / Half Face Gas Mask
• Ergonomik tasarımı ile etkin görüş
alanı sunar.
• Diğer KKD ürünleri ile kullanımda
uyumluluk sağlar.
• Ayarlanabilir baş lastikleri ve
değiştirilebilir yedek parçaları vardır.
• Değiştirilebilir çift filtre ile çalışır ve
çeşitli filtre seçenekleri ile kullanım
alanınıza uygun filtre uygulayabilirsiniz.
• Antialerjik TPR malzeden üretilmiş
olup hafifliği sayesinde uzun süre
kullanımlarda rahatlık sağlar ve tahriş
olmayı ortadan kaldırır.

• It’s ergonomic design provides a
larger field of vision.
• Compatible with variety of other PPE.
• Adjustable strap and changable spare
parts are avaible.
• Changebale 2 filters are needed. With
various filter options you can apply
appropriate filter to your usage area.
• Produced from soft thermoplastic
elastomer. Provides comfort during
longterm use and also eliminates irritation
due to its light weight.

EN 140:1998
Beden / Size: Medium, Large
Adet / Koli - Pcs / Box : 12

V-7800 A1P2R Gaz Filtresi / Gas Filter

EN 14387
Adet / Koli - Pcs / Box : 24

• V-800 yarim yüz gaz maskesi ile
çalışır.
• Üzerinde takılı olan P2 ön filtre ana
filtreyi katı partiküllerden korur ve
filtrenin ömrünü uzatır.
• Ana filtre A1 gövde olup, organik gaz,
buhar, solventler ve hidrokarbonlara
karşı koruma sağlar.

• Can be used with V-800 half masks.
• There is a pre-filter for the protection
of main filter from the solid particles.
• Main filter is A1 which provide protection
against organic vapor, steam, solvents and
hydrocarbonate.

V-7800 ABEK1P2R Gaz Filtresi / Gas Filter

EN 14387
Adet / Koli - Pcs / Box : 24

• V-800 yarim yüz gaz maskesi ile
çalışır.
• Üzerinde takılı olan P2 ön filtre ana
filtreyi katı partiküllerden korur ve
filtrenin ömrünü uzatır.
• Ana filtre ABEK gövde olup, organik,
inorganik gaz, amonyak ve asit
gazlarına karşı yüksek koruma sağlar.
• ABEK filtreler kombine özelliğini taşır
ve Amonyak dahil bir çok gazda etkin
koruma sağlar.

• Can be used with V-800 half masks.
• There is a pre-filter for the protection
of main filter from the solid particles.
• Main filter is ABEK which provides protection against organic and inorganic vapor,
steam, solvents and hydrocarbonate.
• ABEK filters provides protection for many
gases including ammonia.

V-7800 PS3L Toz Filtresi Kartuş Tip / Dust Filter

EN 143:2000
Adet / Koli - Pcs / Box : 24

• V-800 yarim yüz gaz maskesi ile
çalışır.
• Ana filtrelerden bağımsız olarak
direkt olarak yarım yüz gaz maskesi ile
uyumlu olarak çalışır.
• Çok yoğun tozlu veya talaşlı
ortamlarda yüksek koruma sağlar ve
değiştirilebilir özelliği sayesinde
ekonomik çözüm sunar.

• Can be used with V-800 half masks.
• P3 filters are used apart from the
other gas filters.
• Provides protection on very intense and
machining environments and economic
solution in the long term.

V-7800 P3 Toz Filtresi Pancake Tip / Dust Filter

EN 143:2000
Adet / Koli - Pcs / Box : 60
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• V-800 yarim yüz gaz maskesi ile
çalışır.
• Ana filtrelerden bağımsız olarak
direkt olarak yarım yüz gaz maskesi ile
uyumlu olarak çalışır.
• FFP3 koruma sınıfını sağlar.

• Can be used with V-800 half masks.
• P3 filters are used apart from the
other gas filters.
• Provides FFP3 level of protection.

BODY PROTECTION

KORUYUCU KIYAFETLER
ST01-756 Jacktex - Base Tulum / Coverall

5

TYPE 5
EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

6

TYPE 6
EN 13034:2005
+A1:2009

EN 1073-2:2002
class 1

EN 340:2003

CAT III
• Hava alabilen SMS kumaş 55g/m2
• Breathable SMS fabric, 55g/m2
Beden / Size: M-L-XL-XXL
Adet / Koli - Pcs / Box : 50

• Kimyasal sıçramalara karşı
arttırılmış koruma için ilave işlem
görmüş dayanıklı SMS dokuma
kumaştan üretilmiştir.
• Yırtılmalara karşı güçlü dikiş tekniği
uygulanmıştır.
• Solunum maskesi ile kullanımı ve
hareket serbestliği için tasarlanmış
başlığı vardır.
• Tam boy ve çift yönlü hareket edebilen
fermuar ile rahat kullanım sağlar.
• Kol ve ayak bileklerinde tam çevrilmiş
lastik ile güvenli koruma sağlar.
• Silikon içermez, püskürtme boya
işlemleri için idealdir.
•%40’tan küçük kimyasal
konsantrasyonlu ve yüksek risk içeren
materyallere karşı koruması mevcuttur.
• Nefes alabilir, tüylenmez.
• Tekli paketler halindedir.
Kullanım Alanları : Oto Boyama
- Depo Temizleme - Eczacılık End.
- Tarım İlaçları - İnşaat Yapımı- Araç
Bakımı-Kuru Kimyasal Teması.

• Made of durable SMS woven fabric
For increased protection against chemical splashes
• Strong stitching technique was applied
against the tears.
• The hood is designed for respirator use
and freedom of movement.
• Full length zip, eases ability to get in/out
of garment.
• Provides secure protection due to the
elastic at the wrists and ancles.
• Silicone-free, ideal for paint-spraying.
• There is a protection against materials
with high chemical content and small chemical concentrartions lower than 40%.
• It can breath easliy and does not fluff.
• İt is in single packages.
Application Area : Auto Painting - Tank
Cleaning - Pharmaceutical Mnf. - Agricultural Chemicals - Construction - Care Care
- Dry Chemical Contact.

ST01-556 Jacktex - Light Tulum / Coverall

5

TYPE 5
EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

5

6

TYPE 5
EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

TYPE 6
EN 13034:2005
+A1:2009

EN 1073-2:2002
class 1

6

TYPE 6
EN 13034:2005
+A1:2009

EN 340:2003

EN 1073-2:2002
class 1

EN 1149-5:2008

CAT III
• Hava alabilen SMS kumaş 55g/m2
• Breathable SMS fabric, 55g/m2
Beden / Size: M-L-XL-XXL
Adet / Koli - Pcs / Box : 50

• Kimyasal sıçramalara karşı
arttırılmış koruma için ilave işlem
görmüş dayanıklı SMS dokuma
kumaştan üretilmiştir.
• Yırtılmalara karşı güçlü dikiş tekniği
EN 340:2003
EN 1149-5:2008
uygulanmıştır.
• Solunum maskesi ile kullanımı ve
hareket serbestliği için tasarlanmış
başlığı vardır.
• Tam boy ve çift yönlü hareket edebilen
fermuar ile rahat kullanım sağlar.
• Kol ve ayak bileklerinde tam çevrilmiş
lastik ile güvenli koruma sağlar.
• Silikon içermez, püskürtme boya
işlemleri için idealdir.
•%40’tan küçük kimyasal
konsantrasyonlu ve yüksek risk içeren
materyallere karşı koruması mevcuttur.
• Nefes alabilir, tüylenmez.
• Tekli paketler halindedir.
• Anti-statiktir.
Kullanım Alanları : Oto Boyama
- Depo Temizleme - Eczacılık End.
- Tarım İlaçları - İnşaat Yapımı- Araç
Bakımı-Kuru Kimyasal Teması.

• Made of durable SMS woven fabric
For increased protection against chemical splashes
• Strong stitching technique was applied
against the tears.
• The hood is designed for respirator use
and freedom of movement.
• Full length zip, eases ability to get in/out
of garment.
• Provides secure protection due to the
elastic at the wrists and ancles.
• Silicone-free, ideal for paint-spraying.
• There is a protection against materials
with high chemical content and small chemical concentrartions lower than 40%.
• It can breath easliy and does not fluff.
• İt is in single packages.
• It is anti-static.
Application Area : Auto Painting - Tank
Cleaning - Pharmaceutical Mnf. - Agricultural Chemicals - Construction - Care Care
- Dry Chemical Contact.

ST26-356 Microtex Plus-H Tulum / Coverall

5

TYPE 5-B
EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

5

TYPE 5-B
EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

6

TYPE 6-B
EN 13034:2005
+A1:2009

EN 1073-2:2002
class 1

EN 340:2003

6

TYPE 6-B
EN 13034:2005
+A1:2009

EN 1149-5:2008

EN 1073-2:2002
class 1

EN 14126:2003

• Film biçimindeki laminant kaplama
teknolojisi ,çok geniş çeşitlilikte
kimyasal maddelere karşı duran bir
engel oluşturur.
• Yırtılmalara karşı4güçlü dikiş tekniği
EN 340:2003
EN 1149-5:2008
EN 14126:2003
TYPE 4-B
uygulanmıştır.
EN 14605:2005
+A1:2009
• Solunum maskesi
ile kullanımı ve
hareket serbestliği için tasarlanmış
başlığı vardır.
4
• Tam boy ve çift yönlü hareket edebilen
TYPE 4-B
EN 14605:2005
fermuar ile rahat kullanım sağlar.
+A1:2009
• Kol ve ayak bileklerinde tam çevrilmiş
lastik ile güvenli koruma sağlar.
• Dikiş yerlerinden sıvı geçirgenliğini
önlemek için özel bant yöntemi
uygulanmıştır.
CAT III
• Anti-statiktir.

• Lamine edilmiş hava alabilen kumaş, 65g/m2
• Polypropylene+microporous film, 65g/m2

Kullanım Alanları : Oto Boyama Depo Temizleme - Eczacılık End.
- Tarım İlaçları.

• Film laminate technology provides an
outstanding barrier against a wide
range of chemicals.
• Strong stitching technique was applied
against the tears.
• The hood is designed for respirator use
and freedom of movement.
• Full length zip, eases ability to get in/out
of garment.
• Provides secure protection due to the
elastic at the wrists and ancles.
• Special tape method was applied in order
to prevent the liquid permeability of the
seams.
• It is anti-static.
Application Area : Auto Painting - Tank
Cleaning - Pharmaceutical Mnf. Agricultural Chemicals

Beden / Size: M-L-XL-XXL
Adet / Koli - Pcs / Box : 50
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BODY PROTECTION

KORUYUCU KIYAFETLER
ST16-356 Microtex Tulum / Coverall

5

6

TYPE 5-B
EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

5

TYPE 5-B
EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

6

TYPE 6-B
EN 13034:2005
+A1:2009

EN 1073-2:2002
class 1

• Film biçimindeki laminant kaplama
teknolojisi ,çok geniş çeşitlilikte
kimyasal maddelere karşı duran bir
engel oluşturur.
EN 1073-2:2002
EN 340:2003
EN 1149-5:2008
EN
14126:2003
• Yırtılmalara
karşı
güçlü dikiş tekniği
class 1
uygulanmıştır.
• Solunum maskesi ile kullanımı ve
hareket serbestliği için tasarlanmış
başlığı vardır.
EN 14126:2003
• Tam boy ve çift yönlü hareket edebilen
fermuar ile rahat kullanım sağlar.
• Kol ve ayak bileklerinde tam çevrilmiş
lastik ile güvenli koruma sağlar.
• Dikiş yerlerinden sıvı geçirgenliğini
önlemek için özel bant yöntemi
uygulanmıştır.
CAT III • Anti-statiktir.

TYPE 6-B
EN 13034:2005
+A1:2009

EN 340:2003

EN 1149-5:2008

• Lamine edilmiş hava alabilen kumaş, 65g/m2
• Polypropylene+microporous film, 65g/m2

Kullanım Alanları : Oto Boyama Depo Temizleme - Eczacılık End.
- Tarım İlaçları.

• Film laminate technology provides an
outstanding barrier against a wide
range of chemicals.
• Strong stitching technique was applied
against the tears.
• The hood is designed for respirator use
and freedom of movement.
• Full length zip, eases ability to get in/out
of garment.
• Provides secure protection due to the
elastic at the wrists and ancles.
• Special tape method was applied in order
to prevent the liquid permeability of the
seams.
• It is anti-static.
Application Area : Auto Painting - Tank
Cleaning - Pharmaceutical Mnf. Agricultural Chemicals

Beden / Size: M-L-XL-XXL
Adet / Koli - Pcs / Box : 50

100PE04 Kimyasal Tulum / Coverall

4

TYPE 4-B
EN 14605:2005
+A1:2009

5

TYPE 5-B
EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

EN 340:2003

• Üstün koruma için dikişsiz ve
sızdırmazdır.
• Fermuar üzerinde bulunan şeffaf
kaplama sayesinde ekstra sızdırmazlık
sağlar.
• Yırtılmaya aşınmaya ve delinmeye
karşı yüksek dirençlidir.
• Belde bulunan elastik sayesinde
vücuda tam oturur.
• Kimyasal ve katı partiküllere karşı
yüksek koruma sağlar.
Kullanım Alanları : Acil durumlar, Yağilaç sanayi, Kimya-petrokimya, Sağlık
sektörü, Endüstriyel temizlik ve Bakım.

• Seamless and sealed for superior
protection
• Transparent coating on zipper
provides additional sealing.
• Highly resistant to abrasion, tear and
puncture.
• Elastic waist provided excellent fit
on body.
• Provides high protection against
chemicals and solid particles.
Application Area : Emergency
situations, oil industry, petrochemical
industry, indystrial cleaning and health
sector.

CAT III
Beden / Size: M-L-XL-XXL
Adet / Koli - Pcs / Box : 25

100PE05 Kimyasal Tulum / Coverall

TYPE 3
EN 14605

5

TYPE 5-B
EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

EN 340:2003

EN 1149-5:2008

6

TYPE 6-B
EN 13034:2005
+A1:2009

4

TYPE 4-B
EN 14605:2005
+A1:2009

EN 14126:2003

• Üstün koruma için dikişsiz ve
sızdırmazdır.
• Fermuar üzerinde bulunan şeffaf
kaplama sayesinde ekstra sızdırmazlık
sağlar.
• Yırtılmaya aşınmaya ve delinmeye
karşı yüksek dirençlidir.
• Belde bulunan elastik sayesinde
vücuda tam oturur.
• Kimyasal ve katı partiküllere karşı
yüksek koruma sağlar.
• Anti-statik
Kullanım Alanları : Acil durumlar, Yağilaç sanayi, Kimya-petrokimya, Sağlık
sektörü, Endüstriyel temizlik ve Bakım.

CAT III
Beden / Size: M-L-XL-XXL
Adet / Koli - Pcs / Box : 25
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• Seamless and sealed for superior
protection
• Transparent coating on zipper
provides additional sealing.
• Highly resistant to abrasion, tear and
puncture.
• Elastic waist provided excellent fit
on body.
• Provides high protection against
chemicals and solid particles.
• It is anti-static.
Application Area : Emergency
situations, oil industry, petrochemical
industry, indystrial cleaning and health
sector.

BODY PROTECTION

KORUYUCU KIYAFETLER
GA-01 Sms Tulum / Sms-Basic Coverall

CAT I
Beden / Size: M-L-XL-XXL
Adet / Koli - Pcs / Box : 50

• Genel amaçlı işlerde kıyafetleri
korumak için kullanılır.
• Herhangi bir koruma standardına
sahip değildir.
• Sadece kıyafetlerinizi koruma amacı
ile kullanınız.
• Ciddi risk taşıyan işlerde diğer
modellerimizi kullanınız.
• Hava alabilen SMS kumaş 35g/m2
• Her türlü endüstride ziyaretçi tulumu
olarak kullanılabilir.

• Suitable for general purpose applications to protect clothes.
•Does not have any protection standard.
•Should be just used for cloth protection.
•Use other models in serious risk jobs.
• Breathable SMS fabric made from
35gr/m2.
• Can be used as a visitor’s clothing in any
kind of industry.

www.starlinesafety.com
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BODY PROTECTION

KORUYUCU KIYAFETLER
Kaynak Giysileri / Welding Clothes
AP-01
EN 340:2003

• Bu koruyucu giysiler sayesinde
kendiniz ve kıyafetlerinizi erimiş
metallerden ve akışkanlardan
koruyabilirsiniz. Kesme, taşlama
işlemlerinde, kaynak işlerinizde
koruma sağlarlar.

• Protect yourself & your work-clothes
from molten metal & flux with this big
wrap-around apron. It offers protection
durring welding, brazing, cutting or
grinding metal.

Adet / Koli - Pcs / Box : 20
SL-01

LP-01

WH-01

WJ-01

Adet / Koli - Pcs / Box : 20

Adet / Koli - Pcs / Box : 20

Adet / Koli - Pcs / Box : 10

Adet / Koli - Pcs / Box : 10

SL-02

AP-02 (90x60cm)

WP-01

Adet / Koli - Pcs / Box : 10

Adet / Koli - Pcs / Box : 20

Adet / Koli - Pcs / Box : 10

Metal Örgü Önlük / Metal Chainmail Apron
• Bıçak ve benzeri kesici ürünlerin oluşturabileceği kesilmelerden ve yaralanmalardan
koruma amaçlıdır.
• Her bir halka birbirine tek tek kaynaklanmıştır ve sağlamlığının kalitesini denetlemek
için defalarca test edilmiştir.
• 50 x 65 cm ölçülerindedir.
• Herhangi bir şekilde alerji yapmaz.
• Elektrik oluşturabilecek ürünlerin, elektrikli el aletlerinin ve cihazların yanında
kullanılmamalıdır.
• Normal çalışma koşulları düşünülerek dizayn edilmiştir.

• This apron will only protects against cuts and other injuries caused by knives or
manual cutting equipments.
• Each ring is individually welded together and tested several times to check the
quality of durability.
• The dimensions are 50 x 65 cm.
• Does not cause allergy.
• Should not be worn near electrical appliances or equipments.
• They have been designed to be used in normal working conditions.

EN ISO 13998
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Adet / Paket - Pcs / Box : 1

BODY PROTECTION

KORUYUCU KIYAFETLER
VK-80 PVC / POL / PVC Yağmurluk / Raincoat
• 0,32mm astarlı PVC yağmurluktur.
• Dikiş kullanılmadan ısı tranfer
yöntemi ile yapıştırılarak üretilmiştir.
• Yağmura karşı ekonomik çözüm
sunar.

• 0,32mm lined PVC raincoat.
• Produced by the method of heat transfer
bonding; no sewing.
• Cost-effective solution against rain.

Beden / Size: XL-XXL
Ad/ Koli - Pcs / Box : 20/1
Renk : Haki, Lacivert, Sarı
Color: Khaki, Dark Blue, Yellow

VK-90 Takım Yağmurluk / Rain Suit
• 0,32mm astarlı PVC yağmurluktur.
• Dikiş kullanılmadan ısı tranfer
yöntemi ile yapıştırılarak üretilmiştir.
• Yağmura karşı ekonomik çözüm
sunar.

• 0,32mm lined PVC raincoat.
• Produced by the method of heat transfer
bonding; no sewing.
• Cost-effective solution against rain.

Beden / Size: XL- 2XL - 3XL
Ad/ Koli - Pcs / Box : 20/1
Renk : Sarı
Color: Yellow

VK-91 İmperteks Takım Yağmurluk / Impertex Rain Suit
• 0,18mm astarlı PVC-POL
yağmurluktur.
• Dikiş kullanılmadan ısı tranfer
yöntemi ile yapıştırılarak üretilmiştir.
• Yağmura karşı ekonomik çözüm
sunar.
Beden / Size: XL- 2XL - 3XL
Ad/ Koli - Pcs / Box : 20/1
Renk : Sarı
Color: Yellow

• 0,18mm lined PVC-POL raincoat.
• Produced by the method of heat transfer
bonding; no sewing.
• Cost-effective solution against rain.

• Dış kısmı %100 polyester
malzemedir ve PU kaplamalı su
geçirmez 300D Oxford kumaşa sahiptir.
• Başlığı isteğe göre ayrılabilir.
• Florasan sarı ve florasan turuncu
olarak iki renk alternatifi vardır.
• Vücut, omuz ve kolların
etrafında 5 cm genişliğinde yüksek
yansıtıcı bant vardır.
• Ön kapatma için fermuar ve düğmeleri
vardır.
• İki adet alt cebi mevcuttur.

• The outside is 100% polyester material and has PU covered waterproof 300D
Oxford fabric.
• The hood can be separated as desired.
• There are two color alternatives as fluorescent yellow and fluorescent orange.
• There are 5cm wide high reflective tapes
around the body part, shoulders and
sleeves.
• There are zipper and buttons for front
closure.
• There are two sub-pockets.

• Dış kısım: % 100 polyester floresan kumaştan üretilmiştir.
• 5cm eninde çift sıra reflektörlüdür.
• Yüksek görünürlük sayesinde trafikte,
kamu işlerinde, inşaat işlerinde ve yol
çalışmalarında kullanılabilir.

• External Parts: Made of 100 % polyester fluorescent fabric.
• Has 5 cm double row reflectors.
• Due to the high visibility feature, it can be
used in traffic, pubic works, construction
and road works.

VK-45 Yağmurluk / Raincoat

Beden / Size: S - 3XL
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10/1

VK-21 & VK-22 İkaz Yeleği / Warning Vest

EN ISO 20471:2013
Beden / Size: Standart (XL)
Ad/ Koli - Pcs / Box : 200/1

Mühendis Tip İkaz Yeleği / Engineer Type Warning Vest

EN 471
Beden / Size: L, XL, XXL
Ad/ Koli - Pcs / Box : 100/1

• Dış kısım: % 100 polyester floresan kumaştan üretilmiştir
• 5cm eninde çift sıra reflektörlüdür.
Ayrıca omuz hizasında da reflektör
bulunmaktadır.
• Yüksek görünürlük sayesinde trafikte,
kamu işlerinde, inşaat işlerinde ve yol
çalışmalarında kullanılabilir.
• Fermuarlıdır ve sağ ve sol cepleri
bulunmaktadır.
•Göğüs hizasında yaka kartılığı bulunur.

• External Parts: Made of 100 % polyester fluorescent fabric.
• Has 5 cm double row reflectors. Also
there is reflector around the shoulder.
• Due to the high visibility feature, it can be
used in traffic, pubic works, construction
and road works.
• It has zipper and also there are pockets
on right and left side.
• There is card holder part on the chest.
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KORUYUCU KIYAFETLER
VK-43 Parka / Parka
• Dış kısmı %100 polyester malzemedir ve PU kaplamalı su geçirmez 300D
Oxford kumaşa sahiptir.
• Başlığı isteğe göre ayrılabilir.
• Florasan sarı ve florasan turuncu olarak iki renk alternatifi vardır.
• Vücut, omuz ve kolların etrafında 5 cm genişliğinde yüksek yansıtıcı
bant vardır.
• Dolgu olarak 160g/m2 çıkarılabilir tüy yumağı vardır.
• % 100 polyester, tafta astara sahiptir.
• Ön kapatma için fermuar ve düğmeler mevcuttur.
• Göğüs üzerinde cep telefonu ve kimlik için cep vardır. Alt cepler yansıtıcı bantlar ile
çevrilidir.

Beden / Size: S -3XL
Adet / Koli - Pcs / Box : 10/1
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• The outside is 100% polyester material and has PU covered waterproof 300D
Oxford fabric.
• The hood can be separated as desired.
• There are two color alternatives as fluorescent yellow and fluorescent orange.
• There are 5cm wide high reflective tapes around the body part, shoulders and
sleeves.
• There is 160 gr/m2 of removable feather as a padding.
• The linings are 100% polyester and taffeta.
• There are zipper and buttons for front closure.
• There are one phone pocket and ID pocket on the chest. Bottom pockets have
reflective tapes.

BODY PROTECTION

KORUYUCU KIYAFETLER
VK-44 Mont / Jacket
• %100 softshell su geçirmez kumaşı vardır ve ön kısmında fermuarı mevcuttur.
• Florasan sarı, florasan turuncu ve lacivert olmak üzere üç renk alternatifi vardır.
• Vücut, omuz ve kolların etrafında 5 cm genişliğinde yüksek yansıtıcı bantı vardır.
• Sol göğüs üzerinde bir adet fermuarlı cep ve iki adet fermuarlı alt cebi vardır.

Beden / Size: S -3XL
Adet / Koli - Pcs / Box : 10/1

• Has 100% softshell fabric and there is a zipper on the front side.
• There are three color alternatives as fluorescent yellow, fluorescent orange and
dark blue.
• There are 5cm wide high reflective tapes around the body part, shoulders and
sleeves.
• There are one pocket with zipper on the chest part and two bottom pockets with
zipper.

VK-47 Mont / Jacket
• Dış kısım %100 Polyester mebran kaplamalı su geçirmez kumaştır.
• Nefes alabilen 300D Oxford kumaş malzemeden üretilmiştir.
• İçi kapitonelidir.
• Vücut ve kolların etrafında 5 cm genişliğinde yüksek yansıtıcı bant vardır.
• Kolları fermuar sistemi ile ayrılabilir. Yelek olarak kullanılabilir.
• Gögüs ve alt kısmında ikişer adet cep mevcuttur. Ayrıca kolda kalem koymak için
cep bulunmaktadır.

Beden / Size: S -3XL
Adet / Koli - Pcs / Box : 10/1

• The outer part is 100% polyester membrane coated waterproof fabric.
• Made from breathable 300D Oxford fabric material.
• The inside is quilted.
• Reflective tape: There are 5 cm wide highly reflective tape around the body part
and arms.
• Arms have detachable zipper system so it can be use as a vest.
• There are two pockets on the chest and on the bottom. There is also pocket on the
arm for pen.

VK-48 Parka / Parka
• Dışı kısım %100 Polyester mebran kaplamalı su geçirmez kumaştır.
• Nefes alabilen Bondid kumaş malzemeden üretilmiştir.
• İçi kapitonelidir.
• Kolda gizli ribana ve 5 cm eninde yansıtıcı reflektör mevcuttur.
• Ayrılabilir gizli su geçirmez kapüşon, sağ ve solda gizli cep mevcuttur.
• Boydan boya fermuarlı ve su patı bulunmaktadır.

Beden / Size: S -3XL
Adet / Koli - Pcs / Box : 10/1

• The outer part is 100% polyester membrane coated waterproof fabric.
• Made from breathable 300D Bondid fabric material.
• The inside is quilted.
• There are hidden rib and 5 cm wide reflectors on the arms.
• Detachable waterproof hidden hood and hidden pockets on the left and right side
are available.
• There are full-length zipper and water pat.
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BODY PROTECTION

KORUYUCU KIYAFETLER
V3TKA Alüminize Ceket / Aluminized Jacket
• Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
. Ön kısım boydan boya cırt bant ile kapatılmıştır.
. Boyun kısmını da koruyabilen hakim yaka modeldir.
. Uzun kolludur ve kolları da korumayı sağlar.
. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
. Dökümhane, rafineri, döküm tesisleri, çelik ve alüminyum endüstrisi, cam ve
seramik sanayi v.s gibi bir çok ısıl işlem risklerin taşıdığı alanlarda yüksek koruma ve
EN11611 CLASS 2 A1
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2 performans sağlar.
EN 11611

EN 11612

• It is covered with aluminum on aramid fabric.
• The front part is covered with a velcro tape.
• It is a dominant collar model that can also protect the neck part.
• It is long sleeved model and also protects the arms.
CAT III • Protects from radiant heating and molten metals.
Beden / Size: M-L-XL-XXL • It provides high protection and performance in the areas where many heat treatment
Ad / Koli - Pcs / Box : 1 risks such as foundry, refinery, casting facilities, steel and aluminum industry, glass
and ceramics industry.

V4TKA Alüminize Pantalon / Aluminized Pant
• Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
. Cepsiz, beli ayarlanabilir bir pantolondur.
. Rahat giyilip çıkartılabilmesi için paça yanları cırt bantla açılır kapanır.
. Ceket veya uzun önlük modeli ile kullanılır.
. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
. Dökümhane, rafineri, döküm tesisleri, çelik ve alüminyum endüstrisi, cam ve
seramik sanayi v.s gibi bir çok ısıl işlem risklerin taşıdığı alanlarda yüksek koruma ve
EN11611 CLASS 2 A1
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2 performans sağlar.
EN 11611

EN 11612

• It is covered with aluminum on aramid fabric.
• It is pocketless and waistband is adjustable.
• The sides of the pants are opened and closed with velcro tape so that it can be
easily worn and removed.
CAT III • It is used with jacket or long gown model.
• Protects from radiant heating and molten metals.
Beden / Size: M-L-XL-XXL • It provides high protection and performance in the areas where many heat treatment
Ad / Koli - Pcs / Box : 1 risks such as foundry, refinery, casting facilities, steel and aluminum industry, glass
and ceramics industry.

HKAL Alüminize Tozluk / Aluminized Legging
EN 11611

EN 11612

• Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamlıdır.
• Rahat giyilip çıkartılabilmesi için paça yanları cırt bantlıdır.

EN11611 CLASS 2 A1
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

CAT III

• It is covered with aluminum on aramid fabric.
• For easliy wearing and removing, the sides have velcro tapes.

Çift / Koli - Pair / Box : 1

V1TKA/C Alüminize Başlık / Aluminized Hood
• Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
• Baş, boyun ve omuz koruması sağlar.
• İç kısmında EN397 normlarına uygun koruyucu başlık mevcuttur.
• Ön kısımda UV ışınlara karşı koruyucu yüz vizörü mevcuttur.
• Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
• Dökümhane, rafineri, döküm tesisleri, çelik ve alüminyum endüstrisi, cam ve
EN11611 CLASS 2 A1 seramik sanayi v.s gibi bir çok ısıl işlem risklerin taşıdığı alanlarda yüksek koruma ve
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2 performans sağlar.
EN 11611

EN 11612

• It is covered with aluminum on aramid fabric.
• Provides head, shoulder and neck protection.
• On the inside, there is a protective cap suitable for EN397 norms.
• On the front part, there is face visor for UV rays.
CAT III • Protects from radiant heating and molten metals.
• It provides high protection and performance in the areas where many heat treatment
risks such as foundry, refinery, casting facilities, steel and aluminum industry, glass
Ad / Koli - Pcs / Box : 1 and ceramics industry.
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KORUYUCU KIYAFETLER
V1TKA/CD Alüminize Başlık / Aluminized Hood
• Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
• Baş, boyun ve omuz koruması sağlar.
• İç kısmında EN397 normlarına uygun koruyucu başlık mevcuttur.
• Altın suyuna daldırılmış yüksek ısıya dayanıklı koruyucu vizörü vardır.
• Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
• Dökümhane, rafineri, döküm tesisleri, çelik ve alüminyum endüstrisi, cam ve
seramik sanayi v.s gibi bir çok ısıl işlem risklerin taşıdığı alanlarda yüksek koruma
ve performans sağlar.

EN 11611

EN 11612

• It is covered with aluminum on aramid fabric.
• Provides head, shoulder and neck protection.
• On the inside, there is a protective cap suitable for EN397 norms.
• There is a high-temperature-resistant protective visor which is immersed in gold
water.
EN11611 CLASS 2 A1
• Protects from radiant heating and molten metals.
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2 • It provides high protection and performance in the areas where many heat treatment
risks such as foundry, refinery, casting facilities, steel and aluminum industry, glass
and ceramics industry.

CAT III

Ad / Koli - Pcs / Box : 1

V2TKA Uzun Ceket: Long / Long Coat
• Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamalıdır.
• Ön kısım metal düğmeler ile kapatılabilir.
• Boyun kısmını da koruyabilen hakim yaka modelidir.
• Uzun kolludur ve kolları da korumayı sağlar.
• Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
• Dökümhane, rafineri, döküm tesisleri, çelik ve alüminyum endüstrisi, cam ve
EN11611 CLASS 2 A1
seramik sanayi v.s gibi bir çok ısıl işlem risklerin taşıdığı alanlarda yüksek koruma
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2 ve performans sağlar.
EN 11611

EN 11612

CAT III

• It is covered with aluminum on aramid fabric.
• The front part can be closed with metal buttons.
• It is a dominant collar model that can also protect the neck part.
• It is long sleeved model and also protects the arms.
• Protects from radiant heating and molten metals.
• It provides high protection and performance in the areas where many heat treatment
risks such as foundry, refinery, casting facilities, steel and aluminum industry, glass
and ceramics industry.

Beden / Size: M-L-XL-XXL
Ad / Koli - Pcs / Box : 1

LTKA Alüminize Askılı Önlük (70 x 100cm) / Aluminized Apron (70 x 100cm)
• Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
. Bel ve boyundan askılı önlük modelidir.
. 70x100cm ebatlarındadır.
. İstenilen ölçüler de üretim yapılmaktadır.
. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
. Dökümhane, rafineri, döküm tesisleri, çelik ve alüminyum endüstrisi, cam ve
EN11611 CLASS 2 A1 seramik sanayi v.s gibi bir çok ısıl işlem risklerin taşıdığı alanlarda yüksek koruma
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2 ve performans sağlar.
EN 11611

EN 11612

CAT III

• It is covered with aluminum on aramid fabric.
• It is an apron model which have straps on the neck and the waist parts.
• The dimensions are 70x100cm.
• Production is done at desired dimensions.
• Protects from radiant heating and molten metals.
• It provides high protection and performance in the areas where many heat treatment
risks such as foundry, refinery, casting facilities, steel and aluminum industry, glass
and ceramics industry.

Ölçü / Size: 70 x 100cm
Ad / Koli - Pcs / Box : 1
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KORUYUCU KIYAFETLER
VK-001-01 Starline Pantolon / Pants
Renk /
Color

KOD

Reflector

VK-001-1L

-

VK-001-1G

-

VK-001-01LR

+

VK-001-01GR

+

VK-001-02KT

-

Kot / Coat

• Önü fermuarlıdır.
• Bel arkası lastikli bir modeldir.
• Ön sağ ve solda fleto cepler, sağ
yanda alt cep ve arkada tek cebi
bulunmaktadır.
• Kumaşı gabardin olup %100
pamuktur.

• There is zipper closure on the front
part.
• Waistband is elastic.
• There are two fleto pockets on the front
right and left side, a lower pocket on the
right side and a single pocket on the back.
• The fabric is gabardine and 100% cotton.

Beden / Size: S - 3XL
Ad / Koli - Pcs / Box : 10

VK-002-01 Starline Ceket / Jackets
KOD

Renk /
Color

VK-002-1L
VK-002-1G
VK-002-02KT

• Gizli düğmeli ön kapaması vardır.
• Yanlarda üstten iki cebi ve sol göğüste
bir cebi bulunmaktadır.
• Kumaşı gabardin olup %100 pamuktur.

• There are hidden buttons for front
closure.
• There are two pockets on the two side
and one pocket on the left chest side.
• The fabric is gabardine and 100% cotton.

Kot / Coat

Beden / Size: S - 3XL
Ad / Koli - Pcs / Box : 10

VK-003-1 Starline Klasik İş Önlüğü / Classic Work Coat
KOD

Renk /
Color

VK-003-1L

• Gizli düğmeli ön kapaması vardır.
• Yanlarda üstten iki cebi ve sol göğüste
bir cebi bulunmaktadır.
• Arkasında kuşağı bulunmaktadır.
• Kumaşı gabardin olup %100 pamuktur.

• There are hidden buttons for front
closure.
• There are two pockets on the two side
and one pocket on the left chest side.
• There is a waistband on the back side.
• The fabric is gabardine and 100% cotton.

• Bel formu yanlardan düğme ile
ayarlanabilir.
• Rahat hareket etmek için askılık
arkalıkları lastiklidir.
• Ön kısmı fermuarlıdır ayrıca ön
kısımda fermuarlı cebi vardır.
• Yanlarda üstten cepleri mevcuttur.
• Kumaşı gabardin olup %100
pamuktur.

• The waistline can be adjusted from
the sides with the buttons.
• Shoulder straps are elastic for
comfortable movements.
• The front part is zippered and the front
part has a zippered pocket.
• There are two pockets on the sides.
• The fabric is gabardine and 100% cotton.

• Göğüs kısmında kapalı iki adet
cebi, arkada tek cebi, ön sağ ve solda
üstten cepleri ve ön sağ cep arkasında
alet cebi bulunmaktadır.
• Ön kapaması için gizli bir fermuar
kullanılmaktadır.
• Kumaşı gabardin olup %100
pamuktur.
• Kol ağızları manşetlidir.
• Bel arkası lastiklidir.

• There are two closed pockets on
the chest, one pocket on the back, two
pockets on the right and left side and one
tool pocket behind the front right pocket.
• A hidden zipper is used for the front
closure.
• The fabric is gabardine and 100% cotton.
• Wrist parts are cuffed.
• The waistband is elastic.

VK-003-1G
Beden / Size: S - 3XL
Ad / Koli - Pcs / Box : 10

VK-004-1 Starline Bahçıvan / Overall
KOD

Renk /
Color

VK-004-1L
VK-004-1G
Beden / Size: S - 3XL
Ad / Koli - Pcs / Box : 10

Starline Boy Tulum / Coverall
KOD

Renk /
Color

VK-005-1L
VK-005-1G
Beden / Size: S - 3XL
Ad / Koli - Pcs / Box : 10

VK-006 Starline T-shirt Polo & Klasik / T-shirt
VK-006K-1L
Klasik yaka

VK-006P-1L
Polo yaka

KOD

Renk /
Color

VK-006K-1L
VK-006K-1G
VK-006P-1L
VK-006P-1G
Beden / Size: S - 3XL
Ad / Koli - Pcs / Box : 10
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KLASİK YAKA;
• Bisiklet Yaka
• Kısa kollu
• Süprem %100 pamuk

Classic T-shirt;
• Round collar
• Short sleeves
• 100% cotton jersey

POLO YAKA;
• Polo Yaka, Kısa Kollu
• Önde 3 düğmeli pat
• Pike %100 pamuk

Polo T-shirt;
• Polo collar
• Short sleeves
• 100% cotton jersey

BODY PROTECTION

KORUYUCU KIYAFETLER
Alev Almaz Kıyafetler / Flameproof Clothing
EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149-1

CAT III
MODEL

EN ISO 11612
ISI VE ALEVE DAYANIMI

class I
15 damla

class II
25 damla

Alev
Almazlık

Antistatik

Reflektör

CEKET PANTOLON TAKIM SEÇENEKLERİ

BTS G0101

B

C

A1
A2

B1

A1
A2

D

KUMAŞ CİNSİ

E

F

C1

E1

F1

%88 COTTON
%12 NYLON
260GR/M2

B1

C1

E1

F1

%88 COTTON
%12 NYLON
260GR/M2

A1
A2

B1

C1

E1

F1

ALEV ALMAZ&ANTİSTATİK
HİBRİT 2000 KUMAŞ
250GR/M2

E2

F1

%99 COTTON
%1 ANTİSTAİK
320GR/M2

ü

ü

100 yıkamaya dayanıklı alev almaz.
/ Resistant to one hundred washings
and non flammable.

ü

ü

BTS G0105

ü

ü

ü

100 yıkamaya dayanıklı alev almaz.
/ Resistant to one hundred washings
and non flammable.

ü

ü

ü

ü

A1
A2

B1

C1

BTS G0106

ü

ü

ü

ü

A1
A2

B1

C1

F1

ALEV ALMAZ&ANTİSTATİK
HİBRİT 3000 KUMAŞ
200GR/M2

ü

A1
A2

B1

C1

F1

%93 METARAMİD
%5 PARAARAMİD
%2 ANTİSTATİK
205GR/M2

A1
A2

B1

C1

E1

F1

%88 COTTON
%12 NYLON
260GR/M2

A1
A2

B1

C1

E1

F1

%88 COTTON
%12 NYLON
260GR/M2

A1
A2

B1

C1

E1

F1

%100 COTTON
320GR/M2

ü

A1
A2

B1

C1

E2

F1

%99 COTTON
%1 ANTİSTAİK
320GR/M2

ü

ü

A1
A2

B1

C1

F1

%93METAARAMİD
%5 PARAARAMİD
%2 ANTİSTATİK
200GR/M2

ü

ü

ü

ü

100 yıkamaya dayanıklı alev almaz.
/ Resistant to one hundred washings
and non flammable.

BTS G0101R

Alev almaz. / Non flammable.

ü

BTS G0103

Alev almaz. / Non flammable.

BTS G0107
Alev almaz. / Non flammable.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

BTS G0101-C
100 yıkamaya dayanıklı alev almaz.
/ Resistant to one hundred washings
and non flammable.

BOY TULUM SEÇENEKLERİ

A

BTS G0101-CR
100 yıkamaya dayanıklı alev almaz.
/ Resistant to one hundred washings
and non flammable.

ü

BTS G0102-C
100 yıkamaya dayanıklı alev almaz.
/ Resistant to one hundred washings
and non flammable.

ü

ü

ü

BTS G0103-C
100 yıkamaya dayanıklı alev almaz.
/ Resistant to one hundred washings
and non flammable.

BTS G0107-C
Alev almaz. / Non flammable.

BTS H 5000
Aramid esaslı antistatik başlık.
/ Aramid based antistatic head.

BTS-UF700
Alev almaz iç giyim.
/ Non flammable underwear.

ü
ü

ü

ü

ARAMİD ESASLI ANTİSTATİK
KUMAŞ 220GR/M2

A1

ALEV ALMAZ&ANTİSTATİK
HİBRİT 1000 KUMAŞ
180GR/M2

Beden / Size: S - 2XL
Ad / Koli - Pcs / Box : 1 Takım
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Detroit Low

Taormina
S3 UNI EN ISO 20345:2012

S3 UNI EN ISO 20345:2012

540gr.

500gr.

Beden / Size : 35 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Beden / Size : 36 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Tiberius

Salor
S3 UNI EN ISO 20345:2012

S3 UNI EN ISO 20345:2012

540gr.

670gr.

Beden / Size : 38 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Beden / Size : 38 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Nubuk / Black Nubuck

Lucerna New

Nembo Elektrikçi
SB-E-WRU-P UNI
EN ISO 20345:2012

S3 UNI EN ISO 20345:2012

660gr.
Beden / Size : 35 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Beyaz Microfiber / White

P-light Elektrikçi

P-light
SB-E-P-FO-SRC
EN ISO 20345:2012

S1P UNI
EN ISO 20345:2012

490gr.

490gr.

Beden / Size : 36 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Gri Süet / Grey Suede

Beden / Size : 36 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Gri Süet / Grey Suede

New Ischia

Naxos
S1P UNI
EN ISO 20345:2012

S1P UNI
EN ISO 20345:2012

560gr.

520gr.

Beden / Size : 36 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Gri Süet / Grey Suede

Beden / Size : 35 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Gri Süet / Grey Suede

Tremiti

Detroit Mid
S1 UNI EN ISO
20345:2012

530gr.
Beden / Size : 36 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Gri Süet / Grey Suede
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Beden / Size : 38 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather
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S3 UNI EN ISO 20345:2012

580gr.
Beden / Size : 35 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

FOOT PROTECTION

KORUYUCU AYAKKABILAR
Vieste

Spartacus
S3 UNI EN ISO 20345:2012

S3 UNI EN ISO 20345:2012

540gr.

590gr.

Beden / Size : 36 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Beden / Size : 38 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Alpine Mid / 300⁰C

New Uragano / 300⁰C
S3 HRO UNI
EN ISO 20345:2012

S3 HRO UNI
EN ISO 20345:2012

690gr.
Beden / Size : 38 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Beden / Size : 38 - 46
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Atlantis

Egadi / 300⁰C
S3 HRO UNI
EN ISO 20345:2012

S3 UNI EN ISO
20345:2012

690gr.

660gr.

Beden / Size : 38 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Beden / Size : 38 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Haki Süet / Khaki Suede

Atlantis Siyah

SP7783 / Burun Koruma
EN 12568

S3 UNI EN ISO
20345:2012

660gr.
Beden / Size : 40-44 / M
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Gri / Grey

Beden / Size : 38 - 48
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Lava Basic

Etna Basic
EN 20345:2012
S2

EN 20345:2012
S2

Kompozit Burun
Beden / Size : 36 - 46
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Kompozit Burun
Beden / Size : 40 - 45
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Magma

Taga Gear
EN 20345:2012
S2

EN 20345:2012
S1

Kompozit Burun
Beden / Size : 40 - 45
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Kompozit Burun
Beden / Size : 40 - 45
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather
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Cairo Tay
EN 20345:2012
S1

Kompozit Burun
Beden / Size : 36 - 46
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Gri Süet / Grey Suede

Etna Profesyonel
EN 20345:2012
S2

Kompozit Burun
Beden / Size : 40 - 45
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Sasso
EN 20345:2012
S1

Kompozit Burun
Beden / Size : 40 - 45
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Rock
EN 20345:2012
S3

Reflektör Şerit

530gr.
Metal İçermeyen
Soft Ara Taban
Metal-free soft
intermediate sole

Kompozit Burun + Ara Taban
Beden / Size : 40 - 45
Çift / Koli - Pair / Box : 10
Renk / Color : Siyah Deri / Black Leather

Poliüretan Çizmeler
Ürün / Product
Çelik Burunsuz
Without Steel Toe
Çelik Tabanlı
Steel Sole
Çelik Burunlu
Steel Toe
Çelik Burun + Çelik Taban
Steel Toe + Steel Sole
Çelik Burunsuz
Without Steel Toe
Çelik Burunlu
SRC (Kaydırmaz) Taban
Beden / Size : 38 - 45
Çift / Koli - Pair / Box : 5
Renk / Color : Haki / Khaki
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Steel Toe
Çelik Burun + Çelik Taban
Steel Toe + Steel Sole

Kod / Code

Standard

PU 0104

O4

PU 0105

O5

PU 0154

S4

PU 0155

S5

Miflonlu
With Mouflon

O4

Miflonlu
With Mouflon

S4

Miflonlu
With Mouflon

S5

FOOT PROTECTION

KORUYUCU AYAKKABILAR
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SAFETY BELTS AND ACCESSORIES

EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLARI
ST-227 Paraşüt Tip Kemer / Parachute Type

EN 361:2002
Ölçü / Size : Standart
Adet / Koli - Pcs / Box : 25
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• 100% Polyesterden üretilmiştir.
• Anatomik tasarım paraşüt tipi
emniyet kemeridir.
• 1 adet ön ve sırt bağlantı halkası
mevcuttur.
• Omuz, göğüs ve ayarlanabilir bacak
askıları mevcuttur.
• Tüm bağlantılar mumlu iplikle dikilerek
güçlendirilmiştir.

• Made of 100% polyester.
• It is anatomical design full body harness.
• There is 1 front and back link ring.
• There are shoulders, chest and adjustable leg straps.
• All the connections were reinforced by
sewing with waxy yarn.

ST-228 Paraşüt Tip Kemer / Parachute Type

EN 358:2002
EN 361:2002
Ölçü / Size : Standart
Adet / Koli - Pcs / Box : 10
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Anatomik tasarım bel destekli
paraşüt tipi emniyet kemeridir.
• Her iki yanda pozisyonlama için D
halkası bulunur.
• 1 adet ön ve sırt bağlantı halkası.
• Bel yastığına bağlı olan ayarlanabilir
polyester askısı vardır.
• Omuz, göğüs ve ayarlanabilir bacak
askıları mevcuttur.
• Tüm bağlantılar mumlu iplikle dikilerek
güçlendirilmiştir.

• It is anatomical design full body harness with belt.
• On both sides there are D-ring connection
for positioning.
• There is 1 front and back link ring.
• There is adjustable polyester strap which
is attached to the waist cushion.
• There are shoulders, chest and adjustable
leg straps.
• All the connections were reinforced by
sewing with waxy yarn.

ST-329 Paraşüt Tip Kemer / Parachute Type

EN 358:2002
EN 361:2002
EN 813:2008
Ölçü / Size : Standart
Adet / Koli - Pcs / Box : 5
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Anatomik tasarım paraşüt tipi
emniyet kemeridir.
• Her iki yanda pozisyonlama için D
halkası bulunur.
• 1 adet sırt bağlantı ve 2 adet ön D
halkası vardır.
• EVA destekli omuz, göğüs ve
ayarlanabilir bacak askıları mevcuttur.
• Tüm bağlantılar mumlu iplikle dikilerek
güçlendirilmiştir.

• It is anatomical design full body
harness.
• On both sides, there are D-ring connection for positioning.
• There are 1 back link and 2 front D-ring.
•There are EVA supported shoulders,
chest and adjustable leg straps.
• All the connections were reinforced by
sewing with waxy yarn.

ST-429 Paraşüt Tip Kemer / Parachute Type

EN 358:2002
EN 361:2002
Ölçü / Size : Standart
Adet / Koli - Pcs / Box : 10
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Anatomik tasarım bel destekli
paraşüt tipi emniyet kemeridir.
• Her iki yanda pozisyonlama için D
halkası bulunur.
• 1 adet sırt ve ön bağlantı halkası.
• Bel yastığına bağlı olan ayarlanabilir
polyester askısı mevcuttur.
• Eva destekli omuz, göğüs ve
ayarlanabilir bacak askıları mevcuttur.
• Tüm bağlantılar mumlu iplikle dikilerek
güçlendirilmiştir.

• Anatomcal design full body harness
with belt supported.
• On both sides, there are D-ring connection for positioning.
• There is 1 front and back link ring.
• There are EVA supported shoulders,
chest and adjustable leg straps.
• There is adjustable polyester strap which
is attached to the waist cushion.
• All the connections were reinforced by
sewing with waxy yarn.

ST-430 Paraşüt Tip Kemer / Parachute Type

EN 361:2002
Ölçü / Size : Standart
Adet / Koli - Pcs / Box : 10
Adet / Paket- Pcst / Pack : 1

• Anatomik tasarım paraşüt tipi
emniyet kemeridir.
• 1 adet sırt ve ön bağlantı halkası
vardır.
• Tüm bağlantılar mumlu iplikle dikilerek
güçlendirilmiştir.
• Yüksek görünür, reflektif yeleklidir
• Koruyucu yelek polykoton (240g/m2).

• Anatomical design full body harness
with belt supported.
• There is 1 front and back link ring.
• All the connections were reinforced by
sewing with waxy yarn.
• High visibility orange work vest
• Work vest in polycoton (240g/m2).

FA1020101 Paraşüt Tip Kemer / Parachute Type

EN 361: 2002
EN 358: 2000
Ölçü / Size : L - XXL
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1
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• 100% Polyesterden üretilmiştir.
• Anatomik tasarım paraşüt tipi
emniyet kemeridir.
• 1 Ad ön ve sırt bağlantı halkası
mevcuttur.
• EVA destekli omuz, göğüs ve
ayarlanabilir bacak askıları mevcuttur.
• Otomatik Toka

• Made of %100 polyester fabric.
• It is an anatomical design parachute type
body harness.
• Atomatic buckles are available.
• There is 1 front and back link ring.
• There are EVA supported shoulders,
chest and adjustable leg straps.

SAFETY BELTS AND ACCESSORIES

EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLARI
FA1040400 Oturma Tipi Kemer / Sit Work Position Belt

EN 361: 2002
EN 358: 2000

• Halat erişimi için 1 ventral bağlantı, 1 dorsal D-Ring ve çalışma
konumlandırması için 2 yanal D-Ringi
bulunan FLY’IN çalışma için en uygun
kemerdir.
• Otomatik tokaları vardır.

• It is the most suitable belt for FLY
operation with 1 ventral connection for
rope access, 1 dorsal D-ring and 2 lateral
D-rings for working positioning.
• Atomatic buckles are available.

Ölçü / Size : S - L
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

FA2010230 Dikey Yaşam Hattı / Verticle Lifeline

EN 353-2:2002

• 1 set; 12mm polyester kermantel
halat, şok emici ve düşüş
tutucudan oluşur.
• Halatın uzunluğu 30 metredir.
• Dikey yaşam hattı olarak kullanılır.

• 1 set consists of 12mm polyester
kermantel rope, shock absorber and drop
holder.
• Length of the rope is 30 meters.
• Used as vertical lifeline.

Dayanım Kuvveti : min. 15kN
Paket- Pack : 1 Set - 30 mt.

FA6000700 Yatay Yaşam Hattı / Horizontal Lifeline
• Yatay çalışmalar için düşüş
tutucu.
• 2 ile 20 metre arasında ayarlanabilir
EN 795:1996 uzunluktadır.
• 30 mm polyester dokumadan oluşClass B muştur.
• Bu yaşam hattı aynı anda iki kişi taraDayanım Kuvveti : min. >25kN fından kullanılabilir.
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Adjustable length from 2 to 20
meters.
• Made of 30 mm polyester fabric.
• The lifeline can be used by 2 people at
the same time.

FA2010310 Polyamid Yaşam Halatı / Polyamide Rope Anchor Line

EN 353-2:2002

• 11mm Polyamid ikiz ara halattır.
• 22 kN Dayanım gücündedir.
• Çift taraflı radansa ile birliktedir.
• Dikey çalışmalar için yardımcı bir
halattır.

• 11 mm twin intermediate rope.
• Resistance strength is 22 kN.
• With double-sided radance.
• It is an auxiliary rope for vertical work.

Uzunluk / Length: 10mt.
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

FA2010300A Halat Tutucu / Compact Fall Arrest
• 11mm kermantel yaşam hatları
için alüminyum düşüş tutucudur.
• Eğimli tavan çalışmasına izin vermek
EN 353-2:2002 için manuel olarak kilitlenmiş bir konusahiptir ve aynı zamanda kısıtlama
EN 358 ma
konumlandırma (EN358) vardır.
• Çok basit açma kapama sistemi
Dayanım Kuvveti : min. 15kN
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1 vardır.

• Aluminum holder for 11mm kermantel
life lines.
• Has a manual locked position to allow
work on inclined roof, and also restraint
positioning (EN358).
• Very simple opening-closing system.
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EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLARI
YK-L-10 Şok Emici Halat / Shock Absorber

EN 355:2002
Adet / Paket- Pcs / Pack : 50

• Yüksekte yapılan çalışmalarda
düşüş tutucu paraşüt tipi emniyet kemeri ile kullanılır.
• Düşme durumunda kademeli şekilde
açılarak düşme hızını ve kullanıcıda
oluşacak hasar riskini düşürür.
• 35 mm Kalınlığında polyester dokumadan imal edilmiştir.

• Should be used with the body
harness.
• In the event of falling, absorber opened
gradually and that reduces the speed and
the damage.
• Made of 35mm webbing polyester.

• 12mm polyamid ara halattır.
• 1.5mt uzunluğundadır.
• 44mm enerji absorblayıcı ile birlikte
verilir.
• Aşınmaya dirençli radansa mevcuttur.

• 12mm polyamid lanyard.
• Maximum lenght is 1.5 meter.
• Include with 44mm webbing energy
absorbing.
• Abrasion resistant radance is available.

• 12mm polyamid ara halattır.
• 1.5mt uzunluğundadır.
• 44mm enerji absorblayıcı ile birlikte
verilen çift bacaklı ara halattır.
• Aşınmaya dirençli radansa mevcuttur.
• 2 çift çelik kanca, 1 çift kilitli karabina
ile birlikte verilir.

• 12mm polyamid lanyard
• Maximum lenght is 1.5 meter.
• Include with 44mm webbing energy
absorbing with twisted rope lanyard
• Abrasion resistant radance is available.
• Include 2 pcs of hook and locking
karabiner.

• 30mm polyester kordon ara
halattır.
• 1.8mt uzunluğundadır.
• 35mm enerji absorblayıcı ile birlikte
verilir.
• Aşınmaya dirençli kordon mevcuttur.
• 1 çift çelik kanca, 1 çift kilitli karabina
ile birlikte verilir.

• 30mm polyester webbing lanyard
• Maximum lenght is 1.8 meter.
• Include with 35mm webbing energy
absorbing.
• Abrasion resistant radance is available.
• Include 1 pcs of hook and locking
karabiner.

• 30mm polyester kordon ara
halattır.
• 1.8mt uzunluğundadır.
• 35mm enerji absorblayıcı ile birlikte
verilir.
• Aşınmaya dirençli kordon mevcuttur.
• 2 çift çelik kanca, 1 çift kilitli karabina
ile birlikte verilir.

• 30mm polyester webbing lanyard
• Maximum lenght is 1.8 meter.
• Include with 35mm webbing energy
absorbing
• Abrasion resistant radance is available.
• Include 2 pcs of hook and locking
karabiner.

• 12 mm Polyamid çift taraflı ara
halattır.
• 22 kN Dayanım gücü vardır.
• Çift taraflı radansa ile birliktedir.

• 12 mm double sided intermediate
rope.
• Resistance strenght is 22kN.
• With double-sided radance.

YK-L-11 Ara Halat / Lanyard

EN 355:2002
Adet / Koli - Pcs / Box : 25
Adet / Paket- Pcst / Pack : 1

YK-L-12 Ara Halat / Lanyard

EN 355:2002
Adet / Koli - Pcs / Box : 25
Adet / Paket- Pcst / Pack : 1

YK-L-13 Ara Halat / Lanyard

EN 355:2002
Adet / Koli - Pcs / Box : 25
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

YK-L-14 Ara Halat / Lanyard

EN 355:2002

Adet / Koli - Pcs / Box : 25
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

YK-L-15 Ara Halat / Lanyard

EN 354:2002

Adet / Paket- Pcs / Pack : 50
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EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLARI
FA3060015 Kermantle Lanyard / Lanyard
• Enerji absorbe edici (6 kN’den az)
düşmenin etkisini azaltmak için 44 mm genişliğinde dokuma kumaştan üretilmiştir.
• Ayarlanabilir halkalar ile 1.5 metre uzunluEN 355 : 2002 ğunda ve 12 mm çapında polyamid kornamanlı halat kordonundan yapılmıştır.
• Aşınmaya dirençli radansa mevcuttur.
• Dikişleri güçlü şeffaf kaplama kılıfıyla
korunur.
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1 • Konnektör olarak bir uçta 1 yeşil alüminyum
kanca ve diğer uçlarda 2 yeşil alüminyum
karabina vardır.

• Energy absorber in 44 mm wide webbing
to reduce the impact of the fall (less than 6 kN).
• Made of 1.5 meter length and 12 mm diam
polyamide kernmantle rope lanyard with a ring
adjuster.
• Loops protected by an abrasion resistant
thimble
• Sewing protected with strong transparent
covering sleeve.
• Connectors are, 1 green aluminium hook at
one end and 2 green aluminium scaffold hooks
at the other ends.

FA3061420 Ayarlanabilir Lanyard / Lanyard
• Enerji absorbe edici (6 kN’den az)
düşmenin etkisini azaltmak için 44 mm
genişliğinde dokuma kumaştan üretilmiştir.
• Ayarlanabilir halkalar ile 2 metre
EN 355 : 2002 uzunluğunda ve 12 mm çapında polyamid
kornamanlı halat kordonundan yapılmıştır.
• Aşınmaya dirençli radansa mevcuttur.
• Dikişleri güçlü şeffaf kaplama kılıfıyla
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1 korunur.
• Konnektör olarak bir uçta 1 çelik kanca ve
diğer uçlarda 2 çelik karabina vardır.

• Energy absorber in 44 mm wide webbing
to reduce the impact of the fall (less than 6 kN).
• Made of 2 meter length and 12 mm diam
polyamide kernmantle rope lanyard with a ring
adjuster.
• Loops protected by an abrasion resistant
thimble
• Sewing protected with strong transparent
covering sleeve.
• Connectors are, 1 steel hook at one end and 2
steel scaffold hooks at the other ends.

FA3040415 Dielektrik Lanyard / Dielectric Lanyard
• Potansiyel elektrik tehlikesi olan
bir ortamda çalışan operatörleri
korumak için tasarlanmıştır.
EN 355:2002 • Enerji absırb edici düşmenin etkisini
azaltmak için 44 mm genişliğinde
dokuma kumaştan enerji emicisi (6
kN’dan az) üretilmiştir.
30mm Polyester • 30 mm genişliğinde polyester
Uzunluk / Lenght : 1.50 mt dokumadan üretilmiştir.
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• Is designed to protect operators
operating in an environment which have a
potential electrical hazard.
• Energy absorber in 44 mm wide webbing
to reduce the impact of the fall (less than
6 kN).
• Made of 30 mm wide polyester fabric.

FA3051420 Kermantle Lanyard / Lanyard
• Enerji emici kernmantle halat
kordonu 2 metredir ve halka ayarlayıcı ile
birlikte kullanılır.
EN 355:2002 • Düşmenin etkisini azaltmak için 35 mm
genişliğinde dokuma kumaştan enerji
emicisi üretilmiştir. (6 kN’dan az).
• Bir halka ayarlayıcı ile 12 mm çapında
20mm Polyester polyamid kornamanlı halat kordonundan
Uzunluk / Lenght : 12 mt yapılmıştır.
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• The energy absorbing rope cord is 2
meters and is used together with the ring
adjuster.
• Energy absorber in 35 mm wide webbing
to reduce the impact of the fall (less than
6 kN).
• Made of 1 ring adjuster and 12 mm polyamid braided rope cord.
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YK-D-02 Çelik Galvaniz Telli Düşüş Tutucu / Steel Galvanized Wire Retrachable Fall Arrest

EN 360:2002
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• 2,00mt. geri sarımlı düşüş
tutucudur.
• Alüminyum koruyucu kasası vardır.
• Polyester kordonu 25mm’dir.
• 2 adet YK-K-31 Çelik Kanca Karabina
ile takım halindedir.
• Minimum 15kN dayanım kuvveti
vardır.

• 2,00mt retractable Fall Arrest.
• Casing is made of allumminium alloy.
• Comes with a 25mm polyester webbing
• Include 2 pcs YK-K-31 at anchorage end.
• Minimum breaking strength is 15kN.

YK-D-2.5 Çelik Galvaniz Telli Düşüş Tutucu / Steel Galvanized Wire Retrachable Fall Arrest

EN 360:2002
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• 50mm geri sarımlı düşüş
tutucudur.
• Polyester dokuma kordondur.
• Maximum uzunluk 2,50 metredir.
• Koruyucu kabı 45mm enerji
absorblayıcı ve çelik karabina ile takım
halindedir.
• Minimum 15kN dayanım kuvveti
vardır.

• Retractable fall arrest with a 50mm
webbing.
• Maximum Length is 2,50mt.
• Incorporated with a protective casing and
an energy absorber 45mm with a steel
karabiner.
• Minimum breaking strength is 15kN.

YK-D-06 Çelik Galvaniz Telli Düşüş Tutucu / Steel Galvanized Wire Retrachable Fall Arrest

EN 360:2002
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• 6mt geri sarınımlı düşüş
tutucudur.
• 4,8mm kalınlığında galvaniz çelik
telden imal edilmiştir.
• Düşmelere karşı kırılmayı önleyici
kuvvetli polymer malzemeden üretilmiş
koruyucu kasası vardır.
• Minimum 12kN dayanım kuvveti
vardır.

• 6mt retractable fall arrest.
• Comes with galvanized steel wire rope
4.8mm diam.
• Casing is made of high impact strength
polymer to prevent breakage and nearly
indestructible.
• Minimum breaking strength is 12kN.

YK-D-10 Çelik Galvaniz Telli Düşüş Tutucu / Steel Galvanized Wire Retrachable Fall Arrest

EN 360:2002
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• 10mt geri sarınımlı düşüş
tutucudur.
• 4,8mm kalınlığında galvaniz çelik
telden imal edilmiştir.
• Düşmelere karşı kırılmayı önleyici
kuvvetli polymer malzemeden üretilmiş
koruyucu kasası vardır.
• Minimum 12kN dayanım kuvveti
vardır.

• 10mt retractable fall arrest.
• Comes with galvanized steel wire rope
4.8mm diam.
• Casing is made of high impact strength
polymer to prevent breakage and nearly
indestructible.
• Minimum breaking strength is 12kN.

YK-D-15 Çelik Galvaniz Telli Düşüş Tutucu / Steel Galvanized Wire Retrachable Fall Arrest

EN 360:2002
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

• 15mt geri sarınımlı düşüş
tutucudur.
• 4,8mm kalınlığında galvaniz çelik
telden imal edilmiştir.
• Düşmelere karşı kırılmayı önleyici
kuvvetli polymer malzemeden üretilmiş
koruyucu kasası vardır.
• Minimum 12kN dayanım kuvveti
vardır.

• 15mt retractable fall arrest.
• Comes with galvanized steel wire rope
4.8mm diam.
• Casing is made of high impact strength
Polymer to prevent breakage and nearly
indestructible.
• Minimum breaking strength is 12kN.

YK-D-20 Çelik Galvaniz Telli Düşüş Tutucu / Steel Galvanized Wire Retrachable Fall Arrest

EN 360:2002
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1
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• 20mt geri sarınımlı düşüş
tutucudur.
• 4,8mm kalınlığında galvaniz çelik
telden imal edilmiştir.
• Düşmelere karşı kırılmayı önleyici
kuvvetli polymer malzemeden üretilmiş
koruyucu kasası vardır.
• Minimum 12kN dayanım kuvveti
vardır.

• 20mt retractable fall arrest.
• Comes with galvanized steel wire rope
4.8mm diam.
• Casing made of high impact strength
polymer to prevent breakage and p nearly
indestructible.
• Minimum breaking strength is 12kN.

SAFETY BELTS AND ACCESSORIES

EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLARI
FA2040003 Çelik Düşüş Tutucu / Steel Fall Arrest

EN 360:2002

• 45mm geri sarımlı düşüş tutucudur.
• Polyester dokumadan üretilmiştir.
• Maximum uzunluğu 3,5 metredir.
• Koruyucu kabı, 45mm enerji
absorblayıcı ve çelik karabina ile takım
halinde satılır.

• Retractable fall arrest is made from
45mm polyester fabric.
• Maximum length is 3.5 meter.
• Sold in sets; chasing, 45mm energy
absorber and steel karabiner.

• Alaşımlı çelik kilitli karabina.
• Kilit açılımı 17mm’dir.
• Minimum dayanım kuvveti 25kN’dir.

• Alloy steel locking karabiner.
• Gate opening : 17mm.
• Minimum breaking strength:25kN.

• Alaşımlı çelik kilitli karabina.
• Kilit açılımı 55mm’dir.
• Minimum dayanım kuvveti 23kN’dir.

• Alloy steel locking karabiner.
• Gate opening : 55mm.
• Minimum breaking strength: 23kN.

• Alüminyum kanca karabina.
• Kilit açılımı 60mm’dir.
• Minimum dayanım kuvveti 23kN’dir.

• Aluminium hook karabiner.
• Gate opening : 60mm.
• Minimum breaking strength: 23kN.

20mm Polyester
Dayanım Kuvveti (kN) : min. 12kN
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

YK-K-30 Karabina / Karabiner

EN 362:2004
CLASS B

Adet / Paket- Pcs / Pack : 100

YK-K-31 Karabina / Karabiner

EN 362:2004
CLASS T
Adet / Paket- Pcs / Pack : 25

YK-K-32 Karabina / Karabiner

EN 362:2004
CLASS B
Adet / Paket- Pcs / Pack : 25

YK-K-33 Ankraj Konektörü / Anchorage Hook
• Paslanmaz çelik ankraj konektörü.
• Kilit açılımı 75mm’dir.
• Minimum dayanım kuvveti 23kN’dir.

• Stainless steel anchorage hook.
• Gate opening : 75mm.
• Minimum breaking strength: 23kN.

EN 362:2004
CLASS B

Adet / Paket- Pcs / Pack : 50

YKK-34 Karabina / Karabiner
• Manuel açma / kapama
ve otomatik kilit ile çift emniyet
sağlanmıştır.
EN 353-2:2002 • 14-16mm polyamid halatlar ile uyumlu
çalışır.
• Manuel kilidi sayesinde açılarak,eğimli
çatılarda çalışma imkanı sunar.
Adet / Paket- Pcs / Pack : 20 • 17mm çelik karabina ile birliktedir.
• 15 kN kırılma direncine sahiptir.

• Manual on / off and automatic locking
provide double safety.
• Compatible with 14-16mm polyamide
ropes.
• Due to the manual lock, it offers the possibility to work on sloping fences.
• It is used with 17mm steel karabiner.
• Minimum breaking strenght is 15Kn.
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SAFETY BELTS AND ACCESSORIES

EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLARI
FA5022255 Dielektrik Karabina / Dielectric Karabiner

EN 362 : 2004
Class Q

• Polimer kompozitli çelikten üretilmiştir.
• 55 mm kadar açılabilmektedir.
• Kırılma gücü 23 kN’ dir.
• Minimum dielektrik direnci 14 kV ‘dir.

• Made of steel with polymer
composite.
• Gate opening is 55 mm.
• Breaking strength is 23 kN.
• Minimum dielectric resistance is 14 kV.

Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

FA6000508 Ankraj Sapanı / Anchorage Round Sling

EN 795:2012
Type B

• Uzunluğu 0,8 metredir.
• Direnci minimum 18 kN’dir.
• 20 mm genişliğinde polyester
dokumadan üretilmiştir.

• The length of the product is 0,8
meters.
• Breaking strength is 18 kN.
• Made of 20 mm wide polyester webbing.

Dayanım Kuvveti (kN) : min. 18kN
Adet / Paket- Pcs / Pack : 1

YK-T-20 Tripod Vinci - 20mt. Çelik Halat / Tripod Crane

EN 1496:2006
CLASS A

• Kapalı alanlara erişim için
tasarlanmıştır.
• Ayarlanabilir Yükseklik : 1.15m 2.15m
• Taban Çapı :1,5 m
• Ağırlık :13 kg
• Maksimum Yük Kapasitesi : 200 kg

• For access in confined spaces.
• Adjustable height : from 1.15 m to 2.15 m
• Wheelbase :1,5 m
• Weight :13 kg
• Maximum Load Capacity : 200 kg

Adet / Koli- Pcs / Box : 1

YK-T-21 Üç Ayaklı Alüminyum Tripod - 200 kg. / Aluminized Tripod

EN 795:1996
CLASS B

• Kapalı alanlara erişim için
tasarlanmıştır.
• Ayarlanabilir Yükseklik : 1.15m 2.15m
• Taban Çapı :1,5 m
• Ağırlık :13 kg
• Maksimum Yük Kapasitesi : 200 kg

Adet / Koli- Pcs / Box : 1

Taşıma Çantalıdır.
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• For access in confined spaces.
• Adjustable height : from 1.15 m to 2.15 m
• Wheelbase :1,5 m
• Weight :13 kg
• Maximum Load Capacity : 200 kg

SAFETY BELTS AND ACCESSORIES

EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLARI
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CAUTION AND WARNING EQUIPMENT

İKAZ VE UYARI EKİPMANLARI

UT2507 Esnek Şerit Ayırıcı / Tape Separator

Uzunluk / Lenght : 30cm
Ad/ Koli - Pcs / Box : 15
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Taban çapı: 200mm
Reflektif : Mikro prizmatik
Ağırlık : 0.69Kg.
Montaj : ɸ10x18mm Vida+Dübel
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
üretilmiştir.

Base diameter: 200mm
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 0.69Kg.
Mounting: Screw + dowel ɸ10x18mm
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT2502 Esnek Şerit Ayırıcı / Tape Separator

Uzunluk / Lenght : 45cm
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Taban çapı: 200mm
Reflektif : Mikro prizmatik
Ağırlık : 0.93Kg.
Montaj : ɸ10x18mm Vida+Dübel
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
üretilmiştir.

Base diameter: 200mm
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 0.93Kg.
Mounting: Screw + dowel ɸ10x18mm
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT2501 Esnek Şerit Ayırıcı / Tape Separator

Uzunluk / Lenght : 75cm
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Taban çapı: 200mm
Reflektif : Mikro prizmatik
Ağırlık : 1.32Kg.
Montaj : ɸ10x18mm Vida+Dübel
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
üretilmiştir.

Base diameter: 200mm
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 1.32Kg.
Mounting: Screw + dowel ɸ10x18mm
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT2513 Esnek Şerit Ayırıcı / Tape Separator

Uzunluk / Lenght : 100cm
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Taban çapı: 200mm
Reflektif : Mikro prizmatik
Ağırlık : 1.50Kg.
Montaj : ɸ10x18mm Vida+Dübel
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
üretilmiştir.

Base diameter: 200mm
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 1.50 Kg
Mounting: Screw + dowel ɸ10x18mm
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT5001 Kırılmaz Trafik Konisi / Traffic Cones

Uzunluk / Lenght : 50cm
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Taban çapı: 285mm, 4 Kenar
Ağırlık : 1.30Kg.
Özellik : Taşıma kancalı, esnek.
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
üretilmiştir.

Base diameter: 285mm, 4 Edge
Weight: 1.30Kg.
Feature: Carrying hook, flexible.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT5009 Kırılmaz Trafik Konisi / Traffic Cones

Uzunluk / Lenght : 75 cm
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1
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Taban çapı: 385mm, 4 Kenar
Ağırlık :2 Kg.
Özellik : Taşıma kancalı, esnek.
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
üretilmiştir.

Base diameter: 385mm, 4 Edge
Weight: 2 Kg.
Feature: Carrying hook, flexible.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

CAUTION AND WARNING EQUIPMENT

İKAZ VE UYARI EKİPMANLARI

UT5006 Kırılmaz Trafik Konisi / Traffic Cones

Uzunluk / Lenght : 90cm
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Taban çapı: 385mm, 4 Kenar
Ağırlık :3.60 Kg.
Özellik : Taşıma kancalı, esnek.
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
üretilmiştir.

Base diameter: 385mm, 4 Edge
Weight: 3.60 Kg.
Feature: Carrying hook, flexible.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT5002 Kırılmaz Trafik Konisi / Traffic Cones
Taban çapı: 285mm, 4 Kenar
Reflektif : Mikro prizmatik
Ağırlık :1.30 Kg.
Özellik : Taşıma kancalı, esnek.
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
Uzunluk / Lenght : 50cm üretilmiştir.
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Base diameter: 285mm, 4 Edge
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 1.30 Kg.
Feature: Carrying hook, flexible.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT5010 Kırılmaz Trafik Konisi / Traffic Cones
Taban çapı: 385mm, 4 Kenar
Reflektif : Mikro prizmatik
Ağırlık :2 Kg.
Özellik : Taşıma kancalı, esnek.
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
Uzunluk / Lenght : 75cm üretilmiştir.
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Base diameter: 385mm, 4 Edge
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 2 Kg.
Feature: Carrying hook, flexible.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT5011 Kırılmaz Trafik Konisi / Traffic Cones
Taban çapı: 385mm, 4 Kenar
Reflektif : Mikro prizmatik
Ağırlık :2 Kg.
Özellik : Taşıma kancalı, esnek,
kırılmaz.
Uzunluk / Lenght : 75cm (-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10 üretilmiştir.
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Base diameter: 385mm, 4 Edge
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 2 Kg.
Feature: Carrying hook, flexible,
unbreakable.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT5008 Kırılmaz Trafik Konisi / Traffic Cones
Taban çapı: 385mm, 4 Kenar
Reflektif : Mikro prizmatik
Ağırlık :3.60 Kg.
Özellik : Taşıma kancalı, esnek,
kırılmaz.
Uzunluk / Lenght : 90cm (-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10 üretilmiştir.
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Base diameter: 385mm, 4 Edge
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 3.60 Kg.
Feature: Carrying hook, flexible,
unbreakable.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT5040 Kırılmaz Trafik Konisi / Traffic Cones
Taban çapı: 520mm, 6 Kenar
Reflektif : Mikro prizmatik
Ağırlık :1.70 Kg.
Özellik : Taşıma kancalı, esnek,
kırılmaz.
Uzunluk / Lenght : 36cm (-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10 üretilmiştir.
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Base diameter: 520mm, 6 Edge
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 1.70 Kg.
Feature: Carrying hook, flexible,
unbreakable.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).
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CAUTION AND WARNING EQUIPMENT

İKAZ VE UYARI EKİPMANLARI

UT5013 Kırılmaz Trafik Konisi / Traffic Cones

Uzunluk / Lenght : 75cm
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Taban çapı: 385mm, 4 Kenar
Reflektif: Mikro prizmatik
Ağırlık: 5.70 Kg.
Özellik: Taşıma kancalı, esnek,
kırılmaz.
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
üretilmiştir.

Base diameter: 385mm, 4 Edge
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 5.70 Kg.
Feature: Carrying hook, flexible,
unbreakable.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT5012 Kırılmaz Trafik Konisi / Traffic Cones

Uzunluk / Lenght : 90cm
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Taban çapı: 385mm, 4 Kenar
Reflektif: Mikro prizmatik
Ağırlık: 6.30 Kg.
Özellik: Taşıma kancalı, esnek, kırılmaz.
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
üretilmiştir.

Base diameter: 385mm, 4 Edge
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 6.30 Kg.
Feature: Carrying hook, flexible,
unbreakable.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT5020 Kırılabilir Trafik Konisi / Traffic Cones

Uzunluk / Lenght : 50cm
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Taban çapı: 350mm, 4 Kenar
Reflektif: Mikro prizmatik
Ağırlık: 0.94 Kg.
Özellik: Taşıma kancalı, kedigözlü.
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
üretilmiştir.

Base diameter: 350mm, 4 Edge
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 0.94 Kg.
Feature: Carrying hook.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT5021 Kırılabilir Trafik Konisi / Traffic Cones

Uzunluk / Lenght : 50cm
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1

Taban çapı: 350mm, 4 Kenar
Reflektif: Mikro prizmatik
Ağırlık: 4 Kg.
Özellik: Taşıma kancalı, kedigözlü.
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
üretilmiştir.

Base diameter: 350mm, 4 Edge
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 4 Kg.
Feature: Carrying hook.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

UT5024 Kırılabilir Trafik Konisi / Traffic Cones

Uzunluk / Lenght : 50cm
Ad/ Koli - Pcs / Box : 10
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1
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Taban çapı: 285mm, 6 Kenar
Reflektif: Mikro prizmatik
Ağırlık : 0.56 Kg.
Özellik : Taşıma kancalı.
(-20˚, +60˚) dayanıklı polimerden
üretilmiştir.

Base diameter: 285mm, 6 Edge
Reflective: Micro-prismatic
Weight: 0.56 Kg.
Feature: Carrying hook.
Product from resistant polymer (-20 ˚ to
+60 ˚).

CAUTION AND WARNING EQUIPMENT

İKAZ VE UYARI EKİPMANLARI

UT4050 Trafik Levhaları / Traffic Signs
Malzeme : PP
Ölçü: 350 x 410 mm
Ağırlık : 0.64 kg.

Material : PP
Size: 350 x 410 mm
Weight : 0.64 kg.

Malzeme : PP
Ölçü: 380 x 430 mm
Ağırlık : 0.38 kg.

Material : PP
Size: 380 x 430 mm
Weight : 0.38 kg.

Malzeme : PP
Ölçü: 280 x 390 mm
Ağırlık : 0.24 kg.

Material : PP
Size: 280 x 390 mm
Weight : 0.24 kg.

Malzeme : PP
Ölçü: 380 x 430 mm
Ağırlık : 0.38 kg.

Material : PP
Size: 380 x 430 mm
Weight : 0.38 kg.

Malzeme : PP
Ölçü: 380 x 430 mm
Ağırlık : 0.38 kg.

Material : PP
Size: 380 x 430 mm
Weight : 0.38 kg.

Malzeme : PP
Ölçü: 380 x 430 mm
Ağırlık : 0.38 kg.

Material : PP
Size: 380 x 430 mm
Weight : 0.38 kg.

UT2800 Trafik Levhaları / Traffic Signs

UT2900 Trafik Levhaları / Traffic Signs

UT2805 Trafik Levhaları / Traffic Signs

UT2807 Trafik Levhaları / Traffic Signs

UT2802 Trafik Levhaları / Traffic Signs
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CAUTION AND WARNING EQUIPMENT

İKAZ VE UYARI EKİPMANLARI
UT2901 Trafik Levhaları / Traffic Signs

Malzeme : PP
Ölçü: 280 x 390 mm
Ağırlık : 0.24 kg.

Material : PP
Size: 280 x 390 mm
Weight : 0.24 kg.

Malzeme : PP
Ölçü: 280 x 390 mm
Ağırlık : 0.24 kg.

Material : PP
Size: 280 x 390 mm
Weight : 0.24 kg.

Malzeme : PP
Ölçü: 280 x 390 mm
Ağırlık : 0.24 kg.

Material : PP
Size: 280 x 390 mm
Weight : 0.24 kg.

Malzeme : PP
Ölçü: 280 x 390 mm
Ağırlık : 0.24 kg.

Material : PP
Size: 280 x 390 mm
Weight : 0.24 kg.

UT2902 Trafik Levhaları / Traffic Signs

UT2903 Trafik Levhaları / Traffic Signs

UT2904 Trafik Levhaları / Traffic Signs

UT8501 Flaşörlü Uyarı Lambası / Flasher Warning Lamp
Malzeme : PC / ABS
Ölçü: 95 x 240 x 280 mm
Ağırlık : 0.8 kg.

Material : PC / ABS
Size: 95 x 240 x 280 mm
Weight : 0.8 kg.

UT8502 Flaşörlü Uyarı Lambası / Flasher Warning Lamp
Malzeme : PC / ABS
Ölçü: 95 x 240 x 280 mm
Ağırlık : 0.8 kg.
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Material : PC / ABS
Size: 95 x 240 x 280 mm
Weight : 0.8 kg.

CAUTION AND WARNING EQUIPMENT

İKAZ VE UYARI EKİPMANLARI

UT3120 Plastik Zincir / Plastic Chain
Malzeme : PP
Ölçü: 150 mt
Çap: 6 mm
Renk: Kırmızı-Beyaz

Material : PP
Size: 150 mt.
Diameter: 6 mm
Color: Red-White

Malzeme : PP
Ölçü: 100 mt
Çap: 8 mm
Renk: Kırmızı-Beyaz

Material : PP
Size: 100 mt.
Diameter: 8 mm
Color: Red-White

UT3110 Plastik Zincir / Plastic Chain

UT4001 Kaygan Zemin Levhası / Slippery Floor Plate
Malzeme : HIPS
Ölçü: 630(h) x 215 x 340 mm
Ağırlık : 1.21 kg.

Material : HIPS
Size: 630(h) x 215 x 340 mm
Weight : 1.21 kg.

Malzeme : ABS
Renk: Turuncu
CM300 - Ø30cm
CM450 - Ø45cm
CM600 - Ø60cm
CM800 - Ø80cm
CM1000 - Ø100cm
CM1200 - Ø120cm

Material : ABS
Color: Orange
CM300 - Ø30cm
CM450 - Ø45cm
CM600 - Ø60cm
CM800 - Ø80cm
CM1000 - Ø100cm
CM1200 - Ø120cm

Mercek Aynalar / Lens Mirrors

UT6001 Dubalı Uyarı Dikmesi / Warning Delineators
Malzeme : PP + PE / Mıcır Taban
Ölçü: 110 x 1200 mm
Ağırlık : 12 kg.

Material : PP + PE / Pebble Base
Size: 110 x 1200 mm
Weight : 12 kg.

UT6003 Dubalı Uyarı Dikmesi / Warning Delineators
Malzeme : PP + PE / Mıcır Taban
Ölçü: 60 x 1200 mm
Ağırlık : 4.5 kg.

Material : PP + PE / Pebble Base
Size: 60 x 1200 mm
Weight : 4.5 kg.
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İKAZ VE UYARI EKİPMANLARI
UT3102 Koni Kancası / Cone Hook

Malzeme : PP
Zincir takmak için kullanılır.

Material : PP
It is used to attach the chain.

UT3103 Delineatör Bağlantı Aparatı / Delineator Apparatus
Malzeme : PP
Ölçü: 80 mm

Material : PP
Size: 80 mm

Malzeme : PP
Aksesuar için kullanılır.

Material : PP
Used for accessories.

Malzeme : PP
Ağırlık : 9.7 kg.
Kalın uyarı dikmesi alt tabanı

Material : PP
Weight : 9.7 kg.
Thick warning stitch bottom

Malzeme : PP
Ağırlık : 4 kg.
İnce uyarı dikmesi alt tabanı

Material : PP
Weight : 4 kg.
Thin warning stitch bottom

UT3112 Koni Aparatı / Cone Apparatus

UT3106 Duba (Kalın) / Duba (Thick)

UT3108 Duba (İnce) / Duba (Thin)
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CAUTION AND WARNING EQUIPMENT

İKAZ VE UYARI EKİPMANLARI

UT9020 Yüksek Etkili Hız Kesici / Speed Cutter
Malzeme: PPC
Renk: Sarı
Ölçü: 350 x 250 x 50 mm
Ağırlık: 1.320 gr.

Material : PPC
Color: Yellow
Size: 350 x 250 x 50 mm
Weight: 1.320 gr.

4+4 Mikroprizmatik Reflektif

4 + 4 Microprismatic Reflective

UT9021 Yüksek Etkili Hız Kesici Başlığı / Speed Cutter Head
Malzeme: PPC
Renk: Sarı
Ölçü: 250 x 100 x 50 mm
Ağırlık: 340 gr.

Material : PPC
Color: Yellow
Size: 250 x 100 x 50 mm
Weight: 340 gr.

UT9022 Yüksek Etkili Hız Kesici / Speed Cutter
Malzeme: PPC
Renk: Siyah
Ölçü: 350 x 250 x 50 mm
Ağırlık: 1.320 gr.

Material : PPC
Color: Black
Size: 350 x 250 x 50 mm
Weight: 1.320 gr.

4+4 Mikroprizmatik Reflektif

4 + 4 Microprismatic Reflective

UT9023 Yüksek Etkili Hız Kesici / Speed Cutter
Malzeme: PPC
Renk: Siyah
Ölçü: 250 x 100 x 50 mm
Ağırlık: 340 gr.

Material : PPC
Color: Black
Size: 250 x 100 x 50 mm
Weight: 340 gr.

Malzeme: PP
Renk: Kırmızı-Beyaz
Özellik: Tek Taraflı

Material: PP
Color: Red and White
Feature: One-Sided

Emniyet Şeridi (Tek Taraflı ) / Safety Strip

Kullanım Alanı:
Ölçü / Size : 500mt. Endüstriyel alanlarda, depolarda, üretim
Ad/ Koli - Pcs / Box : 12 hatlarında ikaz özelliği taşıyan, yüksek
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1 görünümlü bantlardır. Asid, baz ve yağ
gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Application:
Industrial areas, warehouses, production
lines, warning that feature high-looking
bands. Acid, base, and is resistant to
chemicals such as oil.

Emniyet Filesi (SR ve Br) / Safety Net
Ölçüler : 70gr, 80gr, 90gr, 100gr
Renk : Turuncu
Malzeme : PVC
Kullanım Alanı:
Ölçü / Size : 50mt. / Rulo İnşaat alanlarında, çalışma yapılan
Ad/ Paket - Pcs / Pack : 1 yerlerin çevrelenmesinde, karayol,
otoyol, demiryollarında tehlikeli
bölgelerin belirtilmesinde kullanılır.

Sizes : 70gr, 80gr, 90gr, 100gr
Color : Orange
Material : PVC
Application:
Construction areas, work places bordering
the, highway, highways, railways are used
for stating the hazard zones.
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İKAZ VE UYARI EKİPMANLARI
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CAUTION AND WARNING EQUIPMENT

İKAZ VE UYARI EKİPMANLARI

All the traffic signalhoods are made
from PVC materiel and are 0,40mm
thick. They can be hanged with double
side stickers on the wall. All the signalhoods minimum sale amount is 10
pieces per model.

Tüm trafik levhaları 0.40mm PVC malzemeden üretilmiştir.Çift taraflı bant ile duvara uygulanabilir.

Tüm Levhalarda Minimum Satış Miktarı Her Bir Model İçin
Minimum 10 Adettir.

FOSFORLU IŞILDAYAN LEVHALAR

3mm Dekota malzemeden üretilmiştir. Ölçüleri farklılık
göstermektedir. Lütfen bilgi alınız.
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Phosphorous Signalhoods

They are made of 3mm thick dekota materiel.
The measurements can vary. Please contact
us for further information.

FL-1

FL-2

FL-3

FL-4

FL-5

FL-8

FL-9

FL-15

FL-16

FL-17

FL-18

FL-32

FL-61

FL-62

FL-73

FL-74

FL-80

FL-81

FL-84

FL-86

FL-99

FL-87

FL-100

FL-89

FL-204
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FL-150

FL-151

FL-200

FL-201

FL-203

FL-9

INDUSTRIAL CLEANING

ÇEVRE KORUYUCULAR
ETK Serisi Yağ Emici Ped ve Rulo / ETK Series Oil Absorbent Pad and Roll
ETK - 4050
ETK - 8050

• Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer.
• Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez).
• Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar.
• Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz.
• Soaks up only oil and petroleum-based liquids.
• It is hydrophobic (does not soaks up water).
• It soaks up quickly thanks to its strong and durable structure.
• Not for use with dyes, chemicals, foodstuff, and acids.

Özel Kutulu Ambalaj
Special Box Packing

ETK - 5040R
KOD

Ölçü /
Size

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

ETK-4050

40 x 50cm

100

100 Lt - Koli / Box

ETK-5040R

40cm x 50mt

1

100 Lt - Paket / Pack

ETK-8050

80cm x 50mt

1

200 Lt - Paket / Pack

Yağ Emici Sosis, Boom ve Yastık / Oil Absorbent Sausage, Boom and Pillow
ETK-8120

ETK - 2540

• Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer.Hidrofobik özelliktedir. (Suyu Emmez)
• Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte
kullanılır.
• Boya, kimyasallar ve asitlerde kullanılmaz.
• Yastıklar sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılmasını engeller.
• Soaks up only oil and petroleum-based liquids; it is hydrophobic. (Does not
soaks up water)
• As well as its absorption property, it is used for sweeping spills and preventing
them to disperse around.
• Not for used with dyes, chemicals, and acids.
• Placing pillows under constant leakages prevents dispersion of any spills.

ETK-20300
KOD

Ölçü /
Size

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

ETK-8120

8 x 120cm

20

3 lt.- Adet / Pcs

ETK-20300

20 x 300 cm

4

12 lt.- Adet / Pcs

ETK-2540

40 x 25cm

10

3 lt.- Adet / Pcs

ETK Serisi Yağ Emici Döküntü Kitleri / Oil Absorbent Spill Kit

1 Set KKD Ekipmanı; Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi,
Koruyucu Gözlük, Atık Torbası
1 Set PPE Equipment; Protective Gloves, Powder
Mask, Safety Eyewear, Waste Bag

KT-NANO Spill Kit ;
• 80 Lt Mobil Taşıma
Kovası,
• 50 Adet Emici Ped,
• 4 Adet Emici Sosis,
• 2 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanı.

KT-BASIC Spill Kit ;
• 120 Lt Mobil Taşıma
Kovası,
• 65 Adet Emici Ped,
• 8 Adet Emici Sosis,
• 4 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanı.

KT-MEGA Spill Kit;
• 240 Lt Mobil Taşıma
Kovası,
• 200 Adet Emici Ped,
• 10 Adet Emici Sosis,
• 5 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanı.

KT-NANO Spill Kit ;
• 80 Lt Mobile Carrying
Cans,
• 50 Absorbent Pad,
• 4 Absorbent Sausages,
• 2 Absorbent Pillows,
• 1 Set KKD Equipment

KT-BASIC Spill Kit ;
• 120 Lt Mobile Carrying
Cans,
• 65 Absorbent Pad,
• 8 Absorbent Sausages,
• 4 Absorbent Pillows,
• 1 Set KKD Equipment

KT-MEGA Spill Kit;
• 240 Lt Mobile Carrying
Cans,
• 200 Absorbent Pad,
• 10 Absorbent Sausages,
• 5 Absorbent Pillows,
• 1 Set KKD Equipment

KOD

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

KT-NANO

1

80 Lt

KT-BASIC

1

120 Lt

KT-MEGA

1

240 Lt
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INDUSTRIAL CLEANING

ÇEVRE KORUYUCULAR
GEN Serisi Genel Amaçlı Emici Ped ve Rulo / GEN Series General Absorbent Pad and Roll
GEN - 4050
GEN - 8050

• Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan
kimyasalları emer.
• Kimyasal olarak reaksiyona girmez.
• Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir
• Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde
de kullanılabilir.
• Soaks up petroleum and its derivatives, water and water–based
liquids, solvent and non-hazardous chemicals.
• It does not react chemically.
• It has a porous structure providing flexibility.
• It is also perforated. It may be used for small amounts of
spills with smaller sizes if necessary.
Özel Kutulu Ambalaj

GEN - 5040R

Special Box Packing

KOD

Ölçü /
Size

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

GEN-4050

40 x 50cm

100

100 Lt - Koli / Box

GEN-5040R

40cm x 50mt

1

100 Lt - Paket / Pack

GEN-8050

80cm x 50mt

1

200 Lt - Paket / Pack

Genel Emici Sosis ve Yastık / General Absorbent Sausage and Pillow
• Sosis: Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır.
Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.)
absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.
• Yastık: Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır.
Hertürlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe
eder. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.

GEN-8120

GEN - 2540

• Sausage: Its super absorbent fabric has cellulose and polypropylene in its
structure. It absorbs every kind of liquid spills (petroleum and its derivatives,
water-based liquids, and dyes, etc.). It is used for sweeping spills and preventing
them to disperse.
• Pillow: Its super absorbent fabric has cellulose and polypropylene in its structure. It
absorbs every kind of liquid spills (petroleum and its derivatives, water-based liquids,
and dyes, etc.). Placing them under constant leakages prevents dispersion of any
spills.
KOD

Ölçü /
Size

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

GEN-8120

8 x 120cm

20

4 lt.- Adet / Pcs

GEN-2540

40 x 25cm

10

4 lt.- Adet / Pcs

GEN Serisi Genel Emici Döküntü Kitleri / General Absorbent Spill Kit

1 Set KKD Ekipmanı; Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi,
Koruyucu Gözlük, Atık Torbası
1 Set PPE Equipment; Protective Gloves, Powder
Mask, Safety Eyewear, Waste Bag
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KT-PARUM Spill Kit ;
• 80 Lt Mobil Taşıma
Kovası,
• 50 Adet Emici Ped,
• 4 Adet Emici Sosis,
• 2 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanı.

KT-MEDIUM Spill Kit ;
• 120 Lt Mobil Taşıma
Kovası,
• 65 Adet Emici Ped,
• 8 Adet Emici Sosis,
• 4 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanı.

KT-PARUM Spill Kit ;
• 80 Lt Mobile Carrying
Cans,
• 50 Absorbent Pad,
• 4 Absorbent Sausages,
• 2 Absorbent Pillows,
• 1 Set KKD Equipment

KT-MEDIUM Spill Kit ;
• 120 Lt Mobile Carrying
Cans,
• 65 Absorbent Pad,
• 8 Absorbent Sausages,
• 4 Absorbent Pillows,
• 1 Set KKD Equipment

KT MAGNA Spill Kit;
• 240 Lt Mobil Taşıma
Kovası,
• 200 Adet Emici Ped,
• 10 Adet Emici Sosis,
• 5 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanı.
KT MAGNA Spill Kit;
• 240 Lt Mobile Carrying
Cans,
• 200 Absorbent Pad,
• 10 Absorbent Sausages,
• 5 Absorbent Pillows,
• 1 Set KKD Equipment

KOD

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

KT-PARUM

1

80 Lt

KT-MEDIUM

1

120 Lt

KT-MAGNA

1

240 Lt

INDUSTRIAL CLEANING

ÇEVRE KORUYUCULAR
NC Serisi Kimyasal Emici Ped ve Rulo / Chemical Absorbent Pad and Roll
NC - 4050
NC - 8050

• Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli
sıvı maddeyi yüzeyinde toplar.
• Kimyasal olarak reaksiyona girmez.
• Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir
• Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde
de kullanılabilir.
• It accumulates a wide range of liquids on its surface including
petroleum and its derivatives, water and water-based
products, acids, and caustics.
Özel Kutulu Ambalaj
• It does not react chemically.
Special Box Packing
• It has a porous structure providing flexibility.
• It is also perforated. It may be used for small amounts of
spills with smaller sizes if necessary.

NC - 5040R

KOD

Ölçü /
Size

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

NC-4050

40 x 50cm

100

100 Lt - Koli / Box

NC-5040R

40cm x 50mt

1

100 Lt - Paket / Pack

NC-8050

80cm x 50mt

1

200 Lt - Paket / Pack

Kimyasal Emici Sosis ve Yastık / Chemical Absorbent Sausage and Pillow
• Sosis: Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır.
Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, kimyasal, boya, asit, vb.) absorbe eder.
Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.
• Yastık: Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır.
Hertürlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, kimyasal, boya, asit vb.) absorbe eder. Sabit
sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.

NC-8120

NC - 2540

• Sausage: Its super absorbent fabric has cellulose and polypropylene in
its structure. It absorbs every kind of liquid spills (petroleum and its derivatives,
chemicals, dyes, acids, etc.). It is used for sweeping spills and preventing them to
disperse.
• Pillow: Its super absorbent fabric has cellulose and polypropylene in its structure.
It absorbs every kind of liquid spills (petroleum and its derivatives, chemicals, dyes,
acids, etc.). Placing them under constant leakages prevents dispersion of any spills.
KOD

Ölçü /
Size

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

NC-8120

8 x 120cm

20

4 lt.- Adet / Pcs

NC-2540

40 x 25cm

10

4 lt.- Adet / Pcs

Kimyasal Emici Döküntü Kitleri / Chemical Absorbent Spill Kit

1 Set KKD Ekipmanı; Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi,
Koruyucu Gözlük, Atık Torbası
1 Set PPE Equipment; Protective Gloves, Powder
Mask, Safety Eyewear, Waste Bag

KT-MICRO Spill Kit ;
• 80 Lt Mobil Taşıma
Kovası,
• 50 Adet Emici Ped,
• 4 Adet Emici Sosis,
• 2 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanı.

KT-MINI Spill Kit ;
• 120 Lt Mobil Taşıma
Kovası,
• 65 Adet Emici Ped,
• 8 Adet Emici Sosis,
• 4 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanı.

KT-MAXI Spill Kit;
• 240 Lt Mobil Taşıma
Kovası,
• 200 Adet Emici Ped,
• 10 Adet Emici Sosis,
• 5 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanı.

KT-MICRO Spill Kit ;
• 80 Lt Mobile Carrying
Cans,
• 50 Absorbent Pad,
• 4 Absorbent Sausages,
• 2 Absorbent Pillows,
• 1 Set KKD Equipment

KT-MINI Spill Kit ;
• 120 Lt Mobile Carrying
Cans,
• 65 Absorbent Pad,
• 8 Absorbent Sausages,
• 4 Absorbent Pillows,
• 1 Set KKD Equipment

KT-MAXI Spill Kit;
• 240 Lt Mobile Carrying
Cans,
• 200 Absorbent Pad,
• 10 Absorbent Sausages,
• 5 Absorbent Pillows,
• 1 Set KKD Equipment

KOD

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

KT-MICRO

1

80 Lt

KT-MINI

1

120 Lt

KT-MAXI

1

240 Lt
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INDUSTRIAL CLEANING

ÇEVRE KORUYUCULAR
ETK-1000 ABSO’NET Emici Granül / ETK-1000 ABSO’NET Absorbent Granule
• %100 Doğaldır
• Tek bir ürün ile tüm sıvıları absorbe eder. Asitlerde de kullanılır.
• Kullanıldığı yüzeyi temiz ve kuru bırakır.
• Yanmaz
• Karayollarında kullanım için gerekli olan NF P 98-190 ve DEKRA type IIIR
standartlarına sahiptir.
• 100% natural
• All kinds of liquids are absorbed with only one product. It is also used with acids.
• It leaves surfaces clean and dry.
• Fire-proof.
• It complies with NF P 98-190 and DEKRA type IIIR standards, required for usage on
highways.

KOD

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

ETK-1000

1 Paket / Pack

20 Lt

NC-1000 NVIROCLEAN Emici Toz / NC-1000 NVIROCLEAN Absorbent Powder

SAĞLIĞA
ZARARSIZDIR

• Tek bir ürün ile tüm sıvıları absorbe eder.Yağ ve kimyasal için ayrı
ürünlere ihtiyaç duyulmaz.
• Tamamen doyum noktasına ulaşana kadar 4-5 defa tekrar tekrar kullanabileceğiniz
için daha ekonomiktir.
• Anında etki gösterir, emiş süresi 30 saniyeden az sürer.Rakiplerine göre çok daha
pratik ve hızlıdır.
• Kir ve Nem Bırakmaz
• %100 Doğal
• Yanma ve Parlama Yapmaz
• 5 Defa Tekrar Kullanım
• Pratik ve Ekonomik
• Anında Etkili
• All kinds of liquids are absorbed with only one product. No need for separate
products for oils and chemicals.
• It is much more economical since you may use it 4 or 5 times over and over again
until it fully reaches to its saturation point.
• It affects instantly; absorption time is less than 30 seconds. It is much more practical
and quick comparing to its competitors.
•
100% natural
• Leaves no dirt and moisture
•
Reusable for 5 times
• Does not aflame and flare
•
Immediately effective
• Practical and Economical
KOD

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

NC-1000

1 Paket / Pack

60 Lt

KT-EKO Eko Döküntü Kiti / KT-EKO Eco Spill Kit

GIDA FAB.
UYGUNDUR!

• 2 paket Nviroclean Emici Toz,
• 1 Adet Tekerlekli, Elekli, 80 Lt Taşıma Kovası
• 1 Set KKD Ekipmanları; -Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük,
• 1 Set Temizlik Ekipmanları ; - Teleskobik Saplı Fırça, Faraş, Atık Torbası
Kullanım Alanları:
• Tüm tesislerde ve fabrikalarda, döküntü veya sızıntı durumunda, acil müdahale kiti
olarak kullanılır.
• Yangın tüpü gibi tesisin belirli noktalarına yerleştirilmesi gerekmektedir.
• 2 packages of Nviroclean Absorbent Powder,
• 1 Carrying Bucket of 80 Lt with Wheels and Sieve
• 1 Set of KKD Equipment; - Protective Gloves, Dust Mask, Safety Goggles,
• 1 Set of Cleaning Equipment; - Telescopic-handle Brush, Dustpan, Waste Bag
Areas of Usage:
• It is used as emergency response kit at all facilities and factories in case of spills or
leakages.
• It needs to be stationed at certain locations of facilities, likewise fire extinguishers.
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KOD

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

KT-EKO

1

120 Lt

INDUSTRIAL CLEANING

ÇEVRE KORUYUCULAR
KT-BETA Hastane Döküntü Kiti / KT-BETA Hospital Spill Kit
• 1 Adet Taşıma Çantası.
• 1 Paket Küçük Boy Nviroclean Emici Toz.
• 10 Adet Kimyasal Emici Ped (20cm x 50cm).
• 1 Set KKD Ekipmanları; -Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük.
• 1 Set Temizlik Ekipmanları; Fırça, Faraş, Atık Torbası.
Kullanım Yerleri:
• Hastaneler ve laboratuvarlarda kullanım için üretilmiştir.
• 1 Carrying Bag.
• 1 small size package of Nviroclean Absorbent Powder.
• 10 Chemical-Absorbent Pads (20cm x 50cm).
• 1 Set of KKD Equipment; - Protective Gloves, Dust Mask, Safety Goggles.
• 1 Set of Cleaning Equipment; Brush, Dustpan, Waste Bag.
Places of Usage:
• It is produced for using in hospitals and laboratories.

KOD

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

KT-BETA

2

15 Lt

KT-OTO Tanker Döküntü Kiti / KT-OTO Tanker Spill Kit
• 1 Adet Taşıma Çantası.
• 20 Adet Yağ Emici Ped.
• 2 Adet Yağ Emici Sosis.
• 1 Adet Yağ Emici Yastık
• 1 Set KKD Ekipmanları; Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, İkaz Yeleği.
• 1 Set Temizlik Ekipmanları; Atık Torbası.
Kullanım Yerleri:
• Petrol ve türevi taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.
• 1 Carrying Bag.
• 20 Oil-Absorbent Pads.
• 2 Oil-Absorbent Sausages.
• 1 Oil-Absorbent Pillow.
• 1 Set of KKD Equipment; Gloves, Dust Mask, Safety Goggles, Reflective Vest.
• 1 Set of Cleaning Equipment; Waste Bag.
Places of Usage:
• It is produced for using on tankers carrying petroleum and its derivatives.
KOD

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

KT-OTO

3

30 lt.

KT-CADDY Tanker Döküntü Kiti / KT-CADDY Tanker Spill Kit
• 1 Adet Taşıma Çantası.
• 10 Adet Kimyasal Emici Ped.
• 2 Adet Kimyasal Emici Sosis.
• 1 Paket Orta Boy Nviroclean Emici Toz
• 1 Set KKD Ekipmanları; Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, İkaz Yeleği.
• 1 Set Temizlik Ekipmanları; Kısa Saplı Fırça, Faraş ve Atık Torbası.
Kullanım Yerleri:
• Kimyasal taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.
• 1 Carrying Bag.
• 10 Chemical-Absorbent Pads.
• 2 Chemical-Absorbent Sausages.
• 1 medium size package of Nviroclean Absorbent Powder.
• 1 Set of KKD Equipment; Gloves, Dust Mask, Safety Goggles,
Reflective Vest.
Places of Usage:
• It is produced for using on tankers carrying chemicals.
KOD

Koli Ad /
Pcs Box

Emiş Kapasitesi /
Suction Capacity

KT-CADDY

3

40 Lt
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FIRST AID AND FIRE KİT

İLK YARDIM KİTLERİ
PL106 İlk Yardım Kiti (İş Yerleri İçin) / PL106 First Aid Kit (For Offices)
• Flaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
• Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 lu Kutu - 2
Adet
• Yapışkanlı Yara Pedi 10cmx9cm - 1 Adet
• Sargı Bezi 5cmx150cm - 2 Adet
• Sargı Bezi 10cmx150cm - 2 Adet
• Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm - 2
Adet
• Elastik Bandaj 6cmx100cm - 1 Adet
• Steril Gaz Kompres 30cmx40cm - 1 Adet
• Steril Gaz Kompres 30cmx80cm - 1 Adet
• Hidrofil Pamuk 50 gr - 1 Adet
• Anında Soğuk Kompres Büyük - 1 Adet
• Tekstil Turnike Klipsli - 1 Adet
• Dijital Termometre - 1 Adet
• Antiseptik Solüsyon 50 ml - 1 Adet
• Oksijenli Su 100 ml - 1 Adet
• Suni Solunum Maskesi - 1 Adet
• Tek Kullanımlık Eldiven 2 li Paket - 1 Adet

ÖLÇÜLER

Koli Ad /
Pcs Box

Özellik / Feature

31x12x24(h)cm

6

Duvara monte edilebilir.

• Çengelli İğne 12 li - 1 Adet
• Cımbız - 1 Adet - Makas - 1 Adet
• İlk Yardım Kitapçığı – 1 Adet

• Medical plaster 2,5cmx500cm - 1 piece
• Band-aid 1.9cmx7.2cm - 2 packages of 10
pieces
• Adhesive Wound Pad 10cmx9cm - 1 piece
• Compression Bandage 5cmx150cm - 2 pieces
• Compression Bandage 10cmx150cm - 2
pieces
• Triangular Compression Bandage
96cmx136cmx96cm - 2 pieces
• Elastic Bandage 6cmx100cm - 1 piece
• Sterile Gauze Compress 30cmx40cm - 1
Piece
• Sterile Gauze Compress 30cmx80cm - 1
Piece
• Absorbent Cotton 50 gr - 1 Piece
• Instant Cold Compress Large - 1 Piece
• Textile Tourniquet w/ Clip - 1 Piece
• Digital Thermometer - 1 Piece
• Antiseptic Solution 50 ml - 1 Piece
• Hydrogen Peroxide Solution 100 ml - 1 Piece
• Respiratory Mask - 1 Piece
• Disposable Gloves Package of 2 - 1 Package
• Safety Pin Set of 12- 1 Set
• Tweezers - 1 Piece - Scissors - 1 Piece
• First Aid Booklet - 1 Piece
• Stainless Steel Scissors - 1 Piece

• Paslanmaz Çelik Makas – 1 Adet

PL101 İlk Yardım Kiti (Araçlar İçin) / PL106 First Aid Kit (For Vehicles)

ÖLÇÜLER

Koli Ad / Pcs Box

25x8x16(h)cm

12

• Flaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
• Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 lu Kutu
1 Adet
• Sargı Bezi 10cmx350cm - 2 Adet
• Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm
3 Adet
• Elastik Bandaj 6cmx200cm - 1 Adet
• Steril Gaz Kompres 10cmx10cm
52 Kat 1 Adet
• Koruma Örtüsü Gümüş 150cmx200cm
1 Adet
• Antiseptik Solüsyon 50 ml - 1 Adet
• Tekstil Turnike Klipsli - 1 Adet
• El feneri - 1 Adet
• Tek Kullanımlık Eldiven 4 lü Paket
1 Adet
• Çengelli İğne 12 li - 1 Adet
• Makas Orta Boy - 1 Adet
• Çok Gözlü Torba - 1 Adet
• İlk Yardım Kitapçığı - 1 Adet
• Paslanmaz Çelik Makas – 1 Adet

• Medical plaster 2.5cmx500cm - 1 piece
• Band-aid 1.9cmx7.2cm - 1 package of 10
pieces
• Compression Bandage 10cmx350cm - 2
pieces
• Triangular Compression Bandage
96cmx136cmx96cm - 3 pieces
• Elastic Bandage 6cmx200cm - 1 piece
• Sterile Gauze Compress 10cmx10cm of 52
plies - 1 Piece
• Silver Protective Cover 150cmx200cm 1
Piece
• Antiseptic Solution 50 ml - 1 Piece
• Textile Tourniquet w/ Clip - 1 Piece
• Flash Light - 1 Piece
• Disposable Gloves Package of 4 - 1
Package
• Safety Pin Set of 12- 1 Set
• Medium Size Scissors - 1 Piece
• Multi Pocket Pouch - 1 Piece
• First Aid Booklet - 1 Piece
• Stainless Steel Scissors - 1 Piece

B1000 Yangın Battaniyesi / B1000 Fire Blanket
• Cam elyaf kumaştan imal edilmiştir.

• Made of glass fiber cloth.

• 450 - 500 gr ağırlığındadır.

• Weight: 450-500 gr

• 160 x 200 cm ebatlarında

• Size: 160x200 cm

• Özel taşıma çantası mevcuttur.

• Special carrying case is available.

• Yangın anında müdahale amaçlı

• It is for immediate intervention.

aleve maruz kalan parçaların sarılarak

• Can be used in a very risky areas and

söndürülmesi vs gibi bir çok riskli işlerde

things which exposed the flame.

kullanılabilir.
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ÖLÇÜLER

Koli Ad /
Pcs Box

Standart / Standard

150x180cm

10

EN 1869:1997
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EYE SHOWERS

GÖZ DUŞLARI
Kombine Göz ve Boy Duşu / Combined Eye and Length Shower
• Hem göz yıkama duşu , hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır.
• Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.
• Duş çanağı paslanmaz çelik ve ABS olarak seçilebilir.
• Tüm boruları paslanmaz çelikten veya galvaniz boyalı imal edilmiştir.

15031000

15031500

• Both eyewash shower, and body shower is individually hand-operated.
• Suitable for connection to the ground with its leg pads.
• Shower dish selected as stainless steel and ABS.
• All pipes are made of painted galvanized steel or stainless steel.

KOD

Malzeme / Product

Koli Ad /
Carton

15031000

Paslanmaz Çelik /
Stainless Steel

1 adet / piece

15031500

Galvaniz Boyalı /
Galvanized Painted

1 adet / piece

Boy Tipi Göz Duşu / Eyewash Station
15014000

15014500

• Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
• Duş çanağı paslanmaz çelik, galvaniz boyalı veya ABS olarak seçilebilir.
Standart renk yeşildir.(RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir
• Duş çanağı DKP çelik ve ABS olarak seçilebilir.
• Tüm boruları paslanmaz çelikten veya galvaniz boyalı imal edilmiştir
• Controlled by foot.
• Both eyewash shower, and body shower is individually hand-operated.
• Suitable for connection to the ground with its leg pads.
• Standard color is green. (RAL 6029) can be optionally different color
• Shower dish selected as stainless steel and ABS.
• All pipes are made of painted galvanized steel or stainless steel.
KOD

Malzeme / Product

Koli Ad /
Carton

15014000

Paslanmaz Çelik /
Stainless Steel

1 adet / piece

15014500

Galvaniz Boyalı /
Galvanized Painted

1 adet / piece

Duvar Tipi Göz Duşu / Wall Mounted Eye Shower
15011000

• El kumandalıdır, duvara flanş ile bağlanmaya uygundur.
• Tüm boruları paslanmaz çelik veya isteğe bağlı olarak galvaniz boyalı
imal edilebilir.
• Duş çanağı paslanmaz çelik, galvaniz boyalı veya ABS olarak seçilebilir.

15011500

• Controlled by hand. It is suitable to connect the wall with the flange.
• All pipes are painted galvanized or stainless steel. Depending on the
request it can be manufactured.
• Shower bowl is selected as stainless steel, painted galvanized or ABS.

KOD

Malzeme / Product

Koli Ad /
Carton

15011000

Paslanmaz Çelik /
Stainless Steel

1 adet / piece

15011500

Galvaniz Boyalı /
Galvanized Painted

1 adet / piece

www.starlinesafety.com
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EYE SHOWERS

GÖZ DUŞLARI
Göz Solüsyonu 500 ml ACQ425 / Eye Wash Solution
• Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril
• Sodyum Klorid 0.9%
• B I BRAUN NaCI 0,9 %

• Eye Wash Solution: 500ml, sterile
• 0.9% Sodium Chloride
• B I BRAUN NaCI 0,9 %

0123

Adet / Koli - Pcs / Box : 10

Natural Göz Solüsyonu ACQ426 / Eye Wash Solution
• Solüsyonlu Göz Duşu : 250ml, Steril
4.9%

• Eye Wash Solution: 250ml, 4.9%
Steril

0481

Adet / Koli - Pcs / Box : 10

Göz Duşu İstasyonu CPS023 / Eye Wash Solution Station
• Göz Duşu İstasyon İçeriği :
• 2 x 500ml Sodyum Klorid
• Taşıma istasyonu + Ayna
• Duvara Monte Edilebilir.
• Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril
• Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425)

• Eye Wash Station Contents: 2 pieces
• Eye Wash Bottle 500ml + Wall• Mountable Mirror.
• Eye Wash Solution: 500ml, sterile
• 0.9% Sodium Chloride

0123

Adet / Koli - Pcs / Box : 1

Göz Duşu İstasyonu CPS024 / Eye Wash Solution Station

0123
0481

Adet / Koli - Pcs / Box : 1
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• Göz Duşu İstasyon İçeriği :
• 1 x 500ml Sodyum Klorid
• 1 x 250ml Natural Solüsyon
• Taşıma istasyonu + Ayna
• Duvara Monte Edilebilir.
• Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril
• Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425)
• Natural Solüsyon 4.9% (ACQ426)

• Eye Wash Station Contents:
• 1 x 500ml Sodium Chloride
• 1 x 250ml Natural Steril
• Wall-Mountable Mirror.
• Eye Wash Solution: 500ml, sterile
• 0.9% Sodium Chloride (ACQ425)
• Natural Solütion 4.9% (ACQ426)

ACCESSORIES

AKSESUARLAR
BS-01 Bel Destek Kemeri / BS-01 Back Support Belts

Beden / Size: S-M, L-XL, XXL
Ad / Koli - Pcs / Box : 36

• Yük kaldırırken belin desteklenmesiyle
muhtemel ağrı ve sakatlama riskini en
aza indirmek için kullanılır.
• Kolayca ayarlanabilen omuz askıları ve
cırtlı bel kuşağı mevcuttur.

• Used to minimize the risk of possible
mutilation and pain while lifting products
• Easy adjustable shoulder strap and
velcro waistband is available.

• Soft PVC destekli koruyucu dizlik
• Velcro 2 sıra cırtlıdır.
• Kaymaz dış tabakaya sahiptir.
• Yüksek yoğunluklu köpüklü sistem,
• Uzun süreli yerde çalışmalarda ve tüm
diz rahatsızlıklarında kullanıcıya konfor
sağlar.

• Soft PVC supported protective knee
brace.
• There are 2 rows velcro.
• It has non-slip outer layer.
• High density foam system.
• Provides comfort to users in long
term studies and all knee dicomfort
situations.

• Hijyen kiti 2 adet kapama
halkası ve 2 adet yalıtıcı sünger dolgu
içermektedir.
• Hijyeni arttırmak amaçlı kullanılır.
• Kolaylıkla değiştirilebilir.
• Şu kulaklık modelleri ile uyumludur:
MK-08Y
MK-08T
MK-09
BT-04

• Hygiene kit includes 2 pieces of
insulating foam padding or 2 ring
closing.
• Used to improve hygiene.
• Easily replaceable.
• Compatible with the following models:
MK-08Y
MK-08T
MK-09
BT-04

• Eldivenlerinizi taşıma ve muhafaza
etmek için kullanabileceğiniz pratik ve
ekonomik aparattır.
• Çeşitli renkleri mevcuttur.
• Kemere takılabilir.

• It is a practical and economical gadget
that you may use for carrying and
protecting your gloves.
• It comes various colors.
• It is attachable to waist belts.

• Tüm optik modellere uyumludur.
• Gözlüğünüzü muhafaza eder.
• Fermuarlıdır.

• Compatible with all optical models.
• It keeps your glasses.
• It has a zipper.

Koruyucu Dizlik / Protective Knee Pad

Çift / Koli - Pair / Box : 25

Hijyen Kiti / Hygienic Ear Muff

Çift / Koli - Pair / Box : 20

Eldiven Mandalı / Glove Holder

Ad / Koli - Pcs / Box : 50

Gözlük Kılıfı / Spectacle Case

Ad / Koli - Pcs / Box : 20

SP7783 Burun Koruma / SP7783 Toe Protection
Beden / Size : 40-44 / M
Çift / Koli - Pair / Box : 10

• Ayakkabınıza burun koruması için
destek verir.

• It provides support for toe protection to
your shoes.

www.starlinesafety.com

91

