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GOODYEAR TARİHİ GOODYEAR HISTORY 
 

Goodyear Lastik ve Kauçuk Firması 1898 yılında Frank 

Seiberling tarafından kuruldu. Zamanlama bundan daha iyi 

olamazdı. 

 
1980’lerin bisiklet çılgınlığı hızla artıyordu. Atsız arabalara geniş 

kapsamlı bir meydan okumaydı. 

 
21 Kasım 1898’de Goodyear bir üretim hattıyla bisiklet ve araba 

ürün grubu lastikler ile, at nalı yastıkları üretimine başladı. 

 
Goodyear, 1898’deki ilk bisiklet lastiğinden bu yana, dünyanın 

en büyük lastik şirketi olma yolunda pedal çevirdi; 1916’da 

“Goodyear lastiklerini diğer çeşitlerden daha fazla kişi 

kullanıyor” sloganını benimseyerek 1926’da dünyanın en büyük 

kauçuk şirketi olma ünvanını kazandı. 

 
Goodyear bugün 15,4 milyar dolarlık satışını ve tüm o 

dünlerdeki ilkleri, şirketin yapımını yansıtan gerçekleri ve 

figürleri, rakamları kapsayan yılları ölçüyor. 

The Goodyear Tire & Rubber Company was founded in 1898 by 

Franklin Seiberling. The timing couldn’t have been better. 

 
The bicycle craze of the 1890’s was booming. The horseless 

carriage was a wide-open challenge. 

 
Goodyear production began on November 21, 1898 with a 

production line of bicycle and carriage tires, horseshoe pads. 

 
Since the first bicycle tire, in 1898, Goodyear pedalled its way 

towards becoming the world’s largest tire company, a title it 

earned in 1916 when it adopted the slogan “More people ride 

on Goodyear tires than any other kind”, becoming the world’s 

largest rubber company in 1926. 

 
Today Goodyear measures sales of $ 15.4 billion and spanning 

the years, through all of those yesterdays, a legion of firsts, 

facts and figures reflecting the making of the company. 



 

 

 
 
 

ÖNE ÇIKANLAR HIGHLIGHTS 

 

1898 - 1898’de Goodyear Lastik ve Kauçuk Firması, Frank 

Seiberling tarafından Akron, Ohio ABD’de kuruldu. Vulkanize 

kauçuğun mucidi olan Charles Goodyear’ın adını verdi. 

 
 

1900 - Uygun bir ticari marka bulma sürecinde Goodyear 

Wingfoot dizaynı Roma Tanrisi merkürün kanatlı ayağından 

ilham alınarak tasarlanmıştır. 

 
 

1912 - Dünyanın en iyi bilinen reklam simgelerinden biri olan 

Goodyear Blimp markalaması yapılmaya başlandı. 

 
 

1916 - Goodyear dünyanın en büyük lastik şirketi olur, 

“Goodyear lastiklerini diğer tüm lastiklerden daha fazla insan 

kullanıyor” sloganını başlatır. 

 
 

1926 - Goodyear dünyanın en büyük kauçuk firması olur. 

 
 

1942 - Goodyear havacılıkta kendisine bir isim verir. 

 
 

1971 - Ay yüzeyindeki traverslerde ekipman taşıma cihazı 

olarak kullanılan iki tekerlekli, elle çekilen bir araç olan Apollo 

14 Modüler Ekipman Taşıyıcısı için özel olarak tasarlanan 

lastiklerle Goodyear aya ilk lastiğini koymuş oldu. 

 
 

2017 - Goodyear, Fortune Magazine tarafından “Dünyanın 

en beğenilen lastik üreticisi” olarak adlandırıldı. Goodyear 

dünyanın çoğu bölgesindeki icraatlarıyla bugün dünyanın en 

büyük lastik şirketlerinden biridir. 

1898 - In 1898 The Goodyear Tire & Rubber company was 

founded by Frank Seiberling in Akron, Ohio USA. He named it 

after Charles Goodyear, the inventor of vulcanized rubber. 

 
1900 - The process to find a suitable trademark results in 

The Goodyear Wingfoot – inspered by the winged foot of the 

Roman god, Mercury. 

 
1912 - The first Goodyear blimp is built; marking the 

beginning of one of the worlds’t best known advertising 

icons. 

 
1916 - Goodyear becomes the world’s largest tire company, 

initiates slogan “More people ride on Goodyear tires than on 

any other kind.” 

 
1926 - Goodyear becomes the world’s largest rubber 

company. 

 
1942 - Goodyear makes a name for itself in aviation. 

 

1971 - Goodyear put the first tire on the moon by equipping 

the Apollo 14 Modular Equipment Transporter or moon buggy 

with specially designed tires. 

 
2017 - Goodyear is named by Fortune Magazine as the 

“World’s Most Admired Tire Maker”. Today Goodyear is one 

of the world’s largest tire companies, with operations in most 

regions of the World. 

 

 

YASAL UYARI 
 

Goodyear (ve Winged Foot Design) ve Blimp Design, The 
Goodyear Tire & Rubber Company'nin ticari markalarıdır.  

Copyright 2021 The Goodyear Tire & Rubber Company. 

LEGAL NOTICE 

Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks 

of The Goodyear Tire & Rubber Company used under license  

Copyright 2021 The Goodyear Tire & Rubber Company. 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 

extra dayanıklıdır ve uzun 

kullanım ömrü sağlar. 

15G naylon spandeks astar 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

Kullanım alanları: Beyaz eşya 

montajı, bakım, inşaat, metal 

işleme ve montaj işlemleri, 

komponentlerin toplanması ve 

sabitlenmesi, otomotiv ve uçak 

bakımı, bahçıvanlık, plastik 

 

ulaşım, elektronik 

 

 

 

Provides abrasion protection • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

for extended glove life due to are available. 

its special microfoam coating. 

Commonly used for: white 

15G nylon spandex liner goods assembly, maintenance, 

provides an excellent and construction, metalworking 

a secure grip, enables air and assembly operations, 

penetration with the palm component collection and 

coating.  

maintenance, gardening, 

•Lining and coating colors can plastic injection and molding, 

be customized with colors such agriculture, transportation, 

as; Blue, Green, Red, Yellow, electronics. 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray. 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN 420:2003 

+ A1: 2018 

4141A 
EN 407:2004 

X1XXXX 

 
CAT II 

 

Patent No: CT / TR 2019 / 051144 
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EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN 420:2003 

+ A1: 2018 

4141A 
EN 407:2004 

X1XXXX 

 
CAT II 

 

Patent No: CT / TR 2019 / 051144 

 

 

Provides abrasion protection • Micro dots made on the 

for extended glove life due to microfoam coating increase 

its special microfoam coating. glove durability and provide 

more protection and long use 

15G nylon / spandex liner advantage in sensitive and 

provides an excellent fit and repetitive applications. 

a secure grip, enables air 

penetration with the palm 

coating. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

Commonly used for: white 

goods assembly, maintenance, 

construction, metalworking 

and assembly operations, 

component collection and 

fixing, automotive and aircraft 

maintenance, gardening, 

plastic injection and molding, 

agriculture, transportation, 

electronics. 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 

 

 

Geliştirilmiş özel mikroköpük • Mikroköpük kaplama üzeri 

formülü sayesinde aşınmaya yapılan mikro noktalar (dotlar) 

extra dayanıklıdır ve uzun eldiven dayanıklılığı artırır 

kullanım ömrü sağlar. ve hassasiyet gerektiren ve 

tekrarlayan uygulamalarda 

15G naylon / spandeks astar daha fazla koruma ve uzun 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım avantajı sağlar. 

kullanım sağlar. 

Kullanım alanları: Beyaz eşya 

Astar ve kaplama renkleri montajı, bakım, inşaat, metal 

aşağıdaki renkler gibi işleme ve montaj işlemleri, 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, komponentlerin toplanması ve 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, sabitlenmesi, otomotiv ve uçak 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, bakımı, bahçıvanlık, plastik 

Mor, Bej, Gri enjeksiyon ve kalıplama, tarım, 

ulaşım, elektronik 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 
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MİKROKÖPÜK NAYLON 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük 

formülü sayesinde aşınmaya 

extra dayanıklıdır ve uzun ömür 

sağlar. 

15G naylon spandeks astar 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilmiştir. 

Kullanım alanları: Beyaz eşya 

Astar ve kaplama renkleri montajı, bakım, inşaat, metal 

aşağıdaki renkler gibi işleme ve montaj işlemleri, 

komponentlerin toplanması ve 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, sabitlenmesi, otomotiv ve uçak 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, bakımı, bahçıvanlık, plastik 

Mor, Bej, Gri  

ulaşım, elektronik 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

 

 

Provides abrasion protection 

for extended glove life due to 

its special microfoam coating. 

15G nylon spandex liner 

provides an excellent and 

a secure grip, enables air 

penetration with the palm 

coating. 

Gloves incorporate a 

increased protection and 

extended use. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

Commonly used for: white 

goods assembly, maintenance, 

construction, metalworking 

and assembly operations, 

component collection and 

maintenance, gardening, 

plastic injection and molding, 

agriculture, transportation, 

electronics. 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN 420:2003 

+ A1: 2018 

4141A 
EN 407:2004 

X1XXXX 

 
CAT II 

 

Patent No: CT / TR 2019 / 051144 



 

 

 

 

Provides abrasion protection 

for extended glove life due to 

its special microfoam coating. 
increased protection and 

extended use. 

15G nylon spandex liner 

provides an excellent and 

a secure grip, enables air 

penetration with the palm 

coating. 

 
Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

Micro dots made on the 

microfoam coating increase 

glove durability and provide 

more protection and long use 

advantage in sensitive and 

repetitive applications. 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
Gloves incorporate a 

Commonly used for: white 

goods assembly, maintenance, 

construction, metalworking 

and assembly operations, 

component collection and 

maintenance, gardening, 

plastic injection and molding, 

agriculture, transportation, 

electronics. 

 

 

 

 
15G NAYLON/SPANDEKS ASTARLI, PALM, 

MİKRO KÖPÜK KAPLI İŞ ELDİVENİ 

 
MICROFOAM NYLON 

MİKROKÖPÜK NAYLON 

 
 

• Geliştirilmiş özel mikroköpük 

formülü sayesinde aşınmaya 

extra dayanıklıdır ve uzun 

kullanım ömrü sağlar. 

 
• 15G naylon / spandeks astar 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

 
• Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

 
• Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilmiştir. 

 
• Mikroköpük kaplama üzeri 

yapılan mikro noktalar (dotlar) 

eldiven dayanıklılığı artırır 

ve hassasiyet gerektiren ve 

tekrarlayan uygulamalarda 

daha fazla koruma ve uzun 

kullanım avantajı sağlar. 

 
• Kullanım alanları: Beyaz eşya 

montajı, bakım, inşaat, metal 

işleme ve montaj işlemleri, 

komponentlerin toplanması ve 

sabitlenmesi, otomotiv ve uçak 

bakımı, bahçıvanlık, plastik 

enjeksiyon ve kalıplama, tarım, 

ulaşım, elektronik 
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EN 388:2016 

+ A1: 2018 
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CAT II 
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EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN 420:2003 

+ A1: 2018 

4141A 
EN 407:2004 

X1XXXX 

 
CAT II 

 

Patent No: CT / TR 2019 / 051144 

 
15G NYLON/SPANDEX LINER, ¾, 

MICROFOAM COATED WORK GLOVE 

 

• Provides abrasion protection • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

for extended glove life due to are available. 

its special microfoam coating. 

• Commonly used for: white 

• 15G nylon / spandex liner goods assembly, maintenance, 

provides an excellent fit and construction, metalworking 

a secure grip, enables air and assembly operations, 

penetration with the ¾ coating. component collection and 

fixing, automotive and aircraft 

• Lining and coating colors can maintenance, gardening, 

be customized with colors such plastic injection and molding, 

as; Blue, Green, Red, Yellow, agriculture, transportation, 

Black, Brown, Pink, Maroon, electronics. 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
15G NAYLON/SPANDEKS ASTARLI, ¾ , 

MİKRO KÖPÜK KAPLI İŞ ELDİVENİ 

 

• Geliştirilmiş özel mikroköpük Mor, Bej, Gri 

formülü sayesinde aşınmaya • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

extra dayanıklıdır ve uzun bedenleri mevcuttur. 

kullanım ömrü sağlar. 

• Kullanım alanları: Beyaz eşya 

• 15G naylon / spandeks astar montajı, bakım, inşaat, metal 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir işleme ve montaj işlemleri, 

kullanım sağlar. komponentlerin toplanması ve 

sabitlenmesi, otomotiv ve uçak 

• Astar ve kaplama renkleri bakımı, bahçıvanlık, plastik 

aşağıdaki renkler gibi enjeksiyon ve kalıplama, tarım, 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, ulaşım, elektronik 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 



 

 

 

 
MICROFOAM NYLON 

MİKROKÖPÜK NAYLON 
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1816 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN 420:2003 

+ A1: 2018 

4141A 
EN 407:2004 

X1XXXX 

 
CAT II 

 

Patent No: CT / TR 2019 / 051144 

 

 

Provides abrasion protection • Micro dots made on the 

for extended glove life due to microfoam coating increase 

its special microfoam coating. glove durability and provide 

more protection and long use 

15G nylon / spandex liner advantage in sensitive and 

provides an excellent fit and repetitive applications. 

a secure grip, enables air 

penetration with the palm 

coating. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

Commonly used for: white 

goods assembly, maintenance, 

construction, metalworking 

and assembly operations, 

component collection and 

fixing, automotive and aircraft 

maintenance, gardening, 

plastic injection and molding, 

agriculture, transportation, 

electronics. 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 

 

 

Geliştirilmiş özel mikroköpük • Mikroköpük kaplama üzeri 

formülü sayesinde aşınmaya yapılan mikro noktalar (dotlar) 

extra dayanıklıdır ve uzun eldiven dayanıklılığı artırır 

kullanım ömrü sağlar. ve hassasiyet gerektiren ve 

tekrarlayan uygulamalarda 

15G naylon / spandeks astar daha fazla koruma ve uzun 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım avantajı sağlar. 

kullanım sağlar. 

Kullanım alanları: Beyaz eşya 

Astar ve kaplama renkleri montajı, bakım, inşaat, metal 

aşağıdaki renkler gibi işleme ve montaj işlemleri, 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, komponentlerin toplanması ve 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, sabitlenmesi, otomotiv ve uçak 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, bakımı, bahçıvanlık, plastik 

Mor, Bej, Gri enjeksiyon ve kalıplama, tarım, 

ulaşım, elektronik 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 



 

 

 

 
MICROFOAM NYLON 

MİKROKÖPÜK NAYLON 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 

extra dayanıklıdır ve uzun 

kullanım ömrü sağlar. 

15G naylon spandeks astar 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilmiştir. 

Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

Kullanım alanları: Beyaz eşya 

montajı, bakım, inşaat, metal 

işleme ve montaj işlemleri, 

komponentlerin toplanması ve 

sabitlenmesi, otomotiv ve uçak 

bakımı, bahçıvanlık, plastik 

 

ulaşım, elektronik 

 

 

Provides abrasion protection 

for extended glove life due to 

its special microfoam coating. 

15G nylon spandex liner 

provides an excellent and 

a secure grip, enables air 

penetration with the palm 

coating. 

Gloves incorporate a 

increased protection and 

extended use. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

Commonly used for: white 

goods assembly, maintenance, 

construction, metalworking 

and assembly operations, 

component collection and 

maintenance, gardening, 

plastic injection and molding, 

agriculture, transportation, 

electronics. 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN 420:2003 

+ A1: 2018 

4141A 
EN 407:2004 

X1XXXX 

 
CAT II 

 

Patent No: CT / TR 2019 / 051144 



 

 

 

 

Provides abrasion protection 

for extended glove life due to increased protection and 

its special microfoam coating. extended use. 

15G nylon spandex liner 

provides an excellent and 

a secure grip, enables air 

penetration with the palm 

coating. 

Micro dots made on the 

microfoam coating increase 

glove durability and provide 

more protection and long use 

advantage in sensitive and 

repetitive applications. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such • Commonly used for: white 

as; Blue, Green, Red, Yellow, goods assembly, maintenance, 

Black, Brown, Pink, Maroon, construction, metalworking 

White, Orange, Purple, Beige, and assembly operations, 

Gray component collection and 

fixing, automotive and aircraft 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes maintenance, gardening, 

are available. plastic injection and molding, 

agriculture, transportation, 

Gloves incorporate a electronics. 

 

 

 

 
15G NAYLON/SPANDEKS ASTARLI, ¾ , 

MİKRO KÖPÜK KAPLI İŞ ELDİVENİ 

 
MICROFOAM NYLON 

MİKROKÖPÜK NAYLON 

 
 

• Geliştirilmiş özel mikroköpük 

formülü sayesinde aşınmaya 

extra dayanıklıdır ve uzun 

kullanım ömrü sağlar. 

 
• 15G naylon / spandeks astar 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

 
• Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

 
• Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilmiştir. 

 
• Mikroköpük kaplama üzeri 

yapılan mikro noktalar (dotlar) 

eldiven dayanıklılığı artırır 

ve hassasiyet gerektiren ve 

tekrarlayan uygulamalarda 

daha fazla koruma ve uzun 

kullanım avantajı sağlar. 

 
• Kullanım alanları: Beyaz eşya 

montajı, bakım, inşaat, metal 

işleme ve montaj işlemleri, 

komponentlerin toplanması ve 

sabitlenmesi, otomotiv ve uçak 

bakımı, bahçıvanlık, plastik 

enjeksiyon ve kalıplama, tarım, 

ulaşım, elektronik 

 

 

11 

EN 388:2016 
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MICROFOAM NYLON 

MİKROKÖPÜK NAYLON 
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1915 

 

 

formülü sayesinde aşınmaya 

extra dayanıklıdır ve uzun 

kullanım ömrü sağlar. 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

15G naylon spandeks astar 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

 

Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

 

Kullanım alanları: Beyaz eşya 

montajı, bakım, inşaat, metal 

işleme ve montaj işlemleri, 

komponentlerin toplanması ve 

sabitlenmesi, otomotiv ve uçak 

bakımı, bahçıvanlık, plastik 

 

ulaşım, elektronik 

 

 

 

Provides abrasion protection • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

for extended glove life due to are available. 

its special microfoam coating. 

Commonly used for: white 

15G nylon spandex liner goods assembly, maintenance, 

provides an excellent and construction, metalworking 

a secure grip, enables air and assembly operations, 

penetration with the palm component collection and 

coating.  

maintenance, gardening, 

Lining and coating colors can plastic injection and molding, 

be customized with colors such agriculture, transportation, 

as; Blue, Green, Red, Yellow, electronics. 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN 420:2003 

+ A1: 2018 

4141A 
EN 407:2004 

X1XXXX 
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Patent No: CT / TR 2019 / 051144 



 

 

 

 
MICROFOAM NYLON 

MİKROKÖPÜK NAYLON 
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Provides abrasion protection • Micro dots made on the 

for extended glove life due to microfoam coating increase 

its special microfoam coating. glove durability and provide 

more protection and long use 

15G nylon / spandex liner advantage in sensitive and 

provides an excellent fit and repetitive applications. 

a secure grip, enables air 

penetration with the palm 

coating. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

Commonly used for: white 

goods assembly, maintenance, 

construction, metalworking 

and assembly operations, 

component collection and 

fixing, automotive and aircraft 

maintenance, gardening, 

plastic injection and molding, 

agriculture, transportation, 

electronics. 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 

 

 

Geliştirilmiş özel mikroköpük • Mikroköpük kaplama üzeri 

formülü sayesinde aşınmaya yapılan mikro noktalar (dotlar) 

extra dayanıklıdır ve uzun eldiven dayanıklılığı artırır 

kullanım ömrü sağlar. ve hassasiyet gerektiren ve 

tekrarlayan uygulamalarda 

15G naylon / spandeks astar daha fazla koruma ve uzun 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım avantajı sağlar. 

kullanım sağlar. 

Kullanım alanları: Beyaz eşya 

Astar ve kaplama renkleri montajı, bakım, inşaat, metal 

aşağıdaki renkler gibi işleme ve montaj işlemleri, 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, komponentlerin toplanması ve 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, sabitlenmesi, otomotiv ve uçak 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, bakımı, bahçıvanlık, plastik 

Mor, Bej, Gri enjeksiyon ve kalıplama, tarım, 

ulaşım, elektronik 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 



 

 

 

 
MICROFOAM NYLON 

MİKROKÖPÜK NAYLON 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 

extra dayanıklıdır ve uzun 

kullanım ömrü sağlar. 

15G naylon spandeks astar 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilmiştir. 

Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

Kullanım alanları: Beyaz eşya 

montajı, bakım, inşaat, metal 

işleme ve montaj işlemleri, 

komponentlerin toplanması ve 

sabitlenmesi, otomotiv ve uçak 

bakımı, bahçıvanlık, plastik 

 

ulaşım, elektronik 

 

 

Provides abrasion protection 

for extended glove life due to 

its special microfoam coating. 

15G nylon spandex liner 

provides an excellent and 

a secure grip, enables air 

penetration with the palm 

coating. 

Gloves incorporate a 

increased protection and 

extended use. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

Commonly used for: white 

goods assembly, maintenance, 

construction, metalworking 

and assembly operations, 

component collection and 

maintenance, gardening, 

plastic injection and molding, 

agriculture, transportation, 

electronics. 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN 420:2003 

+ A1: 2018 

4141A 
EN 407:2004 

X1XXXX 
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Provides abrasion protection 

for extended glove life due to increased protection and 

its special microfoam coating. extended use. 

15G nylon spandex liner 

provides an excellent and 

a secure grip, enables air 

penetration with the palm 

coating. 

Micro dots made on the 

microfoam coating increase 

glove durability and provide 

more protection and long use 

advantage in sensitive and 

repetitive applications. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such • Commonly used for: white 

as; Blue, Green, Red, Yellow, goods assembly, maintenance, 

Black, Brown, Pink, Maroon, construction, metalworking 

White, Orange, Purple, Beige, and assembly operations, 

Gray component collection and 

fixing, automotive and aircraft 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes maintenance, gardening, 

are available. plastic injection and molding, 

agriculture, transportation, 

Gloves incorporate a electronics. 

 

 
MICROFOAM NYLON 

MİKROKÖPÜK NAYLON 

 
 

 

 

15G NAYLON/SPANDEKS ASTARLI, TAM, 

MİKRO KÖPÜK KAPLI İŞ ELDİVENİ 

 
 

• Geliştirilmiş özel mikroköpük 

formülü sayesinde aşınmaya 

extra dayanıklıdır ve uzun 

kullanım ömrü sağlar. 

 
• 15G naylon / spandeks astar 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

 
• Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

 
• Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilmiştir. 

 
• Mikroköpük kaplama üzeri 

yapılan mikro noktalar (dotlar) 

eldiven dayanıklılığı artırır 

ve hassasiyet gerektiren ve 

tekrarlayan uygulamalarda 

daha fazla koruma ve uzun 

kullanım avantajı sağlar. 

 
• Kullanım alanları: Beyaz eşya 

montajı, bakım, inşaat, metal 

işleme ve montaj işlemleri, 

komponentlerin toplanması ve 

sabitlenmesi, otomotiv ve uçak 

bakımı, bahçıvanlık, plastik 

enjeksiyon ve kalıplama, tarım, 

ulaşım, elektronik 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 
formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 
dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

Dyneema Diamond iplik 
kullanılmıştır. Güçlü iplikler 

çapaklara karşı dayanıklılık 
sağlar. 

Daha fazla koruma ve 
daha uzun kullanım ömrü için 
güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 
kaplama) ilave edilebilir. 

Orta seviye kesilme direnci - 
level C 

15G Dyneema Diamond iplik 
karışımlı astar eli rahatça kavrar 
ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 
özelleştirilebilir. 

Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Siyah, 
Kahverengi, Pembe, Bordo, 
Beyaz, Turuncu, Mor, Bej, Gri 

sac levhaların ve panellerin 
tutulması, keskin ve pürüzlü 
kenarlı parçaların tutulması, 
yüzey muayenesi dahil 
gövde boyama, şasi montajı, 
gövde düzeltme, montaj ve 
sökme, dökümhane işleri, 
kenarları keskin veya pürüzlü 
malzemelerle çalışma, 

sıkılması, bakım. 

 

 
MICROFOAM CUT RESISTANT 

MİKROKÖPÜK KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G DYNEEMA DIAMOND BLENDED 

LINER, PALM, MICROFOAM COATED CUT 

RESISTANT WORK GLOVE 

• Provides abrasion protection 
for extended glove life due to 
its special microfoam coating. 

 
• Dyneema Diamond 
Technology yarn is used. 
Provides resistance to cuts and 
burrs as strong threads are 
used 

 
• Medium cut resistance - level C 

 
• Excellent flexibility and fit with 
high levels of protection. 

 
• Lining and coating colors can 
be customized with colors such 
as; Blue, Green, Red, Yellow, 
Black, Brown, Pink, Maroon, 
White, Orange, Purple, Beige, 
Gray 

• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 
reinforced thumb crotch for 
increased protection and 
extended use. 

 
• Commonly used for: 
automotive, handling of sheet 
metal and panels, handling 
of parts with sharp and 

rough edges, body painting 
including surface inspection, 
chassis assembly, body 
trimming, assembly and 
disassembly, foundry work, 
working with sharp or rough 
edged materials, tightening 
components and parts, 
maintenance. 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 
formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 
dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

Dyneema Diamond iplik 
kullanılmıştır. Güçlü iplikler 

çapaklara karşı dayanıklılık 
sağlar 

Daha fazla koruma ve 
daha uzun kullanım ömrü için 
güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 
kaplama) ilave edilebilir. 

Orta seviye kesilme direnci - 
level C 

15G Dyneema Diamond iplik 
karışımlı astar eli rahatça kavrar 
ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 
özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 
Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 
Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 
Mor, Bej, Gri 

sac levhaların ve panellerin 
tutulması, keskin ve pürüzlü 
kenarlı parçaların tutulması, 
yüzey muayenesi dahil 
gövde boyama, şasi montajı, 
gövde düzeltme, montaj ve 
sökme, dökümhane işleri, 
kenarları keskin veya pürüzlü 
malzemelerle çalışma, 

sıkılması, bakım. 

 

 
MICROFOAM CUT RESISTANT 

MİKROKÖPÜK KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G DYNEEMA DIAMOND BLENDED LINER, 

¾, MICROFOAM COATED CUT RESISTANT 

WORK GLOVE 

• Provides abrasion protection 
for extended glove life due to 
its special microfoam coating. 

 
• Dyneema Diamond 
Technology yarn is used. 
Provides resistance to cuts and 
burrs as strong threads are 
used 

 
• Medium cut resistance - level C 

 
• Excellent flexibility and fit with 
high levels of protection. 

 
• Lining and coating colors can 
be customized with colors such 
as; Blue, Green, Red, Yellow, 
Black, Brown, Pink, Maroon, 
White, Orange, Purple, Beige, 
Gray 

• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 
are available. 

 
• Gloves can incorporate a 
reinforced thumb crotch for 
increased protection and 
extended use. 

 
• Commonly used for: 
automotive, handling of sheet 
metal and panels, handling 
of parts with sharp and 

rough edges, body painting 
including surface inspection, 
chassis assembly, body 
trimming, assembly and 
disassembly, foundry work, 
working with sharp or rough 
edged materials, tightening 
components and parts, 
maintenance. 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 
formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 
dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

Dyneema Diamond iplik 
kullanılmıştır. Güçlü iplikler 

çapaklara karşı dayanıklılık 
sağlar 

Daha fazla koruma ve 
daha uzun kullanım ömrü için 
güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 
kaplama) ilave edilebilir. 

Orta seviye kesilme direnci - 
level C 

15G Dyneema Diamond iplik 
karışımlı astar eli rahatça kavrar 
ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 
özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 
Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 
Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 
Mor, Bej, Gri 

sac levhaların ve panellerin 
tutulması, keskin ve pürüzlü 
kenarlı parçaların tutulması, 
yüzey muayenesi dahil 
gövde boyama, şasi montajı, 
gövde düzeltme, montaj ve 
sökme, dökümhane işleri, 
kenarları keskin veya pürüzlü 
malzemelerle çalışma, 

sıkılması, bakım. 

 

 
MICROFOAM CUT RESISTANT 

MİKROKÖPÜK KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G DYNEEMA DIAMOND BLENDED LINER, 

FULL, MICROFOAM COATED CUT RESISTANT 

WORK GLOVE 

• Provides abrasion protection 
for extended glove life due to 
its special microfoam coating. 

 
• Dyneema Diamond 
Technology yarn is used. 
Provides resistance to cuts and 
burrs as strong threads are 
used 

 
• Medium cut resistance - level C 

 
•Excellent flexibility and fit with 
high levels of protection. 

 
• Lining and coating colors can 
be customized with colors such 
as; Blue, Green, Red, Yellow, 
Black, Brown, Pink, Maroon, 
White, Orange, Purple, Beige, 
Gray 

• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 
reinforced thumb crotch for 
increased protection and 
extended use. 

 
• Commonly used for: 
automotive, handling of sheet 
metal and panels, handling 
of parts with sharp and 

rough edges, body painting 
including surface inspection, 
chassis assembly, body 
trimming, assembly and 
disassembly, foundry work, 
working with sharp or rough 
edged materials, tightening 
components and parts, 
maintenance. 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 
formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 
dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

Dyneema Diamond iplik 

kullanıldığı için kesilmelere ve 
çapaklara karşı dayanıklılık 
sağlar 

Daha fazla koruma ve 
daha uzun kullanım ömrü için 
güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 
kaplama) ilave edilebilir. 

İyi kesilme direnci seviyesi - 
level D 

•15G Dyneema Diamond iplik 
karışımlı astar eli rahatça kavrar 
ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 
özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 
Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 
Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 
Mor, Bej, Gri 

sac levhaların ve panellerin 
tutulması, keskin ve pürüzlü 
kenarlı parçaların tutulması, 
yüzey muayenesi dahil 
gövde boyama, şasi montajı, 
gövde düzeltme, montaj ve 
sökme, dökümhane işleri, 
kenarları keskin veya pürüzlü 
malzemelerle çalışma, 

sıkılması, bakım. 

 

 
MICROFOAM CUT RESISTANT 

MİKROKÖPÜK KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G DYNEEMA DIAMOND BLENDED 

LINER, PALM, MICROFOAM COATED CUT 

RESISTANT WORK GLOVE 

• Provides abrasion protection 
for extended glove life due to 
its special microfoam coating. 

 
• Dyneema Diamond 
Technology yarn is used. 
Provides resistance to cuts and 
burrs as ultra strong threads 
are used 

 
• Good cut resistance- level D 

 
• Excellent flexibility and fit with 
high levels of protection. 

 
• Lining and coating colors can 
be customized with colors such 
as; Blue, Green, Red, Yellow, 
Black, Brown, Pink, Maroon, 
White, Orange, Purple, Beige, 
Gray 

• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 
reinforced thumb crotch for 
increased protection and 
extended use. 

 
• Commonly used for: 
automotive, handling of sheet 
metal and panels, handling 
of parts with sharp and 

rough edges, body painting 
including surface inspection, 
chassis assembly, body 
trimming, assembly and 
disassembly, foundry work, 
working with sharp or rough 
edged materials, tightening 
components and parts, 
maintenance. 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 
formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 
dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

Dyneema Diamond iplik 

kullanıldığı için kesilmelere ve 
çapaklara karşı dayanıklılık 
sağlar 

Daha fazla koruma ve 
daha uzun kullanım ömrü için 
güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 
kaplama) ilave edilebilir. 

İyi kesilme direnci seviyesi - 
level D 

15G Dyneema Diamond iplik 
karışımlı astar eli rahatça kavrar 
ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 
özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 
Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 
Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 
Mor, Bej, Gri 

sac levhaların ve panellerin 
tutulması, keskin ve pürüzlü 
kenarlı parçaların tutulması, 
yüzey muayenesi dahil 
gövde boyama, şasi montajı, 
gövde düzeltme, montaj ve 
sökme, dökümhane işleri, 
kenarları keskin veya pürüzlü 
malzemelerle çalışma, 

sıkılması, bakım. 

 

 
MICROFOAM CUT RESISTANT 

MİKROKÖPÜK KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G DYNEEMA DIAMOND BLENDED LINER, 

¾ , MICROFOAM COATED CUT RESISTANT 

WORK GLOVE 

• Provides abrasion protection 
for extended glove life due to 
its special microfoam coating. 

 
• Dyneema Diamond 
Technology yarn is used. 
Provides resistance to cuts and 
burrs as ultra strong threads 
are used 

 
• Good cut resistance- level D 

 
• Excellent flexibility and fit with 
high levels of protection. 

 
• Lining and coating colors can 
be customized with colors such 
as; Blue, Green, Red, Yellow, 
Black, Brown, Pink, Maroon, 
White, Orange, Purple, Beige, 
Gray 

• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 
are available. 

 
• Gloves can incorporate a 
reinforced thumb crotch for 
increased protection and 
extended use. 

 
• Commonly used for: 
automotive, handling of sheet 
metal and panels, handling 
of parts with sharp and 

rough edges, body painting 
including surface inspection, 
chassis assembly, body 
trimming, assembly and 
disassembly, foundry work, 
working with sharp or rough 
edged materials, tightening 
components and parts, 
maintenance. 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 
formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 
dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

Dyneema Diamond iplik 

kullanıldığı için kesilmelere ve 
çapaklara karşı dayanıklılık 
sağlar 

Daha fazla koruma ve 
daha uzun kullanım ömrü için 
güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 
kaplama) ilave edilebilir. 

İyi kesilme direnci seviyesi - 
level D 

15G Dyneema Diamond iplik 
karışımlı astar eli rahatça kavrar 
ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 
özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 
Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 
Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 
Mor, Bej, Gri 

sac levhaların ve panellerin 
tutulması, keskin ve pürüzlü 
kenarlı parçaların tutulması, 
yüzey muayenesi dahil 
gövde boyama, şasi montajı, 
gövde düzeltme, montaj ve 
sökme, dökümhane işleri, 
kenarları keskin veya pürüzlü 
malzemelerle çalışma, 

sıkılması, bakım. 

 

 
MICROFOAM CUT RESISTANT 

MİKROKÖPÜK KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G DYNEEMA DIAMOND BLENDED LINER, 

FULL, MICROFOAM COATED CUT RESISTANT 

WORK GLOVE 

• Provides abrasion protection 
for extended glove life due to 
its special microfoam coating. 

 
• Dyneema Diamond 
Technology yarn is used. 
Provides resistance to cuts and 
burrs as ultra strong threads 
are used 

 
• Good cut resistance- level D 

 
• Excellent flexibility and fit with 
high levels of protection. 

 
• Lining and coating colors can 
be customized with colors such 
as; Blue, Green, Red, Yellow, 
Black, Brown, Pink, Maroon, 
White, Orange, Purple, Beige, 
Gray 

• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 
reinforced thumb crotch for 
increased protection and 
extended use. 

 
• Commonly used for: 
automotive, handling of sheet 
metal and panels, handling 
of parts with sharp and 

rough edges, body painting 
including surface inspection, 
chassis assembly, body 
trimming, assembly and 
disassembly, foundry work, 
working with sharp or rough 
edged materials, tightening 
components and parts, 
maintenance. 
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Provides abrasion protection White, Orange, Purple, Beige, 

for extended glove life due to Gray 

its special microfoam coating. 

Dyneema Diamond 

Technology yarn is used. 

Provides resistance to cuts and 

burrs as extra strong threads 

are used 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

Gloves can incorporate a 

increased protection and 

extended use. 

Excellent cut resistance- level E 

Commonly used for: in 

heavy works when precision 

high levels of protection. is required, handling grit, 

glass plates and sharp edged 

Lining and coating colors can objects, working with metal 

be customized with colors such plates; cutting dry, painted or 

as; Blue, Green, Red, Yellow, galvanized parts. 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

 

 

 

 
15G, DYNEEMA DİAMOND İPLİK KARIŞIMLI 

ASTAR, PALM, MİKRO KÖPÜK KAPLI, 

KESİLMEYE DİRENÇLİ İŞ ELDİVENİ 

 
MICROFOAM CUT RESISTANT 

 
 

MİKROKÖPÜK KESİLMEYE DİRENÇLİ 
 

 
 

 

• Geliştirilmiş özel mikroköpük 
formülü sayesinde aşınmaya 
dayanıklıdır ve uzun kullanım 
ömrü sağlar. 

 
• Dyneema Diamond iplik 
kullanılmıştır. Extra güçlü iplikler 
kullanıldığı için kesilmelere ve 
çapaklara karşı dayanıklılık 
sağlar 

 
• Üst seviye kesilme direnci - 
level E 

 
• 15G Dyneema Diamond iplik 
karışımlı astar eli rahatça kavrar 
ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
• Astar ve kaplama renkleri 
aşağıdaki renkler gibi 
özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 
Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 
Mor, Bej, Gri 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

 
• Daha fazla koruma ve 
daha uzun kullanım ömrü için 
güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 
kaplama) ilave edilebilir. 

 
• Kullanım alanları: Ağır işlerde, 
hassasiyetin de gerekli olduğu 
durumlarda, pütürlü metallerin 
tutulması, cam levhaların 

ve keskin kenarlı nesnelerin 
tutulması, metal levhalarla 
çalışma; kuru, boyalı veya 
galvanizli parçaların kesilmesi. 
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MICROFOAM CUT RESISTANT 

MİKROKÖPÜK KESİLMEYE DİRENÇLİ 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 
formülü sayesinde aşınmaya Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 
dayanıklıdır ve uzun kullanım Mor, Bej, Gri 
ömrü sağlar. 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 
Dyneema Diamond iplik 

kullanılmıştır. Extra güçlü iplikler 

kullanıldığı için kesilmelere ve 
çapaklara karşı dayanıklılık 
sağlar 

Üst seviye kesilme direnci - 
level E 

•Daha fazla koruma ve daha 
uzun kullanım ömrü için 
güçlendirilmiş başparmak 
arası koruyucu takviye (crotch 
kaplama) ilave edilebilir. 

Kullanım alanları: Ağır işlerde, 

15G Dyneema Diamond iplik hassasiyetin de gerekli olduğu 
karışımlı astar eli rahatça kavrar durumlarda, pütürlü metallerin 
ve konforlu bir kullanım sağlar. tutulması, cam levhaların 

ve keskin kenarlı nesnelerin 

Astar ve kaplama renkleri tutulması, metal levhalarla 
aşağıdaki renkler gibi çalışma; kuru, boyalı veya 
özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, galvanizli parçaların kesilmesi. 

 

 

Provides abrasion protection White, Orange, Purple, Beige, 

for extended glove life due to Gray 

its special microfoam coating. 

Dyneema Diamond 

Technology yarn is used. 

Provides resistance to cuts and 

burrs as extra strong threads 

are used 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

Excellent cut resistance- level E 

Commonly used for: in 

Excellent flexibility and fit with heavy works when precision 

high levels of protection. is required, handling grit, 

glass plates and sharp edged 

Lining and coating colors can objects, working with metal 

be customized with colors such plates; cutting dry, painted or 

as; Blue, Green, Red, Yellow, galvanized parts. 

Black, Brown, Pink, Maroon, 



 

 

 

Provides abrasion protection White, Orange, Purple, Beige, 

for extended glove life due to Gray 

its special microfoam coating. 

Dyneema Diamond 

Technology yarn is used. 

Provides resistance to cuts and 

burrs as extra strong threads 

are used 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

Gloves can incorporate a 

increased protection and 

extended use. 

Excellent cut resistance- level E 

Commonly used for: in 

heavy works when precision 

high levels of protection. is required, handling grit, 

glass plates and sharp edged 

Lining and coating colors can objects, working with metal 

be customized with colors such plates; cutting dry, painted or 

as; Blue, Green, Red, Yellow, galvanized parts. 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

 

 

 

 
15G, DYNEEMA DİAMOND İPLİK KARIŞIMLI 

ASTAR, TAM, MİKRO KÖPÜK KAPLI, 

KESİLMEYE DİRENÇLİ İŞ ELDİVENİ 

 
MICROFOAM CUT RESISTANT 

 
 

MİKROKÖPÜK KESİLMEYE DİRENÇLİ 
 

 
 

 

• Geliştirilmiş özel mikroköpük 
formülü sayesinde aşınmaya 
dayanıklıdır ve uzun kullanım 
ömrü sağlar. 

 
• Dyneema Diamond iplik 
kullanılmıştır. Extra güçlü iplikler 
kullanıldığı için kesilmelere ve 
çapaklara karşı dayanıklılık 
sağlar 

 
• Üst seviye kesilme direnci - 
level E 

 
• 15G Dyneema Diamond iplik 
karışımlı astar eli rahatça kavrar 
ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
• Astar ve kaplama renkleri 
aşağıdaki renkler gibi 
özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 
Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 
Mor, Bej, Gri 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

 
• Daha fazla koruma ve 
daha uzun kullanım ömrü için 
güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 
kaplama) ilave edilebilir. 

 
• Kullanım alanları: Ağır işlerde, 
hassasiyetin de gerekli olduğu 
durumlarda, pütürlü metallerin 
tutulması, cam levhaların 

ve keskin kenarlı nesnelerin 
tutulması, metal levhalarla 
çalışma; kuru, boyalı veya 
galvanizli parçaların kesilmesi. 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 

dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Genel 

aşağıdaki renkler gibi bakım, nakliye ve depolama, 

inşaat ve maden, mekanik 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, montaj, bahçıvanlık 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

 

 
MICROFOAM POLYESTER 

MİKROKÖPÜK POLYESTER 

 
 

 

 

15G POLYESTER/SPANDEX LINER, PALM, 

MICROFOAM COATED WORK GLOVE 

 
 

• Provides abrasion protection 

for extended glove life due to 

its special microfoam coating. 

 
• 15G polyester / spandex 

liner provides excellent fit 

and a secure grip, enables 

air penetration with the palm 

coating. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 

• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: general 

maintenance, transportation 

and storage, construction and 

mining, mechanical assembly, 

gardening. 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 

dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Genel 

aşağıdaki renkler gibi bakım, nakliye ve depolama, 

inşaat ve maden, mekanik 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, montaj, bahçıvanlık 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

 

 
MICROFOAM POLYESTER 

MİKROKÖPÜK POLYESTER 

 
 

 

 

15G POLYESTER/SPANDEX LINER, PALM, 

MICROFOAM COATED WORK GLOVE 

 
 

• Provides abrasion protection 

for extended glove life due to 

its special microfoam coating. 

 
• 15G polyester / spandex 

liner provides excellent fit 

and a secure grip, enables 

air penetration with the palm 

coating. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 

• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: general 

maintenance, transportation 

and storage, construction and 

mining, mechanical assembly, 

gardening. 

 
 

 
26 

MP-1 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

3121A 

CAT II 
 

Patent No: CT / TR 2019 / 051144 



 

 

 

 

Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 

dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Genel 

aşağıdaki renkler gibi bakım, nakliye ve depolama, 

inşaat ve maden, mekanik 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, montaj, bahçıvanlık 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

 

 
MICROFOAM POLYESTER 

MİKROKÖPÜK POLYESTER 

 
 

 

 

15G POLYESTER/SPANDEX LINER, PALM, 

MICROFOAM COATED WORK GLOVE 

 
 

• Provides abrasion protection 

for extended glove life due to 

its special microfoam coating. 

 
• 15G polyester / spandex 

liner provides excellent fit 

and a secure grip, enables 

air penetration with the palm 

coating. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 

• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: general 

maintenance, transportation 

and storage, construction and 

mining, mechanical assembly, 

gardening. 
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MICROFOAM POLYESTER 

MİKROKÖPÜK POLYESTER 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 

dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Genel 

aşağıdaki renkler gibi bakım, nakliye ve depolama, 

inşaat ve maden, mekanik 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, montaj, bahçıvanlık 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

 

 

 

Provides abrasion protection • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

for extended glove life due to are available. 

its special microfoam coating. 

Gloves can incorporate a 

15G polyester spandex 

liner provides excellent and increased protection and 

a secure grip, enables air extended use. 

penetration with the ¾ coating. 

Commonly used for: general 

Lining and coating colors can maintenance, transportation 

be customized with colors such and storage, construction and 

as; Blue, Green, Red, Yellow, mining, mechanical assembly, 

Black, Brown, Pink, Maroon, gardening. 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 
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MICROFOAM POLYESTER 

MİKROKÖPÜK POLYESTER 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 

dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

15G polyester / spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla  koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Genel 

aşağıdaki renkler gibi bakım, nakliye ve depolama, 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, inşaat ve maden, mekanik 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, montaj, bahçıvanlık 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

 

 

 

Provides abrasion protection • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

for extended glove life due to are available. 

its special microfoam coating. 

Gloves can incorporate a 

15G polyester / spandex reinforced thumb crotch for 

liner provides excellent fit and increased protection and 

a secure grip, enables air extended use. 

penetration with the ¾ coating. 

Commonly used for: general 

Lining and coating colors can maintenance, transportation 

be customized with colors such and storage, construction and 

as; Blue, Green, Red, Yellow, mining, mechanical assembly, 

Black, Brown, Pink, Maroon, gardening. 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 



 

 

 

 
MICROFOAM POLYESTER 

MİKROKÖPÜK POLYESTER 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 

dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Genel 

aşağıdaki renkler gibi bakım, nakliye ve depolama, 

inşaat ve maden, mekanik 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, montaj, bahçıvanlık 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

 

 

 

Provides abrasion protection • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

for extended glove life due to are available. 

its special microfoam coating. 

Gloves can incorporate a 

15G polyester spandex 

liner provides excellent and increased protection and 

a secure grip, enables air extended use. 

penetration with full coating. 

Commonly used for: general 

Lining and coating colors can maintenance, transportation 

be customized with colors such and storage, construction and 

as; Blue, Green, Red, Yellow, mining, mechanical assembly, 

Black, Brown, Pink, Maroon, gardening. 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 
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MICROFOAM POLYESTER 

MİKROKÖPÜK POLYESTER 
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Geliştirilmiş özel mikroköpük • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde aşınmaya bedenleri mevcuttur. 

dayanıklıdır ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

15G polyester / spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla  koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Genel 

aşağıdaki renkler gibi bakım, nakliye ve depolama, 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, inşaat ve maden, mekanik 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, montaj, bahçıvanlık 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

 

 

 

Provides abrasion protection • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

for extended glove life due to are available. 

its special microfoam coating. 

Gloves can incorporate a 

15G polyester / spandex reinforced thumb crotch for 

liner provides excellent fit and increased protection and 

a secure grip, enables air extended use. 

penetration with full coating. 

Commonly used for: general 

Lining and coating colors can maintenance, transportation 

be customized with colors such and storage, construction and 

as; Blue, Green, Red, Yellow, mining, mechanical assembly, 

Black, Brown, Pink, Maroon, gardening. 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 



 

 

 

 
SMOOTH NITRILE POLYESTER 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KAPLI POLYESTER 
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Geliştirilmiş özel smooth nitril • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde özellikle bedenleri mevcuttur. 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Otomobil 

aşağıdaki renkler gibi ve uçak bakımı, hafif sanayi 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, ve kalıplama, ulaşım, tarım, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, elektronik, bahçıvanlık. 

Mor, Bej, Gri 

 

 

Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

Gray 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

15G polyester spandex 

liner provides excellent 

and a secure grip, enables 

 

coating. 

Gloves can incorporate a 

increased protection and 

extended use. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Commonly used for: 

automobile and aircraft 

maintenance, light industry 

and molding, transportation, 

agriculture, electronics, 

gardening. 
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SMOOTH NITRILE POLYESTER 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KAPLI POLYESTER 
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Geliştirilmiş özel smooth nitril • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde özellikle bedenleri mevcuttur. 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

15G polyester / spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla  koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Otomobil 

aşağıdaki renkler gibi ve uçak bakımı, hafif sanayi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, ve kalıplama, ulaşım, tarım, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, elektronik, bahçıvanlık. 

Mor, Bej, Gri 

 

 

Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

Gray 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

15G polyester / spandex 

liner provides excellent fit 

and a secure grip, enables 

air penetration with the palm 

coating. 

Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Commonly used for: 

automobile and aircraft 

maintenance, light industry 

assembly line, plastic injection 

and molding, transportation, 

agriculture, electronics, 

gardening. 



 

 

 

 
SMOOTH NITRILE POLYESTER 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KAPLI POLYESTER 
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SP-1 

 

 

Geliştirilmiş özel smooth nitril • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde özellikle bedenleri mevcuttur. 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Otomobil 

aşağıdaki renkler gibi ve uçak bakımı, hafif sanayi 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, ve kalıplama, ulaşım, tarım, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, elektronik, bahçıvanlık. 

Mor, Bej, Gri 

 

 

Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

Gray 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

15G polyester spandex 

liner provides excellent 

and a secure grip, enables 

 

coating. 

Gloves can incorporate a 

increased protection and 

extended use. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Commonly used for: 

automobile and aircraft 

maintenance, light industry 

and molding, transportation, 

agriculture, electronics, 

gardening. 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

3121A 

CAT II 



 

 

 

 
SMOOTH NITRILE POLYESTER 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KAPLI POLYESTER 
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SP-2 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

3121A 

CAT II 

 

 

Geliştirilmiş özel smooth nitril • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde özellikle bedenleri mevcuttur. 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

15G polyester / spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla  koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Otomobil 

aşağıdaki renkler gibi ve uçak bakımı, hafif sanayi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, ve kalıplama, ulaşım, tarım, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, elektronik, bahçıvanlık. 

Mor, Bej, Gri 

 

 

Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

Gray 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

15G polyester / spandex 

liner provides excellent fit and 

a secure grip, enables air 

penetration with ¾ coating. 

Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Commonly used for: 

automobile and aircraft 

maintenance, light industry 

assembly line, plastic injection 

and molding, transportation, 

agriculture, electronics, 

gardening. 



 

 

 

 
SMOOTH NITRILE POLYESTER 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KAPLI POLYESTER 
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SP-2 

 

 

Geliştirilmiş özel smooth nitril • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde özellikle bedenleri mevcuttur. 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Otomobil 

aşağıdaki renkler gibi ve uçak bakımı, hafif sanayi 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, ve kalıplama, ulaşım, tarım, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, elektronik, bahçıvanlık. 

Mor, Bej, Gri 

 

 

Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

Gray 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

15G polyester spandex 

liner provides excellent and 

a secure grip, enables air 

penetration with ¾ coating. 

Gloves can incorporate a 

increased protection and 

extended use. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Commonly used for: 

automobile and aircraft 

maintenance, light industry 

and molding, transportation, 

agriculture, electronics, 

gardening. 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

3121A 

CAT II 



 

 

 

 
SMOOTH NITRILE POLYESTER 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KAPLI POLYESTER 
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SP-2 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

3121A 

CAT II 

 

 

Geliştirilmiş özel smooth nitril • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde özellikle bedenleri mevcuttur. 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

15G polyester / spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla  koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Otomobil 

aşağıdaki renkler gibi ve uçak bakımı, hafif sanayi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, ve kalıplama, ulaşım, tarım, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, elektronik, bahçıvanlık. 

Mor, Bej, Gri 

 

 

Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

Gray 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

15G polyester / spandex 

liner provides excellent fit and 

a secure grip, enables air 

penetration with ¾ coating. 

Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Commonly used for: 

automobile and aircraft 

maintenance, light industry 

assembly line, plastic injection 

and molding, transportation, 

agriculture, electronics, 

gardening. 



 

 

 

 
SMOOTH NITRILE POLYESTER 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KAPLI POLYESTER 
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SP-3 

 

 

Geliştirilmiş özel smooth nitril • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde özellikle bedenleri mevcuttur. 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Otomobil 

aşağıdaki renkler gibi ve uçak bakımı, hafif sanayi 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, ve kalıplama, ulaşım, tarım, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, elektronik, bahçıvanlık. 

Mor, Bej, Gri 

 

 

Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

Gray 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

15G polyester spandex 

liner provides excellent and 

a secure grip, enables air 

penetration with full coating. 

Gloves can incorporate a 

increased protection and 

extended use. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Commonly used for: 

automobile and aircraft 

maintenance, light industry 

and molding, transportation, 

agriculture, electronics, 

gardening. 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

3121A 

CAT II 



 

 

 

 
SMOOTH NITRILE POLYESTER 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KAPLI POLYESTER 
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SP-3 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

3121A 

CAT II 

 

 

Geliştirilmiş özel smooth nitril • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde özellikle bedenleri mevcuttur. 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

15G polyester / spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla  koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Otomobil 

aşağıdaki renkler gibi ve uçak bakımı, hafif sanayi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, ve kalıplama, ulaşım, tarım, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, elektronik, bahçıvanlık. 

Mor, Bej, Gri 

 

 

Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

Gray 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

15G polyester / spandex 

liner provides excellent fit and 

a secure grip, enables air 

penetration with full coating. 

Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Commonly used for: 

automobile and aircraft 

maintenance, light industry 

assembly line, plastic injection 

and molding, transportation, 

agriculture, electronics, 

gardening. 



 

 

 

 
SMOOTH NITRILE POLYESTER 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KAPLI POLYESTER 
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SP-3 

 

 

Geliştirilmiş özel smooth nitril • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

formülü sayesinde özellikle bedenleri mevcuttur. 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Astar ve kaplama renkleri • Kullanım alanları: Otomobil 

aşağıdaki renkler gibi ve uçak bakımı, hafif sanayi 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, ve kalıplama, ulaşım, tarım, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, elektronik, bahçıvanlık. 

Mor, Bej, Gri 

 

 

Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

Gray 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

15G polyester spandex 

liner provides excellent and 

a secure grip, enables air 

penetration with full coating. 

Gloves can incorporate a 

increased protection and 

extended use. 

Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Commonly used for: 

automobile and aircraft 

maintenance, light industry 

and molding, transportation, 

agriculture, electronics, 

gardening. 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

3121A 

CAT II 



 

 

 

 
DOUBLE COATING 

ÇİFT KAPLAMA 
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SP-4 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

4121A 

CAT II 
 

Patent No: CT / TR 2019 / 051144 

 

 

Çift kaplama sayesinde 

aşınmaya dayanıklıdır ve uzun 

ömür sağlar, ıslak ve yağlı 

koşullarda üstün bir tutuş 

sağlar. 

siyah, sarı, mavi, mor Dış 

kaplama: Mavi, Yeşil, Kırmızı, 

Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri, Mor 

Sıvı geçirgenliğine karşı 

mükemmel direnç gösterir. • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

15G polyester / spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve • Daha fazla koruma ve 

konforlu bir kullanım sağlar. daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

Astar renkleri aşağıdaki arası koruyucu takviye (crotch 

renkler gibi özelleştirilebilir. kaplama) ilave edilebilir. 

Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Siyah, 

Kahverengi, Pembe, Bordo, 

Beyaz, Turuncu, Mor, Bej, Gri, Mor 

Kaplama renkleri aşağıdaki 

Kullanım alanları: Genel 

bakım, nakliye ve depolama, 

inşaat ve maden, mekanik 

montaj, bahçıvanlık 

 

 

Thanks to its double coating, Inner coating color: Black, 
it is resistant to abrasion Yellow, Blue, Purple 

and provides long life and a Outher coating color: Blue, 
superior grip in wet and oily Green, Red, Yellow, Black, 
conditions. Brown, Pink, Maroon, White, 

Orange, Purple, Beige, Gray, 

It shows excellent resistance 
to liquid permeability 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 
15G polyester / spandex liner 

provides excellent fit and a 

secure grip. 

Lining and coating colors can 
be customized with colors such 
as; Blue, Green, Red, Yellow, 
Black, Brown, Pink, Maroon, 
White, Orange, Purple, Beige, 
Gray 

Gloves can incorporate a 
reinforced thumb crotch for 
increased protection and 
extended use. 

Coating colors can be 
customized as below. 

Commonly used for: 
general maintenance, 
transportation and storage, 
construction and mining, 
mechanical assembly, 
gardening. 



 

 

 

 
DOUBLE COATING 

ÇİFT KAPLAMA 
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SP-4 

 

 

Çift kaplama sayesinde 

aşınmaya dayanıklıdır ve uzun 

ömür sağlar, ıslak ve yağlı 

koşullarda üstün bir tutuş 

sağlar. 

siyah, sarı, mavi, mor Dış 

kaplama: Mavi, Yeşil, Kırmızı, 

Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri, Mor 

Sıvı geçirgenliğine karşı 

mükemmel direnç gösterir. • 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve • Daha fazla koruma ve 

konforlu bir kullanım sağlar. daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

Astar renkleri aşağıdaki arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Kahverengi, Pembe, Bordo, 

Beyaz, Turuncu, Mor, Bej, Gri, Mor 

Kaplama renkleri aşağıdaki 

Kullanım alanları: Genel 

bakım, nakliye ve depolama, 

inşaat ve maden, mekanik 

montaj, bahçıvanlık 

 

 

Thanks to its double coating, Inner coating color: Black, 
it is resistant to abrasion Yellow, Blue, Purple 

and provides long life and a Outher coating color: Blue, 
superior grip in wet and oily Green, Red, Yellow, Black, 
conditions. Brown, Pink, Maroon, White, 

Orange, Purple, Beige, Gray, 

It shows excellent resistance 
to liquid permeability 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 
15G polyester spandex liner 

provides excellent and a 

secure grip. 

Lining and coating colors can 
be customized with colors such 
as; Blue, Green, Red, Yellow, 
Black, Brown, Pink, Maroon, 
White, Orange, Purple, Beige, 
Gray 

Gloves can incorporate a 

increased protection and 
extended use. 

Coating colors can be 
customized as below. 

Commonly used for: 
general maintenance, 

construction and mining, 
mechanical assembly, 
gardening. 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

4121A 

CAT II 
 

Patent No: CT / TR 2019 / 051144 



 

 

 

 
ZEBRA 

ZEBRA 
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SPZ-1 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

4121A 

CAT II 

 

 

Geliştirilmiş özel smooth nitril 

formülü sayesinde özellikle 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar, yağ ve grese 

karşı dayanıklılık gösterir. 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

Aşınma ve yırtılmaya karşı 

dirençlidir. 

 

15G polyester / spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

konforlu bir kullanım sağlar. 

Daha fazla  koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Kullanım alanları: Genel işler, 

Tırtıklı özel dokusu üstün otomotiv ve makine, montaj, 

kaydırmazlık özelliği sağlar. bakım, bahçe, depolama, 

yükleme, paketleme ve 

Astar ve kaplama renkleri ambalajlama gibi işler için 

aşağıdaki renkler gibi uygundur. 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

 

 

Thanks to its specially 
developed smooth nitrile 
formula, it provides super 
grip and comfort especially in 
dry environments, and shows 
resistance to oil and grease. 

be customized with colors such 
as; Blue, Green, Red, Yellow, 
Black, Brown, Pink, Maroon, 
White, Orange, Purple, Beige, 
Gray 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

Have high abrassion and tear 
resistant level. 

Gloves can incorporate a 

15G polyester / spandex reinforced thumb crotch for 
liner provides excellent fit increased protection and 
and a secure grip, enables extended use. 

air penetration with the palm 
coating. 

Its special wavy texture 
provides superior anti-slip 
properties. 

Commonly used for: 
general works, automotive 
and machinery, assembly, 
maintenance, gardening, 
storage, loading, packing and 
packaging. 

Lining and coating colors can 



 

 

 

 

Geliştirilmiş özel smooth 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar, yağ ve grese 

karşı dayanıklılık gösterir. 

Aşınma ve yırtılmaya karşı 

dirençlidir. 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Tırtıklı özel dokusu üstün • Kullanım alanları: Genel işler, 

kaydırmazlık özelliği sağlar. otomotiv ve makine, montaj, 

bakım, bahçe, depolama, 

Astar ve kaplama renkleri yükleme, paketleme ve 

aşağıdaki renkler gibi ambalajlama gibi işler için 

uygundur. 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

 

 
ZEBRA 

ZEBRA 

 
 

 

 

15G POLYESTER/SPANDEX LINER, ¾ , 

SMOOTH NITRIL COATED, ZEBRA KNITTED 

WORK GLOVE 

• Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super 

grip and comfort especially in 

dry environments, and shows 

resistance to oil and grease. 

 
• Have high abrassion and tear 

resistant level. 

 
• 15G polyester / spandex 

liner provides excellent fit and 

a secure grip, enables air 

penetration with ¾ coating. 

 
• Its special wavy texture 

provides superior anti-slip 

properties. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: 

general works, automotive 

and machinery, assembly, 

maintenance, gardening, 

storage, loading, packing and 

packaging. 

 
 

 

44 

SPZ-2 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

4121A 

CAT II 



 

 

 

 

Geliştirilmiş özel smooth 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar, yağ ve grese 

karşı dayanıklılık gösterir. 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

Aşınma ve yırtılmaya karşı 

• Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

15G polyester spandeks güçlendirilmiş başparmak 

astar eli rahatça kavrar ve arası koruyucu takviye (crotch 

konforlu bir kullanım sağlar. kaplama) ilave edilebilir. 

Tırtıklı özel dokusu üstün 

 

 

Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

 

otomotiv ve makine, montaj, 

bakım, bahçe, depolama, 

yükleme, paketleme ve 

ambalajlama gibi işler için 

uygundur. 

 

 
ZEBRA 

ZEBRA 

 
 

 

 

15G POLYESTER/SPANDEX LINER, ¾ , 

SMOOTH NITRIL COATED, ZEBRA KNITTED 

WORK GLOVE 

• Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super 

grip and comfort especially in 

dry environments, and shows 

resistance to oil and grease. 

 
• Have high abrassion and tear 

resistant level. 

 
• 15G polyester / spandex 

liner provides excellent fit and 

a secure grip, enables air 

penetration with ¾ coating. 

 
• Its special wavy texture 

provides superior anti-slip 

properties. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: 

general works, automotive 

and machinery, assembly, 

maintenance, gardening, 

storage, loading, packing and 

packaging. 
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Geliştirilmiş özel smooth 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar, yağ ve grese 

karşı dayanıklılık gösterir. 

Aşınma ve yırtılmaya karşı 

dirençlidir. 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

15G polyester spandeks 

astar eli rahatça kavrar ve 

 

Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

Tırtıklı özel dokusu üstün • Kullanım alanları: Genel işler, 

kaydırmazlık özelliği sağlar. otomotiv ve makine, montaj, 

bakım, bahçe, depolama, 

Astar ve kaplama renkleri yükleme, paketleme ve 

aşağıdaki renkler gibi ambalajlama gibi işler için 

uygundur. 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

 

 
ZEBRA 

ZEBRA 

 
 

 

 

15G POLYESTER/SPANDEX LINER, ¾ , 

SMOOTH NITRIL COATED, ZEBRA KNITTED 

WORK GLOVE 

• Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super 

grip and comfort especially in 

dry environments, and shows 

resistance to oil and grease. 

 
• Have high abrassion and tear 

resistant level. 

 
• 15G polyester / spandex 

liner provides excellent fit and 

a secure grip, enables air 

penetration with ¾ coating. 

 
• Its special wavy texture 

provides superior anti-slip 

properties. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: 

general works, automotive 

and machinery, assembly, 

maintenance, gardening, 

storage, loading, packing and 

packaging. 
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Geliştirilmiş özel smooth 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar, yağ ve grese 

karşı dayanıklılık gösterir. 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

Aşınma ve yırtılmaya karşı 

• Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

15G polyester spandeks güçlendirilmiş başparmak 

astar eli rahatça kavrar ve arası koruyucu takviye (crotch 

konforlu bir kullanım sağlar. kaplama) ilave edilebilir. 

Tırtıklı özel dokusu üstün 

 

 

Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

 

otomotiv ve makine, montaj, 

bakım, bahçe, depolama, 

yükleme, paketleme ve 

ambalajlama gibi işler için 

uygundur. 

 

 
ZEBRA 

ZEBRA 

 
 

 

 

15G POLYESTER/SPANDEX LINER, ¾ , 

SMOOTH NITRIL COATED, ZEBRA KNITTED 

WORK GLOVE 

• Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super 

grip and comfort especially in 

dry environments, and shows 

resistance to oil and grease. 

 
• Have high abrassion and tear 

resistant level. 

 
• 15G polyester / spandex 

liner provides excellent fit and 

a secure grip, enables air 

penetration with ¾ coating. 

 
• Its special wavy texture 

provides superior anti-slip 

properties. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: 

general works, automotive 

and machinery, assembly, 

maintenance, gardening, 

storage, loading, packing and 

packaging. 
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formülü sayesinde özellikle 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar, yağ ve grese 

karşı dayanıklılık gösterir. 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

Aşınma ve yırtılmaya karşı 

• Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

15G polyester spandeks güçlendirilmiş başparmak 

astar eli rahatça kavrar ve arası koruyucu takviye (crotch 

konforlu bir kullanım sağlar. kaplama) ilave edilebilir. 

Tırtıklı özel dokusu üstün 

 

 

Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

 

otomotiv ve makine, montaj, 

bakım, bahçe, depolama, 

yükleme, paketleme ve 

ambalajlama gibi işler için 

uygundur. 

 

 
ZEBRA 

ZEBRA 

 
 

 

 

15G POLYESTER/SPANDEX LINER, FULL, 

SMOOTH NITRIL COATED, ZEBRA KNITTED 

WORK GLOVE 

• Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super 

grip and comfort especially in 

dry environments, and shows 

resistance to oil and grease. 

 
• Have high abrassion and tear 

resistant level. 

 
• 15G polyester / spandex 

liner provides excellent fit and 

a secure grip, enables air 

penetration with full coating. 

 
• Its special wavy texture 

provides superior anti-slip 

properties. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: 

general works, automotive 

and machinery, assembly, 

maintenance, gardening, 

storage, loading, packing and 

packaging. 
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formülü sayesinde özellikle 
kuru ortamlarda süper tutuş ve 
rahatlık sağlar. 

Kahverengi, Pembe, Bordo, 
Beyaz, Turuncu, Mor, Bej, Gri 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 
Dyneema Diamond iplik 

• Daha fazla koruma ve 
kullanıldığı için kesilmelere ve daha uzun kullanım ömrü için 
çapaklara karşı dayanıklılık güçlendirilmiş başparmak 
sağlar. arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 
Orta seviye kesilme direnci - 

level C 

15G Dyneema Diamond iplik 
karışımlı astar eli rahatça kavrar 
ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 
özelleştirilebilir. 

Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Siyah, 

Kullanım alanları: Cam işleme 
operasyonları, genel bakım, 
ahşap işleme, sac-metal 
işleme, keskin küçük parçaların 
taşınması, atık işleme ve geri 
dönüşüm, nakliye ve depolama, 
inşaat. 

 

 
SMOOTH NITRILE CUT RESISTANT 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G DYNEEMA DIAMOND BLENDED LINER, 

PALM, SMOOTH NITRILE COATED CUT 

RESISTANT WORK GLOVE 

• Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

 
• Dyneema Diamond 

Technology yarn is used. 

Provides resistance to cuts and 

burrs as strong threads are 

used 

 
•Medium cut resistance - level C 

 
• Excellent flexibility and fit with 

high levels of protection. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: glass 

handling operations, General 

maintenance, Wood working, 

Sheet metal handling, Sharp 

small parts handling, Waste 

handling and recycling, 

Transportation & warehousing, 

Construction 
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SMOOTH NITRILE CUT RESISTANT 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G, POLYESTER/SPANDEKS ASTARLI, 

PALM, SMOOTH NİTRİL KAPLI, ZEBRA İŞ 

ELDİVENİ 

15G DYNEEMA DIAMOND BLENDED 

LINER, ¾, SMOOTH NITRILE COATED CUT 

RESISTANT WORK GLOVE 

• Geliştirilmiş özel smooth nitril 

formülü sayesinde özellikle 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

 
• Dyneema Diamond iplik 

kullanılmıştır. Güçlü iplikler 

kullanıldığı için kesilmelere ve 

çapaklara karşı dayanıklılık 

sağlar. 

 
• Orta seviye kesilme direnci - 

level C 

 
• 15G Dyneema Diamond iplik 

karışımlı astar eli rahatça kavrar 

ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
• Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

özelleştirilebilir. 

Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Siyah, 

Kahverengi, Pembe, Bordo, 

Beyaz, Turuncu, Mor, Bej, Gri 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

 
• Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

 
• Kullanım alanları: Cam işleme 

operasyonları, genel bakım, 

ahşap işleme, sac-metal 

işleme, keskin küçük parçaların 

taşınması, atık işleme ve geri 

dönüşüm, nakliye ve depolama, 

inşaat. 

• Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

 
• Dyneema Diamond 

Technology yarn is used. 

Provides resistance to cuts and 

burrs as strong threads are 

used 

 
• Medium cut resistance - level C 

 
• Excellent flexibility and fit with 

high levels of protection. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: glass 

handling operations, General 

maintenance, Wood working, 

Sheet metal handling, Sharp 

small parts handling, Waste 

handling and recycling, 

Transportation & warehousing, 

Construction 
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formülü sayesinde özellikle 
kuru ortamlarda süper tutuş ve 
rahatlık sağlar. 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 
Mor, Bej, Gri 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 
Dyneema Diamond iplik 

• Daha fazla koruma ve 
kullanıldığı için kesilmelere ve daha uzun kullanım ömrü için 
çapaklara karşı dayanıklılık güçlendirilmiş başparmak 
sağlar. arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 
Orta seviye kesilme direnci - 

level C 

15G Dyneema Diamond iplik 
karışımlı astar eli rahatça kavrar 
ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 
özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

 

Kullanım alanları: Cam işleme 
operasyonları, genel bakım, 
ahşap işleme, sac-metal 
işleme, keskin küçük parçaların 
taşınması, atık işleme ve geri 
dönüşüm, nakliye ve depolama, 
inşaat. 

 

 
SMOOTH NITRILE CUT RESISTANT 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G DYNEEMA DİAMOND BLENDED LİNER, 

FULL, SMOOTH NİTRİLE COATED CUT 

RESİSTANT WORK GLOVE 

• Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

 
• Dyneema Diamond 

Technology yarn is used. 

Provides resistance to cuts and 

burrs as strong threads are 

used 

 
• Medium cut resistance - level C 

 
• Excellent flexibility and fit with 

high levels of protection. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: glass 

handling operations, General 

maintenance, Wood working, 

Sheet metal handling, Sharp 

small parts handling, Waste 

handling and recycling, 

Transportation & warehousing, 

Construction 
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Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

Dyneema Diamond 

Technology yarn is used. 

Provides resistance to cuts and 

burrs as ultra strong threads 

are used 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

Gloves can incorporate a 

increased protection and 

extended use. 

Good cut resistance- level D 

Commonly used for: general 

Maintenance, Transportation 

high levels of protection. & Warehousing, Construction, 

Wood Working, Glass 

Lining and coating colors can Handling Operation, Wet & Oily 

be customized with colors such Environment 

 

 

 

 
15G, DYNEEMA DİAMOND İPLİK KARIŞIMLI 

ASTAR, PALM, SMOOTH NİTRİL KAPLI, 

KESİLMEYE DİRENÇLİ İŞ ELDİVENİ 

 
SMOOTH NITRILE CUT RESISTANT 

 
 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KESİLMEYE DİRENÇLİ 
 

 
 

 

• Geliştirilmiş özel smooth nitril 

formülü sayesinde özellikle 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

 
• Dyneema Diamond iplik 

kullanılmıştır. Ultra güçlü iplikler 

kullanıldığı için kesilmelere ve 

çapaklara karşı dayanıklılık 

sağlar 

 
• İyi kesilme direnci seviyesi - 

level D 

 
• 15G Dyneema Diamond iplik 

karışımlı astar eli rahatça kavrar 

ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
• Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

 
• Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

 
• Kullanım alanları: Genel 

bakım, Nakliye ve Depolama, 

İnşaat, Ağaç İşleme, Cam 

Taşıma İşlemi, Islak ve Yağlı 

Ortam 
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Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

Dyneema Diamond 

Technology yarn is used. 

Provides resistance to cuts and 

burrs as ultra strong threads 

are used 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

Gloves can incorporate a 

increased protection and 

extended use. 

Good cut resistance- level D 

Commonly used for: general 

Maintenance, Transportation 

high levels of protection. & Warehousing, Construction, 

Wood Working, Glass 

Lining and coating colors can Handling Operation, Wet & Oily 

be customized with colors such Environment 

 

 

 

 
15G, DYNEEMA DİAMOND İPLİK KARIŞIMLI 

ASTAR, ¾ , SMOOTH NİTRİL KAPLI, 

KESİLMEYE DİRENÇLİ İŞ ELDİVENİ 

 
SMOOTH NITRILE CUT RESISTANT 

 
 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KESİLMEYE DİRENÇLİ 
 

 
 

 

• Geliştirilmiş özel smooth nitril 

formülü sayesinde özellikle 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

 
• Dyneema Diamond iplik 

kullanılmıştır. Ultra güçlü iplikler 

kullanıldığı için kesilmelere ve 

çapaklara karşı dayanıklılık 

sağlar. 

 
• İyi kesilme direnci seviyesi - 

level D 

 
• 15G Dyneema Diamond iplik 

karışımlı astar eli rahatça kavrar 

ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
• Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

Mor, Bej, Gri 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

 
• Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

 
• Kullanım alanları: Genel 

bakım, Nakliye ve Depolama, 

İnşaat, Ağaç İşleme, Cam 

Taşıma İşlemi, Islak ve Yağlı 

Ortam 
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SMOOTH NITRILE CUT RESISTANT 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G, DYNEEMA DİAMOND İPLİK KARIŞIMLI 

ASTAR, TAM, SMOOTH NİTRİL KAPLI, 

KESİLMEYE DİRENÇLİ İŞ ELDİVENİ 

15G DYNEEMA DIAMOND BLENDED LINER, 

FULL, SMOOTH NITRILE COATED CUT 

RESISTANT WORK GLOVE 

• Geliştirilmiş özel smooth nitril 

formülü sayesinde özellikle 

kuru ortamlarda süper tutuş ve 

rahatlık sağlar. 

 
• Dyneema Diamond iplik 

kullanılmıştır. Ultra güçlü iplikler 

kullanıldığı için kesilmelere ve 

çapaklara karşı dayanıklılık 

sağlar. 

 
• İyi kesilme direnci seviyesi - 

level D 

 
• 15G Dyneema Diamond iplik 

karışımlı astar eli rahatça kavrar 

ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
• Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 

özelleştirilebilir. 

Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Siyah, 

Kahverengi, Pembe, Bordo, 

Beyaz, Turuncu, Mor, Bej, Gri 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

 
• Daha fazla koruma ve 

daha uzun kullanım ömrü için 

güçlendirilmiş başparmak 

arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 

 
• Kullanım alanları: Genel 

bakım, Nakliye ve Depolama, 

İnşaat, Ağaç İşleme, Cam 

Taşıma İşlemi, Islak ve Yağlı 

Ortam 

• Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

 
• Dyneema Diamond 

Technology yarn is used. 

Provides resistance to cuts and 

burrs as ultra strong threads 

are used 

 
• Good cut resistance- level D 

 
• Excellent flexibility and fit with 

high levels of protection. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: general 

Maintenance, Transportation 

& Warehousing, Construction, 

Wood Working, Glass 

Handling Operation, Wet & Oily 

Environment 
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formülü sayesinde özellikle 
kuru ortamlarda süper tutuş ve 
rahatlık sağlar. 

Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 
Mor, Bej, Gri 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 
Dyneema Diamond iplik 

• Daha fazla koruma ve 
kullanıldığı için kesilmelere ve daha uzun kullanım ömrü için 
çapaklara karşı dayanıklılık güçlendirilmiş başparmak 
sağlar arası koruyucu takviye (crotch 

kaplama) ilave edilebilir. 
Üst seviye kesilme direnci - 

level E 

15G Dyneema Diamond iplik 
karışımlı astar eli rahatça kavrar 
ve konforlu bir kullanım sağlar. 

 
Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi 
özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 

 

Kullanım alanları: Parça 

taşıma, Ekipman bakım 

ve onarımı, Metal İmalatı, 
Otomotiv, Montaj, İnşaat, Cam 
Endüstrisi, Küçük Parçaların 
Kullanımı ve Montajı, Ağır 
işlerde, pürüzlü metallerin 
tutulması 

 

 
SMOOTH NITRILE CUT RESISTANT 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G DYNEEMA DIAMOND BLENDED LINER, 

PALM, SMOOTH NITRILE COATED CUT 

RESISTANT WORK GLOVE 

• Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments. 

 
• Dyneema Diamond 

Technology yarn is used. 

Provides resistance to cuts and 

burrs as extra strong threads 

are used 

 
• Excellent cut resistance- level E 

 
• Excellent flexibility and fit with 

high levels of protection. 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available. 

 
• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use. 

 
• Commonly used for: parts 

assembly and cleaning, 

Material handling, Equipment 

maintenance and repair, 

Metal Fabrication, Automotive, 

Assembly, Construction, Glass 

Industry, Small Parts Usage 

and Assembly, Handling rough 

metals in heavy work 
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formülü sayesinde özellikle 
kuru ortamlarda süper tutuş ve 
rahatlık sağlar. 

Mor, Bej, Gri 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

Dyneema Diamond iplik • Daha fazla koruma ve 
daha uzun kullanım ömrü için 

kullanıldığı için kesilmelere ve güçlendirilmiş başparmak 
çapaklara karşı dayanıklılık arası koruyucu takviye (crotch 
sağlar. kaplama) ilave edilebilir. 

 
Üst seviye kesilme direnci - • Kullanım alanları: Parça 

level E  

taşıma, Ekipman bakım 
15G Dyneema Diamond iplik ve onarımı, Metal İmalatı, 

karışımlı astar eli rahatça kavrar Otomotiv, Montaj, İnşaat, Cam 
ve konforlu bir kullanım sağlar. Endüstrisi, Küçük Parçaların 

Kullanımı ve Montajı; Ağır 
Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi tutulması 

özelleştirilebilir. Mavi, Yeşil, 
Kırmızı, Sarı, Siyah, Kahverengi, 
Pembe, Bordo, Beyaz, Turuncu, 

 

 
SMOOTH NITRILE CUT RESISTANT 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G DYNEEMA DİAMOND BLENDED 

LİNER, ¾, SMOOTH NİTRİLE COATED CUT 

RESİSTANT WORK GLOVE 

• Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments 

 
• Dyneema Diamond 

Technology yarn is used. 

Provides resistance to cuts and 

burrs as extra strong threads 

are used 

 
• Excellent cut resistance- level E 

 
• Excellent flexibility and fit with 

high levels of protection 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available 

 
• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use 

 
• Commonly used for: parts 

assembly and cleaning, 

Material handling, Equipment 

maintenance and repair, 

Metal Fabrication, Automotive, 

Assembly, Construction, Glass 

Industry, Small Parts Usage 

and Assembly, Handling rough 

metals in heavy work 
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formülü sayesinde özellikle 
kuru ortamlarda süper tutuş ve 
rahatlık sağlar. 

Beyaz, Turuncu, Mor, Bej, Gri 

7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) 

bedenleri mevcuttur. 

Dyneema Diamond iplik • Daha fazla koruma ve 
daha uzun kullanım ömrü için 

kullanıldığı için kesilmelere ve güçlendirilmiş başparmak 
çapaklara karşı dayanıklılık arası koruyucu takviye (crotch 
sağlar kaplama) ilave edilebilir. 

 
Üst seviye kesilme direnci - • Kullanım alanları: Parça 

level E  

taşıma, Ekipman bakım 
15G Dyneema Diamond iplik ve onarımı, Metal İmalatı, 

karışımlı astar eli rahatça kavrar Otomotiv, Montaj, İnşaat, Cam 
ve konforlu bir kullanım sağlar. Endüstrisi, Küçük Parçaların 

Kullanımı ve Montajı; Ağır 
Astar ve kaplama renkleri 

aşağıdaki renkler gibi tutulması 

 

Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Siyah, 
Kahverengi, Pembe, Bordo, 

 

 
SMOOTH NITRILE CUT RESISTANT 

PÜRÜSSÜZ NİTRİL KESİLMEYE DİRENÇLİ 

 
 

 

 

15G DYNEEMA DIAMOND BLENDED LINER, 

FULL, SMOOTH NITRILE COATED CUT 

RESISTANT WORK GLOVE 

• Thanks to its specially 

developed smooth nitrile 

formula, it provides super grip 

and comfort especially in dry 

environments 

 
• Dyneema Diamond 

Technology yarn is used. 

Provides resistance to cuts and 

burrs as extra strong threads 

are used 

 
• Excellent cut resistance- level E 

 
• Excellent flexibility and fit with 

high levels of protection 

 
• Lining and coating colors can 

be customized with colors such 

as; Blue, Green, Red, Yellow, 

Black, Brown, Pink, Maroon, 

White, Orange, Purple, Beige, 

Gray 

 
• 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL) sizes 

are available 

 
• Gloves can incorporate a 

reinforced thumb crotch for 

increased protection and 

extended use 

 
• Commonly used for: parts 

assembly and cleaning, 

Material handling, Equipment 

maintenance and repair, 

Metal Fabrication, Automotive, 

Assembly, Construction, Glass 

Industry, Small Parts Usage 

and Assembly, Handling rough 

metals in heavy work 
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COTTON 

PAMUK 
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S 

 

%100 pamuk interlok astar 

 

¾ ve sarı nitril kaplama, 

pürüzsüz kaplama yüzeyi 

Anatomik tasarımı sayesinde 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

 

Konfor ve güvenlik dengesi 

paketleme ve ambalaj sanayi. 

Islak ve kuru cisimleri çok iyi 
 

kavrar. 

9(L), 10(XL) bedenleri 
 

mevcuttur. 

 

 

%100 cotton interlock lining Anatomic design provides 

 
perfect fitting 

¾ and yellow nitrile coating, 

 
smooth coating surface Commonly used for: public 

 
works, furniture assembly, 

A perfect balance of comfort  

and safety supported with the cleaning, agriculture and 

 packaging 

Good wet and dry grip 9(L), 10(XL) sizes are 

 
available 

No silicone is used 
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COTTON 

PAMUK 
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%100 pamuk interlok astar  

¾ ve sarı nitril kaplama, 

pürüzsüz kaplama yüzeyi 

Anatomik tasarımı sayesinde 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

Konfor ve güvenlik dengesi 

örme bileklik ile desteklenmiştir. • Kullanım alanları: Genel işler, 

 

Islak ve kuru cisimleri çok iyi paketleme ve ambalaj sanayi, 

kavrar. hafif metal işleri 

Isı yalıtımı yaparak elinizin pH • 9(L), 10(XL) bedenleri 

değerini korur. mevcuttur. 

 

%100 cotton interlock lining Anatomic design provides 

perfect fitting 

¾ and yellow nitrile coating, 

smooth coating surface • Commonly used for: public 

works, furniture assembly, 

A perfect balance of comfort 

and safety supported with the cleaning, agriculture and 

knitted wrist packaging, light duty metal 

works 

Good wet and dry grip 

9(L), 10(XL) sizes are 

Makes thermal insulation and 

stabilizes your hands pH value 

No silicone is used 



 

 

 

 
COTTON 

PAMUK 
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%100 pamuk interlok astar  

¾ ve sarı nitril kaplama, 

pürüzsüz kaplama yüzeyi 

Anatomik tasarımı sayesinde 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

Geliştirdiğimiz özel nitril 

formülü sayesinde aşınmaya ve • Kullanım alanları: Genel işler, 

 

paketleme ve ambalaj sanayi, 

Konfor ve güvenlik dengesi 

örme bileklik ile desteklenmiştir. 

9(L), 10(XL) bedenleri 

Islak ve kuru cisimleri çok iyi 

kavrar. 

 

%100 cotton interlock lining No silicone is used 

¾ and yellow nitrile coating, 

smooth coating surface 

Anatomic design provides 

perfect fitting 

Special coating formulation • Commonly used for: public 

provides high resistance to works, furniture assembly, 

abrasion  

cleaning, agriculture and 

A perfect balance of comfort packaging, light and medium 

and safety supported with the duty metal works 

knitted wrist 

9(L), 10(XL) sizes are 

Good wet and dry grip available 
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COTTON 

PAMUK 
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%100 pamuk interlok astar  

Tam ve sarı nitril kaplama, 

pürüzsüz kaplama yüzeyi 

Anatomik tasarımı sayesinde 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

Geliştirdiğimiz özel nitril 

formülü sayesinde aşınmaya ve • Kullanım alanları: Genel işler, 

sürtünmeye dayanıklıdır.  

paketleme ve ambalaj sanayi, 

Konfor ve güvenlik dengesi hafif ve orta metal işleri. 

örme bileklik ile desteklenmiştir. • 9(L), 10(XL) bedenleri 

mevcuttur. 

Islak ve kuru cisimleri çok iyi 

kavrar. 

 

%100 cotton interlock lining No silicone is used 

Full and yellow nitrile coating, • Anatomic design provides 

smooth coating surface perfect fitting 

Special coating formulation • Commonly used for: public 

provides  high resistance to works, furniture assembly, 

abrasion  

cleaning, agriculture and 

A perfect balance of comfort packaging, light and medium 

and safety supported with the duty metal works 

knitted wrist 

9(L), 10(XL) sizes are 

Good wet and dry grip available 



 

 

 

 
COTTON 

PAMUK 
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%100 pamuk jarse astar 

 
Şardonlu iç astar 

 

Islak ve kuru cisimleri çok iyi 

kavrar. 

¾, sarı veya lacivert nitril 

kaplama, pürüzsüz kaplama 

yüzeyi 

 

Geliştirdiğimiz özel nitril 

formülü sayesinde aşınmaya ve 

sürtünmeye karşı maksimum 

 

Anatomik tasarımı sayesinde 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

Şardonlu iç astarı terlemeyi 

 

pH değerini korur. 

paketleme ve ambalaj sanayi, 

ağır metal işleri. 

 

mevcuttur. 

Konfor ve güvenlik dengesi 

 

 

%100 cotton jersey lining  

Raised inner lining Good wet and dry grip 

¾, yellow or dark blue nitrile 

coating, smooth coating 

surface 

No silicone is used 

 

Anatomic design provides 

perfect fitting 

Special coating formulation 

provides high resistance to • Commonly used for: public 

abrasion works, furniture assembly, 

 

Raised inner liner makes cleaning, agriculture and 

thermal insulation and packaging, heavy duty metal 

stabilizes your hands pH value works 

 

A perfect balance of comfort • 9(L), 10(XL) sizes are 

and safety supported with the available 



 

 

 

 
COTTON 

PAMUK 
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%100 pamuk jarse astar Konfor ve güvenlik dengesi 

 

Şardonlu iç astar 

 
Sarı veya lacivert nitril 

kaplama, pürüzsüz kaplama 

yüzeyi 

Islak ve kuru cisimleri çok iyi 

kavrar. 

 

Tam kaplama olması • Anatomik tasarımı sayesinde 

kimyasal  maddelere karşı daha eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

güvenli kullanım olanağı sağlar. kullanım sağlar. 

 
Geliştirdiğimiz özel nitril • Kullanım alanları: Otomotiv, 

formülü  sayesinde aşınmaya ve inşaat, makine sanayi, ağır 

sürtünmeye karşı maksimum sanayi, mobilya ve petrokimya 

dirençli ve daha dayanıklıdır endüstrileri, taş ve maden 

ocakları, nakliye 

Şardonlu iç astarı terlemeyi 

önler, ısı yalıtımı yaparak elinizin • 9(L), 10(XL) bedenleri 

pH değerini korur mevcuttur. 

 

 

%100 cotton jersey lining and safety supported with the 

knitted wrist 

Raised inner lining 

Good wet and dry grip 

Yellow or dark blue nitrile 

coating, smooth coating 

surface 

No silicone is used 

Anatomic design provides 

Full coating provides safer 

usage against chemicals 

Special coating formulation 

provides high resistance to 

abrasion 

 

Raised inner liner makes 

thermal insulation and 

stabilizes your hands pH value 

Commonly used for: 

machinery industry, heavy 

industry, furniture and 

petrochemical industries, 

quarries and mines. 

9(L), 10(XL) sizes are 

available 

A perfect balance of comfort 



 

 

 

 
COTTON 

PAMUK 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 

S5 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 

EN ISO:21420 

: 2020 

4111X 

CAT II 

 
S5 – FULLY NİTRİLE COATED SAFETY CUFF 

GLOVE 

 

• %100 cotton jersey lining • Raised inner liner makes 
thermal insulation and 

• Raised inner lining stabilizes your hands pH value 

• Flexible and protective • A perfect balance of comfort 
wristband made with cotton, and safety supported with the 
polyester and latex yarn mixture knitted wrist 
allows quick wearing and 
removal • Good wet and dry grip 

• Self-edged woven safety cuff • No silicone is used 
prevents raveling 

• Anatomic design provides 
• Endwise merging method perfect fitting 
makes safety cuff more durable 

• Commonly used for: 
• Dark blue nitrile coating, automotive, construction, 
smooth coating surface machinery industry, heavy 

industry, furniture and 
• Full coating provides safer petrochemical industries, 
usage against chemicals quarries and mines, heavy duty 

metal works 
• Special coating formulation 
provides high resistance to • 9(L), 10(XL) sizes are 
abrasion available 

 
S5 – PETROLCÜ ELDİVEN 

 
 

 
• %100 pamuk jarse astar dirençli ve daha dayanıklıdır. 

• Şardonlu iç astar • Şardonlu iç astarı terlemeyi 
önler, ısı yalıtımı yaparak elinizin 

• Pamuk, polyester ve pH değerini korur. 
latex iplik karışımlı esnek ve 
koruyucu bilekliği sayesinde • Konfor ve güvenlik dengesi 
takma-çıkarma kolaylığı sağlar. örme bileklik ile desteklenmiştir. 

• Biyesiz, kendinden kenarlı • Islak ve kuru cisimleri çok iyi 
bilekliği sayesinde sökülme kavrar. 
yapmaz. 

• Silikonsuzdur. 
• Uc uca birleştirme yöntemi 
bilekliği daha sağlam ve rahat • Anatomik tasarımı sayesinde 
kullanımlı yapar. eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 
• Lacivert nitril kaplama, 
pürüzsüz kaplama yüzeyi • Kullanım alanları: Otomotiv, 

inşaat, makine sanayi, ağır 
• Tam kaplama olması sanayi, mobilya ve petrokimya 
kimyasal maddelere karşı daha endüstrileri, taş ve maden 
güvenli kullanım olanağı sağlar. ocakları, nakliye, ağır metal 

işleri 
• Geliştirdiğimiz özel nitril 
formülü sayesinde aşınmaya ve • 9(L), 10(XL) bedenleri 
sürtünmeye karşı maksimum mevcuttur. 



 

 

 

%100 pamuk interlok astar  

¾ , Sarı veya lacivert nitril 

kaplama, pürüzsüz kaplama 

yüzeyi 

Anatomik tasarımı sayesinde 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

• Her iklim koşulunda uzun 

formülü sayesinde aşınmaya ve süreli kullanım kolaylığı sunar 

sürtünmeye karşı maksimum 

 

Konfor ve güvenlik dengesi 

 

paketleme ve ambalaj sanayi, 

hafif ve orta metal işleri. 

Islak ve kuru cisimleri çok iyi 

kavrar. 

9(L), 10(XL) bedenleri 

mevcuttur. 

 

 
COTTON 

PAMUK 

 
 

 

 

S6 –SUPER PERFORMANCE PLUS GLOVE 
 
 
 
 

• %100 cotton interlock lining 

 

• ¾ , Yellow or dark blue 

nitrile coating, smooth coating 

surface 

 
• Special coating formulation 

provides high resistance to 

abrasion 

 
• A perfect balance of comfort 

and safety supported with the 

knitted wrist 

 
• Good wet and dry grip 

 

• No silicone is used 

• Anatomic design provides 

perfect fitting 

 
• Comfortable longtime use in 

every whether condition 

 
• Commonly used for: public 

works, furniture assembly, 

installations, transportation, 

cleaning, agriculture and 

packaging, light and medium 

duty metal works 

 
• 9(L), 10(XL) sizes are 

available 
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%100 cotton interlock lining Anatomic design provides 

perfect fitting 

¾ , Yellow or dark blue 

nitrile coating, smooth coating • Comfortable longtime use in 

surface every whether condition 

provides high resistance to 

abrasion and tear 

 

A perfect balance of 

comfort and safety supported 

with the knitted wrist 

Commonly used for: public 

works, furniture assembly, 

cleaning, agriculture, 

packaging and construction 

works, heavy duty metal works 

9(L), 10(XL) sizes are 

Good wet and dry grip available 

 

No silicone is used 

 

 
COTTON 

PAMUK 

 
 

 

 

NKPE – ¾ KAPLI SÜPER PERFORMANS 

EKSTRA ELDİVEN 

 
 

• %100 pamuk interlok astar 

 
• ¾ , Sarı veya lacivert nitril 

kaplama, pürüzsüz kaplama 

yüzeyi 

 
• Geliştirdiğimiz özel nitril 

formülü sayesinde aşınmaya, 

sürtünmeye ve yırtılmaya karşı 

maksimum dirençli ve daha 

dayanıklıdır. 

 
• Konfor ve güvenlik dengesi 

örme bileklik ile desteklenmiştir. 

 
• Islak ve kuru cisimleri çok iyi 

kavrar. 

 
• Silikonsuzdur. 

• Anatomik tasarımı sayesinde 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

 
• Her iklim koşulunda uzun 

süreli kullanım kolaylığı sunar. 

 
• Kullanım alanları: Genel 

işler, mobilya montajı, tesisat, 

nakliye, temizlik, tarım, 

paketleme ve inşaat işleri, ağır 

metal işleri. 

 
• 9(L), 10(XL) bedenleri 

mevcuttur. 
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%100 pamuk interlok astar  

Tam , Sarı veya lacivert nitril 

kaplama, pürüzsüz kaplama 

yüzeyi 

Anatomik tasarımı sayesinde 

eli rahatça kavrar ve konforlu bir 

kullanım sağlar. 

Geliştirdiğimiz özel nitril 

formülü sayesinde aşınmaya, 

maksimum dirençli ve daha 

dayanıklıdır. 

Her iklim koşulunda uzun 

 

Konfor ve güvenlik dengesi 

 

Kullanım alanları: Genel 

nakliye, temizlik, tarım, 

paketleme ve inşaat işleri, ağır 

metal işleri. 

Islak ve kuru cisimleri çok iyi 

kavrar. 

9(L), 10(XL) bedenleri 

mevcuttur. 

 

 
COTTON 

PAMUK 

 
 

 

 

NKPE-F - FULLY COATED SUPER 

PERFORMANCE EXTRA GLOVE 

 
 

• %100 cotton interlock lining 

 

• Full , Yellow or dark blue 

nitrile coating, smooth coating 

surface 

 
• Special coating formulation 

provides high resistance to 

abrasion and tear 

 
• A perfect balance of comfort 

and safety supported with the 

knitted wrist 

 
• Good wet and dry grip 

 

• No silicone is used 

• Anatomic design provides 

perfect fitting 

 
• Comfortable longtime use in 

every whether condition 

 
• Commonly used for: public 

works, furniture assembly, 

installations, transportation, 

cleaning, agriculture, 

packaging and construction 

works, heavy duty metal works 

 
• 9(L), 10(XL) sizes are 

available 
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Sanitized has hygiene function to protects gloves and the users’ 

hands from the formation of bacteria, fungi and algae, reduces dust 

mites and odors, and provides long-lasting material protection. 

 

oluşumundan koruyan, toz akarlarını ve kokuları azaltan ve uzun 

süreli malzeme koruması sağlayan hijyen işlevine sahiptir. 

 

The CE mark makes a statement to consumers, safety professionals, 

and purchasers that the product meets industry and consumer PPE 

requirements of European Regulation 2016/425/EU. 

 

CE işareti tüketicilere, güvenlik uzmanlarına ve alıcılara ürünün 

Avrupa Birliği Yönetmeliği 2016/425’e göre endüstriyel ve tüketici 

kişisel koruyucu donanımlar gereksinimlerini karşıladığını ifade eder. 

 
This category of gloves are intended to protect the user from injuries 

that are classified as intermediate. The gloves must be marked with 

a pictogram showing the gloves protection properties and are tested 

according to the standard EN388, mechanical protection, at an 

accredited test institute. All category 2 gloves are validated and type 

certified by a Notified Body to show the validity of protection. 

 
Bu eldiven kategorisinin, kullanıcıyı orta seviye olarak sınıflandırılan 

özelliklerini gösteren bir piktogramla işaretlenmeli ve akredite bir 

laboratuvar tarafından EN388 standardına göre test edilmelidir. 

Tüm kategori 2 eldivenleri, korumanın geçerliliğini göstermek için 

onaylanmış kuruluş tarafından onaylı inceleme sertifikasına sahip 

olmalıdır. 

 
This standard specifies demands and test methods for protective 

gloves that shall protect against heat and/or fire. 

 
Bu standart, ısıya ve/veya yangına karşı koruma sağlayan eldivenler 

için olan termal performansı belirler. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

CAT II 
 

 

EN 407:2004 
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yneema® Diamond Technology fiber makes possible higher levels 

of cut protection with enhanced dexterity. The technology from 

DSM Dyneema, maker of the World’s Strongest Fiber, is capable of 

delivering twice the cut resistance in gloves the same thickness as 

previous generation fibers. This unique fiber enables gloves and 

sleeves to be ultrathin and inherently cool to the touch. 

 

Dyneema® Diamond Technoloji ipliği konforlu bir kullanım sağlayarak 

daha yüksek seviyede kesilmelere karşı korumayı mümkün kılar. 

Dünyanın en güçlü elyafının üreticisi DSM Dyneema’nın teknolojisi, 

önceki nesil elyaflarla aynı kalınlıktaki eldivenlerde iki kat daha fazla 

kesilme direnci sağlayabilir. Bu benzersiz elyaf, eldivenlerin ve 

kılıfların ultra ince ve doğal olarak dokunulduğunda soğuk olmasını 

sağlar. 

EN ISO 21420:2020 ‘Protective gloves General requirements 

and test methods’ is the new general requirements standard 

for protective gloves. This standard has superseded EN 

420:2003+A1:2009 and has been adopted by ISO to become 

a worldwide standard. It defines the general rules for comfort, 

innocuousness, marking, packaging and user notice. 

EN ISO 21420: 2020 - “Koruyucu eldivenler - Genel gereksinimler ve 

test yöntemleri”, koruyucu eldivenler için yeni genel gereksinimler 

standardıdır. Bu standart, EN 420: 2003 A1: 2009’un yerini almıştır 

ve dünya çapında bir standart haline gelmek için ISO tarafından 

benimsenmiştir. Rahatlık, zararsızlık, işaretleme, paketleme ve 

kullanıcı bildirimi için genel kuralları tanımlar. 

 
EN 388: 2016 A1: 2018 - Protective gloves against mechanical 

risks is the most common European Standard for testing gloves to 

be used in general industrial applications. In order to help users and 

safety managers determine the protection level of a pair of gloves, 

EN 388:2016 uses index values to rate the performance of a glove 

when protecting against various mechanical risks. These include 

abrasion, blade cut, tear, puncture, straight cut (TDM) and impact 

resistance. 

 
EN 388: 2016 A1: 2018 - Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler 

standardı genel endüstriyel uygulamalarda kullanılacak eldivenleri 

test etmek için kullanılan en yaygın Avrupa Standardıdır. Kullanıcıların 

bir çift eldivenin koruma düzeyini belirlemesine yardımcı olmak için 

EN 388: 2016, çeşitli mekanik risklere karşı koruma sağlarken bir 

eldivenin performansını derecelendirmek için indeks değerlerini 

kullanır. Bunlar arasında aşınma, bıçak kesimi, yırtılma, delinme, düz 

kesim (TDM) ve darbe direnci bulunur. 

 
 
 

 

  
 
 

 

EN ISO 21420: 2020 
 

 

 

EN 388:2016 

+ A1: 2018 
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EN 388: 2016 + A1: 2018 - Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler 

EN 388: 2016 + A1: 2018 - Protective Gloves Against Mechanical Risks 

SEVİYE (LEVEL) 1 2 3 4 5 

Aşınma Direnci (Çevrim Sayısı) 

Abrasion Resistance (Number of Cycles) 

 
100 

 
500 

 
2000 

 
8000 

 
- 

Couple Testi: Bıçakla Kesilme Direnci (İndeks) 

Couple Test: Blade Cut Resistance (Index) 

 
1.2 

 
2.5 

 
5.0 

 
10.0 

 
20.0 

Yırtılma Direnci (N) 

Tear Resistance (N) 

 
10 

 
25 

 
50 

 
75 

 
- 

Delinme Direnci (N) 

Puncture Resistance (N) 

 
20 

 
60 

 
100 

 
150 

 
- 

 

 
EN 388:2016 + A1: 2018 

 

 

3443EP 

3: Aşınma Direnci Abrasion Resistance 

4: Dairesel Bıçakla Kesilme Direnci Circular Blade Cut Resistance (TDM) 

4: Yırtılma Direnci Tear Resistance 

3: Delinme Direnci Puncture Resistance 

E: Düz Bıçakla Kesilme Direnci (TDM) Straight Blade Cut Resistance (TDM) 

P: Darbe Dayanımı Impact Protection 
 
 

TEST LEVEL A LEVEL B LEVEL C LEVEL D LEVEL E LEVEL F 

Düz Bıçakla Kesilme Direnci (TDM)(N) 

Straight Blade Cut Resistance (TDM) (N) 

 
2 

 
5 

 
10 

 
15 

 
22 

 
30 

Darbe Dayanımı (N) 

Impact Protection 

P - geçti, F - kaldı, X- Test edilemedi 

Marked as “P” when claimed and PASSED or NO MARKING 

if not claimed or FAILED 
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