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Genel Merkez ı lstanbul - 2.500 m2 Fabrika ı Edirne - 82.000 m2 

KIVANÇ Group 1980 yılında kurulmuş olup, 1984 yılında anonim şirkete dönüşmüştür. Kıvanç Group faaliyetlerini 3 dalda 
sürdürmektedir. 

1. KIVANÇ Mühendislik

2. KIVANÇ Madencilik

3. KIVANÇ Güvenlik

KIVANÇ Group ayrıca Fransız SNF SPCM SA firması ile ortak olarak kurduğu SNF Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. vasıtasıyla başta 
içme suyu ve atık su arıtma tesisleri olmak üzere, kağıt, madencilik, petrol ve tekstil gibi birçok alanda ihtiyaç duyulan 
çöktürücülerin ( Flocculant ve Coagulant I ithalatını ve yurtiçinde dağıtımını gerçekleştirmektedir. 

Kıvanç Group üretim ve satış sonrası hizmetleri en üst düzey ve kalitede yerine getirmeyi amaçlayan, temelde müşteri 
memnuniyeti odaklı, teknolojik yenilikleri sürekli izleyen ve müşterinin çözüm ortağı olan, uzman kadrolu ve deneyimli bir kurum 
olmanın onurunu taşımaktadır. 

KIVANÇ Group yapmış olduğu üretim faaliyetlerinin standartlara uygun olduğunu gösteren 150 9001:2008 Kalite Sistem 
Belgesine, Kapasite Raporuna, Sanayi Sicil Belgesine sahiptir. 

KIVANÇ Güvenlik Bölümü 1984 yılından itibaren yangınla mücadelede, itfaiyelerin, ordunun, emniyetin, endüstrinin ve sivil 
savunmanın ihtiyaç duyduğu ısıya ve kıvılcıma dayanıklı giysilerin imalatını ve dizaynını yapmaktadır. 

Kıvanç Group DuPont™ Nomex® Partner Pogramında yer almaktadır. Aynı zamanda PBI Perfonnance Products firmasının 
resmi partneridir. 

Hedefimiz en son teknoloji ile üretilmiş en iyi kişisel koruma ekipmanlannı müşterilerimize sunmaktır. Bu hedefi 
yakalamak için en gelişmiş materyalleri ve teknolojileri kullanmaktayız. 

DuPont'", Nomex®, Kevlar®, Thermo-Man®, ve Arc-Man® E.I. du Pont de Nemours ve şirketinin veya bağlı kuruluşlarının, ticari veya 

tescilli ticari markalarıdır. 

PBI ® PBI Performance Products ine. firmasının tescilli markasıdır. 

KIVANÇ GROUP İÇİN KALİTE VE STANDARTLAR VAZGEÇİLMEZDİR. 



KIVANÇ Group, farklı çalışma koşulları için PROTEK® Koruyucu Elbiseler üretmektedir. PROTEK® elbiseler, tek veya çok katmanlı 
şekilde; ceket, pantolon, tulum, gömlek vb. farklı modellerde dizayn edilmektedir. 

PROTEK® Elbiseler itfaiyeler tarafından da kullanılmaktadır. Gerek bina yangınlarında kullanılan itfaiyeci elbiseleri, gerekse 
radyan ısının yüksek olduğu uçak veya yakıt yangınlarında kullanılan alüminize elbiseler firmamız bünyesinde üretilmektedir. 
PROTEK® itfaiyeci Elbiseleri EN 469 ve EN 1486 standartlarına göre bağımsız ve akredite laboratuvarlar tarafından test edilmiştir 
ve CE sertifikalarına sahiptir. 

PROTEK® Elbiseler kullanıcıları ısı ve alev, sıvı metal ve kaynak sıçramaları, elektrik arkı gibi farklı tehlikelere karşı korumaktadır. 
Rafineriler, gaz dolum tesisleri, kimya ve petrokimya tesisleri, elektrik iletim ve dağıtım tesisleri, demir çelik fabrikaları gibi birçok 
sektörde PROTEK® Koruyucu Elbiseler kullanılmaktadır. PROTEK® Elbiseler ISO 11612, ıso 11611, EN 1149-5, EN 61482-1-2 gibi 
farklı standartlara göre bağımsız ve akredite laboratuvarlar tarafından test edilmiştir ve CE sertifikalarına sahiptir. 

PROTEK® Elbiseler askeriye ve polis tarafından da uzun yıllardır başarıyla kullanılmaktadır. Tank ekipleri, pilot kıyafetleri, çevik 
kuwet elbiseleri gibi alev almazlığın gerektiği yerlerde PROTEK® elbiseler tercih edilmektedir. 

PROTEK® Elbiseler orman yangınlarında personeli yangına karşı korumak amacıyla da kullanılmaktadır ve EN 15614
standardına göre sertifikalıdır. Ayrıca ağaç kesimi sırasında ihtiyaç duyulan kesilmeye dayanıklı elbiseler de KIVANÇ Group 
tarafından üretilmektedir. 

Kıvanç Group, sürekli gelişim ve ekonomik olarak büyümenin en temel gerekliliği olan AR-GE'nin öneminin farkındadır. Bu 
doğrultuda, geniş kapsamlı bir AR-GE ve Kalite Kontrol Laboratuvarı kurarak koruması daha yüksek, konforu daha iyi ürünler 
geliştirmek adına araştırmalar ve testler yaparak yenilikçi olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda kumaşlar ve 
elbiseler üzerinde EN ve ISO standartlarına uygun testler yapılarak performansı en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar 
yürütülmektedir. Firmaya gelen her tür hammadde (kumaş, aksesuar vb.) standartlara uygun olarak test edilmekte ve bu 
sayede girdi kontrolü yapılmaktadır. Benzer şekilde, tüm ürün kontrolleri de ilgili standartlara göre yapılmaktadır. 

ÜRÜNLERİMİZ ıso 9001 :2008 KALİTE SİSTEMİNE UYGUN OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. 
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EN 469:2005 - İtfaiyeci Elbiseleri 

EN 469:2005 Avrupa Standardı; yangınla mücadele ve beraberindeki kurtarma çalışmalarında, afet esnasında 
yardımlaşma gibi faaliyetlerde giyilmesi gereken koruyucu kıyafetlerin minimum seviye performanslarını belirtir. 
Bu Avrupa Standardı genel kıyafet dizaynını, kullanılan malzemelerin minimum performans seviyelerini ve bu 
performans seviyelerinin tespiti için kullanılan test metotlarını kapsar. 
EN 469:2005 Seviye 2, yangına müdahale için kullanılacak kıyafetin gerektirdiği en yüksek seviyeyi belirler ve 
profesyonel itfaiyeciler tarafından kullanılır. Seviye 2 kıyafetler nem bariyeri içermelidir. 
Xf2: Konvektif ısı HTl24;::: 13 s ve HTl24 - HTl12;::: 4s 
Xr2 : Radyan lsı RHTl24 2:: 18 s ve RHTI24 - RHTl122:: 4s 
Y2 : Su Geçirmezlik 2::20 kPa 
Z2 : Su Buharı Direnci � 30 m2 Pa/W 

EN 1486:2007 - İtfaiyeciler İçin Alüminize Elbiseler 

} .. 1) 
Bu kıyafet, çok yüksek seviyelerde radyan, konvektif ve kontak ısıya yol açan uçak yangınları, alev alıcı gaz ve 
alev alıcı sıvı yangınları esnasındaki kurtarma ve kazalarda alev önleme gibi faaliyetleri kapsayan uzmanlaşmış 
yangına müdahale operasyonları için özel olarak tasarlanmıştır. 
Bu elbiseler yangına çok yakın yürütülmekte olan operasyonlarda kullanılmakta fakat yangına girişi gerektirme
mektedir. 
Kıyafetle birlikte uygun solunum cihazı kullanılmalıdır. Karşılaşılan spesifik koşullara bağlı olacağı için koruyucu 
kıyafetin sağlayacağı koruma süresi kesin olarak belirtilemez. EN 1486 standardında belirtilen koruma çok 
katmanlı bir yapı sayesinde mümkün olabilmektedir. 
Ceket, pantolon, başlık, eldiven, çizme ve tozluk EN 1486 standardında belirtilen korumayı, iç giyim giymeye 
gerek kalmadan sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. 

En Yeni Standartları Takip Ediyoruz. 



Vücut ısısı I Su Buharı 
Sudan Koruma 

Ürün Katmanları 
Dış katman : Nomex® Tough 
Nem Bariyeri : ısıya dayanıklı kumaşa !amine 

lsı Bariyeri 
İç Astar 
Dikiş İpliği 

edilmiş nefes alabilen membran 
: Aramid Keçe 
: Aramid ı Viscose FR 
: % 100 Aramid 

DİZAYN: 

- Dış Katman
/ı - Nem Bariyeri

- ısı Bariyeri 

- iç Astar

6) Ceketin ön kısmı istendiğinde üstten açılabilme özelliğine
sahip panik fermuarlıdır.

6) Fermuarın üzeri patla kapatılmıştır.

6) Yakada kapatıldığında boynu tamamen koruyacak şekilde
bir pat vardır.

6) Ceket kol altlarında hareket kabiliyetini artırmak amacıyla ilave
parçalar vardır.

6) Ceketin sol göğsünde kapağı cırtla kapatılabilen telsiz cebi vardır.

6) Cep kapağı telsiz anteninin çıkışını sağlayacak şekilde verevdir.

6) Ceketin kol ağzında cırt bantla ayarlanan bir pat ve bilek kısmında
tam koruma sağlamak için kol içinde örgü bileklik vardır.

6) Ceketin alt kısmında sağda ve solda cırt bantla kapatılabilen kapaklı
cepler vardır.

6) Ceketin eteğinde iç kısımda, kol ağızlarında iç kısımda ve pantolon
paçalarında iç kısımda su geçirmezliği sağlayan anti-wicking bant
vardır.

6) Ceketin omuz bölgesinde iki kat ısı bariyeri vardır.

6) Ceketin cep kapaklarının içinde ve ceketin ceplerinin ön bölümünde
ceplerin ıslanmasını engelleyen nem bariyeri vardır.Pantolon belinin
sağ ve sol yanları bele rahat oturması için içten lastiklidir.

6) Pantolonun ön kısmında gizli çıt çıt ve cırt bantla kapatılabilen pat
vardır.

6) Pantolonda ayrılabilir tokalarla boyu ayarlanabilir omuz askıları
vardır.

6) Nem bariyerinin tüm dikişlerinde kaynak bandı ile su sızdırmazlık
sağlanmaktadır.

6) Elbisenin beden ölçüleri ve etiket bilgileri TS EN 150 13688'e uygundur.

DuPonr· 

NOMEX
®

!S0.90011
���\:... .. ·-�

wcs .. 

Ccrıificaıc No.4430 

DuPont™ ve Nomex®, E.I. du Ponı de Nemouıs ve şirketinin veya bağlı kuruluşlarının, ticari veya tescilli ticari markalandır. 

PROTEK® PROSTAR - Kalitenin Ekonomi ile buluşması. 

EN 469:2005 Seviye 2 
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- Dış Katman
/ı - Nem Bariyeri

- ısı Bariyeri 

- iç Astar

Ürün Katmanları 
Dış katman : Nomex® Tough 
Nem Bariyeri : Alev almaz dokusuz yüzeye 

(nonwoven) !amine 
edilmiş nefes 
alabilen membran 

ısı Bariyeri : iki kat alev almaz dokusuz 
yüzey (nonwoven) 

İç Astar : Nomex® Comfort 
Dikiş İpliği : % 100 Aramid 

DİZAYN: 

6) Ceketin ön kısmı istendiğinde üstten aç abilm
özelliğine sahip panik fermuarlıdır. Fermuarın üzeri patla
kapatılmıştır.

6) Yakada kapatıldığında boynu tamamen koruyacak
şekilde bir pat vardır.

DuPont™ Thermo-Man® 
Test Sonuçları 

2. Derece Yanık - 1%
3. Derece Yanık- 0%

6) Ceket kol altlarında hareket kabiliyetini artırmak amacıyla ilave parçalar vardır.

6) Ceketin sol göğsünde kapağı cırtla kapatılabilen telsiz cebi vardır. Cep kapağı telsiz
anteninin çıkışını sağlayacak şekilde verevdir.

6) Ceketin kol ağzında cırt bantla ayarlanan bir pat ve bilek kısmında tam koruma
sağlamak için kol içinde örgü bileklik vardır.

6) Ceketin alt kısmında sağda ve solda cırt bantla kapatılabilen kapaklı cepler vardır.

6) Ceketin eteğinde iç kısımda, kol ağızlarında iç kısımda ve pantolon paçalarında iç
kısımda su geçirmezliği sağlayan anti-wicking bant vardır.

6) Pantolon belinin sağ, sol yanları ve arka orta kısmı bele rahat oturması için içten
lastiklidir.

6) Pantolonun ön kısmında gizli çıt çıt ve cırt bantla kapatılabilen pat vardır.

6) Pantolonda ayrılabilir tokalarla boyu ayarlanabilir omuz askıları vardır.

6) Pantolonun sağ ve sol yanında körüklü ve kapaklı kargo cepler vardır.

6) Pantolon paçalarında çizmenin kolay giyilmesini sağlamak amacıyla fermuar
vardır.

6) Pantolonun dizlerinde dış kumaştan takviye vardır. Takviyenin içine değiştirilebilir
şekilde monte edilmiş alev almaz özellikte yumuşatıcı özel malzeme konmuştur.

6) Nem bariyerinin tüm dikişlerinde kaynak bandı ile su sızdırmazlık sağlanmaktadır.

6) Elbisenin beden ölçüleri ve etiket bilgileri TS EN ıso 13688'e uygundur.

DuPonr· 

NOMEX
®

Cerıilicaıc No.4430 

DuPont™, Nomex®ve Thermo-Man® E.I. du Pont de Nemours ve şirketinin veya bağlı kuruluşlannın, ticari veya tescilli ticari markalarıdır. 

PROTEK® FIRESTAR - Hafif Ürün, Yüksek Kalite. 

CE: 

EN 469:2005 Seviye 2 

Xf2 
Xr2 
Y2 
Z2 



DİZAYN: 

Vücut ısısı ı Su Buharı 

Sudan Koruma Rüzgôr 

CE 
- Dış Katman

/ı - Nem Bariyeri

�

• x,2
· - lsı Bariyeri .. 1) Xr2

�,,,.._,. J ... Y2
- iç Astar Z2

EN 469:2005 Seviye 2 

Ürün Katmanları 
Dıs katman : PBI Gold 
Nem ve ısı Bariyeri : Alev almaz dokusuz yüzeye 

(nonwoven) lamine edilmiş 
nefes alabilen membran 
PU dollu 

İç Astar 
Dikiş İpliği 

: Aramid ı Viscose FR 
: 100 % Aramid 

• Ceketin ön kısmı istendiğinde üstten açılabilme özelliğine sahip panik fermuarlıdır.
Fermuarın üzeri patla kapatılmıştır.

• Yakada kapatıldığında boynu tamamen koruyacak şekilde bir pat vardır.

• Ceket kol altlarında hareket kabiliyetini artırmak amacıyla ilave parçalar vardır.

• Ceketin sol göğsünde kapağı cırtla kapatılabilen körüklü telsiz cebi vardır.

• Ceketin ön patının altında bir adet iç cep vardır.

• Ceketin kol ağzında cırt bantla ayarlanan bir pat ve bilek kısmında tam koruma
sağlamak için kol içinde örgü bileklik vardır.

• Ceketin sağ göğsünde fener takmaya uygun köprü ve boyu ayarlanabilen dış
kumaştan yapılmış kuşak vardır.

• Ceketin sırtı hareket kabiliyetini artırmak için körüklü olarak üretilmiştir.

• Ceketin eteğinde iç kısımda, kol ağızlarında iç kısımda ve pantolon paçalarında iç
kısımda su geçirmezliği sağlayan anti-wicking bant vardır.

• Ceketin dirseklerinde ve pantolonun dizlerinde aşınmaya dayanıklı özel kaplamalı
alev almaz takviyeler vardır.

• Pantolon belinin arka kısmı bele rahat oturması için içten lastiklidir.

• Pantolonun ön kısmında gizli çıt çıt ve cırt bantla kapatılabilen pat vardır.

• Pantolonun dizleri hareket kabiliyetini artırmak amacıyla 3 boyutlu olarak
üretilmiştir.

• Pantolonda ayrılabilir tokalarla boyu ayarlanabilir omuz askıları vardır.

• Pantolonun sağ ve sol yanında körüklü ve kapaklı kargo cepler vardır.

• Nem bariyerinin tüm dikişlerinde kaynak bandı ile su sızdırmazlık sağlanmaktadır.

• Elbisenin beden ölçüleri ve etiket bilgileri TS EN ISO 13688'e uygundur.

IS�9001 1 
(�.0 
wcs 

... 

Ccrıilicaıc No.4430 

PROTEK® NEOST AR - En Yeni Teknoloji. 
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Plıl
® 

DİZAYN: 

Vücut ısısı I Su Buharı 

Sudan Koruma 

Ürün Katmanları 

- Dış Katman
% - Nem Bariyeri

- ısı Bariyeri 

- iç Astar

Dış katman : PBI Gold 

EN 469:2005 Seviye 2 

Nem Bariyeri : Alev almaz dokusuz yüzeye (nonwoven) 

ısı Bariyeri 

İç Astar 
Dikiş İpliği 

!amine edilmiş nefes alabilen membran
: İki kat alev almaz dokusuz yüzey (nonwoven) 

: Aramid ı Viscose FR 
: % 100 Aramid 

• Tulumun ön kısmında çift yöne açılabilen fermuar vardır. Fermuarın üzeri patla
kapatılmıştır.

• Yakada kapatıldığında boynu tamamen koruyacak şekilde bir pat vardır.

• Tulumun kol ağzında cırt bantla ayarlanan bir pat ve bilek kısmında tam
koruma sağlamak için kol içinde örgü bileklik vardır.

• Tulumun belinin arka kısmı bele rahat oturması için içten lastiklidir.

• Tulumun sağ kolu üzerinde cep ağzı verev şeklinde olan kapaklı malzeme cebi
vardır.

• Tulumun dizlerinde dış kumaştan takviye vardır. Takviyenin içine alev almaz
özellikte yumuşatıcı özel malzeme konmuştur.

• Tulumun paçalarında çizmenin kolay giyilmesini sağlamak amacıyla fermuar
vardır.

• Tulumun sağ ve sol yanında körüklü ve kapaklı kargo cepler vardır.

• Tulumun iç katmanları komple çıkartılabilir şekildedir.

• Nem bariyerinin tüm dikişlerinde kaynak bandı ile su sızdırmazlık
sağlanmaktadır.

• Elbisenin beden ölçüleri ve etiket bilgileri TS EN ISO 13688'e uygundur.

�S�900. 11 
"-�'l.'!0 
wcs .. 

= 

Cerıificaıe No.4430 

PROTEK® NAVYSTAR- Zor İşler Güçlü Malzemelerle Yapılır. 



Vücut ısısı / Su Buharı 

Sudan Koruma 

- Dış Katman
/ı - Nem Bariyeri

- ısı Bariyeri 

- iç Astar

Ürün Katmanları 

Dış katman : PBI® Matrix 
Nem Bariyeri : Alev almaz dokusuz yüzeye (nonwoven) 

lsı Bariyeri 
İç Astar 
Dikiş İpliği 

lamine edilmiş nefes alabilen membran 
:Tekkat alev almaz dokusuz yüzey(nonwoven) 
: Aramid ı Viscose FR 
: % 100 Aramid 

DİZAYN: 

EN 469 : 2005 Seviye 2 

• Ceketin ön kısmı istendiğinde üstten açılabilme özelliğine sahip panik
fermuarlıdır. Fermuarın üzeri patla kapatılmıştır.

• Yakada kapatıldığında boynu tamamen koruyacak şekilde bir pat vardır.

• Ceket kol altlarında hareket kabiliyetini artırmak amacıyla ilave parçalar
vardır.

• Ceketin sol göğsünde kapağı cırtla kapatılabilen telsiz cebi vardır. Cep
kapağı telsiz anteninin çıkışını sağlayacak şekilde verevdir.

• Ceketin kol ağzında cırt bantla ayarlanan bir pat ve bilek kısmında tam
koruma sağlamak için kol içinde örgü bileklik vardır.

• Ceketin alt kısmında sağda ve solda cırt bantla kapatılabilen kapaklı
cepler vardır.

• Ceketin eteğinde iç kısımda, kol ağızlarında iç kısımda ve pantolon
paçalarında iç kısımda su geçirmezliği sağlayan anti-wicking bant
vardır.

• Ceketin omuz bölgesinde iki kat ısı bariyeri vardır.

• Ceketin cep kapaklarının içinde ve ceketin ceplerinin ön bölümünde
ceplerin ıslanmasını engelleyen nem bariyeri vardır.

• Pantolon belinin sağ ve sol yanları bele rahat oturması için içten lastiklidir.

• Pantolonun ön kısmında gizli çıt çıt ve cırt bantla kapatılabilen pat vardır.

• Pantolonda ayrılabilir tokalarla boyu ayarlanabilir omuz askıları vardır.

• Nem bariyerinin tüm dikişlerinde kaynak bandı ile su sızdırmazlık
sağlanmaktadır.

• Elbisenin beden ölçüleri ve etiket bilgileri TS EN ISO 13688'e uygundur.

IS0�900. 11 
('.,, .. '\ \:..._,..,·::ıı 
Wcs ·. 

-
Cenilicaıe No.4430 

PROTEK® MATRIXSTAR- Yeni Jenerasyon. 
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Vücut ısısı I Su Buharı 

Sudan Koruma 

Ürün Katmanları 

Dış katman : Çift ayna sistemli (Dual Mirror®) alüminize 
örgü Para-Aramid kumaş 

Nem Bariyeri : Alev almaz dokusuz yüzeye (nonwoven) 

lsı Bariyeri 
İç Astar 
Dikiş İpliği 

lamine edilmiş nefes alabilen membran 
: İki kat alev almaz dokusuz yüzey (nonwoven) 
: Aramid ı Viscose FR 
: % 100 Aramid 

DİZAYN: 

- Dış Katman
/ı - Nem Bariyeri

- ısı Bariyeri 

- iç Aslar

CE: 
Ll 
[CnJ 

EN 1486:2007 

• PROTEK® ALUSTAR alüminize elbise seti ceket, pantolon, başlık, eldiven,
tozluk, çizme ve taşıma çantasından oluşmaktadır.

• Ceketin ön kısmı istendiğinde üstten açılabilme özelliğine sahip panik
fermuarlıdır. Fermuarın üzeri patla kapatılmıştır.

• Yakada kapatıldığında boynu tamamen koruyacak şekilde bir pat vardır.

• Ceketin eteği komple lastiklidir.

• Ceketin arka kısmı içte tüp durabilecek şekilde körüklüdür.

• Ceketin kol ağzında koruma sağlamak için örgü bileklik vardır.

• Pantolonun ön kısmında gizli çıt çıt ve cırt bantla kapatılabilen pat vardır.

• Pantolonda ayrılabilir tokalarla boyu ayarlanabilir omuz askıları vardır.

• Pantolon paçaları komple lastiklidir.

• Nem bariyerinin tüm dikişlerinde kaynak bandı ile su sızdırmazlık
sağlanmaktadır.

• Başlığın içerisinde EN 397 sertifikalı baret vardır.

• Çizmeler EN 15090 sertifikalıdır.

• Ceket, pantolon, başlık, eldiven ve tozluk 4 katmandan oluşmaktadır.

• Elbisenin beden ölçüleri ve etiket bilgileri TS EN ISO 13688'e uygundur.

Sadece 6 kg ( Solunum seti, çizme ve taşıma çantası olmadan J 
Sadece 9 kg ( Solunum seti ve taşıma çantası olmadan J 

Dual Mirror® 
IS09001 

I
r- -� "" 
���
wcs . 

Cerıificme No.4430 

PROTEK® ALUSTAR - Konfor İçin En Hafif Alüminize Elbise. 



DuPonf" 

CE 

ıso 11612: 200s 

A1-B1 -C1 

• Kumaş : Nomex® Comfort

• Bu kıyafet ani alev patlamalarından korumak için dizayn edilmiştir.
• Bu kıyafet içerdiği Pl40 elyaf sayesinde anti-statik özellik sağlar.
• Dikiş ipliği %100 Aramid'dir.

DiZAYN: 

• Ceketin ön kısmı fermuarlıdır. Fermuarın üzeri patla kapatılmıştır.
• Ceketin göğsünde sağda ve solda cırt bantla kapatılabilen

kapaklı cepler vardır.
• Ceketin kol ağzında tam koruma sağlamak için örgü bileklik

vardır.
• Pantolon belinin sağ ve sol yanları bele rahat oturması için içten

lastiklidir.
• Pantolonun ön kısmında fermuar ve düğme ile kapatılabilen pat

vardır.
• Pantolonun sağ ve sol yanında körüklü ve kapaklı kargo cepler

vardır.
• Elbisenin beden ölçüleri ve etiket bilgileri TS EN ISO 13688'e

uygundur.

NOMEX
®

Cenilicaıe No.4430 

DuPont™ ve Nomex®, E.I. du Pont de Nemouıs ve şirketinin veya bağlı kuruluşlarının, ticari veya tescilli ticari markalandır. 

İSTASYON ÜNİFORMASI - Her Yerde Koruma. 
11 
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I 

• Tip A ve Tip B Magma baretler itfaiyecilere ihtiyaç duydukları en üst düzey korumayı sağlamaktadır.
• Profesyonel itfaiyecilerin önerileri dikkate alınarak dizayn edilmiş olan Magma baretler; benzersiz baş

koruması, üstün konfor, uzun kullanım ömrü ve dayanıklılık sağlayan son teknoloji ürünü ve kaliteli
malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

• Sağlam ve Uzun Ömürlü Koruma için Magma modellerin dış gövdesi cam elyaf takviyelidir.
• Magma Baretler düşük ağırlıkta (yaklaşık 1,40 kg) olup, bütün koşullara karşı yüksek mukavemet

göstermektedir.
• Bağımsız ve akredite laboratuvarlar tarafından EN 443:2008 standardına göre test edilmiş ve

sertifıkalandırılmıştır.
• Magma modelinde içten çıkmalı vizör bulunmaktadır. Bu vizör panoramik yapıda olduğundan geniş

bir görüş açısı sağlar. Gözlükle kullanıma uygundur. Ayrıca istendiğinde yukarı kaldırılarak baretin
içinde gizlenebilir.

• Polikarbonat vizör EN 14458:2004 standardına göre test edilmiş ve sertifıkalandırılmıştır.
• Gelen darbelerin itfaiyecinin başına hasar vermesini önlemek amacıyla özel olarak dizayn edilmiş

darbe emici poliüretan iç kısım bulunmaktadır .
• ısı ve alevin itfairecinin ensesinden içeri girmesini engellemek amacıyla deriden ya da aramid

kumaştan mamu ense koruyucu malzeme kullanılmaktadır. 
• Baret, arkasında bulunan özel mekanizma sayesinde itfaiyecinin başına göre kolay bir şekilde

ayarlanabilir.

km:llullard 

• Çok katmanlı yapıya sahip eldivenler ergonomik dizaynı sayesinde kullanıcıya hareket
özgürlüğü sağlar.

• Deri ya da alev almaz kumaştan üretilmiş eldivenler% 100 Para-aramid ısı bariyeri sayesinde,
alev, kontak ısı, konvektif ısı ve radyan ısı gibi termal risklere karşı koruma sağlar.

• Su geçirmez ve nefes alabilir özel membrana sahiptir.
• Mükemmel mekanik dirence ve kesilme direncine sahip eldivenlerde aramid dikiş ipliği

kullanılmaktadır.
• Eldivenler EN 659:2003 standardına göre test edilmiş ve sertifıkalandırılmıştır.

' 

BARET VE ELDİVENLER - Tamamlayıcı ve Koruyucu Ekipmanlar. 



} .. t, 
EN 15090 

EN 13911 :2004 

i) Asit, alkali, yağ ve petrol türevlerine dayanıklı vulkanize kauçuk bileşenlerinden
imal edilmiştir.

i) Çizmenin içi astarlıdır.

i) Mekanik darbelere dayanımı artırmak amacıyla çelik taban ve çelik burunlu
olarak imal edilmektedir.

i) Çizmenin dış yüzeyinde ayak bileğini, topuğu ve kaval kemiğini korumak için
kauçuk bileşenlerinden takviyeler bulunmaktadır.

i) Siyah ve sarı renklerin kontrastı sayesinde yüksek görünürlük sağlar.

i) itfaiyecilerin özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla EN 15090:2006 F215 Hl3
PT CI ve EN 150 20345:2004 + Al:2007 SRA SB P CI E standartlarına uygun
üretilmiştir.

i) Deri çizmelerin dış yüzeyinde kısa zamanda oluşabilecek aşınmalar kauçuk
çizmelerde çok uzun süre sonra meydana gelmektedir.

i) Dış yüzeyi esnek kauçuk malzemeden imal edildiğinden çatlamaz, açılmaz.

i) Çizmenin kolay giyilebilmesi için iki adet tutma sapı bulunmaktadır.

i) Kaymaz kauçuk taban EN 13287 standardına uyumludur.

i) Ekstra dayanıklılık için mükemmel aşınma direncine sahiptir.

i) 18 kVakıma dayanıklı olacak şekilde dizayn edilmiştir.

i) Topuklardaki yükü azaltacak şekilde dizayn edilmiştir.

i) HRO performansı ile yüksek sıcaklıklarda kullanım imkanı sağlar.

i) Koruyucu örme başlık, yüksek ısı ve direk alev temasında başı korumak
amacıyla tasarlanmıştır.

i) Yanmaya dayanıklı, erimez ve alev almaz özellikte interlock örgü
kumaştan mamul olup, tüm dikişlerinde aramid iplik kullanılmaktadır.

i) Çift katlı ve tek katlı olarak üretilen koruyucu örme başlık, baret ve
maske ile birlikte kullanıma uygun olarak dizayn edilmektedir.

i) Koruyucu örme başlık EN 13911:2004 sertifikasına sahiptir.

ÇİZME VE BAŞLIKLAR - Tamamlayıcı ve Koruyucu Ekipmanlar. 
13 
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ISOTHERM teknolojisi eşsiz bir soğutma gücü sunar. Etkisini zaman geçtikçe kaybeden buzun ve jel paketlerin aksine ISOTHERM 
soğuk yelekler saatlerce l3°C sabit sıcaklıkta kalabilir. ISOTHERM, bugünün zor çalışma şartlarında oluşabilecek, sıcaklıkla alakalı 
hastalıkların oluşma riskini azaltmakta yardımcı olur. ISOTHERM: Hafif, çabuk şarj edilebilir, kolay kullanılabilir, tekrar kullanılabilir, 
çalışanın vücudunun üst kısmını sürekli soğutan ön/arka soğuk paket sistemine sahiptir. Yelekler maksimum konfor ve esnekliği 
sağlamak için kolayca ayarlanabilir özelliktedir. 

il l3°C sabit sıcaklığı korumak üzere 
tasarlanmıştır. 

il 22 derecede 2 saatin üzerinde soğutma 
sağlar. 

il ısı stresini azaltır. 

il Sahada pratik ve kolay kullanım için 
tasarlanmış ergonomik dizayn. 

il Bütünüyle ayarlanabilir. 

il 20 dakikada şarj edilebilir. 

il Verimliliği %22 arttırır. 

6) Yelek 3 haftadan kısa bir sürede kendini
amorti eder.

6l Soğutma süresi sadece çalışma faaliyeti ve 
çevre koşullarına bağlıdır. 

il Yelek malzemesi alev almazdır. 

il Ağırlık yaklaşık 2, 9 kg'dır. 

Eclipse termal kamera kızılötesi ışın teknolojisini kullanarak dumanlı ve karanlık ortamda görüş sağlayan, ölümlere ve yaralanma
lara neden olmadan, yangınların ve tehlike içindeki insanların, her bir itfaiyeciyi termal görüntüleme teknolojisi ile donatmak için 
tasarlanmıştır. Eclipse, boyut çeşitliliği ile yangın departmanlarında daha fazla itfaiyecinin termal kamera kullanmasına fırsat verir. 

6l 680 gr ağırlığında ultra küçük ve hafif yapı. 

6l Kolay, tek tuşla kullanım. 
il itfaiyeci elbisesine asılabilecek şekilde dizayn. 

6l Ekibin izlenebilirliğini arttırır. 

6l Aramaları hızlandırır ve verimi artırır. 

Sadece : 680 g 

/WBullard 

SOGUK YELEK VE TERMAL KAMERA - Tamamlayıcı ve Koruyucu Ekipmanlar. 



SPIROMATIC 90U 
6) Yangın söndürme için giriş seviyesi solunum cihazı

6) Onaylar : CE ve ship wheel

Ergonomik şekilli 
omuz askıları 

QSTüp 

isteğe bağlı ayarlanabilir 
göğüs kemeri 

6) Çeşitli kompozit ve çelik tüp seçenekleri

6) Ağırlığı azaltmak için en son kompozit tasanmı

6) Yanlışlıkla kapatma riskini en aza indirmek için mandal tipi silindir valf

6) isteğe bağlı manometre

QS il SCBA Sistemi 

6) Yeni omuz askılan

6) Yeni dizayn

6) Ayarlanabilir tam entegre sistem

6) Geliştirilmiş ergonomi

6) Eklentiler artık standart

6) Geniş omuz askılan

6) Ayarlanabilir bel yastığı

6) isteğe bağlı ayarlanabilir göğüs kemeri

I 
V 

INTERSPIRO-Solunum Seti (SCBA) 
15 
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SPIROGUIDE - SOLUNUM APARATI 
BİLGİSAYARI ( BAC ) 

SPIROGUIDE - DİJİTAL GÖSTERGE ÜNİTESİ 
6l Silindir basınç durumu 

6l Kalan süre gösterimi 

6l lsı alarmı 

6l Maruz kalınan sıcaklık 

6l Güçlü arka ışığıyla büyük boyutta yazılar 

6l IR DA ara yüzü, her etkinlik için tarih, zaman, uyarı ve 
hataları kaydeder 

6l Kolay yapılandırılabilir ve yükseltilebilir 

6l Kayıtlı veriler bilgisayara alınabilir 

SPIROG4fDE - KA�LOSUZ MASKE İÇİ 
UYARI GOSTERGESI 

6l Maskelere uygun yapıda 

6l Daha iyi görüş için küçük boyut 

6l Optimum ağırlık 

6l Kablosuz 

6l iki yönlü ışık sensörü, batarya ve silindir basınç uyarısı 

SPIROGUIDE - Daha Üstün Koruma. 



SPIROCOM 

3 Temel Fonksiyon 

6) Takım içi konuşma (Dokunmadan
sesle aktive olan)

6) Ekip içi konuşma ( Bas Konuş )

6) Kazazede ile konuşma için hoparlör

SPIROCOM Kablosuz İletişimi. 

SPIROUNK 

6) Olay mahalli giriş kontrol
ünitesi ( Yönetim Paneli )

6) Solunum setine entegre
telemetri modülü

6) Manyetik anahtar
ile kolay tanıma

6) Uzak mesafe için
tekrarlayıcı ( Repeater ı

17 
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Kişisel koruyucu giysilerle ilgili birçok standart vardır: 
• EN ıso 11612 - ısı, Alev ve Metal Sıçramalarına Karşı

Koruma 
• EN ıso 11611- Kaynak Sıçramasına Karşı Koruma 
• EN ıso 14116- Sınırlı Alev Yayılmasına Karşı Koruma
• EN 1149-5 - Statik Elektrikten Korunma (Elektrostatik

Özellikler) 
• EN 61482-1-2 - Elektrik Arkına Karşı Koruma 
• EN 20471-Yüksek Görülebilirlik 
• EN 343 -Yağmura Karşı Koruma 

EN ISO 11612 STANDAROI

EN ISO 11612:2008 slondor
dının amacı ısı ve aleve karşı
koruma sağlayan giysi için
asgari performans gereksin
imlerini belirlemektir.Bu
standartta listelenen birçok 
tehlike orasında üç perfor
mans seviyesi bulunmaktadır, 

EN ıso 11s12 
ASCDEF 

Seviye ı düşük risk algılamasına maruz kalındığını 
göslerir, Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz 
kalındığını gösterir ve Seviye 3 yüksek risk 
algılamasına maruz kalındığını göslerir. ışımaya (rad
yasyon) karşı koruma sağlamak için, olüminize veya 
benzer yüksek performanslı malzemelerin dikkate 
al ındığı dördüncü bir performans seviyesi 
bulunmaktadır. Kullanılacak giysinin koruma seviyesi 
risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenmelidir. 
ısı ve/veya aleve maruz kalmaya karşı tam bir koruma 
için boş, yüz, eller ve/veya ayakların uygun Kişisel 
Koruyucu Donanım ile korunması ve bazı durumlarda 
gerekliği gibi uygun bir solunum koruması kullanılması 
gerekli olacaktır. 

• indeks A: Sınırlı Alev Yayılması - Limited Flome Spreod 
(Al veyo A2l

• indeks B: Konveklif ısıya karşı koruma - Convective
Heof (81, 82 veya 83)

• indeks C: Radyon ısıya karşı koruma - Rodionl Heol
(Cl, C2, C3 veya C4) 

• indeks D: Erimiş Alüminyuma karşı koruma - Mollen 
Aluminium (Dl, D2 veya D3) 

• indeks E: Erimiş Demir Sıçramasına karşı koruma 
Molten lron [El, E2 veya E31 

• indeks F: Kontak ısıya karşı koruma - Contoct Heol (Fl, 
F2 veya F31 

EN ISO 11611 STANDAROI 

EN ıso 11611:2007 standardı; 0 giyen kişinin başı (başlık) ve 
F ayaklar ı  tıozluk) dahil 

.:;.:_ vücudunu korumak iç in 
tasarlanan, kaynak ve ben
zeri risk taşıyan yardımcı 
işlemler sırasında giyilen 

EN ıso 11611 başlık, önlük, kolluk ve tozluk 
dahil koruyucu giysilerin as
gari temel güvenlik gereksi

nimleri ve test metollonnı fanımlomokfodır. Kişinin boş 
ve ayaklarının korunması konusunda ıso 11611 
standardı sadece başlık ve ıozlukloro uygulanır. ıso 
11611 ellerin korunması ile ilgili gereksinimleri kapsa
maz. 

Bu tür koruyucu giysiler serpinti (küçük miktarda erimiş 
metal sıçromosıl. alevle kısa temas ve arktan kaynak
lanan radyon ısıya karşı giyen kişiyi korumak için 
tasarlanmıştır ve normal kaynak koşullarında yaklaşık 
100 V.d.c.'ye kadar voltajlar taşıyan elektrik iletkenlere 
kısa süreli, kazara temasla elektrik çarpması ihtimalini 
en aza indirmektedir. Ter, leke ve diğer kirler sağlanan 
koruma seviyesini etkileyebilir. 
ıso 11611 slondordındo iki koruma sınıh bulunmaktadır; 
bunlar düşük seviye için Sınıf ı ve yüksek seviye için 
Sınıf 2'dir. 
Sınıf 1, düşük seviyelerde sıçrama ve radyon ısıya 
neden olan düşük tehlikeli kaynak işlerine karşı 
korumadır. 
Sınıf 2, yüksek seviyelerde sıçrama ve radyon ısıya 
neden olan daha tehlikeli kaynak işlerine karşı 
korumadır. 
Kaynakçıların maruz kaldıkları risklere karşı boş, yüz, 
eller ve oyoklonn korunması için ilaveten diğer stand
artlar kapsamındaki kişisel koruyucu donanımlar 
(KKD) giyilmelidir. 

EN ISO 14116 STANDAROI 

ISO 14116:2012 standardı; gi-

� 
ysilerin yanması ve bu e
yüzden bir tehlike teşkil et-
mesi ihtimalini düşürmek için 
malzemelerin alev yayılma 
özelliklerini belirlemekledir. 
Giysiler için ilave gereksinim-

EN ıso 14116 ler de bu sıondortto be-
lirtilmektedir (Örneğin kop-
ma, yırtılma, dikiş dayanımı, malzeme birleştirme ve 
performans özellikleri gibi). 
Bu Uluslararası Standarda uyan koruyucu giysiler, be
lirgin bir ısı tehlikesinin olmadığı ortamlarda küçük 
kıvılcım alevleri ile nadiren ve kısa temasa karşı işçileri 
korumak için tasarlanmıştır. Sınırlı Alev Yayılmasına 
karşı korunmaya ilave olarak ısı tehlikelerine karşı 
korunma gerektiği zaman, ıso 11612 gibi standartlar 
daha uygundur. 
ISO 15025 Prosedür A'yo göre test edilen malzemeler 
malzeme tertibollorı ve giysiler için bir sınıflandırma 
sistemi (indeks l, indeks 2, indeks 3 şeklinde) verilmek
tedir. 

EN ıso 1149.5 

EN 1149-5 STANDAROI 

EN 1149-5:2008 standardı 
elekfrosfofik yük boşalmaları 
s ı ras ında oluşabi lecek 
patlamaların engellenebilm
esi için topraklama sistemine 
ilave olarak kul lanı lan 
onlislotik koruyucu giysilerin
malzeme ve ıosorım gerek-
sinimlerini belirtmektedir. Bu 

gereksinimler oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı oımos
ferlerde yeterli olmayabilir. Bu Avrupa Standardı 
şebeke volfojlonno karşı koruma için geçerli değildir. 

• Kapsam: Elektrostolik yük boşalmaları 
Oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı olmosferlerde yeterli

• olmayabilir 
Şebeke voltajı için değildir 
Bu standart 3 konuyu içerir: 
1) Malzeme performans gereksinimleri 
21 Tasarım gereksinimleri 
3) işaretleme ve kullanım kılavuzu 
Dokuma kumaşlardan üretilen giysiler için performans 
teslleri ön işlemden sonra yapılmalıdır. 

Eleklrosfofik gereklilikler: 
Çizgili veya kafes şeklinde kullanılan iletken iplikler 
orasındaki mesafe 10 mm'yi geçmemelidir. 
Yüzey Direnci EN 1149-1 e: 2.5 x 109Q 
Endüksiyon yüklemesi EN 1149-3 Test Metod 2 
(lnduction Chorging) 
Yük ronlonmo süresi 
(Hol Decoy Time) > 4 s 
Koruma faktörü 
(Shielding FoctorJ > 0,2 

EN 61482·1·2 STANDAROI 

EN 61482-1-2:2007 standar
dının konusu elektrik orkıno 
maruz kolon işçiler için ısı ve 
aleve dayanıklı giysilerdir. 
Malzemelerin I elbiselerin 
koruma sınıflarını tespit et
mek amacıyla düşük bir 
voltaj devresinde direk ve 
kısıtlı bir elektrik arkı yaratılır. 

EN 61482-1-2 

• Sınıf 1: 4kA akıma dayanan, maksimum 5 saniye
içinde sönen kumaşlar.

• Sınıf 2: 7kA akıma dayanan, maksimum 5 saniye
içinde sönen kumaşlar.

Elbise testi malzeme testleri ile birlikle yapılmalıdır. Her 
iki fesi de belgelendirme için gereklidir. Elbise sınıfı 
testlerin sonuçlonno göre tanımlanır. Elbisenin koruma 
seviyesi etiket üzerinde açıkça yazılmalıdır. 
Eğer bir elbise farklı kotmonlordon oluşuyorsa, bu 
durum etikette yazılmalıdır. Bu elbiselerin içinde sente
tik ve alev olan kumaşları asla kullanmayın. Güvenlik 
performansını artırmak için bu elbiseleri diğer alev 
olmaz elbiselerle giyebilirsiniz. 

EN ISO 20471 STANDAROI 

EN 471 

EN ıso 20471:2013 standardı 
yüksek görülebilirlik sağlayan 
giysiler için Avrupa standar
dıdır. Gündüz ve gece, kulla
nıcıların görünürlüğünü sağ
layan gereksinimTeri içerir. 
Tehlikeli durumlarda bulunan 

kullanıcıları her türlü ışık olhndo fark edilebilir kılmayı 
amaçlamaktadır. Standartta şu performans parame
tresi vardır: 
X: Floreson arka plan malzemesi ve reflektif yansıtıcı 
malzeme yüzeyi (3 seviye) 
EN 343 STANDAROI 

EN 343:2003 sıondordı, zorlu 
hava koşullarında kullanılan 
giysiler için Avrupa standar
dıdır. Kötü hava koşulları, 
rüzgar ve H s•c sıcaklığın 
üzerindeki soğuk havalara 
karşı koruyucu giysilerin özel
liklerini tonımlomoklodır. 

r:;J 
w 

EN 343 

Standartta iki performans parametresi vardır: 
X: Su geçirmezlik (3 seviye) 
Y: Nefes alabilirlik (3 seviye) 

En Yeni Standartları Takip Ediyoruz. 



DuPonf" 

NOMEX
®

KIVANÇ Group, farklı endüstriyel uygulamalar için ısı ve aleve dayanıklı anti-statik 
elbiseler üretmektedir. Bu kıyafetler ceket-pantolon, tulum, gömlek, kaban gibi farklı 
şekillerde dizayn edilebilmektedir. Bu kıyafetler, riskli bölgelerde (rafineriler, kimya 
ve petrokimya fabrikaları vb.J çalışan işçileri korumak amacıyla tasarlanmıştır. 
Müşterilerimiz geniş ürün yelpazemizden kendi uygulamaları için en doğru kumaşı 
seçebilme olanağına sahiptir 

Cerıificaıe No.4430 

Ürün gamımızdaki farklı malzemeler: 

• Nomex® Comfort (%93 Nomex® Meta-Aramid I %5 Kevlar®
Para-Aramid /%2 Pl40 Antistatik Elyaf Karışımı)

• Nomex® Antistatic (%93 Nomex® Meta-Aramid I %5 Kevlar®
Para-Aramid /%2 Pl40 Antistatik Elyaf Karışımı)

• Nomex® MetalPro

• Heavy-Metal

• Multi-Stopper

• lndura® 

• FRMIX

• Proban® 

UYGULAMALAR 

6 Off-Shore ve Gaz Endüstrisi 

6 Petrokimya Endüstrisi 

6 Havai Fişek Üretimi 

6 Havaalanları 

6 Otomotiv Endüstrisi 

6 Çimento Endüstrisi 

6 Seramik Endüstrisi 

6 Mühendislik Uygulamaları 

6 Madencilik Sektörü 

6 Cam Endüstrisi 

6 Mühimmat Üreticileri 

6 Askeriye ve Polis 

6 Demiryolları 

6 Tersaneler 

CE 

(b) 
ıso 11612: 200s 

A1, B1, C1 

DuPont™ ve Nomex®, E.I. du Pont de Nemouıs ve şirketinin veya bağlı kuruluşlarının, ticari veya tescilli ticari markalandır. 

® Hakettiğiniz Koruma. 
19 
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Modellerimiz 

PROTEK' INDUSTAR 
Ceket 

PROTEK. INDUSTAR 
Pantolon 

3M Scotchlite Reflektif Şeritler 

9686 
Kırmızı - Gri - Kırmızı 

IS�9001 

I��� "-..,. · .. ıJ
wcs .. 

... 

Ccrıificaıc No.4430 

8940 
Gri 

PROTEK. INDUSTAR 
Bahçıvan Pantolon 

9687 
Sarı · Gri · Sarı 

8987 
Sarı 

PROTEK• INDUSTAR 
Tulum 

Logo Alternatiflerimiz 

Sırt 

Sağ Göğüs 
Cep Kapağı 

Sol Göğüs 
Cep Kapağı 

Sağ Kol 

(1) Hakettiğiniz Koruma.

PROTEK. INDUSTAR 
Gömlek 

·'. J,

Sol Kol 
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• Enerji iletim ve enerji dağıtım gibi tesislerde çalışan kişiler elektrik
arkından kaynaklanan patlamalara maruz kalmaktadırlar. Elektrik
arkı sırasında alev, sıvı metal sıçraması, radyasyon, yüksek basınç ve
ses gibi birçok riskle karşılaşılmaktadır. Pamuk, polyester gibi ge
leneksel kumaşlar elektrik arkına maruz kaldığında tutuşur, delinir ve
alev alarak kişinin vücudunda yaralanmalara sebebiyet verir.

• PROTEK® ARCSTAR elbiseler elektrik arkı sırasında oluşan risklere
karşı sizi korumak amacıyla tasarlanmıştır. Alev almaz kumaşlardan
yapılan PROTEK® ARCST AR elbiseler, elektrik arkı sırasında izolasyon
görevi görür ve yanmaya devam etmez. Bu sayede kaçış için zaman
sağlar, kişinin yanık riskini azaltır ve hayatta kalma şansını artırır .

• TS EN 61482-1-Z'ye göre sertifikalı olan PROTEK® ARCSTAR Elbiseler;
ceket, pantolon, gömlek, kaban gibi farklı modellerde müşterileri
mizin kullanımına sunulmaktadır.

• Logo ve reflektif şerit ilavelerinin yanında tasarım ofisimiz müşterileri
mize özel modeller de geliştirmektedir.

DuPonr· 

UYGULAMALAR 

• Elektrik arkına maruz
kalma riski olan tüm
sektörler,

• Tüm Fabrikalarda
Elektrik işlerinde
çalışan kişiler,

• Elektrik iletim
Tesisleri,

• Elektrik Dağıtım
Tesisleri,

• Enerji Üretim Tesisleri,

• Gemi sanayi,

• Demir yolları vb.

CE 

EN 61482-1-2 
Sınıf 1 (4 kAl veya 

Sınıf 2 (7 kAJ 

NOMEX
®

1 5�9001 1 r-«'..,'\ 
"'--' 'T,� 
wcs 

Ccnificatc No.4430 

DuPont™, Nomex® ve Arc·Man® E.I. du Pont de Nemours ve şirketinin veya bağlı kuruluşlarının, ticari veya tescilli ticari markalarıdır. 

PROTEK® ARCSTAR - Elektrik Arkına Karşı Koruma. 



UYGULAMALAR 

• Radyan ısıya maruz
kalma riski olan tüm
sektörler,

• Sıvı metal ve kaynak
sıçramasına maruz
kalma riski olan tüm
sektörler,

• Demir Çelik Fabrikaları
• Alüminyum Fabrikaları
• Dökümhaneler
• Haddehaneler
• Çimento Fabrikaları
• Otomotiv Endüstrisi
• Cam fabrikaları
• Gemi Sanayi
• Demiryolları vb.

(1 Demir Çelik fabrikaları, cam fabrikaları gibi 
tesislerde çalışan kişiler yüksek oranda radyan 
ısıya maruz kalmaktadırlar. Bu sırada sıvı 
metal veya cam sıçramalarına da maruz kala
bilmektedirler. Pamuk, polyester gibi gelenek
sel kumaşlar bu şartlara maruz kaldığında 
tutuşur, delinir ve alev alarak kişinin 
vücudunda yaralanmalara sebebiyet verir. 
Yüksek radyan ısı kişinin çalışma imkanını 
kısıtlar. 
PROTEK® REFSTAR elbiseler hem bu radyan 
ısının geri yansıtılması ve sizin daha konforlu 
bir şekilde çalışmanız hem de meydana ge
lebilecek sıçrama-lora karşı sizi korumak 
amacıyla tasarlanmıştır. 

• Alev almaz kumaşlardan yapılan PROTEK® 

REFSTAR elbiseler, radyan ısıyı %95 oranında
geri yansıtarak daha konforlu bir ortam
yaratırken kişinin yanık riskini azaltır ve hayatta
kalma şansını artırır.

• PROTEK® REFST AR elbiseler ilave bir koruma
sağlamak amacıyla diğer koruyucu elbiselerin
üzerine giyilmelidir. Koruyucu elbiselerin yerine
deği l ,  onlar ın tamamlayıcıs ı olarak
kullanılmalıdır.

• TS EN ıso 11612'ye göre sertifikalı olan PROTEK®
REFST AR Elbiseler; ceket, pantolon, önlük,
tozluk, başlık g ib i  farklı modellerde
müşterilerimizin kullanımına sunulmaktadır.
Ayrıca tasarım ofisimiz müşterilerimizin
i h ti yaçlarına göre özel modeller de
geliştirmektedir.

Dual Mirror® 

r-tt'J!a", 

ısq,900 ı ı·ı: 
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wcs · 

Cerıifıcaıe No.4430 

CE 

(b) 

PROTEK® REFSTAR - Radyan lsıya Dayanıklı Kıyafetler. 

.. 
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PROTEK• REFSTAR 
Ceket 

PROTEK• REFSTAR 
Başlık 

PROTEK• REFSTAR 
Pantolon 

PROTEK• REFSTAR 
Tozluk 

Dual Mirror® 

IS09001 
("�� .."' 
�!!)J 
wcs 

PROTEt REFSTAR 
Yagmurluk 

PROTEK• REFSTAR 
Önlük 

PROTEK® REFSTAR - Radyan lsıya Dayanıklı Kıyafetler. 

PROTEK• REFSTAR 
Askılı Önlük 

PROTEK" REFSTAR 
Ceket-Pantolon 
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1) Kumaş: Yüksek görünürlükte, su ve rüzgar
geçirmez, nefes alabilir anti-statik özellikte alev
geciktirici kumaş.

1) Bu kıyafet kötü hava etkilerinden korunmak için
dizayn edilmiştir.

1) Kumaşlar EN standartlarına göre test edilmiştir.

i) Dikişlerdeki su sızdırmazlık kaynak bandı ile
sağlanmaktadır.

Elbise kumaş özellikleri
• Fluorocarbon kaplı

• Su Geçirmez

• Nefes alabilir

• Anti-statik

• Yüksek görülebilir özellikte
• Alev geciktirici özellikte

1) Dikiş ipliği % 100 Aramid

1) Bu kıyafetler ceket, pantolon, yağmurluk
gibi farklı modellerde dizayn edifebilmektedir.

i) Ürünlerde gri reflektif şerif vardır.

i) Elbiselerin beden ölçüleri ve etiket
bilgileri TS EN ıso 13688'e uygundur.

UYGULAMALAR 

6) Sivil Savunma

6) itfaiye

6) Arama Kurtarma

6) Askeriye

6) Polis

6) Gaz dolum tesisleri

6) Rafineriler

6) Petrokimya tesisleri,

Cenificaıe No.4430 
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EN 343 EN 1149-5 

PROTEK
® 

RAINSTAR- Her Alanda Koruma. 
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EN 471 EN 14116 
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Temel Özellikler: 
• PROTEK® Kaynak perdeleri asbest içermeyen, yüksek

sıcaklığa dayanıklı, özel işlem görmüş cam elyaf
kumaştan üretilmektedir.

• Yangınlar, kaynak kıvılcımlarının malzemeleri tutuşturması
nedeniyle kazara oluşabilir. Bu ciddi güvenlik tehlikesi
PROTEK® Kaynak Perdesi kullanımı ile önlenebilir.

• PROTEK® Kaynak Perdesi, bir alanı izole etmek için
kul lanı l ı rken hem kaynak yapan işçiyi kaynak
kıvılcımlarından ve sıçramalardan korur hem de doğru
yerleştirildiğinde kaynak yakınında çalışan diğer persone
lin de korunmasına yardımcı olur.

• Kaynak perdeleri ek olarak, işçileri, patlayıcı malzemeleri,
makinaları, işletmeyi ve ekipmanı er imiş metal
sıçramalarına karşı koruma yararını da sunar.
Uygulamaya bağlı olarak tekrar tekrar kullanılabilirler.
Kenarlarındaki kapsülleri sayesinde istenilen yere
asılabilir ya da gerilebilirler.

• Üretiminde alev almaz dikiş ipliği kullanılmaktadır.
Model 

UYGULAMALAR 

1) Tüm Kaynak işleri

1) Gemi inşaatı

1) Otomotiv Sanayi

1) Demiryolları

1) Mühendislik Uygulamaları

1) Elektrik iletim ve Dağıtım Firmaları

1) Havaalanı Personeli

1) Alüminyum fabrikaları

1) Dökümhane Çalışanları

1) Demir-Çelik Sanayi

1) Çimento

1) Seramik Sanayi

1) Havai Fişek Üreticileri

1) Gaz dolum tesisleri

1) Cam Sanayi

1) Mühimmat Üreticileri

1) Off-shore Endüstrisi

1) Petrokimya Sanayi

1) Arama & Kurtarma

Ebat 

O O 1820 -1.8 x 2 metre 
D 6401 - Kaynak Perdesi DO 1830-1.8 x 3 metre 

DO 2730-2.7 x 3 metre 

*İsteğe göre başka ebatlarda da üretilebilmektedir.

PROTEK® KAYNAK PERDESİ - Kaynak Sıçramalarına Karşı Yüksek Koruma. 
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DuPont'" 

ISO 11612:2008 
Al, Bl, Cl 

UYGULAMALAR 

6 Hava Kuwetleri 

6 Havaalanları 

6 Askeriye 

6 Polis 

6 Kumaş: Nomex® Comfort, Nomex® Antistatic vb. 

6 PROTEK® SEARCHSTAR tulumlar arama kurtarma 
operasyonlarında kullanmak amacıyla 
tasarlanmıştır. 

6 Bu ürünler nefes alabilir, ısıya dayanıklı ve yüksek 
performanslı kumaşlardan imal edilmiştir. 

6 Bu kıyafetler ani alev patlamalarından korunmak 
için dizayn edilmiştir. 

6 Nomex® kumaşlar EN standartlarına göre test 
edilmiştir. 

6 Ürünler tamamen alev almaz ve antistatik 
özelliktedir. 

6 Dikiş ipliği %100 Aramid 

6 Elbisenin beden ölçüleri ve etiket bilgileri 
TS EN ıso 13688'e uygundur. 

NOMEX
®

Cerıilicaıe No.4430 

DuPont™ ve Nomex®, E.I. du Pont de Nemouıs ve şirketinin veya bağlı kuruluşlarının, ticari veya tescilli ticari markalandır. 

PROTEK
® 

SEARCHSTAR - Arama Kurtarma Elbiseleri. 



ıso 11612:2oos 
A1,B1,C1 

UYGULAMALAR 

• Askeriye

• Polis

• PROTEK® POLST AR çok katmanlı elbise toplumsal olaylarda
atılabilecek molotof kokteyli gibi tehlikelere karşı polis ekiplerini
korumak amacıyla dizayn edilmiştir.

• Bu ürünler nefes alabilir, ısıya dayanıklı ve yüksek performanslı
kumaşlardan imal edilmiştir.

• Bu kıyafetler ani alev patlamalarından korumak için
tasarlanmıştır.

• Nomex® kumaşlar EN standartlarına göre test edilmiştir.

• Ürünler kendinden alev almaz ve antistatik özelliktedir.

• Dikiş ipliği % 100 Aramid

• Elbisenin beden ölçüleri ve etiket bilgileri TS EN ISO 13688'e
uygundur.

(�j) 
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Cerıilicaıe No.4430 

PROTEK® POLST AR - Çevik Kuwet Kıyafetleri. 
27 
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DuPonC 

NOMEX
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Cerıificaıe No.4430 

ıso 11612:2008 

UYGULAMALAR 

• Hava Kuwetleri

• Havaalanları

• Askeriye

• Polis

• Kumaş: Nomex® Comfort, Nomex® Antistatic vb.

• PROTEK® AIRST AR uçuş elbisesi askeri pilotlar, polisler
gibi özel uygulamalarda çalışanları korumak amaçlı
dizayn edilmiştir.

• Bu ürünler nefes alabilir, ısıya dayanıklı ve yüksek
performanslı kumaşlardan imal edilmiştir.

• Bu kıyafetler ani alev patlamalarından korunmak için
tasarlanmıştır.

• Nomex® kumaşlar EN standartlarına göre test edilmiştir.

• Ürünler kendinden alev almaz ve antistatik
özelliktedir.

• Dikiş ipliği % 100 Aramid

• Elbisenin beden ölçüleri ve etiket bilgileri
TS EN ıso 13688'e uygundur.

DuPonı™, Nomex®ve Thermo-Man® E.I. du Ponı de Nemours ve şirketinin veya bağlı kuruluşlannın, ticari veya tescilli ticari markalarıdır. 

PROTEK
® 

AIRSTAR - Pilot Tulumu ve Pilot Montu. 
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Plt � TRIGUARD .. 

• Kumaş: PBI® TriGuard 
TM 

• PBI® TriGuard™ hafif ve konforludur.

• PBI® TriGuard™ güvenlidir.

• PBI® TriGuard™ dayanıklıdır.

CE 
� 

[CnJ 
EN 15614: 2007 

• Gerçekleştirilmiş FC işlemi ile su ve yağ iticiliğine sahiptir.

• PBI® TriGuard™ kumaşları EN standartlarına göre
test edilmiştir.

• lsı stresini azaltır.

• Yüksek aşınma ve yırtılma mukavemetine sahiptir.

• Ceketin önü fermuar ve cırtla kapatılabilir şekilde üzeri patlıdır.

• Ceketin dirsekleri hareket kabiliyetini artırmak amacıyla 3 boyutlu olarak
üretilmiştir.

• Ceket sol göğüste kapağı cırtla kapatılabilen cep vardır. Cep kapağı
resimdeki gibi telsiz kullanımı için verevdir.

• Ceketin kol ağzında ve paçada kapanmayı sağlamak için cırt bantlı
ayarlanabilir patlar vardır.

• Pantolonun önü fermuar ve düğme ile kapatılabilir şekilde ve üzeri
patlıdır.

• Pantolonun dizleri hareket kabiliyetini artırmak amacıyla 3 boyutlu olarak
üretilmiştir.

• Pantolonun belinin yanlarında dış kumaş içerisine gelecek şekilde lastik
vardır.

• Pantolonun sağ yanında bir adet körüklü kapaklı cep vardır.

• Dikiş ipliği %100 Aramid

• Elbisenin beden ölçüleri ve etiket bilgileri TS EN ISO 13688'e uygundur.

IS0.90011 !"'"f'� 
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Ccrıilicaıc No.4430 

PROTEK® WILDSTAR - En İyi Koruma, Maksimum Konfor. 
29 
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EN 381 

PROTEK® FORESTAR 7 Parçadan Oluşmaktadır : 

• PROTEK® FORESTAR Ceket

• PROTEK® FORESTAR Pantolon - EN 381-5 Class l Sertifikalı

• PROTEK® FORESTAR Baret- EN 397 Sertifikalı

• PROTEK® FORESTAR Vizör- EN 1731 Sertifikalı

• PROTEK® FORESTAR Kulak Koruyucu - EN 352 Sertifikalı

• PROTEK® FORESTAR Eldiven- EN 381-7 Sertifikalı

• PROTEK® FORESTAR Çizme - EN 17249 Class 2 Sertifikalı -
Çelik Burunlu

• PROTEK® FOREST AR çok katmalı ürünler testere ile çalışma
sırasında oluşacak tehlikelere karşı üretilmektedir.

• Bu ürünler kesilmeye dayanıklı özel katmanlı olarak
üretilmektedir .

• PROTEK® FOREST AR kumaşları EN standartlarına göre test
edilmiştir.

• Elbisenin beden ölçüleri ve etiket bilgileri TS EN 150 13688'e
uygundur.

IS0.9001 1 
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Cenilicaıe No.4430 

PROTEK® FORESTAR - Kesilmeye Dayanıklı Elbiseler ve Aksesuarlar. 
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