
الوایمنى یکى از برترین فروشگاه هاى آنالین ایمنى، ترافیکى، آتش نشانى کشور

کفش ایمنی یحیی
Super 3M - مدل 89

جنس رویه: چرم
جس زیره: پلى اورتان

رنگ: مشکى
مقاومت ضربه: 200 ژول

کفش ایمنی پاتن
جنس رویه: چرم

جنس زیره
رنگ: قهوه اى

PU :

لباس کار طرح بوفالو
شامل: کاپشن و شلوار

جنس پارچه: کج راه قالمنت
 مدل: لیون

نوع دوخت: دو سوزنه

لباس کار سیلوری
رنگ : طوسى استخوانى

جنس:  پارچه فالمنت کج راه
وزن: 550 گرم
مدل: سیلورى

 پوتین ایمنی میلر
مدل استیل

جنس زیره
مقاومت ضربه: 200 ژول

کفش ایمنی ایمن پا
 مدل

جنس رویه: چرم گاوى
جنس زیره: دو دانسیته پلى اورتان

رنگ: قهوه اى
کفى: پلى اورتان معطر

خاصیت: عایق برق

3max

لباس کار دوبنده
رنگ: سرمه اى نارنجى
نوع دوخت: دو سوزنه

تعداد جیب: 8 عدد
وزن: 700 گرم

 لباس کار اورجینال
مدل: اورجینال
رنگ: سرمه اى

نوع دوخت: دو سوزنه
جنس پارچه: کج راه فالمنت

PU :

عرضه انواع محصوالت ایمنی                                                                                                                       کفش / لباس کار

 کفش فرزین
جنس: چرم گاوى

بسته شدن: بند دار 
کفى کفش: طبى

زیره: پلى اورتان
ویژگى هاى کفى: مقاوم در برابر سایش , کفى طبى

  تیشرت ساده دکمه دار
جنس پارچه:جودون پنبه

مدل:دکمه دار
رنگ:آجرى

نوع دوخت:دوسوزنه
وزن:200 گرم
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کپسول آتش نشانی
کاربرد: خاموش کننده حریق

جنس: فوالد
رنگ: قرمز

وزن: 1, 2, 3, 4,  6, 12 کیلوگرمى

شیلنگ ضد اسید آتش نشانی
جنس

رنگ: قرمز
سایز: 1 اینچ
طول: 20 متر

اسپرینکلر دیواری
جنس: آلیاژ مس

رنگ: نقره اى
سایز: 3.4 اینچ

استاندارد
مدل: دیوارى

جعبه آتش نشانی
عرض:50 *ارتفاع:60 *عمق :17

آبکارى قفل و لوال: طالیى
بدون قرقره

جنس: ورق آهن
ابعاد: 60*50 سانتى متر

کوپلینگ آتش نشانی
جنس: آلومینیوم
وزن: 1550 گرم

فشار تست : 24 بار
قطر داخلى:  100 میلیمتر

طول: 360 میلیمتر
سایز: 4 اینچ

قرقره
جنس قرقره: فلز

طول شیلنگ: 20 متر
قطر شیلنگ: 3/4 اینچ

جنس شیلنگ: پالستیک

شیلنگ آتش نشانی
جنس: الستیک طبیعى

وزن: 2250 گرم
قطر: 1/5 اینچ

طول: 20 متر

عرضه انواع محصوالت ایمنی                                                                     محصوالت آتش نشانی

ھیدرانت آتش نشانی
جنس: آلومینیوم

رنگ: نقره اى
سایز: 2 اینچ

برند: آریا

کاله ایمنی
جنس شیلد : پلى کربنات

رنگ کاله : قرمز
رنگ شیلد : مشکى

وزن خالص محصول  :1 کیلوگرم
   : POP FIRE برند

 PVC :   

UL : 
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نازل شیردار سه حالته 1.5 پالستیکی
جنس بدنه : پالستیک سخت

بسیار سبک و مقاوم
داراى نشان استاندارد ملى

سایز 1.5 اینچى
 داراى دستگیره آلومینیومى جهت

تنظیم در سه حالت جت، اسپرى و قطع
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دستکش جوشکاری
جنس رویه:چرم

جنس کف:چرم
نوع ساق:بلند

رنگ:مشکى قرمز
وزن:100 گرم

دستکش ضدبرش
جنس: کتان، التکس

رنگ: آبى، طوسى
سایز: فرى سایز
وزن: 250 گرم

برند: بوفالو

عینک شفاف
فرم فریم: گربه اى، گرد، فریم هاى خاص

رنگ فریم: طوسى، شفاف، سفید
فرم صورت: مستطیل، گرد
عینک مناسب: کار با رایانه

گوشی صداگیر ایمنی
جنس: پالستیک
نوع: روى گوشى

رنگ: قرمز
وزن: 175 گرم

ساخت کشور: چین

دستکش کف دوبل
جنس رویه:برزنت

جنس کف:چرم
نوع ساق:کوتاه
مدل:کف دوبل

عینک جوشکاری
جنس شیشه:پلى کربنات

جنس:پالستیک
مدل:دوجداره

رنگ شیشه:مشکى
رنگ فریم:قرمز

ماسک جوشکاری
وزن: 400 گرم
جنس:پالستیک

مدل:ساده
نوع:کالهى

 موارد مصرف:ساختمان سازى، خودروسازى،
کارخانجات، شهرسازى و

گوش گیر سه پله تری ام
مناسب براى: نجارى، تراشکارى، ساختمانى

 عرضه انواع محصوالت ایمنی                                                                                                دستکش/عینک/گوشی

عینک ایمنی گاگل
جنس : استات سلولز

رنگ لنز : بى رنگ
رنگ فریم : مشکى

وزن : 50 گرم
مدل : فرارى

3MH9 روگوشی       مدل
 یک محافظ خوب براى استفاده در محیط هاى
 پر سر و صدا و طاقت فرسا، با قابلیت کاهش
 ارتعاشات ناشى از سر و صدا و ایجاد راحتى
وزن، سبک  نیز  و  استفاده  حین  کاربر   براى 

راحت و قابلیت استفاده طوالنى
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3Mماسک نیم صورت
جنس ماسک
مدل:6200

نوع:نیم صورت
تعداد فیلتر مورد نیاز:دو عدد

ماسک پزشکی
داراى گیره بینى

استفاده آسان
رنگ: سفید و آبى

جنس: پارچه

کاله ایمنی ھترمن
جنس رویه: پلى اتیلن

استاندارد
سایز سر کاربر: 53 تا 64 سانتیمتر

تنظیم: ریگالژ کمربندى
مدل

وزن: 315 گرم

ماسک سوپاپ دار
جنس : نمدى
رنگ : طوسى

وزن خالص محصول : 20 گرم
استاندارد

برند
EN 149:2001+A1 : 

SPC : 

ماسک شیمیایی تمام صورت دراگر
جنس

جنس لنز: پلى کربنات
رنگ: مشکى آبى

وزن: 560گرم
مدل

برند: دراگر

 کاله ایمنی ھترمن
جنس رویه
استاندارد

سایز سر کاربر : 52 تا 61 سانتیمتر
تنظیم : رگالژ ولومى

مدل
وزن : 350 گرم

کاله ایمنی پرشین سیفتی
جنس

رنگ: زرد، سفید
مدل

وزن: 300 گرم
برند: پرشین

عرضه انواع محصوالت ایمنی                                                                          ماسک/کاله/کمربند

کاله ایمنی
جنس

مدل:دورگرد
قابلیت تنظیم:ریگالژى

جنس بند و یراق:پالستیک

X-PLORE 5500:

ABS : ABS : 
EN397 : 

MK8 : 

ABS : 

Dwarf 7 : 

 EN397 : 1995: 

MK3: 

MK8

 MK3

EPDM :

TPE :

کمربند ایمنی شوک دار پروتکتور
جنس:پلى استر، برزنت

مدل
ویژگى:شوك دار
رنگ:سبز مشکى
وزن:2000 گرم

P7000 :

کمربند ایمنی نیم پاراشوتی
جنس :پلى استر

مدل
نوع:نیم پاراشوتى
رنگ:مشکى قرمز
وزن:1500 گرم

PB70 :
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بشکه ایمنی
کاربرد: جداکننده، ضربه گیر

چنس: پلى اتیلن
رنگ: زرد

ارتفاع: 85 سانتى متر

سرعت گیر الستیکی
کاربرد: کنترل کننده سرعت

جنس: الستیکى
رنگ: مشکى

ارتفاع: 5 سانتى متر
ابعاد: 33*90 سانتى متر

گل میخ ترافیکی سوالر دو طرفه
وزن: 530 گرم

رنگ: نقره اى
طول: 13.2 سانتى متر

عرض: 12.2 سانتى متر
ارتفاع: 2 سانتى متر

جنس: آلمنیوم

محافظ ستون 70 سانتی
کاربرد: محافظ ستون

جنس: الستیک درجه یک و شبرنگ
رنگ: مشکى

طول: 70 سانتى متر
عرض: 4 سانتى متر

مخروط ترافیکی
جنس

رنگ: قرمز
اندازه: 100 سانتى متر

حلقه: دارد
شبرنگ: دارد

چراغ سراسری نور و ندا مدل عقاب 3

 گل میخ
طول: 15 سانتى متر

عرض: 15 سانتى متر
ارتفاع: 3/5 سانتى متر

رنگ: زرد
جنس بدنه

چراغ راھنمایی
ابعاد: 30*90

وزن: 4 کیلوگرم
جنس: پلى کربنات

 نوع: چراغ راهنمایى
میزان دماى مناسب: +55 تا -40

عرضه انواع محصوالت ترافیکی                                                                        محصوالت ترافیکی

چراغ گردان 220 ولت
جنس: پالستیک

رنگ: قرمز
ولتاژ: 220 ولت
وزن: 180 گرم

ساخت: چین

نیوجرسی
جنس: پلى اتیلن

طول : 200 سانتى متر
عرض : 70 سانتى متر

ارتفاع : 100 سانتى متر
وزن : 27000 گرم

PVC :

 ABS نشکن :

LED
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گارانتى: 12 ماه
خدمات پس از فروش: 10 سال

درجه حرارت مقاومت: +°80 ~ -°20
ابعاد: 21 × 36 × 120سانتیمتر

وزن: 13 کیلوگرم
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تولید و پخش تابلوھای ایمنی، عالئم راھنمایی و رانندگی و عالئم بازدارنده                       وسایل ایمنی/ تابلوھا
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عالئم ایمنیتابلوھای ھدایت مسیر

تابلوھای اسامی معابرتابلوھای اسامی اماکن

تابلوھای ترافیکیتابلوھای سوالر 60*60

آینه ھای محدب
جنس: الستیک

شکل هندسى:دایره
کاربرد:محیط داخلى محیط بیرونى

تابلوھای معکوس شمار
ابعاد

وزن : 17.4 کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

رطوبت مناسب : 80% ~ %0
دماى مناسب : 70 ~ -40

نوار شبرنگ
 جنس

رنگ : آبى
عرض : 5 سانت و 2.5 سانت

طول : 100 متر
وزن : 1000گرم

نوار خط
جنس : پلى اتیلن

رنگ : زرد
عرض : 8 سانت
طول : 300 متر
وزن : 660 گرم

 PVC :   

  815x120x610 میلیمتر:   


