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

Özellikler 
Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu 

polyester astarı sayesinde daha konforludur. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler 

sunmaktadır. 

 

POLLY BOOT ÇİZME 

  
 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ  
 
 

• Polly Boot Galaxy serisi çizmeler,Polly Boot Çizmenin sunduğu hafif, 
esnek ve kullanım rahatlığının yanı sıra, mükemmel ısı izolasyonu, 
kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber 
sistemi, dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım için 
en çok tercih edilen Polly Boot çizme çeşididir. 

• Polly Boot Galaxy S4 Çizme modelleri , 200 joule darbe dayanıklığına 
sahip çelik burun korumasıyla güvenliğin önem kazandığı sektörlerde 
tercih edilen Polly Boot çizmelerindendir. 

• Polly Boot Galaxy S5 çizme modelleri; 200 joule darbe dayanıklığına 
sahip çelik burun koruması, En az 1100 N batmaya karşı etkili çelik ara 
tabanı ile güvenliğin en fazla önem kazandığı sektörlerde tercih edilen 
Polly Boot Çizme ürünüdür. 

 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

• Antistatik   
• Kaymaz ve aşınmaz taban  
• Şok emici topuk  
• Yağa dayanıklı yüzey/taban 
• Soğuk ve sıcak izolasyon 
• Su geçirmez 
• Elektrostatik deşarj  

KULLANIM ALANLARI 

• Tarım ve Sulama 

• Sanayi 
• İnşaat 
• Madencilik 
• Balıkçılık 

 
 



ÇELİK BURUNLU SUYA DAYANIKLI İŞ AYAKKABISI 
 
 

 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 
• Darbeye Dayanıklı  
• Antistatik 

• Şok Emici Topuk 

• Aşınmaya Dayanımı Yüksek 

• Ter Absorbe edebilen 

• Kısa Sürede Kuruyan 

• Konforlu Çelik Burun 

• Hidrolize Aşınmaya ve Kaymaya karşı dirençli poliüretan dış taban  
• 200 J’E Kadar koruma sağlayan çelik burun 

 NUMARALAR 
 

• 36-44 

•  

PLASTİK EL KAYNAK MASKESİ - WH 732 

  

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ : 

• Ge 1313 

• Wh 732 el kaynak maskesi 

• En 175 

•  

KULAKLIK TAKMA ÖZELLİĞİ OLAN HAVA DELİKLİ ESSAFE BARET 
          
          ÜRÜN ÖZELLİKLERİ  
•   Ürün standartı :En 397belgeli 
•   Essafe ce belgeli mühendis baret (ce 1024 en 397) 

•   En 397' ye uygun olarak üretilen kulaklık takma özelliği olan hava delikli baret  

•   Essafe baret Çekoslovakya'nın en önemli test kuruluşlarından Vyzkumny Ustav 
Bezpecnostı Prace   (1024)tarafından test edilerek onaylanmış 

•   MevcutÇift yönlü havalandırma deliği ile hava alacak şekilde dizayn edilmiştir. 
•   Darbelere, + 50 c ısıya, -10 c soğuğa, nemekarşıdayanıklı olarak üretilmiş 

•   Bu baret kullanıcıya tam bir konfor sağlamaktadır  

•   Yağmur kanallıdır. 

•   Altı adet baş üstü bandıile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.  

•   Standartlardaki tüm mekanik testlere karşı mukavimdir.  

•   Terbandı standart olarak takılmaktadır.Alnın tümünü kaplar.  
•   Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir. 

  
RENK SEÇİMİ VE KULLANIMI  
 

•    Sarı renk: İşçilerin   
•    Beyaz renk: Üst düzey yönetici ve ziyaretçilerin  

•    Mavi renk: Mühendis ve teknik elemanlarının 

•    Turuncu renk: Formenlerin ve ustabaşlarının  

•    Kırmızı renk: Yangınla mücadele ve sivil savunmaekiplerinin mesleki konumlarına göre 

ayırt edilmiştir. 



İKAZ YELEĞİ TURUNCU RENK İKİ ŞERİTLİ 

  

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :  
 

• 120 gr  
• 5 Cm. çift sıra reflektörlü 
• Raşel Kumaş 
• Kendi renginde biyeli 
• Transfer ve Serigraf baskıya uygun 
• Esnek yapısı sayesinde kullanıcının çalışma sırasındaki hareket kabiliyetleri 

kısıtlamaz, 
 KULLANIM ALANLARI :  
  

• Trafikte 
• İnşaat işlerinde 
• Kamuya ait yerlerde 
• Yol çalışmalarında 
• Kullanıcının varlığının belirli olmasını gerektiren ortamlarda kullanılmaya 

uygundur. 
YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 

 

ÜRÜN ADI   : 6 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Sürekli Basınçlı Yangın  
                     Söndürme Cihazı 
  

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 
  

• 1  6 Kg. Ev ve işyeri tipi yangın tüpü 

• 2 İthal mamometreli 

• 3  İthal valfli 

• 4  Plastik askılı  

• 5 TS 862 EN3 ve CE belgeli  

• 6  Sıvama gövdeli 

• 7 Çalışma basıncı 17 bar testi basıncı 25 bar  

• 8 İthal ABC tozlu 

ÖNEMLİ BİLGİLER   
 

A SINIFI YANGINLAR: Katı Madde (tahta, kağıt, pamuk vs.) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı 
maddenin uzaklaştırılması ile kontrol edilir ve söndürülür. 
 

B SINIFI YANGINLAR: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, 

katran vs.) Soğutma; sis halinde su ile – boğma; karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz ile 

söndürülür. 



C SINIFI YANGINLAR: Gazlar bu sınıfa girer. (Metan, propan, LPG, asetilen havagazı vb.) Kuru 

kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanılarak söndürülür. Elektrikli makine ve hassas 

cihazların yangınları da bu sınıfa girer. 
D SINIFI YANGINLAR: Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. (sodyum, potasyum, 

titanyum, magnezyum gibi.) Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede 

TOZ/SİS  MASKESİ 
 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
 
 

• Yüz kapamasını ve rahatlık hissini arttırır.  
• Sağlam ve dayanıklı tasarım, daha güvenli bir his ve birden fazla vardiya kapasitesi 

sağlar.  
• Genişletilmiş filtre alanı, solunum maskesinin ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Toza 

karşı daha yüksek kapasite  

• 3M Cool Flow Ventil Isı birikmesini etkin şekilde engellemesi sayesinde maskeniz daha fazla 
serinlik ve rahatlık sağlar.  

• Yüz, baş ve boyun rahatlığı sağlayarak daha güvenli bir hisse ulaşılmasına yardım eder.  
• Performans seviyesini gösteren renk kodlarına sahiptir - Mavi: EN 149:2001+A1:2009 

uyarınca FFP2 

 


