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DO. TO CREATE.
BE. TO SHARE.
FLY. TO DREAM.

Το 1958 γνώρισα αυτό το φανταστικό παιδί που ονειρευόταν να γίνει πιλότος, απολάμβανε να ονειρεύεται ότι θα χτίσει αεροπορικά μοντέλα και 
τους έλικες. Άρχισε να είναι πιλότος μικρών τουριστικών αεροπλάνων επειδή αγαπούσε τη μοναδική γοητεία της αεροπορίας και έζησε για εκείνη 
την αίσθηση ελευθερίας που μπορεί να δώσει η πτήση και με το όνειρο να ανακαλύψεις και να εξερευνήσεις τον κόσμο.
Γεννήθηκε ως πιλότος και ασχολήθηκε με ακροβατικά αεροπλάνα και έγινε γνωστός στον κόσμο της αεροπορίας. Μια μέρα υπήρξε μια τρομερή 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επικοινώνησε για να σώσει μια μικρή ορεινή κοινότητα από τις φλόγες. Το έργο ήταν ακραία και επικίνδυνο, αλλά 
η αίσθηση της ελευθερίας τον οδήγησε να δεχτεί. Μέσα από τις φλόγες δάμασε τη φωτιά, δίνοντας πάλι την ελευθερία σε αυτούς τους ανθρώπους. 
Τώρα τα χρόνια έχουν περάσει, οι ακραίες θέσεις εργασίας είναι μια έντονη μνήμη, αλλά η γοητεία του, το ελεύθερο πνεύμα και το όνειρό του συ-
νεχίζουν να ζουν μέσα του, που οδηγεί με πάθος τα μεγαλύτερα αεροσκάφη που πετούν στον ουρανό που πετούν στην ανακάλυψη κόσμο. Αυτό 
ακριβώς καταδεικνύει η μάρκα Payper με το αδιαμφισβήτητο λογότυπο της έλικας που είναι γεμάτο με το όνειρο της γοητείας και της ελευθερίας.

1958’de pilot olmayı düşleyen bu fantastik çocukla tanıştım, uçak modellerini ve bunların pervanelerini hayal etmekten zevk aldı. Küçük tu-
ristik uçaklarda pilotluk yapmaya başladı, havacılığın eşsiz cazibesini sevdi ve uçmanın verebileceği özgürlük duygusu ve dünyayı keşfetme 
ve tanıma hayalleriyle yaşadı. Pilot olarak doğdu ve havacılık dünyasında akrobatik uçaklarla meşgul olmasıyla tanındı. Bir gün korkunç bir 
acil durum meydana geldi, küçük bir dağ topluluğunu yangından kurtarması için kendisi ile iletişime geçildi. Bu görev son derece tehlikeliydi, 
ancak içindeki özgürlük duygusuyla hareket ederek bu görevi kabul etti. Alevlerle burun buruna mücadele ederek yangını söndürdü ve bu 
insanlara yeni bir özgürlük sağladı. 
Bu olayın üstünden yıllar geçti, son derece zorlu görevler hatıralarda kaldı ama bu olayların çekiciliği, özgür ruhu ve hayali, dünyayı keşfetme 
yolunda daha büyük yolcu uçaklarıyla tutkuyla göklerde uçarak hala içinde yaşamaya devam ediyor.
İşte bu hikayeden yola çıkarak kolayca ayırt edilebilen pervane logosu ile Payper markası, çekicilik ve özgürlükten doğan hayal ile anlam 
kazanır. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΜΑΣ.ΜΑΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
KATALOG KALEMLERİ KATALOG KALEMLERİ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 
DOLAYLI GÖREVLİLERDOLAYLI GÖREVLİLER

ΑΜΕΣΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
DOĞRUDAN GÖREVLİLER DOĞRUDAN GÖREVLİLER 2.000 5.000160

Η Payper είναι το πνευματικό τέκνο της οικογένειας Valentini (Βαλεντίνι), εμπνευσμένο από τον υποδειγματικό πιλότο τους και σωτήρα της ζωής του, η οποία 
αποφάσισε να αφοσιωθεί στην παραγωγή ενδυμάτων εργασίας και αυτά τα είδη βιομηχανικής ένδυσης και προστασίας έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν 
τις κινήσεις του προσώπου, προστατεύοντας και εξοπλίζοντας τους εργαζόμενους με το ιδιαίτερο ως προς την αισθητική του, τυπικό ιταλικό στυλ. Η ανάπτυξη 
διαστάσεων και η εξειδίκευση που αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου φθάνουν, το 2003, κατά τη γέννηση του Industrial Wear, με σκοπό την εκβιομηχάνιση 
προηγούμενων εμπειριών, την επέκταση του καταλόγου προϊόντων, την ενίσχυση των υπηρεσιών και την απόκτηση νέων μεριδίων αγοράς. Το 2006, μετά την επέ-
κτασή του σε όλη την ιταλική επικράτεια, η εταιρεία ανέλαβε την ανάπτυξη των εξαγωγών, φτάνοντας μέσα σε λίγα χρόνια να καλύπτει όλες τις κύριες ευρωπαϊκές 
αγορές. Σήμερα διαθέτει κατάλογο με πάνω από δύο χιλίαδες αντικείμενα, με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πολυάριθμες πιστοποιήσεις, οι οποίες συνοδεύονται 
κάθε χρόνο από περισσότερες από πενήντα νέες δημιουργίες από το ιταλικό γραφείο Ε&Α (Έρευνας & Ανάπτυξης), αναζητώντας πάντα νέες αισθητικές και λειτουρ-
γικές λύσεις. Οι παραγωγές διοικούνται και υπόκεινται σε ακριβείς ελέγχους ποιότητας απευθείας από το προσωπικό τους στα τεχνικά γραφεία που βρίσκονται σε 
διάφορα μέρη του κόσμου. Το 2017 εγκαινιάστηκε το νέο κεντρικό γραφείο, ένα σύγχρονο αρχηγείο που παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοπλισμένο με 
ένα εκθετήριο 800 m2 για να δει όλη τη συλλογή Payper και μια αποθήκη εξοπλισμένη με την τελευταία γενιά έξυπνων συστημάτων εφοδιαστικής.

1980 
Προστίθεται η επιχείρηση 
πώλησης ποιοτικών 
υφασμάτων για ρούχα 
και για το σπίτι.

Giyim ve ev için, kaliteli 
kumaş ticareti faaliyetinin 
eklenmesi.

2006 
Η κάλυψη της διανομής 
στην ιταλική αγορά.

İtalyan pazarı dağıtım 
kapsamı.

2000 
Δημιουργείται το 
αποκλειστικά δικό της 
γραφείο Ε&Α (Έρευνας 
& Ανάπτυξης) για το 
σχεδιασμό των ενδυμάτων 
εργασίας.

İş kıyafeti tasarımı için kendi 
Ar-Ge ofisinin kurulması.

1969 
Αρχή με το εμπόριο 
δέρματος και την 
παραγωγή γαντιών 
εργασίας.

Deri ticareti ve iş 
eldiveni üretiminin 
başlaması.

1990
Το διεθνές εμπόριο 
εντείνεται με τα βιομηχανικά 
ενδύματα προστασίας που 
διαδίδονται σε όλο τον 
κόσμο.

Endüstriyel gerçeklerle 
tüm dünyaya yayılan 
uluslararası ticari alışverişin 
yoğunlaşması.

2003 
Έναρξη της πρώτης 
συλλογής Payper.

İlk Payper marka 
koleksiyonu lansmanının 
yapılması.

2010
Μαζική on line η πρώτη 
ιστοσελίδα "business to 
business".

Birinci "işletmeden 
işletmeye" web sitesinin 
çevrimiçi olarak hayata 
geçirilmesi.
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GEÇMİŞİMİZ.GEÇMİŞİMİZ.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
DÜNYADAKİ MERKEZLERİ DÜNYADAKİ MERKEZLERİ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
METREKARE CİNSİNDEN İTALYA’DAKİ YÜZÖLÇÜMÜMETREKARE CİNSİNDEN İTALYA’DAKİ YÜZÖLÇÜMÜ

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
DİSTRİBÜTÖRLERDİSTRİBÜTÖRLER10 50.000 2.000

Payper, kendisini, kişinin hareketlerini kolaylaştırmak, İtalyan tarzına özgü, özellikle rafine estetiğe sahip giysilerle korumak ve donatmak için tasarla-
nan iş kıyafetleri ve kurumsal giyim üretimine adamaya karar veren ve bir cankurtaran pilotu olan arkadaşının örnek yaşamından ilham alan Valentini 
ailesi fikrinden doğmuştur. 2003 yılındaki zamanla gelişen boyutsal büyüme ve uzmanlaşma, önceki deneyimleri sanayileştirmek, ürün kataloğunu 
genişletmek, hizmetleri geliştirmek ve yeni pazar payları kazanmak amacıyla, Endüstriyel Giyim’in doğuşuna ulaşmıştır. 2006 yılında, tüm İtalya top-
raklarında bir dağıtım ağına ulaştıktan sonra, işletme, başlıca Avrupa pazarlarını kapsayacak şekilde birkaç yıl içinde ortaya çıkan ihracatın gelişimini 
üstlenmiştir. Günümüzde İtalyan Ar-Ge ofisi tarafından her yıl elliden fazla yeni kreasyon ile kuşatılan ve her zaman yeni estetik ve fonksiyonel çö-
zümler arayan, sayısız patentler ve sertifikalar ile nitelendirilen iki binin üzerinde üründen oluşan bir katalog mevcuttur. Üretimler, dünyanın çeşitli 
yerlerinde bulunan teknik ofislerdeki kendi personeli tarafından, doğrudan doğruya titiz bir kalite kontrolüne tabi tutulmaktadır. 2017 yılında, tüm 
Payper koleksiyonunu ve en yeni nesil akıllı lojistik sistemleriyle donatılmış bir depoyu görüntülemek için, 800 m2’’lik bir showroom ile yenilenebilir 
enerji üreten modern bir genel merkez olan yeni merkez açılmıştır.

2013 
Επέκταση στις ξένες 
αγορές. 

Yurtdışı pazarlarında 
genişleme. 

2019
Εκκίνηση γραμμής 
υποδημάτων.

Ayakkabı hattının lansmanı.

2016 
Εφαρμογή του νέου 
αυτοματοποιημένου 
κέντρου εφοδιαστικής. 

Yeni otomatize edilmiş 
lojistik merkezinin 
gerçekleştirilmesi. 

IN PROGRESS
Περισσότερα νέα που έρχονται...

Gelmekte olan yeni haberler...
2015
Ανοιχτά γραφεία με άμεσο 
προσωπικό κοντά στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής 
που βρίσκονται σε διάφορα 
μέρη του κόσμου. 

Dünyanın çeşitli yerlerinde 
bulunan üretim tesislerine 
yakın, doğrudan kadrolu 
ofisler açılması.

2017
Άνοιγμα νέων κεντρικών 
γραφείων και εμπορικών 
καταστημάτων στην 
Ευρώπη.

Avrupa'da yeni ana 
merkezin ve ticari 
şubelerin açılması.
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PAYPER,

PAYPER,

YARATICILIK. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME.YARATICILIK. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME.
Payper, model geliştirme, ham madde temini ve profesyonel ve gündelik iş kıyafetleri üretimi alanında geniş bir de-
neyime sahip ve aynı zamanda çalışanların performansını daha güvenli, daha pratik, daha çekici hale getirmek gibi 
açık bir amaç güden, uluslararası bir İtalyan şirkettir. Kurumsal faaliyetin her adımı, kalite seçimi tarafından karakterize 
edilir. Tasarımdan lojistiğe, tüm üretim sürecinin tam bir kontrolü, aslında yüksek standartlara ulaşmayı sağlar ve za-
man içinde garanti edilir. Payper koleksiyonları çok yaratıcı ve deneyimli bir İtalyan Ar-Ge ekibi tarafından geliştiril-
miştir. Araştırmadan tarza, geliştirmeye, paketlemeye kadar her şey, en küçük ayrıntısına kadar kontrol edilir. Üretim, 
dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ortak tesislerde gerçekleştirilmektedir ve uluslararası koruma, güvenlik ve sosyal 
sorumluluk parametrelerine göre sertifikalandırılır. Doğrudan çalışanlardan oluşan teknik ofislerimiz çeşitli üretim 
alanlarında yer almaktadır ve İtalyan Laboratuar ve Kalite departmanı ile tam bir sinerji içerisinde üretim standartla-
rına ve çalışma koşullarına uygunluğu sağlamaktadır.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Η Payper είναι ταυτόχρονα ιταλική και διεθνής εταιρεία που έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης μοντέλων, 
της προμήθειας πρώτων υλών και της παραγωγής επαγγελματικών και ενδυμάτων εργασίας περιστασιακής φθοράς, με σαφή στόχο: 
την παροχή υπηρεσιών ασφαλέστεροι, πιο πρακτικοί και πιο ελκυστικοί εργαζόμενοι. Κάθε βήμα της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας χαρακτηρίζεται από μια επιλογή ποιότητας. Ο συνολικός έλεγχος ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας, από το σχεδιασμό 
έως την εφοδιαστική, καθιστά δυνατή την επίτευξη υψηλών προδιαγραφών και εγγυημένη με την πάροδο του χρόνου. Οι συλλογές 
πληρωμών αναπτύσσονται από μια ιταλική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης, πολύ δημιουργική και έμπειρη. Από την έρευνα, το στυλ, 
την ανάπτυξη, τη συσκευασία, τα πάντα ελέγχονται με κάθε λεπτομέρεια. Οι παραγωγές πραγματοποιούνται σε συνεργαζόμενα 
εργοστάσια σε διάφορα μέρη του κόσμου και πιστοποιούνται σύμφωνα με τις διεθνείς παραμέτρους προστασίας, ασφάλειας και 
κοινωνικής ευθύνης. Το τεχνικό μας τμήμα, που αποτελείται από επαγγελματίες εργαζόμενους άμεσης απασχόλησης, βρίσκονται 
σε διάφορες περιοχές της παραγωγής και, συνολικά συνεργάζονται με το Lab&Quality (ιταλικό τμήμα εργαστηρίων και ποιότητας), 
που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα παραγωγής και τις συνθήκες εργασίας. 
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PAYPER,

PAYPER,

ENDÜSTRİ 4.0ENDÜSTRİ 4.0
Payper her zaman teknolojik yeniliklere karşı dikkatli bir tavır takınmıştır, bu yüzden sektördeki Avrupa mü-

kemmelleri arasındadır. 2017’de hizmete açılan yeni merkezde, Payper, mevcut sistemlerin çevresel kalitesi-
ni ve operatörlerin iş refahını garanti altına almak ve aynı zamanda sipariş yönetimi zamanlamasını iyileştir-

mek ve verimliliği artırmak için, lojistik sistemlerinde, yönetim sistemlerini yeni robotik üretim teknolojileriyle 
bütünleştiren en yeni çözümleri hayata geçirmiştir. Tüm süreç yüksek oranda kodlanmıştır, böylece herhangi 

bir hata olasılığı ortadan kaldırılmıştır.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0
Η Payper ήταν πάντα προσεκτική στην τεχνολογική καινοτομία, γι ‘αυτό και κατατάσσεται μετα-

ξύ της ευρωπαϊκής αριστείας στον τομέα. Στις νέες εγκαταστάσεις που εγκαινιάστηκαν το 2017, η 
Payper υλοποίησε τις πιο σύγχρονες λύσεις στον τομέα της εφοδιαστικής, οι οποίες ενσωματώνουν 

συστήματα διαχείρισης με νέες τεχνολογίες ρομποτικής παραγωγής, για να διασφαλίσουν την περι-
βαλλοντική ποιότητα των εγκαταστάσεων και την ευεξία εργασίας των φορέων εκμετάλλευσης και, 

ταυτόχρονα, να βελτιώσουν τους χρόνους διαχείρισης της παραγγελίας και να αυξήσουν την παραγω-
γικότητα. Η όλη διαδικασία είναι πολύ κωδικοποιημένη εξαλείφοντας έτσι κάθε πιθανότητα σφάλματος.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
SİPARİŞİN İŞLEM SÜRESİ SİPARİŞİN İŞLEM SÜRESİ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
GÜN BAŞINA/SEVK EDİLEN ÜRÜN GÜN BAŞINA/SEVK EDİLEN ÜRÜN 

ΧΑΡΤΟΚΙΒΏΤΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ / ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΏΤΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ / ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
GÜN BAŞINA/SEVK EDİLEN KARTON GÜN BAŞINA/SEVK EDİLEN KARTON 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ / ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ / ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
YIL BAŞINA/YERİNE GETİRİLEN SİPARİŞ HATLARI YIL BAŞINA/YERİNE GETİRİLEN SİPARİŞ HATLARI 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
YIL BAŞINA/POTANSİYEL SİPARİŞ HATLARI YIL BAŞINA/POTANSİYEL SİPARİŞ HATLARI 
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PAYPER,

PAYPER,

Look Selector

  
MÜŞTERİLERİN MÜŞTERİLERİN 

HİZMETİNDE.HİZMETİNDE.

  
ΠΑΝΏ ΑΠ’ΟΛΑ Η ΠΑΝΏ ΑΠ’ΟΛΑ Η 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΛΑΤΗ.ΠΕΛΑΤΗ.

Η Payper δρα ως εταίρος εταιρειών και για το σκοπό αυτό έχει δομημένες υπηρεσίες που βελτιώνουν και βελτιστοποιούν κάθε συ-
ναλλαγή με τους πελάτες. Η έμπειρη ομάδα πωλήσεων στην περιοχή, η πολύγλωσση εξυπηρέτηση πελατών, το τμήμα εσωτερικού 
μάρκετινγκ και γραφικών αφιερώνονται καθημερινά στην οικοδόμηση στενής και διαρκούς σχέσης με τους πελάτες. Η διαδικτυακή 
πλατφόρμα παραγγελίας, η οποία διατίθεται στο payperwear.com, προσφέρει ένα γρήγορο σύστημα που σας επιτρέπει να εξοικονο-
μήσετε χρόνο, να ελέγξετε αμέσως το διαθέσιμο απόθεμα αγαθών, τις εισερχόμενες παρτίδες και να επεξεργαστείτε την παραγγελία 
εντός 24 ωρών. Ο ιστότοπος payperwear.com σας επιτρέπει να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις, τις προσφορές, τις διαφημιστικές 
σας δραστηριότητες και τον αποτελεσματικό Επιλογέα Εμφάνισης που επιτρέπει την προβολή σε πραγματικό χρόνο της τελικής εμφά-
νισης των επιλεγμένων συνδυασμών, για μια πραγματικά μοναδικά παρεχόμενη εξυπηρέτηση.

Payper, şirketlerin ortağı olarak hareket eder ve bu amaçla müşterileri ile olan her değişimi iyileştiren 
ve optimize eden yapılandırılmış hizmetler sunar. Alanında deneyimli satış ekibi, çok dilli müşteri hiz-
metleri, şirket içi pazarlama ve grafik departmanı her gün müşterilerle yakın ve kalıcı bir ilişki kurma-
ya adanmıştır. payperwear.com adresinde bulunan web sipariş platformu, zaman kazanmanıza, şu 
anda mevcut mal stoklarını hemen kontrol etmenize, gelen lotları (partileri) hemen kontrol etmenize 
ve siparişi 24 saat içinde işlemenize olanak sağlayan hızlı bir sistem sunmaktadır. payperwear.com 
web sitesi, tüm haberler, teklifler, tanıtım faaliyetleri ve etkili Kıyafet Grubu Seçicisi hakkında güncel 
bilgiler sağlar ve seçilen kombinasyonların nihai görünümünün gerçek zamanlı olarak gösterilmesini 
ve gerçekten eşsiz bir hizmet sunmasını sağlar.
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PAYPER, DO.BE.FLY.PAYPER, DO.BE.FLY.

PAYPER, DO.BE.FLY.PAYPER, DO.BE.FLY.

ΥΠΕΥΘΥΝΑΥΠΕΥΘΥΝΑ..
Φτιάχνω για να δημιουρώ / Υπάρχω για να μοιράζομαι / Πετάω για να ονειρεύομαι: αυτές είναι οι αξίες που καθοδηγούν την ομάδα Payper και που διασχίζουν ολό-
κληρη την αλυσίδα παραγωγής, επειδή έχουν τη γνώση να δημιουργούν νέα προϊόντα, να τα μοιράζονται με άλλους το όνειρο για νέα και όλο και πιο προκλητικά 

μελλοντικά δρώμενα είναι μια ολοκληρωμένη αποστολή που πραγματοποιείται χάρη στη θετική και υπεύθυνη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων ανθρώπων και 
συνεργατών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Payper συμπεριέλαβε στη διακυβέρνησή του εδώ και αρκετά χρόνια τα θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 

αναλαμβάνοντας μια γόνιμη πορεία διεθνών πιστοποιήσεων και βέλτιστων πρακτικών που αποσκοπούν στην ποιοτική ανάπτυξη, βιώσιμη και ηθική. Όλα αυτά 
μεταφράζονται στην ικανότητα ενσωμάτωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τον σεβασμό και την προστασία των συμφερόντων των κοινοτήτων με 

τις οποίες σχετίζεται αλλά και με τη διαφύλαξη των περιβαλλοντικών πόρων και τη διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενιές.

SORUMLULUK SAHİBİSORUMLULUK SAHİBİ..
Yaratmak için yapmak/Paylaşmak için olmak/Hayal etmek için uçmak: bunlar, Payper grubunu yönlendiren ve tüm üretim zincirini geçen 
değerlerdir, çünkü yeni ürünler yaratma bilgisine sahip olmak, onu başkalarıyla paylaşmak ve yeni ve gittikçe zorlaşan geleceklerin haya-

lini kurmak, dahil olan tüm insanların ve ortak gerçekliklerin olumlu ve sorumlu katkısı sayesinde gerçekleştirilen kapsayıcı bir görevdir. 
Bu nedenle Payper yönetimine birkaç yıl boyunca, Kurumsal Sosyal Sorumluluk temalarını dahil ederek, uluslararası sertifikaların 

verimli bir güzergahını ve niteliksel, sürdürülebilir ve etik gelişimini hedefleyen en iyi uygulamaları yürütmüştür. Bütün bunlar, iş 
faaliyetlerini ilgili olduğu toplulukların çıkarlarına riayet etme ve koruma ile bütünleştirebilme becerisine, aynı zamanda çevresel 

kaynakların korunmasına ve gelecek nesiller için korunmalarına da katkıda bulunmaktadır.

ΗΘΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ETİK
VE TOPLULUK

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ULUSLARARASI SERTİFİKALAR
VE ŞEFFAFLIK

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
<ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ΟΙ 4 ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ PAYPER / PAYPER’İN 4 TEMEL DİREĞİΟΙ 4 ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ PAYPER / PAYPER’İN 4 TEMEL DİREĞİ

ΠΡΟΪΟΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ÜRÜN
VE ÜRETİM
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PAYPER,PAYPER,

PAYPER,PAYPER,

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΏΝ ΕΤΑΙΡΏΝ ΠΑΡΑΓΏΓΗΣΤΏΝ ΕΤΑΙΡΏΝ ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ..
Ο όμιλος Payper εργάζεται αποκλειστικά με προμηθευτές-παραγωγούς που επιλέγονται 
με την πάροδο του χρόνου μέσω της αξιολόγησης δύο παραγόντων: το υψηλό επίπεδο 
ποιότητας των προϊόντων και την προσοχή σε δίκαιες και κοινωνικά υπεύθυνες συνθήκες 
εργασίας. Τα τεχνικά γραφεία παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση μέσω άμεσων ελέγ-
χων και ελέγχων που έχουν ανατεθεί σε ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς, έτσι ώστε οι 
παραγωγοί να τηρούν τα υψηλά πρότυπα που υποδεικνύονται από τις πιστοποιήσεις που 
απαιτούνται από την Payper.

ULUSLARARASI SERTİFİKALAR VE ŞEFFAFLIK

ÜRETİCİÜRETİCİ
PARTNERLERİNPARTNERLERİN

SEÇİMİ VE İZLENMESİSEÇİMİ VE İZLENMESİ..
Payper grubu sadece iki faktörün değerlendirilmesi ile zaman içinde seçilen tedarikçi-ü-
reticilerle işbirliği yapar. Bunlar, yüksek ürün kalitesi standartları ve adil ve sosyal olarak 
sorumlu çalışma koşullarına dikkat eder. Teknik ofisler bağımsız uluslararası kuruluşlar ta-
rafından görevlendirilen doğrudan kontroller ve denetimler yoluyla durumu sürekli izler. 
Böylece üreticiler Payper tarafından istenen sertifikalarla belirtilen yüksek standartlara 
riayet ederler.
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BIO BIO

PAYPER,PAYPER, PAYPER,PAYPER,
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΏΓΗ

100% ΠΑΡΑΓΏΓΗ 100% ΠΑΡΑΓΏΓΗ 
ΒΑΣΕΙ ΗΘΙΚΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΗΘΙΚΗΣ, 

0% ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ 0% ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ..

Ο εταιρικός στόχος μεσοπρόθεσμα είναι η επίτευξη του 100% 
της παραγωγής δερμάτινων ειδών με ηθική πιστοποίηση μέσω 
μιας αλυσίδας που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τις πρώτες ύλες, 
τις διεργασίες και το τελικό προϊόν. Ήδη σήμερα, με τη συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα Zero Discharge of Hazardous 
Chemicals (Μηδενική Εκροή Επικίνδυνων Χημικών), 
το σύνολο της παραγωγής της Payper εμπίπτει 
στις παραμέτρους του ευρωπαϊκού κανονισμού 
REACH (ΕΚ αριθ. 1907/2006), ο οποίος καταγρά-
φει, αξιολογεί, εγκρίνει και περιορίζει τη χρήση 
χημικών ουσιών. Επίσης, σχεδιάζεται η έναρξη 
νέων σειρών μπλουζών και μπλουζών που παράγο-
νται αποκλειστικά με βιολογικό βαμβάκι που παράγεται 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η μη κερδοσκοπική οργά-
νωση Better Cotton Initiative (BCI - Πρωτοβουλία για Καλύτερο 
Βαμβάκι), η οποία στοχεύει στη δημιουργία παγκόσμιας παρα-
γωγής βαμβακιού πιο βιώσιμη για το περιβάλλον και για τους 
ανθρώπους που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής.

ÜRÜN VE ÜRETİM

ÜRETİCİ ÜRETİCİ 
PARTNERLERİN PARTNERLERİN 
SEÇİMİ VE SEÇİMİ VE 
İZLENMESİİZLENMESİ..
Kurumsal amaç, orta vadede, tamamen ham mad-
de, proses ve nihai ürün tarafından kontrol edilen 
bir zincir vasıtasıyla etik sertifikalı konfeksiyon üre-

timinin %100’ünün gerçekleştirilmesidir. Zaten 
bugün, Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarj 

programına katılarak, Payper üretiminin 
toplamı, kimyasal maddelerin kullanımını 
kaydeden, değerlendiren, onaylayan ve 
kısıtlayan Avrupa REACH düzenlemesinin 
(1907/2006 sayılı CE Yönetmeliği) para-

metreleri dahilindedir. Amacı, dünyadaki 
pamuk üretimini çevre ve üretim sürecine 

dahil olan insanlar için daha sürdürülebilir hale 
getirmek olan ve ayrıca, kar amacı gütmeyen bir kuru-
luş olan Better Cotton Initiative (BCI) tarafından belir-
lenen kriterlere göre üretilen organik pamuktan yapı-
lan yeni tshirt ve sweatshirtlerin piyasaya sunulması 
da planlanmaktadır.

100%
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

SERTİFİKALI

SUNSET 
LINE 
T-shirt

SUNSET 
HATTI

T-shirt T-shirt 
Φουτερ

T-shirts 
Sweatshirt

 IN PROGRESS
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PAYPER,PAYPER,

PAYPER,PAYPER,PAYPER,PAYPER,

PAYPER,PAYPER,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΏΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ..
Η ομάδα Payper έχει πραγματοποιήσει επιλογές για τη μείωση 
των εκπομπών CO2: Τα κεντρικά γραφεία στην πραγματικότητα 
τροφοδοτούνται κατά 100% από ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 
(ηλιακή) και επιλέγονται εταιρείες μεταφορών, αεροπορικές και 
ναυτιλιακές, τελευταίας γενιάς με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
και αντίκτυπο στο περιβάλλον.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

EN DÜŞÜK EN DÜŞÜK 
ÇEVRESEL ETKİÇEVRESEL ETKİ..
Payper grubu, CO2 emisyonlarını azaltmak için şu seçenekleri ge-
liştirmiştir: gerçekten de merkez yenilenebilir enerjiyle (güneş 
enerjisi) %100 desteklenmiş ve en son nesil düşük enerjili ve çev-
resel etkili nakliye şirketleri seçilmiştir.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ..
Ο λαός και η ευημερία της κοινότητας βρίσκονται στο επίκεντρο του υπεύθυνου ορά-

ματος της ομάδας Payper, η οποία λειτουργεί πάντα με σεβασμό στις ίσες ευκαιρίες, την 
πολυπολιτισμικότητα, την προστασία της υγείας και της ευημερίας του εργαζομένου και της 

οικογένειάς του. Κάθε χρόνο η εταιρεία υποστηρίζει, με εθελοντικό ταμείο, δαπάνες σχετικές με τη μελέτη, την 
κατάρτιση και την εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη. Προσφέρει επίσης τον εξοπλισμό του για πρωτοβουλίες κοι-
νωνικού και δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως επιστημονικές αποστολές, ανθρωπιστική βοήθεια προς τον Ερυθρό 
Σταυρό και σε πληθυσμούς που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και αθλητικές εκδηλώσεις για την ευαισθη-
τοποίηση σχετικά με την πρόληψη και την ιατρική έρευνα.

ETİK VE TOPLULUK

REFAH VE KÜLTÜRREFAH VE KÜLTÜR..
Kişiler ve toplumun refahı, her zaman fırsat eşitliği, çok kültürlülük, sağlığın korunması ve çalışanın ve ailesinin 
refahı ile ilgili olarak çalışan Payper grubunun sorumluluk vizyonunun merkezindedir. Şirket her yıl, gönüllü bir 
fonla çalışma, eğitim ve özel tıbbi bakım ile ilgili harcamaları desteklemektedir. Ayrıca, bilimsel keşifler, Kızıl Haç’a 
insani yardım ve sosyal felaketler ve korunma ve tıbbi araştırma konusundaki farkındalığı artırmak için doğal 
afetlerden ve spor olaylarından etkilenen nüfus gibi sosyal ve kamu yararına yönelik teçhizatlar sunmaktadır.

ΕΥΗΜΕΡΙΑ / REFAHΕΥΗΜΕΡΙΑ / REFAH

ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

EĞİTİM
VE ÖĞRETİM

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
TIBBİ BAKIMLAR

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / TOPLUMΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / TOPLUM

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ARAŞTIRMA

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
DAYANIŞMA
VE TAAHHÜT

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΓΝΩΣΗΣ
FARKINDALIK 

ETKİNLİKLERİ VE 
OLAYLARI
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ENDEKS

1212

http://www.payperwear.com


14

106

38

114

46

130

80

138

94 104

90
142
146
148
150
154
1 6 1
170
173

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / AKSESUARLAR

BIG SIZE

MATCHING LOOK

LOCK SYSTEM

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ / BEDEN KILAVUZU

ΣΥΜΒΟΛΑ / SEMBOLLER

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / SERTİFİKALAR

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / FAYDALI BİLGİLER

ΕΥΡΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ (-ΩΝ / ÜRÜN ADI

TECH-NIK LINE MULTIPRO INDUSTRY

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ
DERI ELDIVEN

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
KAYNAK İŞLEMLERİ İÇİN AKSESUARLAR

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ
ISIYA DAYANIKLI ELDİVENLER

ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
KAPLAMA ELDİVENLER

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΚΟΠΗ
KESİLMEYE KARŞI DAYANIKLI ELDİVENLER

ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
MİNİMUM RİSKLİ İŞLER İÇİN ELDİVENLER

ΥΨΗΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK

1313
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> 130
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 Worker
TECH-NIK LINE
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[001464-0438]

M
an

165 g 5/50 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Tech-nik line  

Corporate
Δύο χρωματιστά μπλουζάκια, θήκη για στήθος με στήριγμα για στυλό, ραμμένες ραφές και ενι-
σχυτική ταινία. 

Göğüs kısmında kalem tutuculu ve kapaklı küçük bir cebi olan iki renkli tişört. Kapalı yakası dikiş-
lidir ve yanları takviye şeritle tasarlanmıştır. 

Ύφασμα 60% ΒΑΜΒΑΚ + 40% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, 
ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ

Kumaş %60 PAMUK + %40 POLYESTER,
JARSE

Κοκκινο / Χρωμα καπνου
Kırmızı / Füme

Λευκό / Χρωμα καπνου
Beyaz / Füme

Χρωμα καπνου / Μαυρο
Füme / Siyah

Μπλε ναυτικο / Βασιλικο μπλε
Lacivert / Kraliyet mavisi

Βασιλικο μπλε / Μπλε ναυτικο
Kraliyet mavisi / Lacivert

Μαυρο / Χρωμα καπνου
Siyah / FümeΡετρό / Arka

1515

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

230 g 5/50 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001465-0440]

 Tech-nik line

Company
Λεπτό δίχρωμο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με κοντό μανίκι με 3 χρωματιστά κουμπιά με μαργα-
ριτάρι, πλευρικές σχισμές, ραφή ραφής που καλύπτεται με ταιριαστή κορδέλα. 

Aynı renkte 3 düğmeli kısa kollu ve iki renkli polo. Göğüs kısmında kalem tutuculu ve kapaklı 
küçük bir cep vardır. Kol manşetleri ribanadan yapılmıştır. Yanları cepli ve kapalı yakası dikişlidir. 

Ύφασμα 60% ΒΑΜΒΑΚ + 40% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, 
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / ΛΕΥΚΟ

Kumaş %60 PAMUK + %40 POLYESTER,
PİKE

Κοκκινο / Χρωμα καπνου
Kırmızı / Füme

Λευκό / Χρωμα καπνου
Beyaz / Füme

Χρωμα καπνου / Μαυρο
Füme / Siyah

Μπλε ναυτικο / Βασιλικο μπλε
Lacivert / Kraliyet mavisi

Βασιλικο μπλε / Μπλε ναυτικο
Kraliyet mavisi / Lacivert

Μαυρο / Χρωμα καπνου
Siyah / FümeΡετρό / Arka
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[001382-0001]

M
an

300 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Tech-nik line  

Work 2.0
Πουκάμισα για άνδρες, πλήρες πλαστικό φερμουάρ SBS με μεταλλικό ρυθμιστικό “autolock”, δύο 
τσέπες με φερμουάρ, θήκη πολλαπλών λειτουργιών με πτυσσόμενη θήκη καρτών και πτερύγιο 
κλεισίματος με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, αντανακλαστικές ζώνες ώμων, ελαστική μέση και μαν-
σέλες, διπλό ραφή στο λαιμό, στα μανίκια και στη μέση και ενισχυτική ταινία στο λαιμό. Υδατοα-
πωθητική επεξεργασία υφασμάτων. 

Metal “autolock” kaydırmalı, plastik SBS fermuarlı erkek sweatshirt. İki adet fermuarlı, göğüs kıs-
mında ise bir adet LOCK SYSTEM kapaklı yaka kartı tutuculu çok işlevli cebe sahiptir. Omuzlarında 
reflektör şeritler vardır. Bilek ve bel kısmı lastikli ribanadan yapılmıştır. Takviye şeritli yakası, kolları 
ve bel kısmı çift dikişlidir. Su geçirmez kumaştan yapılmıştır. 

Ύφασμα 70% ΒΑΜΒΑΚ + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER, 
FIRÇALANMIŞ YÜN

Ρετρό / Arka

Κοκκινο
Kırmızı

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Βασιλικο μπλε
Kraliyet mavisi

Χρωμα καπνου
Füme

Μαυρο
Siyah

1717

» Index

http://www.payperwear.com


M
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330 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001473-0053]

Breathable

 Tech-nik line

Performer 2.0
WP/MM 8000 MVP/GR 5000 εργονομικό ανδρικό πουκάμισο, πλήρες πλαστικό φερμουάρ SBS 
με μεταλλικό ρυθμιστικό “autolock”, δύο τσέπες με φερμουάρ, θήκη πολλαπλών λειτουργιών με 
πτυσσόμενη θήκη καρτών και πτερύγιο κλεισίματος με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, αντανακλαστι-
κές ζώνες ώμων, ελαστική μέση και μανσέλες, διπλό ραφή στο λαιμό, στα μανίκια και στη μέση και 
ενισχυτική ταινία στο λαιμό. Υδατοαπωθητική επεξεργασία υφασμάτων.

WP/MM 8000 MVP/GR 5000 Metal “autolock” kaydırmalı, plastik SBS fermuarlı, yuvarlak kollu er-
gonomik erkek sweatshirt. Yanlarda iki adet fermuarlı, göğüs kısmında ise bir adet LOCK SYSTEM 
kapaklı yaka kartı tutuculu çok işlevli cebe sahiptir. Omuzlarında 3M reflektör şeritler vardır. Bilek 
şeritleri lastikli ve cırtcırtlıdır. Stoperle ayarlanabilen lastikli bir ipe sahip çıkartılabilir bir kapüşonla 
tasarlanmıştır.

Ύφασμα 93% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ + 7% ELASTAN, 
ΜΑΛΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ

Kumaş %93 POLYESTER + %7 ELASTAN, 
YUMUŞAK KILIF

Κοκκινο / Μαυρο
Kırmızı / Siyah

Λευκό / Μαυρο
Beyaz / Siyah

Χρωμα καπνου / Μαυρο
Füme / Siyah

Μπλε ναυτικο / Μαυρο
Lacivert / Siyah

Βασιλικο μπλε / Μαυρο
Kraliyet mavisi / Siyah

Μαυρο / Μαυρο
Siyah / SiyahΡετρό / Arka
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M
an

250 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[001404-0405]

Tech-nik line  

Cargo 2.0

Παντελόνια με πολλαπλές τσέπες με αντανακλαστικές λωρίδες στο τελείωμα. Με κορδόνια ελα-
στικών και ιμάντων στη μέση, φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, ραφή καβάλο και εσωτερικό τρι-
πλό βελόνα, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες, αριστερή τσέπη με πτερύγιο, δεξιά τσέπη με διαχω-
ριστικό πτερύγιο σε δύο, δύο τσέπες οπίσθιο μέρος του οποίου το ένα με κλείσιμο του πτερυγίου.

Bel kısmı lastikli ve kemer köprülü çok cepli pantolon. Fermuarlı ve düğmeli bir modeldir. Panto-
lon ağı dikişli ve bacakların iç kısmı üç dikişlidir. Önde iki adet klasik kesimli, sol tarafında bir adet 
kapaklı ve emniyet fermuarlı, sağ tarafında metre tutucusu için bir adet iki bölmeli kapaklı, arka 
tarafında ise bir tanesi kapaklı olmak üzere iki adet cebe sahiptir.

Ύφασμα 65% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ + 35% ΒΑΜΒΑΚ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %65 POLYESTER + %35 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Ρετρό / Arka

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Βασιλικο μπλε
Kraliyet mavisi

Χρωμα καπνου
Füme

Μαυρο
Siyah

Κοκκινο
Kırmızı
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265 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000321-0084]

 Tech-nik line

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %100 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Canyon
Βερμούδες για γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ 
και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και 
τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λειτουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα με πτε-
ρύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermuarlı ve metal düğmeli dört mevsim unisex pantolon. 
Klasik kesimlidir ve önde iki adet cebi vardır. Bir adet fermuarlı, yan tarafında bir adet LOCK SYSTEM, 
sol tarafında bir adet metre tutucusu olan çift cep, iki adet arkada, bir adet açık ve bir adet kapaklı ve 
cırtcırtlı cebe sahiptir. Arka cebi kontrast dikişli eklemeler ve reflektör şeritlerle tasarlanmıştır. Bacak-
ların iç kısmı üç dikişlidir.

Χρωμα καπνου / Μαυρο
Füme / Siyah

Βασιλικο μπλε / Μπλε ναυτικο
Kraliyet mavisi / Lacivert

Μπλε ναυτικο / Βασιλικο μπλε
Lacivert / Kraliyet mavisi

Ρετρό / Arka
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M
an

260 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000928-0331]
 Canyon

Worker
Παντελόνι γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και 
βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, 
μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λει-
τουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα 
με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermuar-
lı ve plastik düğmeli dört mevsim unisex panto-
lon. Klasik kesimlidir ve önde iki adet cebi vardır. 
Yan tarafında bir adet LOCK SYSTEM, bir adet 
metre tutuculu, iki adet arkada, bir adet açık ve 
bir adet kapaklı ve cırtcırtlı cebe sahiptir. Arka 
cebi kontrast üç dikişli eklemeler ve reflektör şe-
ritlerle tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΜΠΛΕ ΘΑΛΑΣΣΙ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR FİTİLLİ KUMAŞ

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Μαυρο
Siyah

Βασιλικο μπλε
Kraliyet mavisi

Χρωμα καπνου
Füme

Χακι
Haki

Ρετρό / Arka
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M
an

300 g 1/20 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001199-0376]

260 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000929-0331]

 Tech-nik line

Μπλε ναυτικο / Lacivert

Χρωμα καπνου / Füme

Μαυρο / Siyah

Worker Stretch
Παντελόνι γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και 
βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, 
μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λει-
τουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα 
με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve plastik düğmeli, dört mevsim unisex streç 
pantolon. Klasik kesimlidir ve önde iki adet cebi 
vardır. Yan tarafında bir adet LOCK SYSTEM, bir 
adet metre tutuculu, iki adet arkada, bir adet 
açık ve bir adet kapaklı ve cırtcırtlı cebe sahiptir. 
Pantolon ağı dikişlidir ve bacakların iç kısmı üç 
dikişlidir. Arka cebi kontrast üç dikişli eklemeler 
ve reflektör şeritlerle tasarlanmıştır.

Ύφασμα 98% ΒΑΜΒΑΚ + %2 ELASTAN,
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ ΥΠΟΛΕΥΚΟ

Kumaş %98 PAMUK + %2 ELASTAN,
FİTİLLİ STREÇ

Ρετρό / Arka

Safe
Μπουφάν με ραφή αντίθεση, ανακλαστικά ένθε-
τα στους ώμους και την πλάτη. Μοντέλο λεπτού 
τζην και μπροστινό κλείσιμο με κρυμμένα πλα-
στικά κουμπιά. τη θήκη smartphone, το αφαι-
ρούμενο κατόχου διακριτικού και το στήριγμα 
μαρκαδόρου στην θήκη του θώρακα με κλείσι-
μο με flap και velcro. Κλείσιμο καρπού με κουμπί 
και ρυθμιζόμενη μέση με velcro.

Kontrast dikişli, omuz ve sırt kısmı reflektör-
lü ceket. İnce kesim jeans modeldir. Ön kısmı 
plastik düğmelidir. Bir adet telefon tutucusu, 
bir adet çıkartılabilir yaka kartı tutucusu, gö-
ğüs kısmında kapaklı ve cırtcırtlı cebi üzerin-
de bir adet kalem tutucusuna sahiptir. Bilek-
leri düğmelidir ve bel kısmı cırtcırt özelliği ile 
ayarlanabilir.

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΜΠΛΕ ΘΑΛΑΣΣΙ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR FİTİLLİ KUMAŞ

Μπλε ναυτικο / Lacivert

Χρωμα καπνου / Füme

Μαυρο / Siyah

Ρετρό / Arka
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M
an

210 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

210 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001195-0067] [001204-0067]

Tech-nik line  

Caracas

Παντελόνι γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και 
βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, 
μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λει-
τουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα 
με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve plastik düğmeli erkek bermuda. Klasik 
kesimlidir ve önde iki adet cebi vardır. Yan ta-
rafında bir adet LOCK SYSTEM, bir adet metre 
tutuculu, iki adet arkada, bir adet açık ve bir 
adet kapaklı ve cırtcırtlı cebe sahiptir. Arka cebi 
kontrast üç dikişli eklemeler ve reflektör şerit-
lerle tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ / ΚΟΚΚΙΝΟ

Kumaş %100 PAMUK, YIRTILMAZ

Ρετρό / Arka

Μπλε ναυτικο / Lacivert Μπλε ναυτικο / Lacivert

Χρωμα καπνου / Füme Χρωμα καπνου / Füme

Μαυρο / Siyah Μαυρο / Siyah

Worker Summer

Παντελόνι γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και 
βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, 
μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λει-
τουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα 
με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve plastik düğmeli yazlık unisex pantolon. 
Klasik kesimlidir ve önde iki adet cebi vardır. 
Yan tarafında bir adet LOCK SYSTEM, bir adet 
metre tutuculu, iki adet arkada, bir adet açık ve 
bir adet kapaklı ve cırtcırtlı cebe sahiptir. Arka 
cebi kontrast üç dikişli eklemeler ve reflektör 
şeritlerle tasarlanmıştır.

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ / ΚΟΚΚΙΝΟ

Kumaş %100 PAMUK, YIRTILMAZ
Χακι / Haki
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350 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001078-0082]

M
an

350 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001079-0082]

 Tech-nik line

Safe Winter
Μπουφάν με ραφή αντίθεση, ανακλαστικά έν-
θετα στους ώμους και την πλάτη. Μοντέλο λε-
πτού τζην και μπροστινό κλείσιμο με κρυμμένα 
πλαστικά κουμπιά. τη θήκη smartphone, το 
αφαιρούμενο κατόχου διακριτικού και το στή-
ριγμα μαρκαδόρου στην θήκη του θώρακα με 
κλείσιμο με flap και velcro. Κλείσιμο καρπού με 
κουμπί και ρυθμιζόμενη μέση με velcro.

Kontrast dikişli, omuz ve sırt kısmı reflektör-
lü kışlık ceket. İnce kesim jeans modeldir. Ön 
kısmı plastik düğmelidir. Bir adet telefon tutu-
cusu, bir adet çıkartılabilir yaka kartı tutucusu, 
göğüs kısmında kapaklı ve cırtcırtlı cebi üze-
rinde bir adet kalem tutucusuna sahiptir. Bi-
lekleri düğmelidir ve bel kısmı cırtcırt özelliği 
ile ayarlanabilir.

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΠΛΕ ΝΑΥΤΙΚΟ

Kumaş %100 PAMUK, FIRÇALANMIŞ SATEN

Μπλε ναυτικο / Lacivert

Χρωμα καπνου / Füme

Ρετρό / Arka

Μπλε ναυτικο / Lacivert

Χρωμα καπνου / Füme

Worker Winter
Παντελόνι γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και 
βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, 
μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λει-
τουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα 
με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve plastik düğmeli kışlık unisex pantolon. 
Klasik kesimlidir ve önde iki adet cebi vardır. Yan 
tarafında bir adet LOCK SYSTEM, bir adet metre 
tutuculu, iki adet arkada, bir adet açık ve bir adet 
kapaklı ve cırtcırtlı cebe sahiptir. Arka cebi kont-
rast çift dikişli eklemeler ve reflektör şeritlerle 
tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΠΛΕ ΝΑΥΤΙΚΟ

Kumaş %100 PAMUK, FIRÇALANMIŞ SATEN

Ρετρό / Arka
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350 g260 g 1/20 pcs1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XLBIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001365-0082][001258-0331]

N
ew

N
ew

N
ew

Tech-nik line  

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΠΛΕ ΝΑΥΤΙΚΟ

Kumaş %100 PAMUK, FIRÇALANMIŞ SATEN

Worker Winter Reflex

Παντελόνι γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και 
βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, 
μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λει-
τουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα 
με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Worker Reflex

Παντελόνι γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και 
βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, 
μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λει-
τουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα 
με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve plastik düğmeli, kışlık unisex pantolon. 
Klasik kesimlidir ve önde iki adet cebi vardır. 
Yan tarafında bir adet LOCK SYSTEM, bir adet 
metre tutuculu, iki adet arkada, bir adet açık ve 
bir adet kapaklı ve cırtcırtlı cebe sahiptir. Arka 
cebi kontrast çift dikişli eklemeler ve reflektör 
şeritlerle tasarlanmıştır.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fer-
muarlı ve plastik düğmeli, dört mevsim unisex 
pantolon. Klasik kesimlidir ve önde iki adet cebi 
vardır. Yan tarafında bir adet LOCK SYSTEM, bir 
adet metre tutuculu, iki adet arkada, bir adet 
açık ve bir adet kapaklı ve cırtcırtlı cebe sahip-
tir. Arka cebi kontrast üç dikişli eklemeler ve 
reflektör şeritlerle tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΜΠΛΕ ΘΑΛΑΣΣΙ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR FİTİLLİ KUMAŞ

Μπλε ναυτικο / LacivertΜπλε ναυτικο / Lacivert

Χρωμα καπνου / FümeΧρωμα καπνου / Füme

Ρετρό / ArkaΡετρό / Arka
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[001403-0405]

250 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

 Tech-nik line

Ύφασμα 65% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ + 35% ΒΑΜΒΑΚ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %65 POLYESTER + %35 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Worker Pro

Παντελόνι γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και 
κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και τσέπη 
με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λειτουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα με πτερύγιο 
Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermuarlı ve plastik düğmeli dört mevsim unisex panto-
lon. Klasik kesimlidir ve önde iki adet cebi vardır. Yan tarafında bir adet LOCK SYSTEM, bir adet 
metre tutuculu, iki adet arkada, bir adet açık ve bir adet kapaklı ve cırtcırtlı cebe sahiptir. Arka cebi 
aynı renkte üç dikişli olarak ve reflektör şeritlerle tasarlanmıştır.

Μαυρο
Siyah

Χρωμα καπνου
Füme

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Ρετρό / Arka
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M
an

265 g 1/20 pcs

[001405-0406]

R

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

Tech-nik line  

Worker Tech

Παντελόνι γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και κλεί-
σιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και τσέπη με 
φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λειτουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα με πτερύγιο Velcro. 
Ένθετα αντίθεση και ραφή, αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermuarlı ve plastik düğmeli, diş koruyuculu dört mevsim 
unisex pantolon. Klasik kesimlidir ve önde iki adet cebi vardır. Yan tarafında bir adet LOCK SYSTEM, 
bir adet metre ve telefon tutuculu, iki adet arkada, bir adet açık ve bir adet kapaklı ve cırtcırtlı cebe 
sahiptir. Arka cebi kontrast üç dikişli eklemeler ve reflektör şeritlerle tasarlanmıştır.

Ύφασμα 65% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ + 35% ΒΑΜΒΑΚ,
ΜΑΥΡΟ / ΙΤΑΛΙΑΣ

Kumaş %65 POLYESTER + %35 PAMUK,
MEKANİK FİTİLLİ STREÇ

Ρετρό / Arka

Μαυρο / Μαυρο
Siyah / Siyah

Χρωμα καπνου / Μαυρο
Füme / Siyah

Μπλε ναυτικο / Μαυρο
Lacivert / Siyah

Πιστοποίηση για Knee Tech
Knee Tech sertifikalıdır
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 Viking  Viking
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M
an

315 g 1/15 pcs

BIG SIZESize - 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

[000436-0104]

Tech-nik line  

Viking

Ανδρικό παντελόνι, για κάθε εποχή, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό 
φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες, δύο πλαϊνές τσέπες με πτε-
ρύγιο και πιέτες, μία τσέπη με φερμουάρ στην αριστερή πλευρά, έναν ανασυρόμενο χάρακα στη 
δεξιά πλευρά, δύο πίσω τσέπες με κουμπάκι και κουμπί.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermuarlı ve metal düğmeli, cordura diz koruyuculu, dört 
mevsim erkek pantolon. Önde iç kısmı pantolonla aynı malzemeden iki adet cebi vardır. Yan ta-
rafında bir adet çıkartılabilir ve kapatılabilir yaka kartı tutuculu ve çok işlevli, bir adet fermuarlı, 
arkada iki adet açık cep ve bir adet çekiç tutucu ile tasarlanmıştır. Kontrast ve üç dikişlidir.

Ύφασμα 65% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ + 35% ΒΑΜΒΑΚ,
ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΘΟΡΙΖΩΝ / ΓΚΡΙ

Kumaş %65 POLYESTER + %35 PAMUK,
POLYESTER KARIŞIMLI KANVAS

Μπλε ναυτικο / Μαυρο
Lacivert / Siyah

Ρετρό / Arka

Βασιλικο μπλε / Μαυρο
Kraliyet mavisi / Siyah

Χρωμα καπνου / Μαυρο
Füme / Siyah

Μαυρο / Μαυρο
Siyah / Siyah

Πιστοποίηση για Knee Tech
Knee Tech sertifikalıdır
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M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

250 g 1/20 pcs

[000961-0340]

 Tech-nik line

Promotech
Δερμάτινες φόρμες με διπλό τόνο, μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ, κολάρο, ελαστικές μανσέτες 
και μανσέτες με κουμπί, δύο εμπρός θήκες με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ενισχυμένες στο κάτω 
μέρος, μεγάλη τσέπη πολλαπλών λειτουργιών, έξυπνη θήκη τηλεφώνου και αναδιπλούμενη θήκη, 
δύο πίσω τσέπες ένα με κλείστρο και ένα με δύο αντανακλαστικές λωρίδες, αντανακλαστικές σω-
ληνώσεις στο στήθος και στο κάτω μέρος της πλάτης, ελαστική στο κάτω μέρος της πλάτης και 
διπλό περίβλημα στην πλάτη για μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις.

İki renkli iş tulumu. Önü fermuarlıdır. Yakası ve bilekleri lastiklidir. Bilek şeritleri düğmelidir. Önde 
iki adet kenarları güçlendirilmiş LOCK SYSTEM, göğüs kısmında bir adet çok işlevli ve kapaklı, bir 
adet telefon tutucusu, bir adet yaka kartı tutucusu, arkada bir tanesi kapaklı olmak üzere iki adet 
ve bir adet iki reflektör şeritli cebe sahiptir. Göğüs ve sırt kısmının ucu reflektör biyelidir. Daha iyi 
hareket konforu için sırt kısmının ucu lastiklidir, sırt kısmında ise çift ekleme yapılmıştır.

Ύφασμα 65% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ + 35% ΒΑΜΒΑΚ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %65 POLYESTER + %35 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Βασιλικο μπλε / Μπλε ναυτικο
Kraliyet mavisi / Lacivert

Πρασινο φωτεινο / Κιτρινο
Jel yeşili / Sarı

Μεταλλικο γκρι / Κοκκινο
Çelik grisi / Kırmızı

Μπλε ναυτικο / Βασιλικο μπλε
Lacivert / Kraliyet mavisi

Ρετρό / Arka
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250 g 250 g1/20 pcs 1/20 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - XS S M L XL XXL 3XL - -

M
an

M
an

[000317-0064] [000319-0064]

Tech-nik line  

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %100 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Tucson
Βεστα με υφασμάτινη επένδυση διπλής όψης με 
επένδυση σε διπλό τόνο και επένδυση σε τζιν, 
μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ, μπροστινές 
τσέπες καγκουρό με πτερύγιο κλειδώματος με 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και μεταλλικό κουμπί, 
δύο θήκες θωρακισμένων με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩ-
ΜΑΤΟΣ, αποσπώμενη θήκη και κλειστό, κάτοχος 
κινητού τηλεφώνου. αντανακλαστικές σωληνώ-
σεις στην πλάτη. αντανακλαστικές ζώνες στους 
ώμους για μεγαλύτερη ασφάλεια και ορατότητα. 
Εσωτερική επένδυση ξηρής τεχνολογίας.

Kontrast iki renkli dikişlere sahip yelek. İnce 
kesim jeans modeldir. Önü fermuarlıdır. Önde 
LOCK SYSTEM kapaklı kanguru model iki adet 
cebe, çıkartılabilir ve kapatılabilir yaka kartı ve 
telefon tutucusuna sahiptir. Sırt kısmı reflektör 
biyelidir. Daha emniyetli ve görülebilir olması 
için omuzları reflektör şeritlidir. Dry-tech as-
tarlıdır.

Χρωμα καπνου / Μαυρο
Füme / Siyah

Μπλε ναυτικο / Βασιλικο μπλε
Lacivert / Kraliyet mavisi

Μαυρο / Χρωμα καπνου
Siyah / FümeΡετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %100 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Arizona
Βεστα με υφασμάτινη επένδυση διπλής όψης με 
επένδυση σε διπλό τόνο και επένδυση σε τζιν, 
μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ, μπροστινές 
τσέπες καγκουρό με πτερύγιο κλειδώματος με 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και μεταλλικό κουμπί, 
δύο θήκες θωρακισμένων με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩ-
ΜΑΤΟΣ, αποσπώμενη θήκη και κλειστό, κάτοχος 
κινητού τηλεφώνου. αντανακλαστικές σωληνώ-
σεις στην πλάτη. αντανακλαστικές ζώνες στους 
ώμους για μεγαλύτερη ασφάλεια και ορατότητα. 
Εσωτερική επένδυση ξηρής τεχνολογίας.

Kontrast iki renkli dikişlere sahip dört mevsim 
ceket. İnce kesim jeans modeldir. Önde düğ-
meli kapaklı bir fermuarı vardır. Bilekleri ve 
bel kısmı düğmeyle ayarlanabilir. Önde LOCK 
SYSTEM kapaklı kanguru model iki adet cebe, 
çıkartılabilir ve kapatılabilir yaka kartı ve tele-
fon tutucusuna sahiptir. Sırt kısmı reflektör bi-
yelidir. Daha emniyetli ve görülebilir olması için 
omuzları reflektör şeritlidir.

Χρωμα καπνου / Μαυρο
Füme / Siyah

Μπλε ναυτικο / Βασιλικο μπλε
Lacivert / Kraliyet mavisi

Μαυρο / Χρωμα καπνου
Siyah / FümeΡετρό / Arka
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M
an

250 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

250 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[000320-0064] [000318-0064]

Tech-nik line  

Χρωμα καπνου / Μαυρο
Füme / Siyah

Μπλε ναυτικο / Βασιλικο μπλε
Lacivert / Kraliyet mavisi

Μαυρο / Χρωμα καπνου
Siyah / Füme

Texas

Βερμούδες γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και 
βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, 
μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λει-
τουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα 
με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fer-
muarlı ve metal düğmeli dört mevsim unisex 
pantolon. Jeans modeldir ve önde üç adet cebi 
vardır. Yanda bir adet LOCK SYSTEM, bir adet 
fermuarlı, bir adet çok işlevli, iki adet arkada, 
bir adet açık ve bir adet kapaklı ve cırtcırtlı cebe 
sahiptir. Arka cebi kontrast dikişli eklemeler ve 
reflektör şeritlerle tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %100 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Ρετρό / Arka

Χρωμα καπνου / Μαυρο
Füme / Siyah

Μπλε ναυτικο / Βασιλικο μπλε
Lacivert / Kraliyet mavisi

Μαυρο / Χρωμα καπνου
Siyah / Füme

Sandiego

Βερμούδες για άνδρες, πλευρικά ελαστικά και 
βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, 
μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λει-
τουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα 
με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve metal düğmeli erkek bermuda. Jeans 
modeldir ve önde üç adet cebi vardır. Yanda bir 
adet LOCK SYSTEM, bir adet fermuarlı, bir adet 
çok işlevli, iki adet arkada, bir adet açık ve bir 
adet kapaklı ve cırtcırtlı cebe sahiptir. Arka cebi 
kontrast dikişli eklemeler ve reflektör şeritlerle 
tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %100 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Ρετρό / Arka
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 Protector 2.0  Defender 2.0
MULTIPRO
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[001489-0086]

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 1/20 pcs

Multipro 

Ρετρό / Arka

Safety 2.0
Πανωφόρι τύπου τζιν από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα και ηλεκτρικά 
τόξα, κατάλληλο για συγκολλητές. Με διπλές αντικρυστές ραφές, ενισχυμένες στα μανίκια και στο 
πλάι. Μία τσέπη στο στήθος δεξιά με θήκη για στυλό και καπάκι που κλείνει με velcro. Εφαρμοστή 
πλάτη για καλύτερη κάλυψη, που σφίγγει με velcro, μανίκια με ραφές και μανσέτα με λάστιχο και 
λουράκι velcro για να σφίγγει περισσότερο. Φερμουάρ με καπάκι μπροστά και κλείσιμο velcro. 
Γάντζος για θήκη καρτών.

Jean tipi antistatik pamuktan yapılmış, asit ve ateş geçirmez, elektrik arklarına dayanıklı ve kaynak-
çılar için uygun ceket. Kolları ve yan kısmı kontrast ve güçlendirilmiş dikişlerle tasarlanmıştır. Sağ 
göğüs kısmında cırtcırt kapaklı ve kalem tutuculu bir adet cep vardır. Arkasının uç kısmı daha iyi 
koruma sağlayacak ve cırtcırtla ayarlanabilecek şekilde yapılmıştır. Kol manşonlarının bilek kısmı, 
en üst seviyede rahatlık sağlamak amacıyla elastik ve cırtcırt kopçalı olarak tasarlanmıştır. Öndeki 
fermuarı, cırtcırtlı bir kapakla örtülüdür. Yaka kartı tutucusu için kancası vardır.

Ύφασμα 98% ΒΑΜΒΑΚ + 2% ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,
ΚΙΤΡΙΝΟ / ΓΚΡΙ ΥΠΟΛΕΥΚΟ

Kumaş %98 PAMUK + %2 YÜK YAYICI LİF,
MULTI-PRO FİTİLLİ KUMAŞ

Μπλε ναυτικο
Lacivert
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 1/15 pcs

[001486-0086]

 Multipro

Ρετρό / Arka

Protector 2.0

Πανωφόρι τύπου τζιν από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα και ηλεκτρικά τόξα, 
κατάλληλο για συγκολλητές. Με διπλές αντικρυστές ραφές, ενισχυμένες στα μανίκια, στο πλάι και στην 
πλάτη. Δύο τσέπες στη μέση και μία τσέπη στο στήθος δεξιά με θήκη για στυλό, όλες με καπάκι που 
κλείνει με velcro. Εφαρμοστή πλάτη για καλύτερη κάλυψη, που σφίγγει με velcro, μανίκια με ραφές και 
μανσέτα με λάστιχο και λουράκι velcro για να σφίγγει περισσότερο. Φερμουάρ με καπάκι μπροστά 
και κουμπιά-σούστες. Ανακλαστικές ταινίες 3M στους ώμους και στην πλάτη. Πλαστική αποσπώμενη 
θήκη για κάρτες.

Jean tipi antistatik pamuktan yapılmış, asit ve ateş geçirmez, elektrik arklarına dayanıklı ve kay-
nakçılar için uygun ceket. Kolları, yan ve arka kısmı kontrast ve güçlendirilmiş dikişlerle tasarlan-
mıştır. Bel kısmında iki adet, sağ göğüs kısmında ise tamamı cırtcırt kapaklı ve kalem tutuculu bir 
adet cep vardır. Arkasının uç kısmı daha iyi koruma sağlayacak ve cırtcırtla ayarlanabilecek şekilde 
yapılmıştır. Kol manşonlarının bilek kısmı, en üst seviyede rahatlık sağlamak amacıyla elastik ve 
cırtcırt kopçalı olarak tasarlanmıştır. Öndeki fermuarı, çıtçıt düğmeli bir kapakla örtülüdür. Omuz 
ve arkasının uç kısmına ışığı yansıtan 3M şeritler uygulanmıştır. Çıkartılabilir plastik yaka kartı tu-
tucusuna sahiptir.

Ύφασμα 98% ΒΑΜΒΑΚ + 2% ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,
ΚΙΤΡΙΝΟ / ΓΚΡΙ ΥΠΟΛΕΥΚΟ

Kumaş %98 PAMUK + %2 YÜK YAYICI LİF,
MULTI-PRO FİTİLLİ KUMAŞ

Μπλε ναυτικο
Lacivert

4040

» Index

http://www.payperwear.com


[001488-0086]

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 1/20 pcs

Multipro 

Protection 2.0
Παντελόνι από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα και ηλεκτρικά τόξα, κα-
τάλληλο για συγκολλητές. Εφαρμοστή ζώνη πιο ψηλή πίσω για καλύτερη κάλυψη, με λάστιχο στο 
πλάι και θηλιές στη μέση, μπροστά με φερμουάρ και κουμπί-σούστα. Διπλές αντικρυστές και ενι-
σχυμένες ραφές σε όλο το πόδι, έξω και πίσω. Μπροστινές τσέπες με κλασικό κόψιμο, μία πλαϊνή 
τσέπη με πολλαπλές θήκες στο δεξιό πόδι, δύο τσέπες πίσω, όλες με καπάκι που κλείνει με velcro. 
Ανακλαστικές ταινίες 3M στην πίσω τσέπη. 

Antistatik pamuktan yapılmış, asit ve ateş geçirmez, elektrik arklarına dayanıklı ve kaynakçılar için 
uygun pantolon. Yanları elastik, bel kısmı kemer köprülü ve ön kısmı fermuarlı ve çıtçıt düğme-
li model, daha iyi koruma sağlamak amacıyla arka kısmı daha yüksek bir kemerle tasarlanmıştır. 
Bacakların iç, dış ve arka kısmı kontrast ve güçlendirilmiş çift dikişlere sahiptir. Sağ bacağın yan 
kısmında bir adet çok işlevli klasik kesim ve arkada iki adet cebi vardır. Ceplerin hepsi cırtcırtlı 
kapaklarla tasarlanmıştır. Arka cebine ışığı yansıtan 3M şeritler uygulanmıştır. 

Ύφασμα 98% ΒΑΜΒΑΚ + 2% ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,
ΚΙΤΡΙΝΟ / ΓΚΡΙ ΥΠΟΛΕΥΚΟ

Kumaş %98 PAMUK + %2 YÜK YAYICI LİF,
MULTI-PRO FİTİLLİ KUMAŞ

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Ρετρό / Arka

4141
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M
an

M
an

BIG SIZE BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - - Size - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 280 g1/15 pcs 1/20 pcs

[001487-0086] [001575-0086]

 Multipro

Defender 2.0
Παντελόνι από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύ-
καυστο, ανθεκτικό σε οξέα και ηλεκτρικά τόξα, 
κατάλληλο για συγκολλητές. Εφαρμοστή ζώνη 
πιο ψηλή πίσω για καλύτερη κάλυψη, με λάστι-
χο στο πλάι και θηλιές στη μέση, μπροστά με 
φερμουάρ και κουμπί-σούστα. Διπλές αντικρυ-
στές και ενισχυμένες ραφές σε όλο το πόδι, έξω 
και πίσω. Μπροστινές τσέπες με κλασικό κό-
ψιμο, δύο τσέπες με πολλαπλές θήκες και μία 
τσέπη με φερμουάρ, δύο τσέπες πίσω, όλες με 
καπάκι που κλείνει με velcro. Ανακλαστικές ται-
νίες 3M στην πίσω τσέπη.

Defender Reflex 2.0
Παντελόνι από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύ-
καυστο, ανθεκτικό σε ηλεκτρικά τόξα και κα-
τάλληλο για συγκολλητές, με διπλή ανακλα-
στική ταινία, εφαρμοστή ζώνη πιο ψηλή πίσω 
για καλύτερη κάλυψη, με λάστιχο στο πλάι και 
θηλιές στη μέση, μπροστά με φερμουάρ και 
κουμπί-σούστα. Διπλές αντικρυστές και ενι-
σχυμένες ραφές σε όλο το πόδι, έξω και πίσω. 
Μπροστινές τσέπες με κλασικό κόψιμο, δύο 
τσέπες με πολλαπλές θήκες και μία τσέπη με 
φερμουάρ, δύο τσέπες πίσω, όλες με καπάκι 
που κλείνει με velcro. Ανακλαστικές ταινίες 3M 
στην πίσω τσέπη.

Antistatik pamuktan yapılmış, asit ve ateş geçir-
mez, elektrik arklarına dayanıklı ve kaynakçılar 
için uygun pantolon. Yanları elastik, bel kısmı 
kemer köprülü ve ön kısmı fermuarlı ve çıtçıt 
düğmeli model, daha iyi koruma sağlamak 
amacıyla arka kısmı daha yüksek bir kemerle 
tasarlanmıştır. Bacakların iç, dış ve arka kısmı 
kontrast ve güçlendirilmiş çift dikişlere sahiptir. 
Önde iki adet çok işlevli ve bir adet fermuarlı 
klasik kesim ve arkada iki adet cebi vardır. Cep-
lerin hepsi cırtcırtlı kapaklarla tasarlanmıştır. 
Arka cebine ışığı yansıtan 3M şeritler uygulan-
mıştır.

Antistatik pamuktan yapılmış, asit ve ateş ge-
çirmez, elektrik arklarına dayanıklı, yansıtıcı çift 
şerit ile tasarlanmış, kaynakçılara uygun panto-
lon. Yanları elastik, bel kısmı kemer köprülü, ön 
kısmı fermuarlı ve çıtçıt düğmeli model, daha 
iyi koruma sağlamak amacıyla arka kısmı daha 
yüksek bir kemerle tasarlanmıştır. Bacakların iç, 
dış ve arka kısmı kontrast ve güçlendirilmiş çift 
dikişlere sahiptir. Önde iki adet çok işlevli ve bir 
adet fermuarlı klasik kesim cebi, arkada ise iki 
adet cebi vardır. Ceplerin hepsi cırt cırtlı kapak-
larla tasarlanmıştır. Arka cebine ışığı yansıtan 
3M şeritler uygulanmıştır.

Ύφασμα 98% ΒΑΜΒΑΚ + 2% ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,
ΚΙΤΡΙΝΟ / ΓΚΡΙ ΥΠΟΛΕΥΚΟ

Kumaş %98 PAMUK + %2 YÜK YAYICI LİF,
MULTI-PRO FİTİLLİ KUMAŞ

Ύφασμα 98% ΒΑΜΒΑΚ + 2% ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,
ΚΙΤΡΙΝΟ / ΓΚΡΙ ΥΠΟΛΕΥΚΟ

Kumaş %98 PAMUK + %2 YÜK YAYICI LİF,
MULTI-PRO FİTİLLİ KUMAŞ

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Ρετρό / Arka Ρετρό / Arka

4242

» Index
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 1/10 pcs

[001485-0086]

Multipro 

Total-pro 2.0

Φόρμα από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα και ηλεκτρικά τόξα, κατάλλη-
λο για συγκολλητές. Φερμουάρ μπροστά με διπλό οδηγό και καπάκι που κλείνει με velcro. Μανίκια 
με ραφές και μανσέτα με λάστιχο και λουράκι velcro για να σφίγγει περισσότερο. Πίσω με λάστιχο 
στη μέση και πιέτες για ευκολία κινήσεων. Διπλές αντικρυστές ραφές, ενισχυμένες στα μανίκια, 
στο πλάι και στην πλάτη. Δύο τσέπες στη μέση, μία τσέπη στο στήθος δεξιά με θήκη για στυλό 
και δύο τσέπες πίσω, όλες με καπάκι που κλείνει με velcro. Ανακλαστικές ταινίες 3M στους ώμους, 
στην πλάτη και στην πίσω τσέπη. Πλαστική αποσπώμενη θήκη για κάρτες.

Antistatik pamuktan yapılmış, asit ve ateş geçirmez, elektrik arklarına dayanıklı ve kaynakçılar için 
uygun tulum. Ön kısmı cırtcırt kapaklı ve çift kaydırmalı bir fermuara sahiptir. Kol manşonlarının 
bilek kısmı, en üst seviyede rahatlık sağlamak amacıyla elastik ve cırtcırt kopçalı olarak tasarlan-
mıştır. Hareket konforu sağlamak amacıyla belin arka kısmı elastik ve ek parçalıdır. Kolları, yan ve 
arka kısmı kontrast ve güçlendirilmiş çift dikişlerle tasarlanmıştır. Bel kısmında iki adet, sağ gö-
ğüs kısmında kalem tutuculu bir adet ve arka kısmında tamamı cırtcırt kapaklı iki adet cep vardır. 
Omuzlara, sırt kısmındaki robaya ve arka ceplere ışığı yansıtan 3M şeritler uygulanmıştır. Çıkartıla-
bilir plastik yaka kartı tutucusuna sahiptir.

Ύφασμα 98% ΒΑΜΒΑΚ + 2% ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,
ΚΙΤΡΙΝΟ / ΓΚΡΙ ΥΠΟΛΕΥΚΟ

Kumaş %98 PAMUK + %2 YÜK YAYICI LİF,
MULTI-PRO FİTİLLİ KUMAŞ

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Ρετρό / Arka

4343
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 Shield

4444
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

220 g 1/10 pcs

Comfort Fit

[000442-0108]

Multipro 

Shield

Υψηλής ορατότητας δύο χρωμάτων MULTIPRO πάρκα, 8 mm πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό 
ρυθμιστικό με πτερύγιο και velcro, αποσπώμενη, διαμορφωμένη και εργονομική κουκούλα με 
κορδόνι περίσφιξης, ρυθμιζόμενη ελαστική μανσέτα, μεγάλες μπροστινές τσέπες με πτερύγιο και 
κουμπί, δύο με φερμουάρ, / αποσπώμενο. Εσωτερικό: με επένδυση.

Kapaklı ve çıtçıtlı metal kaydırmalı, 8 mm plastik fermuarlı, yüksek görünürlüğe sahip iki renkli MUL-
TIPRO parka. Kapüşonu çıkartılabilir ve ipli olması sayesinde ergonomiktir. Lastikli bilekleri ayarla-
nabilir. Ön kısmı ikisi fermuarlı olmak üzere geniş ceplere sahiptir. Çıkartılabilir yaka kartı tutucusu 
vardır. İç kısmı kapitonedir.

Ύφασμα 98% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 
+ 2% ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ), ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Kumaş %98 KAPLAMA POLYESTER + %2 KARBON LİF,
PU KAPLAMA MULTİ-PRO OXFORD 300 D

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ρετρό / Arka

4545
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 Shine, Vision  Charter, Guard+  Charter

ΥΨΗΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK

4646

» Index

http://www.payperwear.com


Breathable

M
an

150 g 150 g1/50 pcs 1/50 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL - - - -

[000342-0028] [001483-0028]

La
dy

Breathable

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Avenue
Κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με κοντό ώμο 
και με αντανακλαστικές λωρίδες, καλυμμένες 
ραφές ραφής.

Avenue Lady
Κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με κοντό ώμο 
και με αντανακλαστικές λωρίδες, καλυμμένες 
ραφές ραφής.

Reflektör şeritlerle yüksek görünürlüğe sahip, 
yakası dikişli, kısa kollu ve yuvarlak yakalı tişört.

Reflektör şeritlerle yüksek görünürlüğe sahip, 
yakası dikişli, kısa kollu ve yuvarlak yakalı kadın 
tişört.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Ρετρό / Arka Ρετρό / Arka

4747
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150 g 150 g1/50 pcs 1/50 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL - - - -

M
an

Breathable Breathable

[001028-0028] [001484-0028]

La
dy

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Guard+

Ανδρικό δίχρωμο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο 
με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό 
περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, 
συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία 
αντίθεσης, ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία 
πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Guard+ Lady

Ανδρικό δίχρωμο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο 
με 4 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό 
περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, 
συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία 
αντίθεσης, ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία 
πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve aynı renkte 3 düğmeli, ref-
lektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe 
sahip iki renkli ve kısa kollu erkek polo. Yakası 
ve kol manşetleri kontrast renkte ve ribanadan 
yapılmıştır. Kaplama yaka dikişleri ve yan cep-
leri vardır.

Sedef görünümlü ve aynı renkte 4 düğmeli, ref-
lektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe 
sahip iki renkli ve kısa kollu kadın polo. Yakası 
ve kol manşetleri kontrast renkte ve ribanadan 
yapılmıştır. Kaplama yaka dikişleri ve yan cep-
leri vardır.

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ρετρό / Arka Ρετρό / Arka

Κιτρινο φθοριζων / Πρασινο
Floresan sarısı / Yeşil

Κιτρινο φθοριζων / Πρασινο
Floresan sarısı / Yeşil

4848
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150 g 150 g1/30 pcs 1/30 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL - - - -

M
an

Breathable Breathable

[001077-0028] [001482-0028]

La
dy

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Guard+ Winter

Ανδρικό δίχρωμο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο 
με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό 
περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, 
συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία 
αντίθεσης, ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία 
πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Guard+ Winter Lady

Ανδρικό δίχρωμο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο 
με 4 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό 
περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, 
συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία 
αντίθεσης, ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία 
πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve aynı renkte 3 düğmeli, ref-
lektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe 
sahip iki renkli ve uzun kollu erkek polo. Yakası 
ve kol manşetleri kontrast renkte ve ribanadan 
yapılmıştır. Kaplama yaka dikişleri ve yan cep-
leri vardır.

Sedef görünümlü ve aynı renkte 4 düğmeli, ref-
lektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe 
sahip iki renkli ve uzun kollu kadın polo. Yakası 
ve kol manşetleri kontrast renkte ve ribanadan 
yapılmıştır. Kaplama yaka dikişleri ve yan cep-
leri vardır.

Ρετρό / Arka Ρετρό / Arka

Κιτρινο φθοριζων / Πρασινο
Floresan sarısı / Yeşil

Κιτρινο φθοριζων / Πρασινο
Floresan sarısı / Yeşil

4949
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Breathable

M
an

300 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001457-0439]

240 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

Breathable

[000345-0018]

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Leader
Ανδρικό φούτερ με μεγάλη ορατότητα με ζώ-
νες, μισό φερμουάρ στο νάιλον με μεταλλικό 
ρυθμιστικό, ελαστικές μανσέτες και μέση, δύο 
μπροστινές τσέπες με καλυμμένα φερμουάρ, 
μία θήκη στήθους με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
με αποσπώμενη και επανασφραγιζόμενη θήκη 
καρτών και τσέπη με φερμουάρ ενισχυμένος

Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünür-
lüğe sahip, "autolock" metal kaydırmalı SBS 
fermuarlı erkek sweatshirt. Bel ve bilek kısmı 
lastikli ribanadan yapılmıştır. Ön kısmı kaplama 
fermuarlı iki cep, göğüs kısmı yaka kartı tutu-
cusu olan halkalı ve LOCK SYSTEM kapaklı çok 
işlevli bir cep ile tasarlanmıştır.

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Kumaş %100 POLYESTER, FIRÇALANMIŞ YÜN

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Kumaş %100 POLYESTER, FIRÇALANMIŞ YÜN

Vision
Ανδρικό φούτερ με μεγάλη ορατότητα με ζώνες 
3Μ, μισό φερμουάρ στο νάιλον με μεταλλικό 
ρυθμιστικό, ελαστικές μανσέτες και μέση, δύο 
μπροστινές τσέπες με καλυμμένα φερμουάρ, 
μία θήκη στήθους LOCK SYSTEM με αποσπώ-
μενη και επανασφραγιζόμενη θήκη καρτών και 
τσέπη με φερμουάρ ενισχυμένος.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sa-
hip, metal kaydırmalı yarım naylon fermuarlı 
erkek sweatshirt. Bel ve bilek kısmı lastikli riba-
nadan yapılmıştır. Ön kısmı kaplama fermuarlı 
iki cep, göğüs kısmı çıkartılabilir ve kapatılabilir 
yaka kartı tutucusu olan LOCK SYSTEM bir cep 
ve takviye dikişli fermuarlı bir cep ile tasarlan-
mıştır.

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ρετρό / Arka

5050

» Index

http://www.payperwear.com


280 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[000344-0069]

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΜΠΛΕ ΝΑΥΤΙΚΟ 2 ΚΟΥΜΠΙΑ

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR

Light

Ανδρικό πανωφόρι με φινίρισμα υψηλής ορατότητας με ζώνες 3Μ, γεμάτο πλαστικό φερμουάρ, 
ρυθμιζόμενο κορδόνι στη μέση, ελαστικά περικάπρπια, δύο τσέπες με φερμουάρ, μπροστινή τσέ-
πη με φερμουάρ, ενισχυμένη ραφή.

Yünden yapılmış, 3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip, plastik fermuarlı, beli ayarlana-
bilir ipli, bilekleri lastikli ipli, fermuarlı iki cepli, ön kısmı fermuarlı cepli, yakası takviye dikişli erkek 
model.

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Ρετρό / Arka

5151

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

Size - - - M - XL - - - -

120 g 1/100 pcs

[000910-0088]

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Reflex+

Γιλέκο υψηλής ορατότητας με αντανακλαστικές ζώνες, κλείσιμο με velcro, με πλήρη όψη. Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip, cırtcırtlı, tamamı kenarlı yelek.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Ρετρό / Arka

5252

» Index

http://www.payperwear.com


120 g 1/50 pcs

Size - - - M L XL - - - -

M
an

[000335-0088]

240 g 1/40 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

[000333-0087]

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Expert

Υλικό υψηλής ορατότητας με ζώνες 3M, μπρο-
στινό κλείσιμο με φερμουάρ, δύο εμπρός τσέ-
πες καγκουρό με σύστημα κλειδώματος και 
κλείσιμο Velcro, μία τσέπη στο στήθος.

Yüksek görünürlüğe sahip yelek. 3M şeritlere 
sahiptir. Önü fermuarlıdır. Önde lock system ve 
cırtcırtlı kapaklı kanguru model iki adet cebe ve 
metal düğmelere, göğüs kısmında ise bir adet 
fermuarlı cebe sahiptir.

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 60% ΒΑΜΒΑΚ + 40% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΘΟΡΙΖΩΝ

Kumaş %60 PAMUK + %40 POLYESTER,
SATEN

Master

Υψηλής ορατότητας γιλέκο, λεπτή κοπή, μο-
ντέλο τζιν με ζώνες 3Μ, μπροστινό κλείσιμο με 
φερμουάρ, δύο μπροστινές τσέπες καγκουρό με 
σύστημα κλειδώματος και κλείσιμο μεταλλικών 
κουμπιών, δύο θήκες θωρακισμένων με σύστη-
μα κλειδώματος, αποσπώμενο και αναδιπλούμε-
νο κάτοχο εμβλήματος, κάτοχο του τηλεφώνου.

İnce kesim jeans model ve yüksek görünürlüğe 
sahip yelek. 3M şeritlere sahiptir. Önü fermu-
arlıdır. Önde lock system kapaklı kanguru mo-
del iki adet cebe ve metal düğmelere, göğüs 
kısmında bir tanesi lock system olmak üzere 
iki adet cebe, çıkartılabilir ve kapatılabilir yaka 
kartı ve telefon tutucusuna sahiptir.

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Ρετρό / Arka

5353

» Index

http://www.payperwear.com


310 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001449-0090]

Breathable Breathable

M
an

310 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000343-0090]

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ,
ΜΑΛΑΚΟ 3/1 ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ 75D

Kumaş %100 POLYESTER,
YUMUŞAK KILIF 3/1 FİTİLLİ KUMAŞ 75 D

Traffic
WP/MM 8000 MVP/GR 800 Εργονομικό ανδρικό σα-
κάκι, σε δύο χρώματα σε μεγάλη ορατότητα με ζώνες 
3Μ, μανίκια raglan, σχήματος κουκούλα με δύο ραφές 
και κορδόνι περίσφιξης, μακρύ κολλημένο SBS φερ-
μουάρ, ρυθμιζόμενες μανσέτες με λουράκια καρπός 
velcro, δύο πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ, μία τσέπη 
στο στήθος, και μια τσέπη στον αριστερό βραχίονα. 

WP/MM 8000 MVP/GR 800 gizli uzun SBS fer-
muarlı, 3M şeritleri sayesinde yüksek görü-
nürlüğe sahip ergonomik erkek yelek. Yanları 
fermuarlı iki cepli, göğüs kısmı bir cepli ve çı-
kartılabilir ve kapatılabilir yaka kartı tutucusu 
ile tasarlanmıştır. 

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ρετρό / Arka

Shine
WP/MM 8000 MVP/GR 5000 Εργονομικό ανδρικό 
σακάκι, σε δύο χρώματα σε μεγάλη ορατότητα με 
ζώνες 3Μ, μανίκια raglan, σχήματος κουκούλα με 
δύο ραφές και κορδόνι περίσφιξης, μακρύ κολλη-
μένο SBS φερμουάρ, ρυθμιζόμενες μανσέτες με 
λουράκια καρπός velcro, δύο πλαϊνές τσέπες με 
φερμουάρ, μία τσέπη στο στήθος, και μια τσέπη 
στον αριστερό βραχίονα μπορεί να κλείσει.

WP/MM 8000 MVP/GR 5000 gizli uzun SBS fer-
muarlı, cırtcırtlı ipliklerle bilekleri ayarlanabilir, 
iki dikişli ve ipli kapüşonlu, reglan kollu, 3M şe-
ritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip iki 
renkli ergonomik erkek ceket. Yanları fermuarlı 
iki cepli, göğüs kısmı bir cepli ve sol kol üzerin-
de çıkartılabilir ve kapatılabilir yaka kartı tutu-
cusu olan bir cepli olarak tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ,
ΜΑΛΑΚΟ 3/1 ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ 75D

Kumaş %100 POLYESTER,
YUMUŞAK KILIF 3/1 FİTİLLİ KUMAŞ 75 D

Ρετρό / Arka

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

5454

» Index

http://www.payperwear.com


180 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001221-0379]

330 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001450-0053]

Breathable

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ 
ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ / ΓΚΡΙ

Kumaş %100 POLİÜRETAN KAPLAMA POLYESTER,
300 D OXFORD %100 PL/PU 190T TAFTA

Yard

Δίχρωμο σακάκι υψηλής ορατότητας με αντα-
νακλαστικές λωρίδες, πλήρες φερμουάρ με 
κλαπέτο, κουκούλα με πτυσσόμενο γιακά, ελα-
στική μέση και μανσέτες, δύο μεγάλες μπρο-
στινές τσέπες με πτερύγιο και Velcro, θήκη 
κυττάρων και δαχτυλίδι. Στο εσωτερικό: με 
επένδυση, μια τσέπη με velcro, ταινίες ραφές.

Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe 
sahip iki renkli ceket. Kapaklı fermuarlıdır. Yakası 
kapatılabilir kapüşonludur. Bel ve bilekleri lastik-
lidir. Ön kısmı kapaklı ve cırtcırtlı iki adet geniş 
cebe, telefon tutucusuna ve yaka kartı tutucusu 
için bağlantı halkasına sahiptir. İç kısmı kapito-
ne, cırtcırt ceplidir. Dikişleri ısı geçirmez.

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΜΑΛΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ 

Kumaş %100 POLYESTER, YUMUŞAK KILIF

Screen
WP/MM 8000 MVP/GR 5000 Εργονομικό ανδρικό 
σακάκι, σε δύο χρώματα σε μεγάλη ορατότητα με 
ζώνες 3Μ, μανίκια raglan, σχήματος κουκούλα με δύο 
ραφές και κορδόνι περίσφιξης, μακρύ κολλημένο SBS 
φερμουάρ, ρυθμιζόμενες μανσέτες με λουράκια καρ-
πός velcro,με αναδιπλούμενη κουκούλα, δύο πλαϊνές 
τσέπες με φερμουάρ, μία τσέπη στο στήθος, και μια 
τσέπη στον αριστερό βραχίονα. 

WP/MM 8000 MVP/GR 5000 gizli uzun SBS fer-
muarlı, 3M şeritleri sayesinde yüksek görünür-
lüğe sahip iki renkli ergonomik erkek ceket. 
Cırtcırtlı bilek şeritleriyle bilekleri ayarlanabilir. 
Gizli kapüşonlu. Yanları fermuarlı iki cepli, gö-
ğüs kısmı bir cepli ve sol kol bir cepli ve çıkar-
tılabilir ve kapatılabilir yaka kartı tutucusu ile 
tasarlanmıştır. 

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ρετρό / Arka

5555

» Index

http://www.payperwear.com


180 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001219-0379]

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ 
ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ / ΓΚΡΙ

Kumaş %100 POLİÜRETAN KAPLAMA POLYESTER,
300 D OXFORD %100 PL/PU 190T TAFTA

Paddock

Δίχρωμο σακάκι υψηλής ορατότητας με αντανακλαστικές λωρίδες, πλήρες φερμουάρ με κλαπέτο, 
κουκούλα με πτυσσόμενο γιακά, ελαστική μέση και μανσέτες, δύο μεγάλες μπροστινές τσέπες 
με πτερύγιο και Velcro, θήκη κυττάρων και δαχτυλίδι. Στο εσωτερικό: με επένδυση, μια τσέπη με 
velcro, ταινίες ραφές.

Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip iki renkli ceket. Kapaklı fermuarlıdır. Yakası 
kapatılabilir kapüşonludur. Bel ve bilekleri lastiklidir. Ön kısmı kapaklı ve cırtcırtlı iki adet geniş 
cebe, telefon tutucusuna ve yaka kartı tutucusu için bağlantı halkasına sahiptir. İç kısmı kapitone, 
cırtcırt ceplidir. Dikişleri ısı geçirmez.

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ρετρό / Arka

5656

» Index

http://www.payperwear.com


190 g 190 g1/5 pcs 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL - - - -

M
an

[000347-0091] [001546-0091]

La
dy

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ,
ΛΕΥΚΟ / ΑΠΑΛΟ ΜΠΛΕ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Kumaş %100 POLYESTER,
OXFORD 300D

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ,
ΛΕΥΚΟ / ΑΠΑΛΟ ΜΠΛΕ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Kumaş %100 POLYESTER,
OXFORD 300D

Hispeed

Δίχρωμο υψηλής ορατότητας σακάκι με 
3Μ ζώνες, αποσπώμενα μανίκια, φερμουάρ 
πλαστικό με ολισθητήρα μέταλλο ,με αναδι-
πλούμενη κουκούλα, ελαστικά ρεβέρ, δύο 
μπροστινές τσέπες, μία τσέπη στο στήθος με 
φερμουάρ και το κινητό τηλέφωνο, εσωτερι-
κό: παραγεμισμένο, γιακάς φλις, ένα εσωτερι-
κό θύλακα.

Hispeed Lady

Δίχρωμο υψηλής ορατότητας σακάκι με 
3Μ ζώνες, αποσπώμενα μανίκια, φερμουάρ 
πλαστικό με ολισθητήρα μέταλλο ,με αναδι-
πλούμενη κουκούλα, ελαστικά ρεβέρ, δύο 
μπροστινές τσέπες, μία τσέπη στο στήθος με 
φερμουάρ και το κινητό τηλέφωνο, εσωτερι-
κό: παραγεμισμένο, γιακάς φλις, ένα εσωτερι-
κό θύλακα.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sa-
hip iki renkli erkek ceket. Kapaklı ve cırtcırtlı, 
gizli kapüşonlu, metal kaydırmalı plastik fer-
muarlıdır. Bilekleri ayarlanabilir lastiklidir. Önde 
iki adet, göğüs kısmında ise yaka kartı tutucusu 
olan bir adet cebe sahiptir. İç kısmı kapitone, 
yakası ve omuzları yünden, dikişleri ısı geçir-
mez ve bir adet cebi vardır.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sa-
hip iki renkli kadın ceket. Kapaklı ve cırtcırtlı, 
gizli kapüşonlu, metal kaydırmalı plastik fer-
muarlıdır. Bilekleri ayarlanabilir lastiklidir. Önde 
iki adet, göğüs kısmında ise yaka kartı tutucusu 
olan bir adet cebe sahiptir. İç kısmı kapitone, 
yakası ve omuzları yünden, dikişleri ısı geçir-
mez ve bir adet cebi vardır.

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Πρασινο
Floresan sarısı / Yeşil

Ρετρό / Arka Ρετρό / Arka

5757

» Index

http://www.payperwear.com


190 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

Breathable

[000346-0091]

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ,
ΛΕΥΚΟ / ΑΠΑΛΟ ΜΠΛΕ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Kumaş %100 POLYESTER,
OXFORD 300D

Hiway

Δίχρωμο υψηλής ορατότητας σακάκι με 3Μ ζώνες, αποσπώμενα μανίκια, φερμουάρ πλαστικό 
με ολισθητήρα μέταλλο, ελαστικά ρεβέρ, δύο μπροστινές τσέπες, μία τσέπη στο στήθος με φερ-
μουάρ και το κινητό τηλέφωνο, εσωτερικό: παραγεμισμένο, γιακάς φλις, ένα εσωτερικό θύλακα.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip iki renkli ceket. Kolları çıkartılabilir. Metal kaydır-
malı plastik fermuarlıdır. Bilekleri lastiklidir. Önde iki adet, göğüs kısmında ise fermuarlı ve yaka 
kartı tutucusu olan bir adet cebe sahiptir. İç kısmı kapitone, yün yakalı ve ceplidir.

Ρετρό / Arka

Αδιάβροχο εσωτερικό μπουφάν
Kolsuz İç Ceket 

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

5858

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

285 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

BreathableComfort Fit

[000348-0092]

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Street

Δίχρωμο υψηλής ορατότητας σακάκι με 3Μ ζώνες, αποσπώμενα μανίκια, φερμουάρ πλαστικό με 
ολισθητήρα μέταλλο, ελαστικά ρεβέρ, δύο μπροστινές τσέπες, μία τσέπη στο στήθος με φερμου-
άρ και το κινητό τηλέφωνο, εσωτερικό: παραγεμισμένο, γιακάς φλις, ένα εσωτερικό θύλακα.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip ceket. Metal çift kaydırmalı, 8 mm plastik fermuarlıdır. 
Bilekleri lastiklidir. Önde iki adet fermuarlı, göğüs kısmında ise fermuarlı ve yaka kartı tutucusu olan bir 
adet cebe sahiptir. Daha basit baskı/işlemeler için göğüs üzerinde fermuarı vardır. Kol kısmında çok 
işlevli bir cep bulunur. İç kısmı yünden, cepli ve daha kolay baskı/işlemeler için fermuarlıdır.

Ύφασμα 80% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ + 20% ΒΑΜΒΑΚ,
ΛΕΥΚΟ / ΧΡΩΜΑ ΚΑΠΝΟΥ

Kumaş %80 POLYESTER + %20 PAMUK,
TAFTA POLYESTER/PAMUK

Ρετρό / Arka

Πορτοκαλι φθοριζων 
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

 Αδιάβροχο εσωτερικό μπουφάν
Kolsuz İç Ceket 

5959

» Index

http://www.payperwear.com


 Freeway  Charter  Interstate  Charter Winter

6060

» Index

http://www.payperwear.com


190 g 190 g1/5 pcs 1/5 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

M
an

Breathable

[000439-0106] [000440-0106]

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ 
ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ,ΛΕΥΚΟ / ΑΠΑΛΟ ΜΠΛΕ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Kumaş %100 POLİÜRETAN KAPLAMA POLYESTER,
OXFORD 300D

Freeway
Δίχρωμο σακάκι μεγάλης ορατότητας με ζώ-
νες 3M, πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό ολι-
σθητήρα καλυμμένο με πτερύγιο και Velcro, 
διαμορφωμένο και αποσπώμενο ή / και πτυσ-
σόμενο καπό με κολάρο, ελαστική μέση, ρυθ-
μιζόμενες μανσέτες, 4 μεγάλες μπροστινές 
τσέπες, 2 με φερμουάρ, μια θήκη στο στήθος 
με αναδιπλούμενη μάνδρα και κάτοχο εμβλή-
ματος και μια καλυμμένη τσέπη με φερμουάρ. 
Στο εσωτερικό: μαξιλαροειδές κολάρο με επέν-
δυση, εσωτερικός φερμουάρ για διευκόλυνση 
της εκτύπωσης και κέντημα, ραμμένες ραφές.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sa-
hip iki renkli ceket. Kapaklı ve cırtcırtlı, metal 
kaydırmalı plastik fermuarlıdır. Yakası çıkartıla-
bilir ve/veya kapatılabilir ipli ve kapüşonludur. 
Bel kısmı lastikli ve bilekleri ayarlanabilir. Önde 
ikisi fermuarlı olmak üzere 4 adet geniş, göğüs 
kısmında ise kalem ve yaka kartı tutucusu olan 
bir adet ve fermuarlı bir cebe sahiptir. İç kısmı 
kapitone, yakası ve omuzları mikro yünden, 
daha sade baskı ve nakış için içten fermuarlıdır. 
Dikişleri ısı geçirmez.

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ 
ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, ΛΕΥΚΟ / ΑΠΑΛΟ ΜΠΛΕ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Kumaş %100 POLİÜRETAN KAPLAMA POLYESTER,
OXFORD 300D

Interstate
Δίχρωμο σακάκι μεγάλης ορατότητας με ζώ-
νες 3M, πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό ολι-
σθητήρα καλυμμένο με πτερύγιο και Velcro, 
διαμορφωμένο και αποσπώμενο ή / και πτυσ-
σόμενο καπό με κολάρο, ελαστική μέση, ρυθ-
μιζόμενες μανσέτες, 4 μεγάλες μπροστινές 
τσέπες, 2 με φερμουάρ, μια θήκη στο στήθος 
με αναδιπλούμενη μάνδρα και κάτοχο εμβλή-
ματος και μια καλυμμένη τσέπη με φερμουάρ. 
Στο εσωτερικό: μαξιλαροειδές κολάρο με επέν-
δυση, εσωτερικός φερμουάρ για διευκόλυνση 
της εκτύπωσης και κέντημα, ραμμένες ραφές.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sa-
hip iki renkli ceket. Kolları çıkartılabilir. Kapaklı 
ve cırtcırtlı, metal kaydırmalı plastik fermuarlı-
dır. Yakası çıkartılabilir ve/veya kapatılabilir ipli 
ve kapüşonludur. Bel kısmı lastikli ve bilekleri 
ayarlanabilir. Önde ikisi fermuarlı olmak üze-
re 4 adet geniş, göğüs kısmında ise kalem ve 
yaka kartı tutucusu olan bir adet ve fermuarlı 
bir cebe sahiptir. İç kısmı kapitone, yakası ve 
omuzları mikro yünden, daha sade baskı ve na-
kış için içten fermuarlıdır. Dikişleri ısı geçirmez.

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ρετρό / Arka

6161

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

180 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001220-0379]

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Dockyard

Υψηλής ορατότητας τριπλής χρήσης πάρκα, αποτελούμενη από: ανοιχτό εξωτερικό μπουφάν, πλή-
ρες κάλυμμα με φερμουάρ, πτυσσόμενη κουκούλα, δύο μπροστινές τσέπες με πτερύγιο, υποδοχή 
κινητού τηλεφώνου και δαχτυλίδι με σήμα, μία εσωτερική τσέπη με Velcro. Αφαιρούμενο εσωτερικό: 
επένδυση με επένδυση, αποσπώμενα μανίκια με ελαστική μανσέτα RIB, ζελατινοποιημένες ραφές, 
δύο μπροστινές τσέπες με φερμουάρ, μία εσωτερική τσέπη με φερμουάρ, θερμοκολλητικές ραφές.

Yüksek görünürlüğe sahip iki renkli ve üç farklı kullanıma sahip parka. Şunlardan oluşur: Astarsız dış ce-
ket. Kaplama fermuarlıdır. Kapatılabilir kapüşonludur. Ön kısmı kapaklı iki adet cebe, telefon tutucusu-
na ve yaka kartı tutucusu için bağlantı halkasına sahiptir. Cırtcırtlı bir adet cebi vardır. Çıkartılabilir, kapi-
tone iç ceket. Lastikli ribana bilekli çıkartılabilir kollara sahiptir. Dikişleri ısı geçirmez. Ön kısmı fermuarlı 
iki adet ve fermuarlı bir adet cebe sahiptir. İç kısmında fermuarlı bir cep bulunur. Dikişleri ısı geçirmez.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ 
ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ / ΓΚΡΙ

Kumaş %100 POLİÜRETAN KAPLAMA POLYESTER,
300 D OXFORD %100 PL/PU 190T TAFTA

Ρετρό / Arka

Εσωτερικό μπουφάν
İç Ceket 

Αδιάβροχο εσωτερικό μπουφάν
Kolsuz İç Ceket 

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

6262

» Index
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M
an

170 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL -

Comfort Fit

[000349-0093]

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Airplus

Παρκα τεσσάρων χρήσεων με μεγάλη ορατότητα με ζώνες 3M, αποτελούμενο από: εξωτερικό μπουφάν 
χωρίς πλαστικό, πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό ολισθητήρα καλυμμένο με πτερύγιο και κουμπιά, σχή-
ματος κουκούλα και κορδόνι στο κολάρο, ρυθμιζόμενες ελαστικές μανσέτες, δύο μεγάλες μπροστινές τσέ-
πες με φερμουάρ πτερύγιο, κάτοχος κινητού τηλεφώνου, ταινίες ραφής. Εσωτερικό σακάκι με αποσπώμενα 
μανίκια, επένδυση από πλαστικό, πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό ρυθμιστικό, ελαστική μανσέτα, δύο 
μπροστινές τσέπες με φερμουάρ, κάτοχος εμβλήματος, κολάρο microfleece, εσωτερικό φερμουάρ.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüklü, dört farklı kullanıma sahip parka. Şunlardan oluşur: 
dışı kapitonesiz, kapaklı ve düğmeli metal kaydırmalı plastik fermuarlı ceket. Yaka kısmı kapatıla-
bilir ipli ve kapüşonlu model. Lastikli bilekleri ayarlanabilir. Ön kısmı fermuarlı ve kapaklı, telefon 
tutucusu olan iki adet geniş cebe sahiptir. Dikişleri ısı geçirmez. Kolları çıkartılabilir, kapitone, me-
tal kaydırmalı plastik fermuarlı iç ceket. Bilekleri lastiklidir. Ön kısmı fermuarlı, yaka kartı tutucusu 
olan iki cebe sahiptir. Yakası mikro yünden yapılmıştır ve içten fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ 
ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, ΛΕΥΚΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ

Kumaş %100 POLİÜRETAN KAPLAMA POLYESTER,
PU KAPLAMA TAFTA POLYESTER 300 D

Ρετρό / Arka

Εσωτερικό μπουφάν
İç Ceket 

Αδιάβροχο εσωτερικό μπουφάν
Kolsuz İç Ceket 

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

6363

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

170 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL -

Comfort Fit

[000350-0093]

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Security

Παρκα τεσσάρων χρήσεων με μεγάλη ορατότητα με ζώνες 3M, αποτελούμενο από: εξωτερικό μπουφάν 
χωρίς πλαστικό, πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό ολισθητήρα καλυμμένο με πτερύγιο και κουμπιά, σχή-
ματος κουκούλα και κορδόνι στο κολάρο, ρυθμιζόμενες ελαστικές μανσέτες, δύο μεγάλες μπροστινές τσέ-
πες με φερμουάρ πτερύγιο, κάτοχος κινητού τηλεφώνου, ταινίες ραφής. Εσωτερικό σακάκι με αποσπώμε-
να μανίκια, επένδυση από πλαστικό, πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό ρυθμιστικό, ελαστική μανσέτα, 
δύο μπροστινές τσέπες με φερμουάρ, κάτοχος εμβλήματος, κολάρο microfleece, εσωτερικό φερμουάρ.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüklü, dört farklı kullanıma sahip parka. Şunlardan oluşur: 
dışı kapitonesiz, kapaklı ve düğmeli metal kaydırmalı plastik fermuarlı ceket. Yaka kısmı kapatıla-
bilir ipli ve kapüşonlu model. Lastikli bilekleri ayarlanabilir. Ön kısmı fermuarlı ve kapaklı, telefon 
tutucusu olan iki adet geniş cebe sahiptir. Dikişleri ısı geçirmez. Kolları çıkartılabilir, kapitone, me-
tal kaydırmalı plastik fermuarlı iç ceket. Bilekleri lastiklidir. Ön kısmı fermuarlı, yaka kartı tutucusu 
olan iki cebe sahiptir. Yakası mikro yünden yapılmıştır ve içten fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ 
ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, ΛΕΥΚΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ

Kumaş %100 POLİÜRETAN KAPLAMA POLYESTER,
PU KAPLAMA TAFTA POLYESTER 300 D

Ρετρό / Arka

Εσωτερικό μπουφάν
İç Ceket 

Αδιάβροχο εσωτερικό μπουφάν
Kolsuz İç Ceket 

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

6464

» Index
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M
an

190 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000441-0106]

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip iki renkli ve dört farklı kullanıma sahip parka. 
Şunlardan oluşur: Kapaklı ve cırtcırtlı, metal kaydırmalı plastik fermuarlı, kapitonesiz dış ceket. 
Yakası çıkartılabilir ve/veya kapatılabilir ipli ve kapüşonludur. Lastikli bilekleri ayarlanabilir. Önde 
ikisi fermuarlı olmak üzere 4 adet geniş, göğüs kısmında ise kalem ve yaka kartı tutucusu olan bir 
adet ve fermuarlı bir cebe sahiptir. Yakası mikro yünden yapılmıştır ve daha sade baskı ve nakış için 
fermuarlıdır. Kapitone iç ceket. Kolları çıkartılabilir. Metal kaydırmalı plastik fermuarlıdır. Bilekleri 
lastiklidir. Kapaklı ve cırtcırtlı üç adet geniş, çıkartılabilir ve kapatılabilir yaka kartı tutucusu ve bir 
adet fermuarlı cebe sahiptir. Yakası ve omuzları mikro yünden, daha basit baskı ve işlemeler için 
içten fermuarlıdır. Dikişleri ısı geçirmez.

Hisafe
Τετράχρωμο πάρκα υψηλής ορατότητας με ζώνες 3M, αποτελούμενο από: εξωτερικό μπουφάν χωρίς 
επένδυση, πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό ολισθητήρα καλυμμένο με πτερύγιο και Velcro, διαμορφω-
μένο και αποσπώμενο ή / και πτυσσόμενο κάλυμμα με κολάρο, ρυθμιζόμενη ελαστική μανσέτα, 4 πλάτος 
μπροστινές τσέπες εκ των οποίων 2 με φερμουάρ, θήκη θώρακα με στήριγμα στυλό και αναδιπλούμε-
νη θήκη καρτών και τσέπη με κάλυμμα φερμουάρ, κολάρο micorpile, φερμουάρ για διευκόλυνση της 
εκτύπωσης και κεντήματος. Ενσωματωμένο εσωτερικό σακάκι, αποσπώμενα μανίκια, πλαστικό φερμου-
άρ με μεταλλικό ρυθμιστικό, ελαστική μανσέτα, τρεις μπροστινές τσέπες με πτερύγιο και Velcro, απο-
σπώμενο και επανασυνδεόμενο στήριγμα καρτών, τσέπη με κάλυμμα φερμουάρ, κολάρο και ώμους σε 
microfleece, εσωτερικό φερμουάρ για διευκόλυνση της εκτύπωσης κεντήματα. Θερμοκολλητικές ραφές.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ 
ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, ΛΕΥΚΟ / ΑΠΑΛΟ ΜΠΛΕ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Kumaş %100 POLİÜRETAN KAPLAMA POLYESTER,
OXFORD 300D

Ρετρό / Arka

 Εσωτερικό μπουφάν
İç Ceket 

 Αδιάβροχο εσωτερικό μπουφάν
Kolsuz İç Ceket 

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

6565
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[000946-0336]

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

250 g 1/20 pcs

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Charter
Ανδρικό παντελόνι, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και 
κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και τσέπη 
με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λειτουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα με πτερύγιο 
Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip, yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fer-
muarlı ve plastik düğmeli, dört mevsim erkek pantolon. Klasik kesimlidir ve önde iki adet cebi vardır. 
Yan tarafında bir adet LOCK SYSTEM, bir adet metre tutuculu, iki adet arkada, bir adet açık ve bir adet 
kapaklı ve cırtcırtlı cebe sahiptir. Pantolon ağı kontrast dikişlidir ve bacakların iç kısmı üç dikişlidir.

Ύφασμα 50% ΒΑΜΒΑΚ + 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %50 PAMUK + %50 POLYESTER, FİTİLLİ KUMAŞ

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μεταλλικο γκρι
Floresan sarısı / Çelik grisi

Πορτοκαλι φθοριζων / Μεταλλικο γκρι
Floresan turuncusu / Çelik grisi

Κιτρινο φθοριζων / Πρασινο
Floresan sarısı / Yeşil

Ρετρό / Arka

Πορτοκαλι φθοριζων6666

» Index

http://www.payperwear.com


Size - XS S M L - - - - -

[001461-0336]

250 g 1/20 pcs

La
dy

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Charter Lady
Ανδρικό παντελόνι, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και 
κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και τσέπη 
με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λειτουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα με πτερύγιο 
Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη. 

Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip, yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fer-
muarlı ve plastik düğmeli, dört mevsim kadın pantolon. Klasik kesimlidir ve önde iki adet cebi vardır. 
Yan tarafında bir adet LOCK SYSTEM, bir adet metre tutuculu, iki adet arkada, bir adet açık ve bir adet 
kapaklı ve cırtcırtlı cebe sahiptir. Pantolon ağı kontrast dikişlidir ve bacakların iç kısmı üç dikişlidir. 

Ύφασμα 50% ΒΑΜΒΑΚ + 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %50 PAMUK + %50 POLYESTER, FİTİLLİ KUMAŞ

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Ρετρό / Arka

6767

» Index

http://www.payperwear.com


 Hisafe  Charter, Freeway  Charter

6868

» Index

http://www.payperwear.com


 Interstate  Charter, Safe Hi-Vi  Charter

6969

» Index

http://www.payperwear.com


250 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

[001231-0336]

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Ύφασμα 50% ΒΑΜΒΑΚ + 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %50 PAMUK + %50 POLYESTER, FİTİLLİ KUMAŞ

Safe Hi-Vi

Μπουφάν γιούνισεξ με ραφή αντίθεση, ανακλαστικά ένθετα στους ώμους και την πλάτη. Μοντέλο λε-
πτού τζην και μπροστινό κλείσιμο με κρυμμένα πλαστικά κουμπιά. τη θήκη smartphone, το αφαιρού-
μενο κατόχου διακριτικού και το στήριγμα μαρκαδόρου στην θήκη του θώρακα με κλείσιμο με flap και 
velcro. Κλείσιμο καρπού με κουμπί και ρυθμιζόμενη μέση με velcro. Λεπτό μοντέλο τζιν.

Dört mevsim unisex ceket. Ön kısmı plastik düğmeli ve kaplama kapaklıdır. Beli cırtcırtla ayarla-
nabilir. Kontrast dikişlidir. Telefon tutucusu, çıkartılabilir yaka kartı tutucusu ve göğüs kısmındaki 
kapaklı ve cırtcırtlı cebi üzerinde kalem tutucusuna sahiptir. İnce kesim jeans modeldir.

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Πρασινο
Floresan sarısı / Yeşil

Ρετρό / Arka

7070

» Index

http://www.payperwear.com


BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[001406-0407]

M
an

250 g 1/20 pcs

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Charter Tech
Ανδρικό παντελόνι, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και κλεί-
σιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και τσέπη με 
φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λειτουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα με πτερύγιο Velcro. 
Ένθετα αντίθεση και ραφή, αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip, yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fer-
muarlı ve plastik düğmeli, diz koruyucusu olan dört mevsim erkek pantolon. Klasik kesimlidir ve 
önde iki adet cebi vardır. Yan tarafında bir adet LOCK SYSTEM, bir adet metre tutuculu, bir adet te-
lefon tutuculu, bir tanesi açık ve reflektör şeritli olmak üzere iki adet arkada ve bir adet kapaklı ve 
cırtcırtlı cebe sahiptir. Pantolon ağı kontrast dikişlidir ve bacakların iç kısmı üç dikişlidir.

Ύφασμα 50% ΒΑΜΒΑΚ + 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %50 PAMUK + %50 POLYESTER, FİTİLLİ KUMAŞ

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Ρετρό / Arka

Πιστοποίηση για Knee Tech
Knee Tech sertifikalıdır

7171

» Index

http://www.payperwear.com


295 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

[001381-0348]

M
an

295 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001018-0348]

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Ύφασμα 80% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ + 20% ΒΑΜΒΑΚ,
ΣΑΤΕΝ FUSTAGNO

Kumaş %80 POLYESTER + %20 PAMUK,
MOLESKİN SATEN

Safe Hi-Vi Winter

Μπουφάν γιούνισεξ με ραφή αντίθεση, ανακλα-
στικά ένθετα στους ώμους και την πλάτη. Μοντέλο 
λεπτού τζην και μπροστινό κλείσιμο με κρυμμένα 
πλαστικά κουμπιά. τη θήκη smartphone, το αφαι-
ρούμενο κατόχου διακριτικού και το στήριγμα 
μαρκαδόρου στην θήκη του θώρακα με κλείσιμο 
με flap και velcro. Κλείσιμο καρπού με κουμπί και 
ρυθμιζόμενη μέση με velcro. Λεπτό μοντέλο τζιν.

Kışlık unisex ceket. Ön kısmı plastik düğmeli ve 
kaplama kapaklıdır. Beli cırtcırtla ayarlanabilir. 
Kontrast dikişlidir. Telefon tutucusu, çıkartıla-
bilir yaka kartı tutucusu ve göğüs kısmındaki 
kapaklı ve cırtcırtlı cebi üzerinde kalem tutucu-
suna sahiptir. İnce kesim jeans modeldir.

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ρετρό / Arka

Charter Winter
Ανδρικό παντελόνι, πλευρικά ελαστικά και 
βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, 
μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λει-
τουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα 
με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlü-
ğe sahip, yanları lastikli, bel kısmı kemer köp-
rülü, fermuarlı ve plastik düğmeli, iki renkli ve 
kışlık erkek pantolon. Klasik kesimlidir ve önde 
iki adet cebi vardır. Yan tarafında bir adet LOCK 
SYSTEM, bir adet metre tutuculu, iki adet arka-
da, bir adet açık ve bir adet kapaklı ve cırtcırtlı 
cebe sahiptir. Pantolon ağı kontrast dikişlidir ve 
bacakların iç kısmı üç dikişlidir.

Ύφασμα 80% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ + 20% ΒΑΜΒΑΚ,
ΣΑΤΕΝ FUSTAGNO

Kumaş %80 POLYESTER + %20 PAMUK,
MOLESKİN SATEN

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Πορτοκαλι φθοριζων / Μεταλλικο γκρι
Floresan turuncusu / Çelik grisi

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ρετρό / Arka

7272

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

250 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001043-0354]

M
an

250 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001281-0336]

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Charter Polar
Ανδρικό παντελόνι, πλευρικά ελαστικά και 
βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, 
μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λει-
τουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα 
με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlü-
ğe sahip, yanları lastikli, bel kısmı kemer köp-
rülü, fermuarlı ve plastik düğmeli, iki renkli ve 
kışlık astarlı erkek pantolon. Klasik kesimlidir ve 
önde iki adet cebi vardır. Yan tarafında bir adet 
LOCK SYSTEM, bir adet metre tutuculu, iki adet 
arkada, bir adet açık ve bir adet kapaklı ve cırt-
cırtlı cebe sahiptir. Pantolon ağı kontrast dikişli-
dir ve bacakların iç kısmı üç dikişlidir.

Ύφασμα 50% ΒΑΜΒΑΚ + 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ,
ΣΟΚΟΛΑΤΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΑΝΕΛΑ

Kumaş %50 PAMUK + %50 POLYESTER,
FİTİLLİ KUMAŞ, İÇİ FLANEL

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Πορτοκαλι φθοριζων / Μεταλλικο γκρι
Floresan turuncusu / Çelik grisi

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Ρετρό / Arka

Πορτοκαλι φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan turuncusu / Lacivert

Κιτρινο φθοριζων / Μπλε ναυτικο
Floresan sarısı / Lacivert

Craft

Ανδρικό παντελόνι, πλευρικά ελαστικά και 
βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, 
μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λει-
τουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα 
με πτερύγιο Velcro. Ένθετα αντίθεση και ραφή, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη.

Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe 
sahip, yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fer-
muarlı ve plastik düğmeli erkek bermuda. Klasik 
kesimlidir ve önde iki adet cebi vardır. Yan tarafın-
da bir adet LOCK SYSTEM, bir adet metre tutucu-
lu, iki adet arkada, bir adet açık ve bir adet kapaklı 
ve cırtcırtlı cebe sahiptir. Pantolon ağı kontrast 
dikişlidir ve bacakların iç kısmı üç dikişlidir.

Ύφασμα 50% ΒΑΜΒΑΚ + 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %50 PAMUK + %50 POLYESTER, FİTİLLİ KUMAŞ

Ρετρό / Arka

7373

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

250 g 1/15 pcs

[001316-0336]

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Skill
Κοστούμι με υψηλής ορατότητας πλάτη με αντανακλαστικές λωρίδες 
και μεγάλη προστασία στα νεφρά, ελαστικοί ιμάντες και πόρπες με αυ-
τόματο κλείσιμο, πλευρικό άνοιγμα με κουμπιά, ελαστική μέση στο πίσω 
μέρος. Τριπλή ενίσχυση ραφής στον καβάλο και στο εσωτερικό πόδι. 
Διπλή θήκη στο στήθος, η μία με δακτύλιο φερμουάρ και σήμα, ένα με 
πτερύγιο και ένα στήριγμα στυλό. Δύο μεγάλες μπροστινές τσέπες, μία 
με τσέπη νομισμάτων, μια πίσω τσέπη κλειστή με ένα πτερύγιο και ένα 
δεξί στήριγμα μετρητή.

Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip eşofman üstü. 
Geniş böbrek koruyucusuna sahiptir. Lastik kuşaklı ve çıtçıt şeritlidir. 
Yanları düğmelidir. Belin arka kısmı lastiklidir. Pantolon ağı ve iç bacak 
kısmı üç takviye dikişlidir. Göğüs kısmında bir tanesi fermuarlı olmak 
üzere iki adet cebi vardır. Yaka kartı için bağlantı halkası, bir adet ka-
paklı ve kalem tutucusu olan, bir tanesi cüzdan için olmak üzere iki 
adet geniş arka, bir adet kapaklı ön ve bir adet metre tutucusu olan 
sağ cebe sahiptir.

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 50% ΒΑΜΒΑΚ + 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %50 PAMUK + %50 POLYESTER, FİTİLLİ KUMAŞ

7474

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

250 g 1/10 pcs

[001315-0336]

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Ship

Κοστούμι υψηλής ορατότητας με αντανακλαστικές λωρίδες, κεντημένο 
φερμουάρ με κεντρικό διπλό ολισθητήρα, ελαστική μέση στο πίσω μέρος. 
Τριπλή ενίσχυση ραφής στον καβάλο και στο εσωτερικό πόδι. Δύο τσέπες 
μεγάλου μεγέθους, δύο τσέπες στο στήθος, μία από τις οποίες είναι κλειστή 
με ένα πτερύγιο και ένα δακτύλιο στήριξης, μία θήκη για στυλό, μία πίσω 
θήκη με πτερύγιο, μία υποδοχή μέσου δεξιάς πλευράς. Ελαστικές μανσέτες.

Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip tulum. Ortası 
çift kaydırmalı kaplama fermuarlıdır. Belin arka kısmı lastiklidir. Panto-
lon ağı üç takviye dikişlidir. İki adet uygulamalı geniş, göğüs kısmın-
da bir tanesi kapaklı olmak üzere iki adet cebi vardır. Yaka kartı için 
bağlantı halkası, kalem tutucusu, arka kısmında kapaklı, sağ tarafında 
metre tutucusu olan bir cebe sahiptir. Bilekleri lastiklidir.

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 50% ΒΑΜΒΑΚ + 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΙ

Kumaş %50 PAMUK + %50 POLYESTER, FİTİLLİ KUMAŞ

7575

» Index

http://www.payperwear.com


 Hurricane-Jacket  Hurricane-Pants, River-Jacket  River-Pants

7676

» Index

http://www.payperwear.com


130 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - - M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001228-0380]

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Hi-Vi Rainset

Αδιάβροχο κοστούμι, που αποτελείται από σακάκι με φερμουάρ, κου-
κούλα που κλείνει στο γιακά, ίσιο κάτω μανίκι, πίσω μπαλώματα. Πα-
ντελόνια με ελαστική μέση και δύο τσέπες. Ενιαία φερμουάρ.

Reflektör şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sahip yağmurluk. 
Fermuarlı ceketinin yakası kapatılabilen bir kapüşona sahiptir. Kol 
manşetleri düz, sırtı filelidir. Pantolon kısmı ise bel kısmı lastikli ve iki 
ceplidir. Sadece fermuarla tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ,
OXFORD ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ/PU 150D

Kumaş %100 POLYESTER,
OXFORD POLYESTER/PU 150D

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Ρετρό / Arka

7777

» Index

http://www.payperwear.com


170 g 170 g1/20 pcs 1/20 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

M
an

[000354-0093] [000355-0093]

 Υψηλη ορατοτητα  Yüksek görünürlük

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, ΛΕΥΚΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ

Kumaş %100 POLİÜRETAN KAPLAMA POLYESTER,
PU KAPLAMA TAFTA POLYESTER 300 D

Hurricane-Jacket

Μπουφάν βροχής σε μεγάλη ορατότητα με ζώνες 
3Μ, μανίκια ρεγκλάν, πλήρες φερμουάρ στο νάιλον 
και πτερύγιο με πιεστικές πιέσεις, κουκούλα που 
κλείνει στο κολάρο, κορδόνι στη μέση, ίσια μανίκια 
με ελαστική εσωτερική μανσέτα, δύο θήκες φακών 
με κλαπέτο. Συγκολλημένες ταινίες και ραφές.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sa-
hip yağmurluk ceket. Reglan kollu, çıtçıt kapaklı 
naylon fermuarlı, yakası kapatılabilir kapüşon-
lu, beli ipli, bileklerin iç kısmı lastikli ve kol man-
şetleri düz model. Göğüs kısmı kapaklı iki cebe 
sahiptir. Şeritleri ve dikişleri ısı geçirmez.

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, ΛΕΥΚΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ

Kumaş %100 POLİÜRETAN KAPLAMA POLYESTER,
PU KAPLAMA TAFTA POLYESTER 300 D

Hurricane-Pants

Παντελόνια βροχής υψηλής ορατότητας με ζώ-
νες 3Μ, ελαστική ζώνη μέσης, δύο πλευρικές 
τσέπες με κουμπιά, ρυθμιζόμενο πόδι με κλεί-
σιμο με κουμπιά, θερμοσυγκολλημένες ραφές.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sa-
hip yağmurluk pantolon. Beli lastikli, göğüs kıs-
mı düğmeli ve iki adet yan cepli model. Paçaları 
çıtçıtla ayarlanabilir. Dikişleri ısı geçirmez.

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Ρετρό / Arka

7878

» Index

http://www.payperwear.com


180 g 180 g1/20 pcs 1/20 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

M
an

[000352-0094] [000353-0094]

Yüksek görünürlük  Υψηλη ορατοτητα 

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ

Kumaş %100 POLİÜRETAN
KAPLAMA POLYESTER

River-Jacket

Μπουφάν βροχής σε μεγάλη ορατότητα με ζώνες 
3Μ, μανίκια ρεγκλάν, πλήρες φερμουάρ στο νάιλον 
και πτερύγιο με πιεστικές πιέσεις, κουκούλα που 
κλείνει στο κολάρο, κορδόνι στη μέση, ίσια μανίκια 
με ελαστική εσωτερική μανσέτα, δύο θήκες φακών 
με κλαπέτο. Συγκολλημένες ταινίες και ραφές.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sa-
hip yağmurluk ceket. Reglan kollu, çıtçıt kapaklı 
naylon fermuarlı, yakası kapatılabilir kapüşon-
lu, beli ipli, bileklerin iç kısmı lastikli ve kol man-
şetleri düz model. Göğüs kısmı kapaklı iki cebe 
sahiptir. Şeritleri ve dikişleri ısı geçirmez.

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ

Kumaş %100 POLİÜRETAN
KAPLAMA POLYESTER

River-Pants

Παντελόνια βροχής υψηλής ορατότητας με ζώ-
νες 3Μ, ελαστική ζώνη μέσης, δύο πλευρικές 
τσέπες με κουμπιά, ρυθμιζόμενο πόδι με κλεί-
σιμο με κουμπιά, θερμοσυγκολλημένες ραφές.

3M şeritleri sayesinde yüksek görünürlüğe sa-
hip yağmurluk pantolon. Beli lastikli, göğüs kıs-
mı düğmeli ve iki adet yan cepli model. Paçaları 
çıtçıtla ayarlanabilir. Dikişleri ısı geçirmez.

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

Κιτρινο φθοριζων
Floresan sarısı

Ρετρό / Arka

7979

» Index

http://www.payperwear.com


INDUSTRY

8080

» Index

http://www.payperwear.com


130 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001107-0366]

130 g 1/20 pcs

Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[001108-0366]

Industry     

Specialist
Αντρικό πουκάμισο με ελαφρά διόγκωση στην 
εφαρμογή (του λαιμού) και γιακά τύπου ιταλικό 
μοντέλο, με μπροστινή σούρα στη ραφή που κα-
ταλήγει σε άσπρο κουμπί περλέ, σε σχήμα καρπού 
με δύο κουμπιά και μια κουμπότρυπα. Με πιέτες 
και γυρίσματα στην πλάτη. Τεχνική εξωτερική τσέ-
πη στο στήθος που κλείνει με κάλυμμα το οποίο 
διαθέτει κουμπί και δύο υποδοχές για στυλό. 

Hafifçe vücuda oturan erkek gömlek. İtalyan 
tarzı yaka. Ön kısmı görünür dikişli ve sedef gö-
rünümlü beyaz düğmeli patlet ile tasarlanmış-
tır. Bilekleri iki düğme ve düğme delikli. Arkası 
robalı ve pensli. Göğüs kısmı düğmeli, düğme 
delikli ve kalem tutucusu olan kapaklı teknik 
bir cebe sahiptir. 

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR ŞAMBRE

Μπλε γαλανο
Mavi

Specialist Lady

Γυναικείο πουκάμισο, με λεπτή μεσάτη εφαρ-
μογή, μπροστινές και πίσω πιέτες, γιακά σε 
ιταλικό στυλ, από μπροστά με ορατά ραμμένα 
λευκά κουμπιά σε σχήμα μαργαριτάρι. Καρπός 
διαμορφωμένος με δύο κουμπιά και μια κου-
μπότρυπα, ζυγισμένο πίσω. Μια τεχνική τσέπη 
στο στήθος που κλείνει με ένα πτερύγιο με κου-
μπί και δύο θήκες για στυλό. 

Hafifçe vücuda oturan kadın gömlek. Önü ve 
arkası robalı ve pensli. İtalyan tarzı yaka. Ön kıs-
mı görünür dikişli ve sedef görünümlü beyaz 
düğmeli patlet. ile tasarlanmıştır. Bilekleri iki 
düğme ve düğme delikli. Arkası robalı. Göğüs 
kısmı düğmeli, düğme delikli ve kalem tutucu-
su olan kapaklı teknik bir cebe sahiptir. 

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR ŞAMBRE

Μπλε γαλανο
Mavi

8181

» Index

http://www.payperwear.com


260 g 1/25 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001260-0331]

130 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001280-0366]

 Industry

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΜΠΛΕ ΘΑΛΑΣΣΙ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR FİTİLLİ KUMAŞ

Engine

Παντελόνια με βρόχους ζώνης και ελαστική 
μέση, φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών. Ακου-
στικές ραφές και εσωτερικό βελόνα διπλής βε-
λόνας, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες, δεξιά 
πλευρική πόρτα, πίσω τσέπη με πτερύγιο και 
Velcro.

Bel kısmı lastikli ve kemer köprülü, fermuarlı ve 
düğmeli pantolon. Pantolon ağı ve bacakların 
iç kısmı çift dikişlidir. Ön kısmında klasik kesim 
iki adet, sağ kısmında metre tutucusu olan, 
arka kısmında ise kapaklı ve cırtcırtlı bir adet 
cebe sahiptir.

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Ρετρό / Arka

Χρωμα καπνου
Füme

Specialist Summer
Ανδρικό κοντομάνικο πουκάμισο με μεσάτη 
εφαρμογή και ελαφρώς ψηλό λαιμό, ιταλικό κο-
λάρο, από μπροστά με ορατά ραμμένα λευκά 
κουμπιά σε σχήμα μαργαριτάρι, δύο κουμπιά 
και κουμπότρυπες στον καρπό. Πιέτες στην πλά-
τη ζυγισμένες και με βελάκια γυρίσματα. Μια 
τεχνική τσέπη στο στήθος που κλείνει με ένα 
πτερύγιο με κουμπί και δύο θήκες για στυλό.

Hafifçe vücuda oturan kısa kollu erkek göm-
lek. İtalyan tarzı yaka. Ön kısmı görünür dikişli 
ve sedef görünümlü beyaz düğmeli patlet ile 
tasarlanmıştır. Bilekleri iki düğme ve düğme 
delikli. Arkası robalı ve pensli. Göğüs kısmı 
düğmeli, düğme delikli ve kalem tutucusu olan 
kapaklı teknik bir cebe sahiptir.

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR ŞAMBRE

Μπλε γαλανο
Mavi

8282

» Index

http://www.payperwear.com


260 g 300 g1/25 pcs 1/20 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

M
an

[001261-0331] [001547-0376]

Industry     

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΜΠΛΕ ΘΑΛΑΣΣΙ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR FİTİLLİ KUMAŞ

Power

Παντελόνια με βρόχους ζώνης και ελαστική 
μέση, φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών. Ακου-
στικές ραφές και εσωτερικό πόδι διπλής βελό-
νας, δύο κλασικά κομμένες μπροστινές τσέπες, 
τσέπη νομισμάτων, τσέπη δεξιάς πλευράς, τσέ-
πη αριστερά με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, δύο 
πίσω τσέπες, ένα με πτερύγιο και Velcro.

Power Stretch

Παντελόνια με βρόχους ζώνης και ελαστική 
μέση, και κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπιά. 
Ραφές ενισχυμένες ραφές στον καβάλο και στο 
εσωτερικό του ποδιού με τριπλή βελονιά, πλευ-
ρικές ραφές με διπλή βελονιά, δύο κλασικές 
μπροστινές τσέπες, τσέπη νομισμάτων, δεξιό 
πλευρικό στήριγμα μετρητή, αριστερή πλαϊνή 
τσέπη με πτερύγιο κλεισίματος και ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, δύο πίσω τσέπες, η μία εκ των 
οποίων διαθέτει πτερύγιο και κούμπωμα Velcro.

Bel kısmı lastikli ve kemer köprülü, fermuarlı ve 
düğmeli pantolon. Pantolon ağı ve bacakların 
iç kısmı çift dikişlidir. Ön kısmında klasik kesim 
iki adet, cüzdan için bir adet küçük, sağ kısmın-
da metre tutucusu olan, sol kısmında LOCK 
SYSTEM kapaklı bir adet, arka kısmında ise bir 
tanesi kapaklı ve cırtcırtlı olmak üzere iki adet 
cebe sahiptir.

Bel kısmı lastikli ve kemer köprülü, fermuarlı ve 
düğmeli pantolon. Bacakların iç kısmı ve pan-
tolon ağı güçlendirilmiş üç dikişli ve ön kısmı 
ise çift dikişlidir. Ön kısmında klasik kesim iki 
adet, cüzdan için bir adet küçük, sağ kısmın-
da metre tutucusu olan, sol kısmında LOCK 
SYSTEM kapaklı bir adet, arka kısmında ise bir 
tanesi kapaklı ve cırtcırtlı olmak üzere iki adet 
cebe sahiptir.

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Ρετρό / Arka Ρετρό / Arka

Χρωμα καπνου
Füme

Χρωμα καπνου
Füme

Μαυρο
Siyah

Χακι
Haki

Ύφασμα 98% ΒAMBAKI + 2% ELASTAN,
ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ ΣΟΥΕΤ

Kumaş %98 PAMUK + %2 ELASTAN,
FİTİLLİ STREÇ

8383

» Index

http://www.payperwear.com


260 g 1/25 pcs

BIG SIZE

260 g 1/25 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XLSize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

M
an

[001264-0331][001265-0331]

 Industry

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΜΠΛΕ ΘΑΛΑΣΣΙ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR FİTİLLİ KUMAŞ

Wing

Ανοιχτός μανδύας, ελαστικές μανσέτες, κάλυμ-
μα κλειστού κουμπιού, δύο τσέπες και τσέπη 
στο στήθος με θήκη για smartphone, θήκη 
καρτών, στήριγμα στυλό και πτερύγιο κλεισί-
ματος velcro.

Açık yakalı, bilekleri lastikli, kaplama düğmeli 
ceket. Uygulamalı iki adet ve göğüs kısmı tele-
fon, yaka kartı, kalem tutucusu olan ve cırtcırt 
kapaklı bir adet cep ile tasarlanmıştır.

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΜΠΛΕ ΘΑΛΑΣΣΙ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR FİTİLLİ KUMAŞ

Cabin

Μπουφάν λεπτό κομμένα τζιν μοντέλο, κλείσιμο 
μπροστά, με καλυπτόμενα πλαστικά κουμπιά. 
Δύο θήκες στο στήθος, μία με θήκη για κινητό 
τηλέφωνο, κάτοχο εμβλήματος, στήριγμα στυλό 
και πτερύγιο κλεισίματος velcro. κλείσιμο καρ-
πού με κουμπί και ρυθμιζόμενη μέση με velcro. 

İnce kesim jeans model ceket. Ön kısmı plas-
tik düğmeli ve fermuarlıdır. Göğüs kısmı tele-
fon, yaka kartı, kalem tutucusu olan ve cırtcırt 
kapaklı iki adet cep ile tasarlanmıştır Bilekleri 
düğmelidir ve bel kısmı cırtcırt özelliği ile ayar-
lanabilir. 

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Ρετρό / Arka

Χρωμα καπνου
Füme

Χρωμα καπνου
Füme

8484

» Index

http://www.payperwear.com


260 g 1/20 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

[001266-0331]

Industry     

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΜΠΛΕ ΘΑΛΑΣΣΙ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR FİTİLLİ KUMAŞ

Shell

Πουκάμισα με ανοιχτό λαιμό, ελαστικά στις μανσέτες, κάλυμμα κλειστού κουμπιού, δύο τσέπες 
και τσέπη με θήκη smartphone, κάτοχος εμβλήματος, στήριγμα στυλό και πτερύγιο κλεισίματος 
velcro.

Açık yakalı, bilekleri lastikli, kaplama düğmeli gömlek. Uygulamalı iki adet ve göğüs kısmı telefon, 
yaka kartı, kalem tutucusu olan ve cırtcırt kapaklı bir adet cep ile tasarlanmıştır.

Ρετρό / Arka

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Χρωμα καπνου
Füme

8585

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

260 g 1/15 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001263-0331]

 Industry

Trolley

Ιμάντες με άφθονη νεφρική προστασία, ελαστικοί ιμάντες και πόρπη 
με αυτόματο κλείσιμο, πλαϊνό άνοιγμα με κουμπιά και κλείσιμο φερ-
μουάρ, ελαστική ζώνη μέσης. Δερμάτινα ραφή και εσωτερικό πόδι 
διπλής βελόνας. Θωρακισμένη τσέπη με θήκη καρτών και κλείσιμο με 
φερμουάρ, δύο μπροστινές τσέπες και τσέπη με στυλό, δεξιά τσέπη 
και πίσω τσέπη με κλείσιμο και Velcro.

Geniş böbrek koruyucusuna sahip eşofman üstü. Lastik kuşaklı ve çıt-
çıt şeritlidir. Yanları düğmeli ve fermuarlı kapaklıdır. Belin arka kısmı 
lastiklidir. Pantolon ağı ve iç bacak kısmı çift dikişlidir. Göğüs kısmında 
yaka kartı tutucusu olan ve fermuarlı bir adet, önde iki adet, bir adet 
kalem tutuculu, sağ tarafta bir adet metre tutucusu olan ve arka kıs-
mında kapaklı ve cırtcırtlı bir adet cep ile tasarlanmıştır.

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΜΠΛΕ ΘΑΛΑΣΣΙ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR FİTİLLİ KUMAŞ

Χρωμα καπνου
Füme

8686

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

260 g 1/10 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001262-0331]

Industry     

Cover
Καλυμμένες φόρμες διπλής κατεύθυνσης με κεντρικό φερμουάρ, ελα-
στική στους καρπούς και στο πίσω μέρος. Δύο τσέπες, δύο τσέπες στο 
στήθος, συμπεριλαμβανομένου ενός κατόχου smartphone, κάτοχος 
κάρτας, κάτοχος στυλό και πτερύγιο κλεισίματος velcro, τσέπη μετρη-
τή. Ακουστικές ραφές και εσωτερικό πόδι διπλής βελόνας.

Ortası kaplama çift kaydırmalı bir fermuara sahip tulum. Bilek ve belin 
arka kısmı lastikli. İki adet uygulamalı, göğüs kısmı bir tanesi telefon, 
yaka kartı ve kalem tutuculu ve cırtcırt kapaklı olmak üzere iki adet ve 
metro tutucusu bir adet cebe sahiptir. Ağ kısmı ve bacakların iç kısmı 
çift dikişlidir.

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΜΠΛΕ ΘΑΛΑΣΣΙ

Kumaş %100 PAMUK, SANFOR FİTİLLİ KUMAŞ

Χρωμα καπνου
Füme

8787

» Index
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M
an

170 g 1/20 pcs

Size - - - M L XL XXL - - -

[000357-0093]

 Industry

Ρετρό / Arka

Set-Nylon

Αδιάβροχο κοστούμι, που αποτελείται από σακάκι με φερμουάρ, κου-
κούλα που κλείνει στο γιακά, ίσιο κάτω μανίκι, πίσω μπαλώματα. Πα-
ντελόνια με ελαστική μέση και δύο τσέπες. Ενιαία φερμουάρ.

Yağmurluk. Fermuarlı ceketinin yakası kapatılabilen bir kapüşona 
sahiptir. Kol manşetleri düz, sırtı filelidir. Pantolon kısmı ise bel kısmı 
lastikli ve iki ceplidir. Sadece fermuarla tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, ΛΕΥΚΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ

Kumaş %100 POLİÜRETAN KAPLAMA POLYESTER,
PU KAPLAMA TAFTA POLYESTER 300 D

Μπλε ναυτικο
Lacivert

Πρασινο
Yeşil

Κιτρινο
Sarı

Πορτοκαλι φθοριζων
Floresan turuncusu

8888

» Index

http://www.payperwear.com


180 g 180 g1/20 pcs 1/20 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

M
an

[000444-0101] [000443-0101]

Industry     

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, 8000 MM

Kumaş %100 POLİÜRETAN, 8000 MM

Dry-Jacket

Σακάκι βροχής, γεμάτο με φερμουάρ, πλαστικό 
με μεταλλικό ολισθητήρα, καπάκι πτυσσόμενο 
στο κολάρο, κορδόνι στη μέση, ίσια μανίκια με 
ελαστική εσωτερική μανσέτα, δύο θήκες φακέ-
λων, θερμοσυστελλόμενες ραφές.

Metal kaydırmalı plastik kaplama fermuarlı 
yağmurluk ceket. Yakası kapatılabilir kapüşon-
lu, beli ipli ve kol manşetleri düz model. Bilek-
lerin iç kısmı lastiklidir. Göğüs kısmında iki cebi 
vardır. Dikişleri ısı geçirmez.

Κιτρινο
Sarı

Πρασινο
Yeşil

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, 8000 MM

Kumaş %100 POLİÜRETAN, 8000 MM

Dry-Pants

Παντελόνια βροχής, κορδόνια περίσφιξης και 
ελαστική ζώνη μέσης, ρυθμιζόμενο πόδι με αυ-
τόματο κουμπί, θερμοσυγκολλημένες ραφές.

Yağmurluk pantolon. Beli lastikli ve iplidir. Pa-
çaları çıtçıtla ayarlanabilir. Dikişleri ısı geçirmez.

Πρασινο
Yeşil

Κιτρινο
Sarı

Ρετρό / Arka

8989
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
AKSESUARLAR

9090
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50/3500 pcs

50/3500 pcs

[001171-0374]

[001172-0374]

67 g 1/50 pcs

Size U

[001509-0488]

AksesuarlarAksesuarlar    ΑξεσουαρΑξεσουαρ  

Badge Holder
Θήκη για κονκάρδα με κορδέλα σε συσκευασία 
των 50 τεμαχίων.

Emb-badge Holder

Θήκη για κονκάρδα σήματος που στερεώνεται 
στο ρούχο με ραφή, σε συσκευασία 50 τεμαχίων.

50 adetlik paketlerde şeritli yaka kartı tutucusu.

50 adetlik paketlerde, kıyafete dikilerek sabitle-
nen yaka kartı tutucusu.

Μαύρο / Sıyah

Μαύρο / Sıyah

Knee Tech
Επιθέματα γονάτων σε διογκωμένο EVA, πυ-
κνότητα 45/50 kg / m3. Πωλούνται ανά ζεύγος.

45/50 kg/m3 yoğunlukta genleştirilmiş EVA ile 
yapılmış diz koruyucu. Çift olarak satılır.

Υλικό 100% EVA ΟΞΙΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
45/50 KG / M3

Malzeme %100 EVA (ETILEN VINIL ASETAT)
45/50 KG/M3

Μαυρο / Siyah
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SAFETY
 01-101

9292
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 HDP-3

GIONNY
Τα δικα μας γαντια

Μέσα από την παραδοσιακή τεχνική ως 
προς την επιλογή του ιταλικού δέρματος 
όπως η nappa (νάπα) και δημιουργώντας 
αριστοτεχνικά και απόλυτα λειτουργικά, 
συνεχίζεται από το 1969 η παραγωγή επω-
νύμων γαντιών όπως η μάρκα GIONNY. 
Ο στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος: να 
προστατεύεται και να βελτιώνεται το 
έργο του χρήστη του γαντιού, έχοντας 
πάντοτε ως γνώμονα να είναι η ποιότητα 
η πρώτη και βασική προϋπόθεση.

GIONNY
Bizim eldivenler

Napa gibi kaliteli İtalyan derileri seçerek 
çok şık ve yüksek performanslı iş eldi-
venlerini ustalıkla hazırlama geleneğin-
den yola çıkarak GIONNY markalı eldiven 
üretimimiz 1969 yılından beri devam 
ediyor. 
Amaç ise aynı kalıyor: her zaman ilk şart 
kaliteye önem vererek, eldiven giyen ki-
şinin işini korumak ve geliştirmek.

Άλλες διανεμόμενες εμπορικές μάρκες / Dağıtımı yapılan diğer markalar:

9393
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 50/70-14

ΔΕΡΜΆΤΙΝΆ ΓΆΝΤΙΆ 
DERI ELDIVEN

9494

» Index

http://www.payperwear.com


12/120 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -

12/120 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -

[000496-0143] [000578-0138]

Deri eldiven  Δερμάτινα γάντια 

50/55Top

Όλα τα δέρματα των βοοειδών.
Χαρακτηριστικά: μαλακά, ανθεκτικά, ανθεκτικά.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα.
Πεδία χρήσης: γενικός χειρισμός σε ξηρό περι-
βάλλον.

Tamamı sırçalı dana derisi kenarlı.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, dirençli.
Avantajları: rahat, kullanması kolay.
Uygulama alanları: kuru ortamda genel kullanım.

50/50Top

Δέρμα πλάτης στην άκρη της κρούστας.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, ανθεκτικό, ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα.
Πεδία χρήσης: γενικός χειρισμός σε ξηρό περι-
βάλλον.

Arkası kenarlı yarma sırçalı deriden dana derisi.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, dirençli.
Avantajları: rahat, kullanması kolay.
Uygulama alanları: kuru ortamda genel kullanım.

Υλικό ΟΛΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI SIRÇALI DANA DERİSİ

Υλικό ΟΛΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI SIRÇALI DANA DERİSİ

Χρωμα του παγου / Buz Χρωμα του παγου / Buz

9595
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12/120 pairs

Size - - - - 9 10 11 -

[000887-0143]

10/200 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -

[000502-0141]

 Δερμάτινα γάντια  Deri eldiven

Χρωμα του παγου / Buz

521
Γάντι από δέρμα βοοειδών - διπλή παλάμη 
αντι-πριτσίνι.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα.
Πεδία χρήσης: γενικός χειρισμός σε ξηρό περι-
βάλλον, αντιστατικότητα.

Delinmeye karşı dirençli çift katmanlı avuç içi-
ne sahip sırçalı dana derisi eldiven.
Özellikleri: yumuşak, çok dirençli.
Avantajları: rahat, kullanması kolay.
Uygulama alanları: kuru ortamda genel kulla-
nım, delinmeye karşı dirençli.

Υλικό ΟΛΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI SIRÇALI DANA DERİSİ

Hobbyleather
Γάντι όπου στον σταυρό της παλάμης υπάρχει 
στάμπα με λευκό λουλούδι της Νοτίου Άφρι-
κής - ελαστικό πάνω μέρος και διαφορετικό 
χρώμα για κάθε μέγεθος - σταμπωτό κλείσιμο 
(με σκρατς). 
Χαρακτηριστικά: Μαλακό.
Πλεονεκτήματα: Άνεση, επιδεξιότητα, ευαι-
σθησία.
Πεδία χρήσης: Για λεπτούς και με ακρίβεια χει-
ρισμούς σε ξηρό περιβάλλον.

Beyaz, avuç içi çapraz sırçalı Güney Afrika deri-
sinden eldiven. Arka kısmı lastiklidir ve tüm be-
denleri çeşitli renklerde mevcuttur. Cırtcırtlıdır.
Özellikleri: yumuşak.
Avantajları: rahat, kullanımı kolay, hassas.
Uygulama alanları: kuru ortamda hassas kul-
lanım.

Υλικό ΟΛΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ,
ΔΕΡΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ

Malzeme TAMAMI SIRÇALI DANA DERİSİ,
ÇAPRAZ SIRÇALI GÜNEY AFRİKA DERİSİ

Μπλε / Mavi
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10/200 pairs

Size - - 7 8 9 10 - -

[000580-0140]
 17W

Λευκό / Beyaz

17W
Γάντι από δέρμα προβάτου με πλεκτή πλάτη 
και μανσέτα.
Χαρακτηριστικά: μαλακό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα, ευαι-
σθησία.
Πεδία χρήσης: χειρισμός ακριβείας σε ξηρό 
περιβάλλον.

Arkası sırçalı koyun derisinden, bilekleri örgü 
eldiven.
Özellikleri: yumuşak.
Avantajları: rahat, kullanımı kolay, hassas.
Uygulama alanları: kuru ortamda hassas kul-
lanım.

Υλικό ΟΛΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI SIRÇALI DANA DERİSİ

9797
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12/120 pairs

Size - - - - 9 10 - -

12/120 pairs

Size - - - 8 9 10 - -

[000499-0138] [000500-0138]

 Δερμάτινα γάντια  Deri eldiven

50/70

Δερμάτινο γάντι με κρούστα για το δάχτυλο - 7 
cm δερμάτινη μανσέτα.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, ανθεκτικό, ανθεκτι-
κό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα.
Πεδία χρήσης: Γενικός χειρισμός σε ξηρό περι-
βάλλον.

50/70-14

Γάντι για λουλούδια βοοειδών με σχισμένο 
δέρμα - ενισχυμένο - δάκτυλο πτέρυγας - δεμέ-
νη δερμάτινη μανσέτα 14 cm.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, ανθεκτικό, ανθεκτι-
κό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα.
Πεδία χρήσης: Γενικός χειρισμός σε ξηρό περι-
βάλλον.

Sırçalı dana derisinden yapılmış, arkası yarma 
deriden, parmakları kanatlı ve manşetleri 7 mm 
deriden eldiven.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, dirençli.
Avantajları: rahat, kullanması kolay.
Uygulama alanları: kuru ortamda genel kulla-
nım.

Sırçalı dana derisinden yapılmış, arkası yarma 
deriden, güçlendirilmiş, parmakları kanatlı ve 
manşetleri 14 mm yarma deriden eldiven.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, dirençli.
Avantajları: rahat, kullanması kolay. 
Uygulama alanları: kuru ortamda genel kulla-
nım.

Χρωμα του παγου / Buz Χρωμα του παγου / Buz

Υλικό ΟΛΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI SIRÇALI DANA DERİSİ

7 cm

Μανικέτο
Manşet

14 cm

Μανικέτο
Manşet

Υλικό ΟΛΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI SIRÇALI DANA DERİSİ
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12/120 pairs

Size - - - - 9 10 11 -

[000498-0138]
 50/70-14

Υλικό ΟΛΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI SIRÇALI DANA DERİSİ

Χρωμα του παγου / Buz

50/70R
Δερμάτινο γάντι με χωριστό δερμάτινο οπί-
σθιο - ενισχυτικό κρούστα στην παλάμη και το 
δάχτυλο του αντίχειρα - δερμάτινη μανσέτα.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, ανθεκτικό, ανθεκτι-
κό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα.
Πεδία χρήσης: Γενικός χειρισμός σε ξηρό περι-
βάλλον.

Sırçalı dana derisinden yapılmış, arkası yarma 
deriden ve manşetleri deriden, avuç içi ve baş 
parmağı güçlendirilmiş eldiven.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, dirençli.
Avantajları: rahat, kullanması kolay.
Uygulama alanları: kuru ortamda genel kulla-
nım.

9999
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12/120 pairs 12/120 pairs

Size - - - - - 10 - -Size - - - - 9 10 - -

[000501-0138] [000616-0140]

 Δερμάτινα γάντια  Deri eldiven

Χρωμα του παγου / Buz Χρωμα του παγου / Buz

50/70R-Kevlar
Γάντι από δέρμα Cowhide με πλάτη σε σχισμέ-
νο δέρμα με πλήρη ενίσχυση σε άνθηση, παλά-
μη και αντίχειρα, μανσέτα από δερμάτινη μεμ-
βράνη - δερμάτινη μανσέτα - Κέντημα Kevlar.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, ανθεκτικό, ανθεκτι-
κό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα.
Πεδία χρήσης: Γενικός χειρισμός σε ξηρό περι-
βάλλον.

Sırçalı dana derisinden yapılmış, arkası yarma 
deriden ve avuç içi ve baş parmağı güçlendi-
rilmiş eldiven. Baş parmağı koruyucu keçeden 
ve manşetleri deriden yapılmıştır. Özellikleri: 
yumuşak, sağlam, dirençli.
Avantajları: rahat, kullanması kolay.
Uygulama alanları: kuru ortamda genel kulla-
nım.

Υλικό ΟΛΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI SIRÇALI DANA DERİSİ

Υλικό ΟΛΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI SIRÇALI DANA DERİSİ

7 cm

Μανικέτο
Manşet

50/70Jeans
Γάντι από δέρμα βοοειδών με τζιν - 7 cm μαν-
σέτα από γιούτα.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, ανθεκτικό, ανθεκτι-
κό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα.
Πεδία χρήσης: γενικός χειρισμός σε ξηρό πε-
ριβάλλον.

Sırçalı dana derisinden yapılmış, arkası jeans 
kanvastan ve manşetleri 7 cm jüt kumaştan el-
diven.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, dirençli.
Avantajları: rahat, kullanması kolay.
Uygulama alanları: kuru ortamda genel kulla-
nım.
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12/120 pairs 12/120 pairs

Size - - - 8 9 10 - - Size - - - - - 10 - -

[000597-0160] [000598-0160]

Deri eldiven  Δερμάτινα γάντια 

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

Χρωμα του παγου / Buz

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

Χρωμα του παγου / Buz

7 cm

Μανικέτο
Manşet

14 cm

Μανικέτο
Manşet

180
Δερμάτινο γάντι από αγελάδα - 7 cm.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: λαβή, προστασία.
Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για 
επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά.

Manşetleri 7 cm deriden yapılmış yarma dana 
derisinden eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: kavrama kabiliyeti iyi, koruyucu.
Uygulama alanları: ağır malzemelerle kulla-
nım, sıcak ve çapaklı malzemelerle temas halin-
deki işlemler.

180-14
Δερμάτινο γάντι διαιρούμενο από αγελάδα - 
δεμένη δερμάτινη μανσέτα 14 cm.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: λαβή, προστασία.
Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για 
επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά.

Manşetleri 14 cm yarma deriden yapılmış yar-
ma derisinden eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: kavrama kabiliyeti iyi, koruyucu.
Uygulama alanları: ağır malzemelerle kulla-
nım, sıcak ve çapaklı malzemelerle temas halin-
deki işlemler.

101101
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12/120 pairs

Size - - - - - 10 - -

12/120 pairs

Size - - - - - 10 - -

[000512-0160] [000513-0160]

 Δερμάτινα γάντια  Deri eldiven

250T

Δερμάτινο γάντι διαιρούμενο με αγελάδα, δι-
αιρούμενη παλάμη, οπλισμός αντίχειρα και 
δείκτη, οπλισμός με φλέβα, δερμάτινη μανσέτα 
χωρισμένη σε 7 cm.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: λαβή, προστασία.
Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για 
επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά.

Dana derisinden yapılmış, avuç içi yarma deri 
ile güçlendirilmiş, baş parmağı ve işaret parma-
ğı damar koruyucu özelliğine sahip, 7 cm yar-
ma deriden manşetleri olan eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: koruyucu.
Uygulama alanları: ağır malzemelerle kulla-
nım, sıcak ve çapaklı malzemelerle temas halin-
deki işlemler.

Χρωμα του παγου / Buz

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

7 cm

Μανικέτο
Manşet

Χρωμα του παγου / Buz

14 cm

Μανικέτο
Manşet

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

250T-15

Δερμάτινο γάντι διαιρούμενο με αγελάδα, δι-
αιρούμενη παλάμη, οπλισμός αντίχειρα και 
δείκτη, οπλισμός με φλέβα, δεμένη δερματική 
μανσέτα 14 cm.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: λαβή, προστασία.
Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για 
επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά.

Dana derisinden yapılmış, avuç içi yarma deri 
ile güçlendirilmiş, baş parmağı ve işaret par-
mağı damar koruyucu özelliğine sahip, 14 cm 
yarma deriden manşetleri olan eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: koruyucu.
Uygulama alanları: ağır malzemelerle kulla-
nım, sıcak ve çapaklı malzemelerle temas halin-
deki işlemler.
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12/120 pairs

Size - - - - - 10 - -

12/72 pairs

Size - - - - 9 10 - -

[000594-0160] [000515-0160]

Deri eldiven  Δερμάτινα γάντια 

Χρωμα του παγου / Buz

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

20 cm

Μανικέτο
Manşet

250T-20

Δερμάτινο γάντι διαιρούμενο με αγελάδα, ενι-
σχυτικό φλοιού φοινίκου, αντίχειρα και δείκτης, 
ενισχυτική φλέβα, 20cm δεμένη δερμάτινη 
μανσέτα.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: λαβή, προστασία.
Πεδία χρήσης: επαφή με ζεστά, μουτζουρωμέ-
να υλικά.

Dana derisinden yapılmış, baş parmağı ve işa-
ret parmağı damar koruyucu özelliğine sahip, 
manşetleri 20 cm yarma deri ile güçlendirilmiş 
eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: kavrama kabiliyeti iyi, koruyucu.
Uygulama alanları: ağır malzemelerle kulla-
nım, sıcak ve çapaklı malzemelerle temas halin-
deki işlemler.

OK/7C

Δερμάτινο γάντι διαιρούμενο με αγελάδα, δι-
πλή φοίνικα, ενισχυτικά φλέβας, ενισχυτική λω-
ρίδα αντίχειρα, δακτύλιος ενθέματος, εσωτερι-
κό ελαστικό, δερμάτινη μανσέτα 7 cm. Κλωστή 
Kevlar.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: λαβή, προστασία.
Πεδία χρήσης: επαφή με ζεστά, μουτζουρωμέ-
να υλικά.

Yarma dana derisinden yapılmış, avuç içi çift kat-
manlı, baş parmağı güçlendirilmiş keçeden da-
mar koruyucu özelliğine sahip, ekleme parmaklı, 
içi lastikli ve manşetleri 7 cm deriden eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: koruyucu.
Uygulama alanları: ağır malzemelerle kulla-
nım, sıcak ve çapaklı malzemelerle temas halin-
deki işlemler.

Χρωμα του παγου / Buz

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

7 cm

Μανικέτο
Manşet

103103
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 307R

ΓΆΝΤΙΆ ΆΝΤΙΘΕΡΜΙΚΆ
ISIYA DAYANIKLI ELDİVENLER

104104
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12/72 pairs

Size - - - - - 10 - -

12/72 pairs

Size - - - - - 10 - -

[000507-0160] [000508-0160]

35 cm 35 cm

IIsiya dayanikli eldivenlersiya dayanikli eldivenler    ΓΓαντια αντιθερμικααντια αντιθερμικα  

307G
Γάντι σε βόειο πυροβόλο ξιφορούχο δέρμα, 35 
cm, επενδεδυμένο σε ύφασμα.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, ανθεκτικό, ανθεκτι-
κό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα, λαβή, 
προστασία, ακρίβεια.
Πεδία χρήσης: συγκόλληση ακριβείας και βα-
ριά διακίνηση με υλικά ζεστό, μουτζουρωμένο.

Yanma geciktirici özelliğe sahip yarma deriden, 
kanvas astarlı 35 cm eldiven.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, direncli.
Avantajları: rahat, kullanması kolay, kavrama 
kabiliyeti iyi, koruyucu, duyarlı.
Uygulama alanları: hassas kaynak işlemleri ve 
sıcak ve capaklı ağır maddelerle kullanım.

307R
Γάντι στη βαλβίδα επιβράδυνσης πυρκαγιάς, 
ενισχυμένη παλάμη, 35 cm, επενδεδυμένη με 
ύφασμα.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, ανθεκτικό, ανθεκτι-
κό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα, λαβή, 
προστασία, ακρίβεια.
Πεδία χρήσης: βαριά με ζεστά, μουτζουρωμέ-
να υλικά.

Yanma geciktirici özelliğe sahip yarma deriden, 
avuç içi güçlendirilmiş, kanvas astarlı 35 cm el-
diven.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, direncli.
Avantajları: rahat, kullanması kolay, kavrama 
kabiliyeti iyi, koruyucu, duyarlı.
Uygulama alanları: hassas kaynak işlemleri ve 
sıcak ve capaklı ağır maddelerle kullanım.

Μαυρο / Siyah Κοκκινο / Kırmızı

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

35 cm 35 cm
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 303, 303P

ΆΞΕΣΟΥΆΡ ΓΙΆ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
KAYNAK İŞLEMLERİ İÇİN AKSESUARLAR

106106
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1/50 pcs 1/50 pcs

Size U Size U

[000561-0149] [000562-0149]

Kaynak işlemleri için aksesuarlarKaynak işlemleri için aksesuarlar    ΑΑξεσουαρ για συγκολλησειςξεσουαρ για συγκολλησεις  

301

Ποδιά σε βόειο χωριστό δέρμα, 60 x 90 cm.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: προστασία.
Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για 
επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά.

301R

Ποδιά σε βόειο κρούστα, 60 x 90 cm. Ενισχυμέ-
νη δερμάτινη ενίσχυση.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: προστασία.
Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για 
επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά.

60 x 90 cm yarma deriden önlük.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: koruyucu.
Uygulama alanları: ağır malzemelerle kulla-
nım, sıcak ve çapaklı malzemelerle temas halin-
deki işlemler.

60 x 90 cm güçlendirilmiş yarma deriden önlük. 
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: koruyucu.
Uygulama alanları: ağır malzemelerle kulla-
nım, sıcak ve çapaklı malzemelerle temas halin-
deki işlemler.

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

Χρωμα του παγου / Buz Χρωμα του παγου / BuzΡετρό / Arka Ρετρό / Arka
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1/40 pcs

Size U

1/50 pcs

Size U

1/50 pcs

Size U

[000560-0152] [000563-0149] [000564-0149]

  ΑΑξεσουαρ για συγκολλησειςξεσουαρ για συγκολλησεις    Kaynak işlemleri için aksesuarlarKaynak işlemleri için aksesuarlar

Υλικό ΟΛΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI NAPA DANA DERİSİ

Μικτά χρώματα / Karışık renkler

303
Nappa ποδιά - cm 60 x 90.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, αν-
θεκτικό, ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: προστασία, 
υγρό απωθητικό.
Πεδία χρήσης: βαριά διακίνη-
ση, κατάλληλο για επαφή με 
καυτά υλικά, υγρά.

60 x 90 cm napa önlük. 
Özellikleri: yumuşak, sağlam, 
dirençli.
Avantajları: koruyucu, sıvılara 
karşı dirençli.
Uygulama alanları: ağır mal-
zemelerle kullanım, sıcak, 
çapaklı malzemelerle temas 
halindeki işlemler, yağ, gres 
yağı, sıvı bulunan ortamlarda 
kullanım.

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

Χρωμα του παγου / Buz

303P
Ποδιά σε ενισχυμένη κρούστα 
βοοειδών, 60 x 90 cm, ενίσχυ-
ση δέρματος NAPPA.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, αν-
θεκτικό, ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: προστασία, 
απωθητικό σε υγρά.
Πεδία χρήσης: βαριά διακίνη-
ση, κατάλληλο για επαφή με 
καυτά υλικά, παρουσία ελαί-
ου, γράσου, υγρών.

60 x 90 cm güçlendirilmiş yar-
ma ve NAPA deriden önlük.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, 
dirençli.
Avantajları: koruyucu, sıvılara 
karşı dirençli.
Uygulama alanları: ağır mal-
zemelerle kullanım, sıcak, 
çapaklı malzemelerle temas 
halindeki işlemler, yağ, gres 
yağı, sıvı bulunan ortamlarda 
kullanım.

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

Χρωμα του παγου / Buz

ALL302
Ποδιά σε ενισχυμένη κρούστα 
βοοειδών, 60 x 90 cm, ενίσχυ-
ση αλουμινίου.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, αν-
θεκτικό, ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: προστασία.
Πεδία χρήσης: συγκόλληση 
ακριβείας και βαριά διακίνη-
ση με ζεστά, μουτζουρωμένα 
υλικά.

Alüminyum ile güçlendirilmiş, 
60 x 90 cm güçlendirilmiş yar-
ma deriden önlük.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, 
dirençli.
Avantajları: koruyucu.
Uygulama alanları: hassas 
kaynak işlemleri ve sıcak ve 
çapaklı ağır maddelerle kulla-
nım.

Ρετρό / Arka Ρετρό / Arka Ρετρό / Arka
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1/100 pcs 1/100 pcs

Size U Size U

[000565-0151] [000566-0151]

Kaynak işlemleri için aksesuarlarKaynak işlemleri için aksesuarlar    ΑΑξεσουαρ για συγκολλησειςξεσουαρ για συγκολλησεις  

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚ

Malzeme %100 PAMUK

Μικτά χρώματα / Karışık renkler

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚ

Malzeme %100 PAMUK

302T

Ποδιά τζιν με τσέπη, 60 x 90 cm. 
Χαρακτηριστικά: μαλακό, ανθεκτικό, ανθεκτι-
κό.
Πλεονεκτήματα: προστασία.
Πεδία χρήσης: Γενικός χειρισμός σε ξηρό περι-
βάλλον.

302

Ποδιά στο τζιν, 60 x 90 cm.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, ανθεκτικό, ανθεκτι-
κό.
Πλεονεκτήματα: προστασία.
Πεδία χρήσης: Γενικός χειρισμός σε ξηρό περι-
βάλλον.

60 x 90 cm cepli jeans önlük.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, dirençli. 
Avantajları: koruyucu.
Uygulama alanları: kuru ortamda genel kulla-
nım.

60 x 90 cm jeans önlük.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, dirençli.
Avantajları: koruyucu.
Uygulama alanları: kuru ortamda genel kulla-
nım.

Ρετρό / Arka Ρετρό / ArkaΠαραλλαγή / KamuflajΜπλε ντένιμ / Kot mavisi
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1/50 pairs

Size 30 40

1/50 pairs

Size 40 60

[001006-0146] [001007-0159]

40 cm

60 cm

Kaynak işlemleri için aksesuarlarKaynak işlemleri için aksesuarlar    ΑΑξεσουαρ για συγκολλησειςξεσουαρ για συγκολλησεις  

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

Χρωμα του παγου / Buz

304C
Προστατευτικές γκέτες σε χωριστό δέρμα σε 
δύο μήκη: 30 cm και 40 cm.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: προστασία.
Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για 
επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά.

30 cm ve 40 cm olmak üzere iki boyutta mevcut 
olan, yarma deriden koruyucu tozluk.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: koruyucu.
Uygulama alanları: ağır malzemelerle kulla-
nım, sıcak ve çapaklı malzemelerle temas halin-
deki işlemler.

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

Χρωμα του παγου / Buz Χρωμα του παγου / Buz

306C
Προστατευτικό χιτώνιο φλοιού 40 cm και 60 
cm.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: προστασία.
Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για 
επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά.

40 cm ve 60 cm yarma deriden koruyucu kol.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: koruyucu.
Uygulama alanları: ağır malzemelerle kulla-
nım, sıcak ve çapaklı malzemelerle temas halin-
deki işlemler.

40 cm

60 cm
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1/50 pcs

BIG SIZESize - - - M L XL XXL 3XL - -

[001471-0147]

1/50 pcs

BIG SIZESize - - - M L XL XXL 3XL - -

[001472-0176]

  ΑΑξεσουαρ για συγκολλησειςξεσουαρ για συγκολλησεις    Kaynak işlemleri için aksesuarlarKaynak işlemleri için aksesuarlar

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

Υλικό ΟΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Malzeme TAMAMI YARMA DANA DERİSİNDEN GÖVDE

Ρετρό / Arka Ρετρό / Arka

307
Προστατευτικά αλεξίσφαιρα δερμάτινα παντε-
λόνια.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: προστασία.
Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για 
επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά.

Dana derisinden koruyucu pantolon.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: koruyucu.
Uygulama alanları: ağır malzemelerle kulla-
nım, sıcak ve çapaklı malzemelerle temas halin-
deki işlemler.

308LUX
Προστατευτικό σακάκι αγελάδας.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: προστασία.
Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για 
επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά.

Dana derisinden koruyucu eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: koruyucu.
Uygulama alanları: ağır malzemelerle kulla-
nım, sıcak ve çapaklı malzemelerle temas halin-
deki işlemler.

Χρωμα του παγου / Buz Χρωμα του παγου / Buz
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 MIIZU300

ΓΆΝΤΙΆ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΆ
KAPLAMA ELDİVENLER

114114
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12/240 pairs 12/144 pairs 12/240 pairs

Size - 6 7 8 9 10 11 - Size - 6 7 8 9 10 11 - Size - 6 7 8 9 10 11 -

[001376-0181] [000630-0172] [001372-0181]

KKaplama eldivenleraplama eldivenler    ΓΓαντια ενισχυμενααντια ενισχυμενα  

PU2006E:2018

Επικαλυμμένο με πολυουρεθάνη 
γάντι, αεριζόμενο πίσω, πλεγμέ-
νος καρπός, 13G πολυεστέρας.
Χαρακτηριστικά: πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, ευαι-
σθησία, επιδεξιότητα, προστα-
σία, ακρίβεια.
Πεδία χρήσης: ελαφριά, λεπτή 
εφαρμογή, συναρμολόγηση 
ακριβείας και χειρισμός ξηρά ή 
ελαφρώς ελαιώδη περιβάλλοντα.

Poliüretan kaplama, arkası 
havalandırmalı, bilekleri örgü, 
13G polyester eldiven.
Özellikleri: çok dirençli.
Avantajları: rahat, hassas, du-
yarlı, kullanması kolay, koru-
yucu, duyarlı.
Uygulama alanları: hafif, has-
sas uygulamalar, montaj ve 
duyarlı işlemler, kuru ya da ha-
fif yağlı alanlar.

Υλικό 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 13G

Malzeme %100 POLYESTER 13G

Μαυρο / Siyah

MIIZU300

Γάντι με επικάλυψη πολυουρε-
θάνης με βάση το νερό, αεριζό-
μενο πίσω, πλεγμένος καρπός, 
Nylon 13G.
Χαρακτηριστικά: πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, ευαι-
σθησία, επιδεξιότητα, προστασία, 
ακρίβεια.
Πεδία χρήσης: χειρισμός και συ-
ναρμολόγηση αιχμηρών, ξηρών ή 
ελαφρώς λιπαρών αντικειμένων.

Su bazlı poliüretan kaplama, 
arkası havalandırmalı, bilekleri 
örgü, 13G naylon eldiven.
Özellikleri: çok dirençli.
Avantajları: rahat, hassas, du-
yarlı, kullanması kolay, koru-
yucu, duyarlı.
Uygulama alanları: hafif, has-
sas uygulamalar, montaj ve 
duyarlı işlemler, hem kuru hem 
ıslak ya da hafif yağlı alanlar.

Υλικό 100% ΝΑΥΛΟΝ 13G

Malzeme %100 NAYLON 13G

Υλικό 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 13G

Malzeme %100 POLYESTER 13G

Μαυρο / SiyahΛευκό / Beyaz Λευκό / Beyaz

PU2001E

Επικαλυμμένο με πολυουρεθάνη 
γάντι, αεριζόμενο πίσω, πλεγμέ-
νος καρπός, 13G πολυεστέρας.
Χαρακτηριστικά: πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, ευαι-
σθησία, επιδεξιότητα, προστα-
σία, ακρίβεια.
Πεδία χρήσης: ελαφριά, λεπτή 
εφαρμογή, συναρμολόγηση 
ακριβείας και χειρισμός ξηρά ή 
ελαφρώς ελαιώδη περιβάλλοντα.

Poliüretan kaplama, arkası 
havalandırmalı, bilekleri örgü, 
13G polyester eldiven.
Özellikleri: çok dirençli.
Avantajları: rahat, hassas, du-
yarlı, kullanması kolay, koru-
yucu, duyarlı.
Uygulama alanları: hafif, has-
sas uygulamalar, montaj ve 
duyarlı işlemler, hem kuru hem 
ıslak ya da hafif yağlı alanlar.
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  PU2006E:2018  N1002EBB
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12/120 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -

12/120 pairs12/120 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -Size - - 7 8 9 10 11 -

[001375-0180][001371-0180][001373-0297]

  ΓΓαντια ενισχυμενααντια ενισχυμενα    KKaplama eldivenleraplama eldivenler

NF1001E
Γάντι επικαλυμμένο με αφρώδες νι-
τρίλιο αφρού, αεριζόμενο πίσω, δε-
μένη μανσέτα, 13G πολυεστέρας.
Χαρακτηριστικά: πολύ ανθε-
κτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυ-
ση, ευαισθησία, ακρίβεια, αντοχή 
σε υγρά, αντοχή στις τομές.
Πεδία χρήσης: ευαίσθητη συ-
ναρμολόγηση και χειρισμός 
ακριβείας τόσο σε ξηρό όσο 
και υγρό περιβάλλον παρουσία 
υδρογονανθράκων, λιπαντικών.

N1002EBB
Επικαλυμμένο με νιτρίλιο γά-
ντι, αεριζόμενος πίσω, πλεγμέ-
νος καρπός, 13G πολυεστέρας.
Χαρακτηριστικά: πολύ ανθε-
κτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, αντο-
χή στην κοπή, λαβή, ευαισθη-
σία, ακρίβεια, αντοχή σε υγρά.
Πεδία χρήσης: ελαφριά, και 
χειρισμούς ακρίβειας τόσο σε 
ξηρό όσο και υγρό περιβάλ-
λον παρουσία υδρογοναν-
θράκων, λιπαντικών.

N1002E
Επικαλυμμένο με νιτρίλιο γά-
ντι, αεριζόμενος πίσω, πλεγμέ-
νος καρπός, 13G πολυεστέρας.
Χαρακτηριστικά: πολύ ανθε-
κτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδε-
ξιότητα, πρόσφυση, ευαισθη-
σία, ακρίβεια, αντοχή σε υγρά.
Πεδία χρήσης: ελαφριά, και 
χειρισμούς ακρίβειας τόσο σε 
ξηρό όσο και υγρό περιβάλ-
λον παρουσία υδρογοναν-
θράκων, λιπαντικών.

Nitril köpük kaplama, arkası 
havalandırmalı, bilekleri örgü, 
13G polyester eldiven.
Özellikleri: çok dirençli.
Avantajları: rahat, kavrama 
kabiliyeti iyi, hassas, duyarlı, 
sıvıya ve kesilmeye dirençli.
Uygulama alanları: hafif, 
hassas uygulamalar, montaj 
ve duyarlı işlemler, hem kuru 
hem ıslak alanlar, hidro kar-
bon ve yağlı malzemeler.

Nitril kaplama, arkası hava-
landırmalı, bilekleri örgü, 13G 
polyester eldiven.
Özellikleri: çok dirençli.
Avantajları: rahat, kavrama 
kabiliyeti iyi, hassas, duyarlı, 
sıvıya ve kesilmeye dirençli.
Uygulama alanları: hafif, 
hassas uygulamalar, montaj 
ve duyarlı işlemler, hem kuru 
hem ıslak alanlar, hidro kar-
bon ve yağlı malzemeler.

Nitril kaplama, arkası hava-
landırmalı, bilekleri örgü, 13G 
polyester eldiven.
Özellikleri: çok dirençli.
Avantajları: rahat, kullanması 
kolay, kavrama kabiliyeti iyi, 
hassas, duyarlı, sıvıya dirençli.
Uygulama alanları: hafif, 
hassas uygulamalar, montaj 
ve duyarlı işlemler, hem kuru 
hem ıslak alanlar, hidro kar-
bon ve yağlı malzemeler.

Λευκό-Γκρι / Beyaz-Gri Λευκό-Γκρι / Beyaz-Gri Μαυρο / Siyah

Υλικό 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 13G

Malzeme %100 POLYESTER 13G

Υλικό 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 13G

Malzeme %100 POLYESTER 13G

Υλικό 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 13G

Malzeme %100 POLYESTER 13G

118118
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 N1002E
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12/144 pairs 12/120 pairs

Size - - 7 8 9 10 - - Size - - 7 8 9 10 - -

[000588-0124] [000625-0124]

  ΓΓαντια ενισχυμενααντια ενισχυμενα    KKaplama eldivenleraplama eldivenler

0911

NBR γάντι, αεριζόμενο πίσω, πλεγμένος καρ-
πός, Interlock βαμβάκι 24G.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: φορητότητα, λαβή, προστα-
σία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα.
Πεδία χρήσης: και λειαντικά, λάδια, λίπη, βρω-
μιά, υδρογονάνθρακες, λιπαντικά.

Arka kısmı havalandırmalı, bilekleri örgü, 24G 
Interlock NBR eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli. Avantajları: 
ergonomik, kavrama kabiliyeti iyi, koruyuculu, 
sıvıya dirençli, pratik.
Uygulama alanları: Ağır, metal, keskin, aşındırı-
cı, yağlı, gres yağlı, kirli, hidrokarbonlu ve yağ-
layıcı maddelerle kullanım.

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑ NBR
(ΓΟΜΜΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ)

Malzeme %100 NBR KAPLAMA PAMUK (NİTRİL KAUÇUK)

Κιτρινο / Sarı

LPKY

NBR γάντι, αεριζόμενο πίσω, πλεγμένος καρ-
πός, Interlock 24G βαμβάκι, απολυμαντική επε-
ξεργασία.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: φορητότητα, λαβή, προστα-
σία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα.
Πεδία χρήσης: και λειαντικά, λάδια, λίπη, βρω-
μιά, υδρογονάνθρακες, λιπαντικά.

Arka kısmı havalandırmalı, bilekleri örgü, steri-
lize edilmiş 24G Interlock NBR eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: ergonomik, kavrama kabiliyeti iyi, 
koruyuculu, sıvıya dirençli, pratik.
Uygulama alanları: Ağır, metal, keskin, aşındırı-
cı, yağlı, gres yağlı, kirli, hidrokarbonlu ve yağ-
layıcı maddelerle kullanım.

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑ NBR 
(ΓΟΜΜΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ)

Malzeme %100 NBR KAPLAMA PAMUK (NİTRİL KAUÇUK)

Κιτρινο / Sarı

120120

» Index
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12/120 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -

[000897-0124]
  MPKY

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑ NBR
(ΓΟΜΜΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ)

Malzeme %100 NBR KAPLAMA PAMUK (NİTRİL KAUÇUK)

Κιτρινο / Sarı

MPKY

NBR γάντι, αεριζόμενο πίσω, πλεγμένος καρ-
πός, Interlock 24G βαμβάκι, απολυμαντική επε-
ξεργασία.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: φορητότητα, λαβή, προστα-
σία, ανθεκτικό στα υγρά, πρακτικότητα.
Πεδία χρήσης: και λειαντικά, λάδια, λίπη, βρω-
μιά, υδρογονάνθρακες, λιπαντικά.

Arka kısmı havalandırmalı, bilekleri örgü, steri-
lize edilmiş 24G Interlock NBR eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: ergonomik, kavrama kabiliyeti iyi, 
koruyuculu, sıvıya dirençli, pratik.
Uygulama alanları: Ağır, metal, keskin, aşındırı-
cı, yağlı, gres yağlı, kirli, hidrokarbonlu ve yağ-
layıcı maddelerle kullanım.

121121
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 0732, 0722
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12/120 pairs12/120 pairs

Size - - - 8 9 10 - -Size - - - 8 9 10 11 -

[000626-0124] [000627-0124]

KKaplama eldivenleraplama eldivenler    ΓΓαντια ενισχυμενααντια ενισχυμενα  

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑ NBR 
(ΓΟΜΜΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ)

Malzeme %100 NBR KAPLAMA PAMUK (NİTRİL KAUÇUK)

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑ NBR 
(ΓΟΜΜΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ)

Malzeme %100 NBR KAPLAMA PAMUK (NİTRİL KAUÇUK)

Μπλε / MaviΜπλε / Mavi

TFCB

NBR γάντι, όλα επικαλυμμένα, εύκαμπτος σω-
λήνας, Interlock 24G επιχρισμένο βαμβάκι, 
απολυμαντική επεξεργασία.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: φορετότητα, λαβή, προστα-
σία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα.
Πεδία χρήσης: λάδι, λίπος, βρωμιά, υδρογο-
νάνθρακες, λιπαντικά.

TFKB

NBR γάντι, όλος ο επένδυση, πλεγμένος καρ-
πός, επικαλυμμένο Interlock 24G βαμβάκι, απο-
λυμαντική επεξεργασία.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: εφαρμογή, πρόσφυση, προ-
στασία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα.
Πεδία χρήσης: λάδι, λίπος, βρωμιά, υδρογο-
νάνθρακες, λιπαντικά.

Tamamı astarlı, manşetli, sterilize edilmiş ve 
kaplama 24G Interlock pamuklu NBR eldiven. 
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: ergonomik, kavrama kabiliyeti iyi, 
koruyuculu, sıvıya dirençli, pratik.
Uygulama alanları: Ağır, metal, keskin, aşındırı-
cı, yağlı, gres yağlı, kirli, hidrokarbonlu ve yağ-
layıcı maddelerle kullanım.

Tamamı astarlı, bilekleri örgü, sterilize edilmiş 
ve kaplama 24G Interlock pamuklu NBR eldi-
ven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: ergonomik, kavrama kabiliyeti iyi, 
koruyuculu, sıvıya dirençli, pratik.
Uygulama alanları: Ağır, metal, keskin, aşındırı-
cı, yağlı, gres yağlı, kirli, hidrokarbonlu ve yağ-
layıcı maddelerle kullanım.

123123
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12/120 pairs 12/120 pairs

Size - - - - 9 10 - - Size - - - - 9 10 - -

[000628-0124] [000629-0124]

  ΓΓαντια ενισχυμενααντια ενισχυμενα    KKaplama eldivenleraplama eldivenler

Μπλε / Mavi

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑ NBR 
(ΓΟΜΜΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ)

Malzeme %100 NBR KAPLAMA PAMUK (NİTRİL KAUÇUK)

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑ NBR 
(ΓΟΜΜΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ)

Malzeme %100 NBR KAPLAMA PAMUK (NİTRİL KAUÇUK)

Μπλε / Mavi

TPCB
NBR γάντι, αεριζόμενη πλάτη, εύκαμπτος σω-
λήνας, επικαλυμμένο με Interlock 24G βαμβάκι, 
απολυμαντική επεξεργασία.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό 
Πλεονεκτήματα: φορετότητα, λαβή, προστα-
σία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα.
Πεδία χρήσης: λάδι, λίπος, βρωμιά, υδρογο-
νάνθρακες, λιπαντικά.

TPKB
NBR γάντι, αεριζόμενος πίσω, πλεγμένος καρ-
πός, επικαλυμμένος με Interlock 24G βαμβάκι, 
απολυμαντική επεξεργασία.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: εφαρμογή, λαβή, προστασία, 
αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα.
Πεδία χρήσης: λάδι, λίπος, βρωμιά, υδρογο-
νάνθρακες, λιπαντικά.

Arkası havalandırmalı, manşetli, sterilize edil-
miş ve kaplama 24G Interlock pamuklu NBR 
eldiven. Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: ergonomik, kavrama kabiliyeti iyi, 
koruyuculu, sıvıya dirençli, pratik.
Uygulama alanları: Ağır, metal, keskin, aşındırı-
cı, yağlı, gres yağlı, kirli, hidrokarbonlu ve yağ-
layıcı maddelerle kullanım.

Arkası havalandırmalı, bilekleri örgü, sterilize 
edilmiş ve kaplama 24G Interlock pamuklu NBR 
eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: ergonomik, kavrama kabiliyeti iyi, 
koruyuculu, sıvıya dirençli, pratik.
Uygulama alanları: Ağır, metal, keskin, 
aşındırıcı, yağlı, gres yağlı, kirli, hidrokarbonlu 
ve yağlayıcı maddelerle kullanım.
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 0722
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12/144 pairs

Size - - - - 9 10 - -

12/144 pairs

Size - - - 8 9 10 11 -

[000521-0155] [000522-0155]

  ΓΓαντια ενισχυμενααντια ενισχυμενα    KKaplama eldivenleraplama eldivenler

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΜΕΝΗ JERSEY NBR

Malzeme %100 PAMUK, NBR KAPLAMA JARSE

Μπλε / Mavi

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΜΕΝΗ JERSEY NBR

Malzeme %100 PAMUK, NBR KAPLAMA JARSE

Μπλε / Mavi

0742

NBR γάντι, όλα επένδυση, μανίκια, βαμβακερή 
φανέλα.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: ανθεκτικό, 
πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: εφαρμογή, πρόσφυση, προ-
στασία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα.
Πεδία χρήσης: λάδι, λίπος, βρωμιά, υδρογο-
νάνθρακες, λιπαντικά.

0732

NBR γάντι, αεριζόμενη πλάτη, εύκαμπτος σω-
λήνας βαμβακερή φανέλα.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: εφαρμογή, πρόσφυση, προ-
στασία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα.
Πεδία χρήσης: λάδι, λίπος, βρωμιά, υδρογο-
νάνθρακες, λιπαντικά.

Tamamı astarlı, manşetli, kaplama jarse pamuk-
lu NBR eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli. - Avantajları: 
ergonomik, kavrama kabiliyeti iyi, koruyuculu, 
sıvıya dirençli, pratik. - Uygulama alanları: Ağır, 
metal, keskin, aşındırıcı, yağlı, gres yağlı, kirli, 
hidrokarbonlu ve yağlayıcı maddelerle kulla-
nım.

Arkası havalandırmalı, manşetli, kaplama jarse 
pamuklu NBR eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: ergonomik, kavrama kabiliyeti iyi, 
koruyuculu, sıvıya dirençli, pratik.
Uygulama alanları: Ağır, metal, keskin, aşındırı-
cı, yağlı, gres yağlı, kirli, hidrokarbonlu ve yağ-
layıcı maddelerle kullanım.

126126
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12/144 pairs 12/144 pairs

Size - - - - 9 10 - - Size - - - - 9 10 - -

[000525-0155][000524-0155]

KKaplama eldivenleraplama eldivenler    ΓΓαντια ενισχυμενααντια ενισχυμενα  

Μπλε / Mavi

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΜΕΝΗ JERSEY NBR

Malzeme %100 PAMUK, NBR KAPLAMA JARSE

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΜΕΝΗ JERSEY NBR

Malzeme %100 PAMUK, NBR KAPLAMA JARSE

Μπλε / Mavi

0722

NBR γάντι, όλα καλυμμένα, πλεγμένος καρπός, 
βαμβακερή φανέλα.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: φορετότητα, λαβή, προστα-
σία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα.
Πεδία χρήσης: λειαντικά, λάδια, λίπη, βρωμιά, 
υδρογονάνθρακες, λιπαντικά.

0712

NBR γάντι, αεριζόμενο πίσω, πλεκτός καρπός, 
βαμβακερή φανέλα.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: εφαρμογή, πρόσφυση, προ-
στασία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα.
Πεδία χρήσης: λειαντικά, λάδια, λίπη, βρωμιά, 
υδρογονάνθρακες, λιπαντικά.

Tamamı astarlı, bilekleri örgü, kaplama jarse pa-
muklu NBR eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: ergonomik, kavrama kabiliyeti iyi, 
koruyuculu, sıvıya dirençli, pratik.
Uygulama alanları: Ağır, metal, keskin, aşındırı-
cı, yağlı, gres yağlı, kirli, hidrokarbonlu ve yağ-
layıcı maddelerle kullanım.

Arkası havalandırmalı, bilekleri örgü, kaplama 
jarse pamuklu NBR eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: ergonomik, kavrama kabiliyeti iyi, 
koruyuculu, sıvıya dirençli, pratik.
Uygulama alanları: Ağır, metal, keskin, aşındırı-
cı, yağlı, gres yağlı, kirli, hidrokarbonlu ve yağ-
layıcı maddelerle kullanım.

127127
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12/72 pairs

Size 27 35

12/120 pairs

Size - - - 8 9 10 - -

[000530-0118][001420-0153]

27 cm 35 cm

  ΓΓαντια ενισχυμενααντια ενισχυμενα    KKaplama eldivenleraplama eldivenler

2953-2017
Γάντι από PVC, με επικάλυψη βαμβακιού.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: εφαρμογή, πρόσφυση, προ-
στασία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα.
Πεδία χρήσης: χειρισμός παρουσία ελαίου, 
γράσου.

Kaplama interlock pamuklu PVC eldiven.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: ergonomik, kavrama kabiliyeti iyi, 
koruyucu, sıvıya dirençli, pratik.
Uygulama alanları: Yağlı, gres yağlı ve sıvı 
maddelerle kullanım.

Κοκκινο / Kırmızı

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚ ΕΠΕΝΔΥΣΜΕΝΟ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ PVC

Malzeme 100% PAMUK PVC KAPLAMA İNTERLOK

27 cm 35 cm

1412A
Επικαλυμμένο από λάτεξ γάντι, αεριζόμενο 
πίσω, πλεγμένος καρπός, αντιολισθητική πα-
λάμη, επιχρισμένο 10G βαμβάκι / πολυεστέρα.
Χαρακτηριστικά: μαλακό, ανθεκτικό, ανθεκτι-
κό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, λαβή, ακρίβεια, αντο-
χή σε υγρά.
Πεδία χρήσης: το φινιρισμένο φινίρισμα εξα-
σφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, ακόμη και 
όταν είναι υγρό σε ολισθηρές επιφάνειες και 
προστατεύει από αιχμηρά υλικά.

Lateks kaplamalı, arkası havalandırmalı, bilek-
leri örgü, avuç içi kaymaz, 10G pamuk/polyes-
ter kaplamalı eldiven.
Özellikleri: yumuşak, sağlam, dirençli. 
Avantajları: rahat, kavrama kabiliyeti iyi, has-
sas, sıvılara ve kesilmeye karşı dirençli.
Uygulama alanları: büzgülü yüzeyi sayesinde 
kaygan nemli yüzeylerde bile optimum kavra-
ma kabiliyeti sağlar, keskin materyallere karşı 
korur.

Πρασινο / Yeşil

Υλικό ΑΝΑΜΙΚΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 10G ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΤΕΞ

Malzeme PAMUK/LATEKS KAPLAMA 10G POLYESTER KARIŞIMI

128128

» Index

http://www.payperwear.com


 2953-2017

129129

» Index

http://www.payperwear.com


 HDP

ΓΆΝΤΙΆ ΆΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΗ ΚΟΠΗ
KESİLMEYE KARŞI DAYANIKLI ELDİVENLER

130130
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12/144 pairs

Size - 6 7 8 9 10 11 -Size - 6 7 8 9 10 11 -

12/144 pairs

[001374-0175] [000878-0175]

KKaplama eldivenleraplama eldivenler    ΓΓαντια ανθεκτικα στη κοπηαντια ανθεκτικα στη κοπη  

HDP

Γάντι πολυαιθυλενίου 13G, αεριζόμενο πίσω, 
πλεγμένος καρπός, με επένδυση πολυουρεθά-
νης.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυση, ευαισθη-
σία, ακρίβεια, αντοχή στην κοπή.
Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση 
αιχμηρών, ελαιώδης.

HDP-3

Γάντι πολυαιθυλενίου 13G, αεριζόμενο πίσω, 
πλεγμένος καρπός, με επένδυση πολυουρεθά-
νης.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυση, ευαισθη-
σία, ακρίβεια, αντοχή στην κοπή.
Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση 
αιχμηρών, ξηρών ή ελαφρώς λιπαρών αντικει-
μένων.

Kesilmeye karşı dirençli 13G Polietilen eldiven. 
Arkası havalandırmalı. Bilekleri örgü. Poliüretan 
kaplamalı.
Özellikleri: sağlam.
Avantajları: sağlam, kavrama kabiliyeti iyi, has-
sas, duyarlı, kesilmeye karşı dirençli.
Uygulama alanları: keskin maddelerle kulla-
nım ve bu maddelerin montajı, kuru ya da hafif 
yağlı alanlar.

Kesilmeye karşı dirençli 13G Polietilen eldiven. 
Arkası havalandırmalı. Bilekleri örgü. Poliüretan 
kaplamalı.
Özellikleri: sağlam.
Avantajları: sağlam, kavrama kabiliyeti iyi, has-
sas, duyarlı, kesilmeye karşı dirençli.
Uygulama alanları: keskin maddelerle kulla-
nım ve bu maddelerin montajı, kuru ya da hafif 
yağlı alanlar.

Υλικό 100% ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

Malzeme %100 POLİETİLEN

Γκρι / Gri

Υλικό 100% ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

Malzeme %100 POLİETİLEN

Γκρι / Gri

131131
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10/100 pairs 10/100 pairs

Size - - 60 Size - 35 -

[001514-0312] [001493-0312]

60 cm 35 cm

  ΓΓαντια ανθεκτικα στη κοπηαντια ανθεκτικα στη κοπη    KKaplama eldivenleraplama eldivenler

Υλικό HSCY / HPPF / ELASTAN 
(ΙΝΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗΣ)

Malzeme HSCY / HPPF / ELASTAN

Υλικό HSCY / HPPF / ELASTAN 
(ΙΝΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗΣ)

Malzeme HSCY / HPPF / ELASTAN

Γκρι / Gri Γκρι / Gri

TAEKI#50L
Προστατευτικό περίβλημα, σε HSCY / HPPF 
/ SPANDEX 13G, μήκος 60 cm. Με κλείσιμο 
velcro, διάτρητο στον αντίχειρα.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: ανθεκτικό στην κοπή.
Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση 
αιχμηρών, ξηρών ή ελαφρώς λιπαρών αντικει-
μένων.

TAEKI#50C
Προστατευτικό περίβλημα, σε HSCY / HPPF / 
SPANDEX 13G, μήκους 35 cm ή 60 cm με κλεί-
σιμο velcro, διάτρητο στον αντίχειρα. 
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: ανθεκτικό στην κοπή.
Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση 
αιχμηρών, ξηρών ή ελαφρώς λιπαρών αντικει-
μένων.

13G HSCY/HPPF/SPANDEX, 60 cm uzunluğun-
da, baş parmağı gözenekli ve cırtcırtlı koruyucu 
kol.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: kesilmeye karşı dirençli.
Uygulama alanları: keskin maddelerle kulla-
nım ve bu maddelerin montajı, kuru ya da hafif 
yağlı alanlar.

13G HSCY/HPPF/SPANDEX, 35 ya da 60 cm 
uzunluğunda, baş parmağı gözenekli ve cırt-
cırtlı koruyucu kol.
Özellikleri: sağlam, çok dirençli.
Avantajları: kesilmeye karşı dirençli.
Uygulama alanları: keskin maddelerle kulla-
nım ve bu maddelerin montajı, kuru ya da hafif 
yağlı alanlar.

60 cm 35 cm
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1/144 pairs 1/144 pairs

Size - 6 7 8 9 10 11 - Size - - 7 8 9 10 11 -

[001476-0457] [001477-0458]

KKaplama eldivenleraplama eldivenler    ΓΓαντια ανθεκτικα στη κοπηαντια ανθεκτικα στη κοπη  

01-101
KYORENE Άνθεκτικό σε γάντζο γάντι 15G, αερι-
ζόμενο πίσω, πλεγμένος καρπός, επίστρωση με 
νιτρίλιο.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυση, ευαισθη-
σία, ακρίβεια, αντοχή στην κοπή.
Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση 
αιχμηρών, ελαφρώς λιπαρών.

01-301
KYORENE Επένδυση με γάντια 13G, αεριζόμενο 
πίσω, πλεγμένος καρπός, επικαλυμμένος με νι-
τρίλιο.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυση, ευαισθη-
σία, ακρίβεια, αντοχή στην κοπή.
Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση 
αιχμηρών, ελαφρώς λιπαρών.

Kesilmeye karşı dirençli 15G KYORENE astarlı 
eldiven. Arkası havalandırmalı. Bilekleri örgü. 
Nitril kaplamalı.
Özellikleri: sağlam.
Avantajları: sağlam, kavrama kabiliyeti iyi, has-
sas, duyarlı, kesilmeye karşı dirençli.
Uygulama alanları: keskin maddelerle kulla-
nım ve bu maddelerin montajı, kuru ya da hafif 
yağlı alanlar.

Kesilmeye karşı dirençli 13G KYORENE astarlı 
eldiven. Arkası havalandırmalı. Bilekleri örgü. 
Nitril kaplamalı.
Özellikleri: sağlam.
Avantajları: sağlam, kavrama kabiliyeti iyi, has-
sas, duyarlı, kesilmeye karşı dirençli.
Uygulama alanları: keskin maddelerle kulla-
nım ve bu maddelerin montajı, kuru ya da hafif 
yağlı alanlar.

Υλικό 85% KYORENE (ΙΝΕΣ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ) + 10% ΕΛΑΣΤΑΝ (ΙΝΕΣ 
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗΣ) + 5% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

Malzeme %85 KYORENE + %10 ELASTAN + %5 POLYESTER

Υλικό 60% KYORENE (ΙΝΕΣ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ) + 30% HPPE (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ)
7% ΕΛΑΣΤΑΝ (ΙΝΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗΣ) + 3% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

Malzeme %60 KYORENE + %30 HPPE + %7 ELASTAN %3 POLYESTER

Γκρι-Μαυρο / Gri-Siyah Γκρι-Μαυρο / Gri-Siyah
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1/144 pairs 1/144 pairs

Size - 6 7 8 9 10 11 - Size - - 7 8 9 10 11 -

[001478-0459] [001479-0460]

  ΓΓαντια ανθεκτικα στη κοπηαντια ανθεκτικα στη κοπη    KKaplama eldivenleraplama eldivenler

01-501

KYORENE Επένδυση με γάντια 13G, αεριζόμενο 
πίσω, πλεγμένος καρπός, επικαλυμμένος με νι-
τρίλιο.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυση, ευαισθη-
σία, ακρίβεια, αντοχή στην κοπή.
Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση 
αιχμηρών, ελαφρώς λιπαρών.

01-701

KYORENE Επένδυση με γάντια 13G, αεριζόμενο 
πίσω, πλεγμένος καρπός, επικαλυμμένος με νι-
τρίλιο.
Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυση, ευαισθη-
σία, ακρίβεια, αντοχή στην κοπή.
Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση 
αιχμηρών, ελαφρώς λιπαρών.

Kesilmeye karşı dirençli 13G KYORENE astarlı 
eldiven. Arkası havalandırmalı. Bilekleri örgü. 
Nitril kaplamalı.
Özellikleri: sağlam.
Avantajları: sağlam, kavrama kabiliyeti iyi, has-
sas, duyarlı, kesilmeye karşı dirençli.
Uygulama alanları: keskin maddelerle kulla-
nım ve bu maddelerin montajı, kuru ya da hafif 
yağlı alanlar.

Kesilmeye karşı dirençli 13G KYORENE astarlı 
eldiven. Arkası havalandırmalı. Bilekleri örgü. 
Nitril kaplamalı.
Özellikleri: sağlam.
Avantajları: sağlam, kavrama kabiliyeti iyi, has-
sas, duyarlı, kesilmeye karşı dirençli.
Uygulama alanları: keskin maddelerle kulla-
nım ve bu maddelerin montajı, kuru ya da hafif 
yağlı alanlar.

Υλικό 50% KYORENE (ΙΝΕΣ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ) + 22% HPPE (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) + 18% ΙΝΕΣ
ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ + 7% ΕΛΑΣΤΑΝ (ΙΝΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗΣ) 3% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

Malzeme %50 KYORENE + %22 HPPE + %18 CAM ELYAF 
+ %7 ELASTAN + %3 POLYESTER

Υλικό 50% KYORENE (ΙΝΕΣ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ) + 21% HPPE (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) + 12% ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ 
+ 7% ΕΛΑΣΤΑΝ (ΙΝΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗΣ) 7% ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΙΝΕΣ 3% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

Malzeme %50 KYORENE + %21 HPPE + %12 CAM ELYAF 
+ %7 ELASTAN + %7 ÇELİK LİF + %3 POLYESTER

Γκρι-Μαυρο / Gri-Siyah Γκρι-Μαυρο / Gri-Siyah
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 C1002D

ΓΆΝΤΙΆ ΓΙΆ ΆΠΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
MİNİMUM RİSKLİ İŞLER İÇİN ELDİVENLER

138138

» Index

http://www.payperwear.com


12/240 pairs

Size - - - 8 - 10 - -

12/300 pairs

Size S - L -

[000610-0178] [001185-0121]

MMinimum riskli işler için eldivenlerinimum riskli işler için eldivenler    ΓΓαντια για απλους κινδυνουςαντια για απλους κινδυνους  

6001E
Πολυεστερικό γάντι, πλεκτό με μανσέτα.
Χαρακτηριστικά: μαλακό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, ευαισθησία, ακρίβεια.
Πεδία χρήσης: ελαφριά, λεπτή εφαρμογή, συ-
ναρμολόγηση και χειρισμός ακριβείας σε ξηρό 
περιβάλλον.

C1002D
10G συνεχές βαμβακερό νήμα γάντι, πλεκτό 
μανσέτα.
Χαρακτηριστικά: μαλακό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, ευαισθησία, ακρίβεια.
Πεδία χρήσης: ελαφριά, λεπτή εφαρμογή, συ-
ναρμολόγηση ακριβείας και χειρισμός σε ξηρό 
περιβάλλον.

Bilekleri örgü kenarlı polyester eldiven.
Özellikleri: yumuşak.
Avantajları: rahat, hassas, duyarlı.
Uygulama alanları: hafif, hassas uygulamalar, 
montaj ve kuru ortamdaki duyarlı işlemler.

Bilekleri örgü kenarlı, 10G dikişsiz pamuklu el-
diven.
Özellikleri: yumuşak.
Avantajları: rahat, hassas, duyarlı.
Uygulama alanları: hafif, hassas uygulamalar, 
montaj ve kuru ortamdaki duyarlı işlemler.

Κρεμ σκουρο / Krem rengi Κρεμ σκουρο / Krem rengi

Υλικό 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

Malzeme %100 POLYESTER

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚ

Malzeme %100 PAMUK

139139

» Index

http://www.payperwear.com


12/216 pairs

Size - - 7 - - 10 - -

12/216 pairs

Size - - 7 - - 10 - -

[000635-0117] [000636-0117]

  ΓΓαντια για απλους κινδυνουςαντια για απλους κινδυνους    MMinimum riskli işler için eldivenlerinimum riskli işler için eldivenler

Λευκό / Beyaz

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚ

Malzeme %100 PAMUK

Λευκό / Beyaz

Υλικό 100% ΒΑΜΒΑΚ

Malzeme %100 PAMUK

Sottoguanto M/L

Βερνίκια σε βαμβάκι, φυσικό χρώμα.
Χαρακτηριστικά: μαλακό.
Πλεονεκτήματα: φορετότητα, ευαισθησία.
Πεδία χρήσης: γενικός χειρισμός σε ξηρό περι-
βάλλον.

Sottoguanto P/L

Υπόγεια στο βαμβάκι με μανσέτα, φυσικό χρώ-
μα.
Χαρακτηριστικά: μαλακό.
Πλεονεκτήματα: φορετότητα, ευαισθησία.
Πεδία χρήσης: γενικός χειρισμός σε ξηρό περι-
βάλλον.

Pamuklu, doğal renklerde eldiven astarı.
Özellikleri: yumuşak.
Avantajları: ergonomik, hassas.
Uygulama alanları: kuru ortamda genel kulla-
nım.

Bilekleri pamuklu, doğal renklerde eldiven as-
tarı.
Özellikleri: yumuşak.
Avantajları: ergonomik, hassas.
Uygulama alanları: kuru ortamda genel kulla-
nım.

140140
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12/324 pairs

Size - - 7 8 9 10 11 -

[000534-0131]

Hobby
Γάντι με πλαϊνό δέρμα - Magik αναπνεύσιμος 
ελαστικός πίσω - τεντωμένος καρπός με δά-
κρυ.
Χαρακτηριστικά: μαλακό.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα, ευαι-
σθησία.
Πεδία χρήσης: χειρισμός ακριβείας σε ξηρό 
περιβάλλον.

Avuç içi çevre dostu deriden eldiven. Arka kısmı 
nefes alabilir Magik lastiklidir ve bilekleri lastik 
cırtcırtlıdır.
Özellikleri: yumuşak.
Avantajları: rahat, kullanımı kolay, hassas.
Uygulama alanları: kuru ortamda hassas kulla-
nım.

Υλικό ΟΛΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

Malzeme TAMAMEN ÇEVRE DOSTU

Μικτά χρώματα / Karışık renkler
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Company
 16 

Corporate
 15 

Safe
 24 

Safe Winter
 26 

Promotech
 32 

Worker Summer
 25 

Arizona
 35 

Work 2.0
 17 

Texas
 37 

Performer 2.0
 18 

Sandiego
 37 

Cargo 2.0
 19 

Viking
 31 

Caracas
 25 

Worker Stretch
 24 

Worker Reflex
 27 

Worker Tech
 29 

Canyon
 22 

Tucson
 35 

Worker Pro
 28 

Worker
 23 

Worker Winter
 26 

Worker Winter Reflex
 27 

N
ew

Όλες οι ομάδες, οι εταιρείες και οι ομάδες 
εργασίας έχουν την ανάγκη να ντύσουν τους 
ανθρώπους τους με μια ενιαία «στολή». Η ποι-
κιλία των διαθέσιμων μεγεθών είναι επομένως 
όλο και πιο σημαντική και η διαθεσιμότητα 
σε ακραίες είναι καθοριστική. Συγκεκριμένα, 
εκείνοι που φορούν μεγάλα μεγέθη έχουν, 
περισσότερο από άλλους, την ανάγκη να 
φορούν ένα πρακτικό, άνετο ένδυμα σχεδι-
ασμένο για τα δικά τους χαρακτηριστικά. Η 
Payper έδωσε μεγάλη προσοχή σε αυτούς 
τους εργαζόμενους και προτείνει τα ακόλου-
θα άρθρα, που αναφέρονται στον κατάλογο 
με το σύμβολο BIG SIZE, με διαθεσιμότητα 
επίσης στα μεγάλα μεγέθη. Για κάθε στοι-
χείο που αναγράφεται, είναι απαραίτητο να 
ελέγξετε τα ακριβή μεγέθη που διατίθενται 
στα διάφορα χρώματα που παρουσιάζο-
νται, ορισμένα είναι διαθέσιμα μέχρι 3XL, 
άλλα έως 4XL ή ακόμα και 5XL.

Tüm ekipler, şirketlerin ve çalışma grup-
larının, insanlarını tek bir “üniforma” ile 
giydirme ihtiyacı duyar. Mevcut beden bo-
yutları yelpazesi bu nedenle giderek daha 
çok önem arz eder ve belirleyici olan, aşırı 
olanların mevcudiyetidir. Özellikle, büyük 
beden giyenler, diğerlerinden daha faz-
la, kendi karakteristikleri için tasarlanmış 
pratik ve konforlu bir giysi giyme ihtiyacı 
duyarlar. Payper, bu çalışanlara büyük 
önem vermiş ve katalogda BIG SIZE 
sembolü ile listelenen ve aynı zaman-
da büyük boyutlarda bulunabilen ürün 
teklifinde bulunmuştur. Listelenen her 
bir malzeme kalemi için, sunulan çeşitli 
renklerde boyutların kesin olup olmadı-
ğını kontrol etmek gerekir, bazıları 3XL’e 
kadar, bazıları 4XL’e veya hatta 5XL’e ka-
dar mevcuttur.

TECH-NIK LINE
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Total-pro 2.0
 43 

Protector 2.0
 40 

Defender 2.0
 42 

Defender Reflex 2.0
 42 

Protection 2.0
 41 

Safety 2.0
 39 

Shine
 54 

Screen
 55 

Traffic
 54 

Paddock
 56 

Yard
 55 

Dockyard
 62 

Airplus
 63 

Security
 64 

Hiway
 58 

Light
 51 

Shield
 45 

Safe Hi-Vi
 70 

Safe Hi-Vi Winter
 72 

Charter Tech
 71 

Charter Winter
 72 

Charter Polar
 73 

Master
 53 

Vision
 50 

Leader
 50 

Charter
 66 

Guard+
 48 

Guard+ Winter
 49 

Avenue
 47 

Hispeed
 57 

Street
 59 

Freeway
 61 

Interstate
 61 

Hisafe
 65 

MULTIPRO
ΥΨΗΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK
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Dry-Pants
 89 

Power
 83 

Power Stretch
 83 

Wing
 84 

Cabin
 84 

Trolley
 86 

308LUX
 112 

Cover
 87 

Shell
 85 

307
 112 

Specialist
 81 

Specialist Summer
 82 

Engine
 82 

 Hisafe, Charter

River-Jacket
 79 

River-Pants
 79 

Hurricane-Jacket
 78 

Hurricane-Pants
 78 

Hi-Vi Rainset
 77 

Dry-Jacket
 89 

Skill
 74 

Ship
 75 

Craft
 73 

INDUSTRY

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
KAYNAK İŞLEMLERİ 
ÇİN AKSESUARLAR
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MATCHINGMATCHING
LOOKLOOK

Avenue / Avenue Lady
 47 / 47 

Guard+ / Guard+ Lady
 48 / 48 

Hispeed / Hispeed Lady
 57 / 57 

Specialist / Specialist Lady
 81 / 81 

Guard+ Winter / Guard+ Winter Lady
 49 / 49 

Charter / Charter Lady
 66 / 66 

Μια εξαιρετική παρουσίαση είναι συνώ-
νυμη με την οργάνωση και τον επαγγελ-
ματισμό.
Από αυτή την άποψη, το εμπορικό σήμα 
PAYPER προσφέρει διάφορες συνδυα-
σμένες λύσεις για άνδρες και γυναίκες.
Το σύμβολο “Άνδρας+Γυναίκα” που 
υπάρχει στον κατάλογο υποδεικνύει 
τους πιθανούς συνδυασμούς.
Παρακάτω υπάρχει μια συνοπτική φω-
τογραφική λίστα με τον αριθμό της 
σελίδας στην οποία μπορείτε να ανα-
τρέξετε για τις πληροφορίες των δια-
φόρων ειδών.

Mükemmel bir sunum, organizasyon 
ve profesyonellik ile eş anlamlıdır.
Bu ihtiyaçtan dolayı Payper markası, 
erkekler ve kadınlar için farklı çözüm-
ler sunmaktadır.
Katalogdaki “Man+Lady” sembolü, 
olası kombinasyonları göstermekte-
dir. 
Aşağıda, adanmış çeşitli mal kalem-
lerinin bilgilerini gözden geçirebile-
ceğiniz sayfa numarasını gösteren 
fotoğraf özeti bulunmaktadır.

INDUSTRY

ΥΨΗΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK
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Promotech
 32 

Worker
 23 

Worker Pro
 28 

Worker Winter
 26 

Worker Summer
 25 

Caracas
 25 

Arizona
 35 

Cargo 2.0
 19 

Texas
 37 

Sandiego
 37 

Viking
 31 

Work 2.0
 17 

Performer 2.0
 18 

Worker Stretch
 24 

Worker Reflex
 27 

Worker Tech
 29 

Canyon
 22 

Tucson
 35 

LOCKLOCK
SYSTEMSYSTEM

Expert
 53 

Vision
 50 

Leader
 50 

Worker Winter Reflex
 27 

N
ew

Το Σύστημα κλειδώματος προκύπτει από την ανά-
γκη να καταστούν οι τσέπες πιο λειτουργικές εφοδι-
ασμένες με πτερύγιο κλεισίματος. Ένα (τυχόν) πτε-
ρύγιο τσέπης έχει τη χρησιμότητα να εμποδίζει τα 
αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα σε μια τσέπη 
να τυλιχτούν τυχαία, όμως όσοι πρέπει να φέρουν 
και να αποθηκεύουν ένα αντικείμενο αρκετές φο-
ρές μέσα στη τσέπη, πρέπει να το ανασηκώσουν 
συνεχώς, και αυτό μπορεί να είναι ταλαιπωρία, 
εάν δε, πρέπει να λειτουργείτε σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, ή είστε σε δύσκολες θέσεις και 
υπάρχουν περιπτώσεις επισφαλούς ισορροπίας, 
το πτερύγιο μπορεί επίσης να γίνει ένα επικίνδυνο 
εμπόδιο. Η Payper έχει μελετήσει και κατοχυρώ-
σει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια συγκεκριμένη 
συσκευή, τόσο απλή όσο και πρωτότυπη, χάρη 
στα ελαφρώς στενά εξωτερικά πτερύγια κλεισί-
ματος της κάτω βάσης τσέπης, επιτρέποντάς την 
να εισάγεται και να ασφαλίζεται στο εσωτερικό, 
διατηρώντας πάντοτε την τσέπη ανοιχτή όποτε 
είναι απαραίτητο.

Lock System kapaklı cepleri daha işlevsel 
hale getirme ihtiyacından kaynaklanmakta-
dır. Kanat, bir cebe yerleştirilmiş nesnelerin 
kazara yapışmasını önleme avantajına sa-
hiptir. Ancak, bir nesneyi birkaç kez içine 
alıp saklamak zorunda olanlar için, sürekli 
olarak kaldırmak zorunda olmak ve acil du-
rumlarda, rahatsız edici pozisyonlarda ve 
denge bozucu durumlarda çalışmak, çek-
me işlemi de dahil olmak üzere, tehlikeli 
bir engel haline gelebilir. Payper, alt cep 
tabanının hafifçe daraltılmış dış kapama 
kapakları sayesinde içeriye yerleştirilip ki-
litlenmesini sağladığı için, gerektiğinde 
cebi daima açık tutacak şekilde, belirli bir 
çalışmayı araştırmış ve patentini almıştır.

TECH-NIK LINE

ΥΨΗΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK
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Charter Tech
 71 

Charter Winter
 72 

Charter
 66 

Charter Lady
 66 

 Tucson, Canyon

Master
 53 

Power
 83 

Power Stretch
 83 

Charter Polar
 73 

Craft
 73 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΠΑΤΕΝΤΑ) 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) Σύστημα κλειδώ-
ματος υπ’αριθ. 268903 κατατεθειμένο στην αρμόδια 
Αρχή CCIA της Ραβέννα, και ως εκ τούτου η πλήρης 
ή η μερική αντιγραφή αυτού του διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας θα διωχθεί νομίμως.

LOCK SYSTEM PATENTİ

268903 sayılı Lock System patenti, Ravenna CCIA (Ti-
caret Odası) bünyesinde dosyalanmıştır, bu nedenle 
bu patentin tamamı veya kısmi kopyası yasal olarak 
takip edilecektir.

INDUSTRY
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C
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B

G
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TOP (ΕΠΑΝΩ) / TOP
ΔΙΕΘΝΉ ΜΕΓΕΘΉ 
ULUSLARARASI BEDEN ÖLÇÜLERİ XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

IT - DE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
FR - ES 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
UK 29 30 31 33 34 36 38 39 41 42 44 46 47 48 50 52 53 55 56 58
(G) Λαιμός / Boyun - cm 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42,5 42,5 44 44 45 45 46 46 47 47
(G) Λαιμός / Boyun - in 14 ½ 14½ 15 15 15½ 15½ 15¾ 15¾ 16 16 16¾ 16¾ 17¼ 17¼ 17¾ 17¾ 18 18 18½ 18½
(A) Στήθος / Göğüs - cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
(A) Στήθος / Göğüs - in 28 30 31 33 34 36 38 39 41 42 44 46 47 48 50 52 53 55 56 58
(B) Μέση / Bel - cm 64 68 72 74 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
(B) Μέση / Bel - in 25 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 49 51 52 54
(E) Ύψος / Boy - cm 170/181 175/187 175/189
(E) Ύψος / Boy - in 67/71 69/73 69/75

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ / PANTOLONLAR
ΔΙΕΘΝΉ ΜΕΓΕΘΉ 
ULUSLARARASI BEDEN ÖLÇÜLERİ XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

IT - DE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
FR - ES 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
UK 29 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 49 51 52 54
(B) Μέση / Bel - cm 64 68 72 74 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
(B) Μέση / Bel - in 25 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 49 51 52 54
(C) Γοφοί / Kalça - cm 80 84 88 90 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
(C) Γοφοί / Kalça - in 31 33 34 35 36 38 39 41 42 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58 59
(D) Εσωτερικό ποδιού - cm
       Bacak İçi - cm

82 82 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89

(D) Εσωτερικό ποδιού - in
       Bacak İçi - in

32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35

(E) Ύψος / Boy - cm 170/181 175/187 175/189
(E) Ύψος / Boy - in 67/71 69/73 69/75

ΟΔΗΓΟΣΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΕΓΕΘΗΜΕΓΕΘΗ

Είναι εύκολο να βρείτε το σωστό μέγεθος. Εάν θέλετε να αγοράσετε ένα ένδυμα που 
καλύπτει το πάνω μέρος του σώματός σας, πρέπει να ελέγξετε τις μετρήσεις σας στον 
πίνακα με την ένδειξη TOP (ΕΠΑΝΩ). Εάν, από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρεστε να αγο-
ράσετε παντελόνια, τζιν ή βερμούδες (σορτς), πρέπει να δείτε τον πίνακα με την ένδει-
ξη ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ. Ανάλογα με το αντικείμενο που σκοπεύετε να αγοράσετε, υπάρχουν 
πολλά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε άμεση επαφή με το σώμα. Εάν οι μετρήσεις δεν 
αντιστοιχούν ακριβώς σε ένα μέγεθος στον πίνακα, σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε 

το ελαφρώς μεγαλύτερο μέγεθος για να επιτύχετε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
Παράδειγμα = 
• Το περιθώριο ανοχής παραγωγής, σεβόμενο το μέγεθος του μεγέθους, μπορεί να 

είναι +/- 3%. 
• Τα βαμβακερά ενδύματα μπορούν να υποστούν φυσική αλλαγή διαστάσεων έως 

και 5% μετά το πλύσιμο, ακόμα και αν αυτά εκτελούνται σωστά σύμφωνα με τις 
οδηγίες στην εσωτερική ετικέτα. 

cm = εκατοστά / santimetre - in = ίντσες / inç
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BEDEN BEDEN 
KILAVUZUKILAVUZU

Doğru beden ölçüsünü bulmak kolaydır. Vücudunuzun üst kısmını kapsayan bir giysi 
satın almak istiyorsanız, ölçümlerinizi TOP tablosunda kontrol etmeniz gerekmektedir. 
Bunun yanında pantolon, kot pantolon veya Bermuda şort almakla ilgileniyorsanız, 
PANTOLONLAR tablosuna bakmalısınız. Satın almak istediğiniz mal kalemine bağlı 
olarak, vücutla doğrudan temas halinde alınacak çeşitli önlemler vardır. Alınan ölçüm-
ler tablodaki bir boyuta tam olarak uymuyorsa, daha fazla hareket serbestliği elde et-
mek için biraz daha geniş bir boyut seçmenizi tavsiye ederiz.

NOT = 
• Beden ölçüsü büyüklüğüne göre, üretim tolerans marjı +/-%3 olabilir. 
• Pamuklu giysiler, iç etiketteki talimatlara göre doğru şekilde yapılmış olsalar bile, 

yıkamadan sonra %5’e kadar doğal boyutsal bir değişime uğrayabilir. 

cm = εκατοστά / santimetre - in = ίντσες / inç

TOP (ΕΠΑΝΩ) / TOP
ΔΙΕΘΝΉ ΜΕΓΕΘΉ 
ULUSLARARASI BEDEN ÖLÇÜLERİ XS S M L XL XXL 3XL

IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR - ES 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
(G) Λαιμός / Boyun - cm 36 36 37 37 38,5 38,5 39,5 39,5 41 41 42 42 43 43
(G) Λαιμός / Boyun - in 14 14 14½ 14½ 15 15 15½ 15½ 16 16 16½ 16½ 17 17
(A) Μπούστο / Gövde - cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
(A) Μπούστο / Gövde - in 28 30 31 33 35 36 37 39 41 42 44 45 47 48
(B) Μέση / Bel - cm 54 58 62 66 70 74 76 80 84 88 92 96 100 104
(B) Μέση / Bel - in 21 23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 38 39 41
(C) Γοφοί / Kalça - cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
(C) Γοφοί / Kalça - in 31 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 50 51
(E) Ύψος / Boy - cm 160/175 168/185
(E) Ύψος / Boy - in 63/69 66/73

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ / PANTOLONLAR
ΔΙΕΘΝΉ ΜΕΓΕΘΉ 
ULUSLARARASI BEDEN ÖLÇÜLERİ XS S M L XL XXL 3XL

IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR - ES 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
(B) Μέση / Bel - cm 54 58 62 66 70 74 76 80 84 88 92 96 100 104
(B) Μέση / Bel - in 22 23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 38 39 41
(C) Γοφοί / Kalça - cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
(C) Γοφοί / Kalça - in 31 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 50 51
(D) Εσωτερικό ποδιού / Bacak İçi - cm 81 81 82 82 82 82 83 83 84 84 84 84 85 85
(D) Εσωτερικό ποδιού / Bacak İçi - in 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34
(E) Ύψος / Boy - cm 160/175 168/185
(E) Ύψος / Boy - in 63/69 66/73
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F

G

ΓΑΝΤΙΑΓΑΝΤΙΑ
Υπάρχουν δύο σημαντικές μετρήσεις για τα γάντια:
• Η περιφέρεια της παλάμης του χεριού, χρησιμοποιώντας μια ταινία ενός μέτρου.
• Το μήκος του χεριού, από την άκρη του μεσαίου δακτύλου μέχρι τον καρπό.

ELDİVENLERELDİVENLER
Eldiven ölçüsünü bilmek için yapılması gereken ölçümler aşağıdakilerdir:
• Bir mezura kullanarak elin çevresi;
• Elin orta parmağın ucundan el bileğine olan uzunluğu.

ΓΑΝΤΙΑ / ELDİVENLER
ΔΙΕΘΝΉ ΜΕΓΕΘΉ
ULUSLARARASI ÖLÇÜLER XS S M L XL XXL

ΑΡΙΘΜΉΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΉ
SAYISAL ÖLÇÜLER 6 7 8 9 10 11

(F) Περιφέρεια παλάμης - cm
      Avuç içi çevresi - cm

15,2 17,8 20,3 22,9 25,4 27,9

(F) Περιφέρεια παλάμης - in
      Avuç içi çevresi - in

6 7 8 9 10 11

(G) Μήκος χεριού - cm
      El uzunluğu - cm

16 17,1 18,2 19,2 20,4 21,5

(G) Μήκος χεριού - in
      El uzunluğu - in

6-6½ 6½-7 7-7½ 7½ 8 8½

cm = εκατοστά / santimetre - in = ίντσες / inç
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Τα επίσημα σύμβολα συντήρησης δεν εμφανίζονται στις σελίδες 
του καταλόγου, αλλά κάθε στοιχείο Payper φέρει ετικέτα με τις 
σχετικές οδηγίες συντήρησης (ετικέτα φροντίδας). 
Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες αυξάνεται η διάρκεια ζωής των 
ενδυμάτων, καθώς οι ενδεικνυόμενες οδηγίες πλυσίματος, στε-

γνώματος και σιδερώματος θεωρούνται πάντοτε για τη φρο-
ντίδα του πιο ευαίσθητου μέρους κάθε ενδύματος. Ακολουθεί 
μια σύντομη επεξήγηση των διαφόρων συμβόλων. 

ÜRÜNÜN MUHAFAZASI ÜRÜNÜN MUHAFAZASI 
VE BAKIMI VE BAKIMI 

Resmi bakım sembolleri, katalog sayfalarında gös-
terilmemiştir, ancak her bir Payper malzeme kale-
mi, ilgili bakım talimatlarına sahip bir etiket (ba-
kım etiketi) ihtiva eder. 
Bu talimatlara uyulması, belirtilen yıkama, ku-

rutma ve ütüleme kılavuzlarının, her elbisenin 
en hassas kısmının bakımı için her zaman göz 
önünde bulundurulması kıyafetlerin ömrünü 
uzatır. Aşağıda çeşitli sembollerin kısa bir 
açıklaması bulunmaktadır. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
YIKAMA PROSEDÜRLERİ

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 50 °C / 
Κανονική πλύση
Maksimum yıkama sıcaklığı 50°C / 
Normal döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 50 °C / 
Πλύση για ευαίσθητα
Maksimum yıkama sıcaklığı 50°C / 
Hassas döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 40 °C / 
Κανονική πλύση
Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C / 
Normal döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 40 °C / 
Πλύση για ευαίσθητα
Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C / 
Hassas döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 40 °C / 
Πλύση για πολύ ευαίσθητα
Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C / 
Çok hassas döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 30 °C / 
Κανονική πλύση
Maksimum yıkama sıcaklığı 30°C / 
Normal döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 30 °C / 
Πλύση για ευαίσθητα
Maksimum yıkama sıcaklığı 30°C / 
Hassas döngü 

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 95 °C / 
Κανονική πλύση
Maksimum yıkama sıcaklığı 95°C / 
Normal döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 30 °C / 
Πλύση για πολύ ευαίσθητα
Maksimum yıkama sıcaklığı 30°C / 
Çok hassas döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 70 °C / 
Κανονική πλύση
Maksimum yıkama sıcaklığı 70°C / 
Normal döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 60 °C / 
Κανονική πλύση
Maksimum yıkama sıcaklığı 60°C / 
Normal döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 60 °C / 
Πλύση για ευαίσθητα
Maksimum yıkama sıcaklığı 60°C / 
Hassas döngü

ΦΥΣΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
DOĞAL KURUTMA

Τοποθέτηση 
Asma 

Στέγνωμα με στάγδην 
Damlama yoluyla kurutma 

ΛΕΥΚΑΝΣΗ
ÇAMAŞIR SUYU

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΥΜΠΑΝΟ
DÖNER TAMBURLA KURUTMAYIN

Πλύση στο χέρι / Μέγιστη 
θερμοκρασία 40 °C
Elde yıkama / Maksimum yıkama 
sıcaklığı 40°C 

Όχι πλύσιμο στο νερό
Suda yıkamayın

Κάθε είδους λεύκανση
Herhangi bir çamaşır suyu

Οποιαδήποτε λεύκανση χωρίς χλώριο
Klorsuz herhangi bir çamaşır suyu

Όχι χλώριο
Ağartıcı eklemeyin

Στέγνωμα με τύμπανο / Κανονική 
θερμοκρασία, μέγιστη 80° C
Tamburla kurutma / Normal sıcaklık, 
maksimum 80C°

Στέγνωμα με τύμπανο / Χαμηλή 
θερμοκρασία, μέγιστη 60° C
Tamburla kurutma / Düşük sıcaklık, 
maksimum 60C°

Μην στεγνώνετε με περιστρεφόμενο 
τύμπανο
Döner tambur ile kurutmayın

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
PROFESYONEL TEKSTİL BAKIMI

Στεγνό καθάρισμα με οποιονδήποτε 
διαλύτη
Herhangi bir solvent ile kuru temizleme

ΣΙΔΕΡΩΜΑ
ÜTÜLEME

Στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια 
Düz bir yüzey üzerinde kurutma 

Στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια με 
στάξιμο 
Damlama yoluyla düz bir yüzey 
üzerinde kurutma 

Τοποθέτηση στη σκιά 
Gölgeye asma 

Στέγνωμα με στάξιμο στη σκιά 
Gölgede damlama yoluyla kurutma 

Στέγνωμα σε μια επίπεδη επιφάνεια 
στη σκιά
Gölgede düz bir yüzey üzerinde 
kurutma

Στέγνωμα σε μια επίπεδη επιφάνεια με 
στάξιμο στη σκιά
Gölgede damlama yoluyla düz bir yüzey 
üzerinde kurutma 

Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία 200° C
Maksimum 200C° sıcaklıkta ütüleyin

Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία 150° C
Maksimum 150C° sıcaklıkta ütüleyin

Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία 110° 
C χωρίς ατμό
Maksimum 110C° sıcaklıkta, buharsız 
olarak ütüleyin

Χωρίς σιδέρωμα
Ütülemeyin

Στεγνό καθάρισμα με 
υπερχλωροαιθυλένιο, κανονική πλύση
Perkloretilen ile kuru temizleme, normal 
döngü

Στεγνό καθάρισμα με 
υπερχλωροαιθυλένιο, πλύση για ευαίσθητα
Perkloretilen ile kuru temizleme, hassas 
döngü

Στεγνό καθάρισμα με υδρογονάνθρακες, 
κανονική πλύση
Hidrokarbonlarla kuru temizleme, 
normal döngü

Στεγνό καθάρισμα με υδρογονάνθρακες, 
πλύση για ευαίσθητα
Hidrokarbonlarla kuru temizleme, 
hassas devir

Χωρίς στέγνωμα
Kuru temizleme yapmayın

Επαγγελματικό πλύσιμο με νερό, κανονική 
πλύση 
Su ile profesyonel yıkama, normal 
döngü 

Επαγγελματικό πλύσιμο με νερό, πλύση 
για ευαίσθητα
Su ile profesyonel yıkama, hassas döngü

Επαγγελματική πλύση με νερό, πλύση για 
πολύ ευαίσθητα
Su ile profesyonel yıkama, çok hassas 
döngü

Όχι επαγγελματική πλύση με νερό
Profesyonel su ile yıkamayın
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300 g

1/20 pcs

12/144 pairs

ΒΑΡΟΣ: το βάρος σε γραμμάρια ανά τε-
τραγωνικό μέτρο του κύριου υφάσματος 
καθορίζεται για κάθε είδος.

COMFORT FIT: προσδιορισμός προϊόντος 
με ευρύτερη εφαρμογή από το Regular.

WINDPROOF: προσδιορίζει ένα αντιανεμι-
κό υλικό. Η πλέξη και η υφή του υφάσμα-
τος δεν επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα.

SLIM FIT: προσδιορισμός προϊόντος με 
στενότερη εφαρμογή από το Regular.

WATER REPELLENT: προσδιορισμός προ-
ϊόντος από ένα υλικό στο οποίο έχει γίνει 
μια υδατοαπωθητική επεξεργασία. Αυτό το 
χαρακτηριστικό δεν εγγυάται τη συνολική 
αδιαπερατότητα του προϊόντος και μπορεί 
να μην είναι μόνιμο μακροπρόθεσμα.

WATERPROOF FABRIC: προσδιορισμός 
προϊόντος με βάση την αδιαπερατότητα 
του υλικού. Λάβετε υπόψη ότι κάθε υλικό 
έχει το δικό του επίπεδο αντίστασης στη 
διαπερατότητα του νερού και ότι το ένδυ-
μα έχει τελειώματα με ραφές, φερμουάρ, 
κουμπιά που μπορούν να επηρεάσουν 
την αδιαβροχοποίηση του ενδύματος.

WATERPROOF GARMENT: προσδιορίζει 
ένα εντελώς αδιάβροχο προϊόν, τόσο το 
ύφασμα όσο και οι ραφές δεν επιτρέπουν 
τη διείσδυση νερού.

BREATHABLE: προσδιορισμός της δυ-
νατότητας αναπνοής του υλικού. Αυτό το 
χαρακτηριστικό του υφάσματος επιτρέπει 
την πιο εύκολη απομάκρυνση της υγρασίας 
του ανθρώπινου σώματος μειώνοντας τη 
συμπύκνωση του ιδρώτα, αυξάνοντας την 
άνεση και τη θερμομόνωση.

(PCS): ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: για κάθε είδος προσ-
διορίζεται η ποσότητα ενδυμάτων ίδιου 
μεγέθους που περιέχονται στο χαρτοκι-
βώτιο και η ελάχιστη ποσότητα που τυλί-
γεται και δεν ανασυσκευάζεται.
(PAIRS) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: για κάθε είδος η 
ελάχιστη συσκευασμένη ποσότητα (το 
ζεύγος) και το.

BIG SIZE: προσδιορίζει τη διαθεσιμότητα 
τουλάχιστον ενός μεγέθους μεγαλύτερο 
από το XXL.

MATCH MAN + LADY: προσδιορίζει τη δι-
αθεσιμότητα του ίδιου προϊόντος σε συν-
δυασμούς ανδρών και γυναικών.

LOCK SYSTEM: προσδιορίζει την παρου-
σία μιας κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας τσέπης LOCK SYSTEM.

REGULAR FIT: προσδιορισμός προϊόντος με 
κανονική εφαρμογή PAYPER. Το διάγραμμα 
μεγέθους αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπό-
ψη έναν χώρο αφθονίας που προσφέρει τη 
σωστή ελευθερία κινήσεων και δίνει στην 
ενδυμασία πρακτικότητα και άνεση χρήσης.

AĞIRLIK: her kumaş için ana kumaşın 
metrekaresi başına gram cinsinden ağır-
lık belirtilir.

COMFORT FIT: regular’dan daha geniş bir 
ürünü tanımlar.

WINDPROOF: rüzgar geçirmez bir malze-
me tanımlar; kumaşın tutarlılığı ve doku-
su havanın geçişine izin vermez.

SLIM FIT: regular’dan daha dar bir ürünü 
tanımlar.

WATER REPELLENT: su geçirmez bir ma-
teryali tanımlar; bu özellik, ürünün top-
lam sızdırmazlığını garanti etmez ve uzun 
vadede kalıcı olmayabilir.

WATERPROOF FABRIC: malzemenin su 
geçirmezliğini tanımlar; her malzeme-
nin, su geçirgenliğine karşı kendi direnç 
seviyesine sahip olduğunu ve giysinin, 
su geçirmezliğini etkileyebilecek dikişler, 
fermuarlar ve düğmelerle tamamlandığı-
nı dikkate alın.

WATERPROOF GARMENT: hem kumaşın 
hem de ısı dikişlerinin suyun nüfuz etme-
sine izin vermediği, tamamen su geçir-
mez bir üründür.

BREATHABLE: malzemenin nefes alabilir-
liğini tanımlar; kumaşın bu özelliği, insan 
vücudunun neminin, terlerin yoğunlaş-
masını azaltarak, konforu ve ısı yalıtımını 
artırarak daha kolay bir şekilde hava alın-
masını sağlar.

(PCS) AMBALAJ: her ürün için, kartonda 
bulunan aynı ebattaki giysilerin miktarı 
ve paketlenmiş ve ambalajlanamayan mi-
nimum miktar belirtilir.

(PAIRS) AMBALAJ: her bir ürün için, ku-
tuda bulunan minimum miktarı (çift ola-
rak) ve aynı ölçüde olan ürün çiftlerinin 
sayısı belirtiliyor.

BIG SIZE: XXL’den daha büyük en az bir be-
den ölçüsünün kullanılabilirliğini tanımlar.

MATCH MAN + LADY: hem erkek hem 
de kadınlar için mevcut olan bir ürünü 
tanımlar.

LOCK SYSTEM: LOCK SYSTEM patentli bir 
cebin varlığını tanımlar.

REGULAR FIT: düzenli bir PAYPER uyumu-
nu ihtiva eden bir ürünü tanımlar. Beden 
ölçüsü tablosu, doğru hareket özgürlüğü 
sunan ve giysilere pratiklik ve kullanım 
rahatlığı veren bolluk boşluğu göz önüne 
alınarak geliştirilmiştir.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Κάθε στοιχείο στον κατάλογο συνοδεύεται από μερικά γραφικά σύμβολα που δημιουργούνται από το 
γραφείο E&A (Έρευνα & Ανάπτυξη] της PAYPER. Αυτά τα σύμβολα παρέχουν μια επισκόπηση των ιδιοτήτων 
του προϊόντος. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε σύμβολο.
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INSULATED 1: προσδιορίζει ένα προϊόν 
με επαρκή θερμομόνωση.

INSULATED 1: yeterli bir ısıs yalıtımı ihtiva 
eden bir ürünü tanımlar.

FLEXIBILITY: προσδιορίζει ένα υλικό που 
δεν είναι ελαστικό, αλλά ακόμα εύκαμπτο 
και άνετο.

THREE-NEEDLE STITCHING: προσδι-
ορίζει την τριπλή ραφή (με 3 ραφές) 
στο προϊόν που εγγυάται μεγαλύτερη 
αντίσταση και αντοχή.

EASY ZIPPER: προσδιορίζει ένα προϊόν 
που έχει διπλό ολισθητήρα σε ολόκληρο 
το φερμουάρ για εύκολο κλείσιμο.

INSULATED 2: προσδιορίζει ένα προϊόν 
με διακριτή θερμομόνωση.

SBS: προσδιορίζει ένα προϊόν εξοπλισμέ-
νο με φερμουάρ SBS.

YKK: προσδιορίζει ένα προϊόν εξοπλισμέ-
νο με φερμουάρ YKK.

3M: προσδιορίζει ένα αντικείμενο με τμή-
μα ανακλαστικού υλικού 3M Scotchlite™.

INSULATED 3: προσδιορίζει ένα προϊόν 
με καλή θερμομόνωση.

EASY CARE: προσδιορίζει ένα προϊόν που 
είναι εύκολο στη συντήρηση και δεν απαι-
τεί ειδικές επεξεργασίες όταν πλένεται.

STRETCH: προσδιορίζει ένα τουλάχιστον 
μερικώς ελαστικό υλικό που κάνει το προ-
ϊόν πιο εύκαμπτο και άνετο.

FLEXIBILITY: elastik olmayan fakat esnek 
ve rahat bir malzemeyi tanımlar.

THREE-NEEDLE STITCHING: üründe daha 
fazla direnç ve dayanıklılık sağlayan 3 iğ-
neli dikişi tanımlar.

EASY ZIPPER: kolay kapanabilen, tam çift 
kaydırmalı fermuar olan bir ürünü tanımlar.

INSULATED 2: ihtiyatlı bir ısı yalıtımı ihti-
va eden bir ürünü tanımlar.

SBS: SBS menteşeli bir ürünü tanımlar.

YKK: YKK menteşeli bir ürünü tanımlar.

3M: 3M Scotchlite™ bir hissesi yansıtıcı 
malzemeli olan bir öğeyi tanımlar.

INSULATED 3: iyi bir ısı yalıtımı ihtiva 
eden bir ürünü tanımlar.

EASY CARE: yıkanması kolay ve yıkandı-
ğında özel işlem gerektirmeyen bir ürünü 
tanımlar.

STRETCH: ürünü daha esnek ve rahat kı-
lan en azından kısmen elastik bir malze-
meyi tanımlar.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
Προσδιορίζει ένα προϊόν του οποίου το σχέδιο ή το μοντέλο έχει κατα-
χωρηθεί με την l’EUIPO, Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πνευ-
ματική ιδιοκτησία.

TESCİLLİ TOPLULUK MODELİ 
Fikri Mülkiyet Avrupa Birliği Ofisi tasarımı veya modeli EUIPO’da tescil 
edilmiş bir ürünü tanımlar.

Το καταχωρημένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
(DCR) είναι αποκλειστικό δικαίωμα που παρέχε-
ται για την εξωτερική εμφάνιση ενός προϊόντος ή 
μέρους του, το οποίο προκύπτει από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των γραμμών, των περιγραμμά-
των, των χρωμάτων, τα σχήματα, τη δομή της επι-
φάνειας, τα υλικά ή/και το στολίδι της. Παρέχει το 
αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σχεδίου και 
απαγορεύει τη χρήση του από τρίτους σε οποια-
δήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο κάτοχος τίτλου τηςDCR προστατεύεται τόσο 
από την κακόβουλη απομίμηση του δικού του 
σχεδίου ή μοντέλου όσο και από την αυτόνομη 
ανάπτυξη ενός παρόμοιου σχεδίου ή μοντέλου. 
Τα δικαιώματα αφορούν ειδικότερα την κατα-
σκευή, την προσφορά, την εμπορία, την εισαγω-
γή, την εξαγωγή ή τη χρήση ενός προϊόντος που 
ενσωματώνει το σχέδιο ή υπόδειγμα στο οποίο 
εφαρμόζεται, καθώς και η κατοχή αυτού του προ-
ϊόντος για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Tescilli Topluluk tasarımı (DCR), özellikle çiz-
giler, kontürler, renkler, şekiller, yüzey yapısı, 
malzemeler ve/veya süslemesi açısından, bir 
ürünün veya özelliklerinden kaynaklanan bir 
kısmının dış görünümü için verilen münhasır 
bir haktır; herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde 
tasarımı kullanma ve üçüncü taraflarca kulla-
nılmasını yasaklama hakkını münhasır olarak 
verir. 

DCR’nin sahibi hem kendi tasarımının ya da 
modelinin kötü niyetli taklit edilmesinden 
hem de benzer bir tasarım ya da modelin ba-
ğımsız gelişiminden korunmaktadır. Bu haklar, 
tasarım veya model ya da üzerine uygulandığı 
ve yukarıda belirtilen amaçlar için böyle bir 
ürünün elde tutulmasını ihtiva eden, özellikle 
bir ürünün imalatı, teklif edilmesi, pazarlan-
ması, ithalatı, ihracatı veya kullanımı ile ilgili-
dir.

ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ
Katalog kapsamındaki her ürüne, PAYPER AR-GE ofisinin oluşturduğu bazı grafik semboller eşlik eder. Bu sem-
boller, ürün özellikleri ile ilgili genel bir bakış açısı sunar. Bu sayfada her sembol hakkında daha fazla bilgi 
bulacaksınız. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Για ορισμένα στοιχεία Payper παρουσιαζόμενα στον κατάλογο αναφέρονται τα κύρια συνιστώμενα 

πεδία χρήσης. Αυτός είναι ένας μικρός μύθος.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIMTAVSİYE EDİLEN KULLANIM

Katalogda bulunan bazı Payper ürünleri için tavsiye edilen başlıca kullanım alanları gösterilmiştir. 
Bu, kısa bir açıklamasıdır.

Aytokinhtobiomhxania
Otomotiv

Συντηρηση
και διαφορες τεχνικες εργασιες
Tamirat 
ve çeşitli zanaatlar

Βαρια βιομηχανια 
Ağir sanayi

Μεταφορες, Logistics, Αποθηκηυση
Taşımacılık, Lojistik, Depolama

Ανακυκλωση, Συλλογη Αποβλητων
Atık Toplama Ve Geri Dönüşümü

Κτιρια, Κατασκευες 
İnşaat, Yapılar

Γεωργια
Tarım

Εταιρειες Καθαρισμου 
Temizlik Şirketleri

Γυαλι Και Προϊοντα Γυαλιου
Cam

Χημεια Και Φαρμακευτικη 
Kimya Ve İlaç Sektörü

Ηλεκτρονικα
Elektronik Sektör

Μηχανες παραγωγης
και διαφορα μηχανηματα 
Mekanik üretim
ve çeşitli makineler 
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ΜΑΠΜΑΠ
Άρθρα Work & Safety PAYPER έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για 
τα ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) που ισχύει από τις 21 Απριλίου του 2018 ή σύμφωνα με την 
προηγούμενη ευρωπαϊκή οδηγία 89/686 / ΕΟΚ, η οποία καταργήθηκε μεν, αλλά ισχύει έως τις 21 
Απριλίου 2023 για τα προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.

KKEKKE
Work & Safety Payper ürünleri kalemleri 21 Nisan 2018 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan, 
KKE (Kişisel Koruyucu Ekipman) hakkındaki 2016/425 sayılı (AB) Yönetmeliği veya 89/686 / EEC 
sayılı yürürlükteki önceki Avrupa Direktifi uyarınca onaylanmıştır, ancak halihazırda piyasada bu-
lunan ürünler, 21 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir.

ΜΑΠ / KKE
ΚΑΤΉΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
RİSK KATEGORİLERİ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
RİSK SEVİYESİ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΉΣ
SERTİFİKASYON YÖNTEMLERİ

ΣΉΜΑΝΣΉ
MARKALANDIRMA

Κατηγορία I
Kategori I

Μόνο για ελάχιστους κινδύνους (Επιφανειακές μηχανικές βλάβες, επαφή με προϊόντα καθαρισμού που δεν 
είναι επιθετική ή παρατεταμένη επαφή με το νερό, επαφή με θερμές επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν τους 

50° C, ατμοσφαιρικές συνθήκες μη ακραίας φύσης)
Αυτο-πιστοποίηση CE

Sadece minimum seviyedeki riskler için (yüzeysel mekanik yaralanmalar, az agresif olan temizlik ürünleriyle 
temas veya suyla uzun süre temas, 50°C’yi aşmayan sıcak yüzeylerle temas, aşırı olmayan hava şartları)

Otosertifikasyon CE

Κατηγορία II
Kategori II

Για τους ενδιάμεσους κινδύνους
Πιστοποίηση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο, ανεξάρτητο και 

πιστοποιημένο φορέα, μετά από δοκιμές στο ένδυμα
CE + εικονόγραμμα

Orta seviyedeki riskler için
Giysiler üzerinde yapılan testlerin ardından yetkili, bağımsız ve 

tescilli bir kuruluş tarafından verilen sertifika
CE + piktogram

Κατηγορία ΙΙΙ
Kategori III

Για μη αναστρέψιμους ή θανάσιμους κινδύνους ή επί σοβαρών και μόνιμων τραυματισμών
Πιστοποίηση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο, ανεξάρτητο και 

πιστοποιημένο φορέα, μετά από δοκιμές στο κεφάλι και επαλήθευση 
του ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή

CE + αριθ. μονάδας + εικονόγραμμα

Geri dönüşü olmayan veya ölümcül olan riskler için veya ağır ve kalıcı yaralanmalar
Giysiler üzerinde gerçekleştirilen testleri takip ederek ve üreticinin 

kalite kontrolünü doğrulayan, yetkili, bağımsız ve tescilli bir kuruluş 
tarafından verilen sertifika

CE + kurum numarası + piktogram
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι γενικές απαιτήσεις που διέπουν την 
ταξινόμηση του ενδύματος εργασίας 
περιλαμβάνονται στο πρότυπο UNI EN 
ISO 13688. Το πρότυπο καθορίζει τις γε-
νικές απαιτήσεις απόδοσης για την εργο-
νομία, την ασφάλεια, τον προσδιορισμό 
των μεγεθών, τη γήρανση, τη συμβατό-
τητα και τη σήμανση του προστατευτι-
κού ιματισμού και τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής με το 
προστατευτικό ένδυμα. Το πρότυπο προ-
ορίζεται να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα 
πρότυπα που περιέχουν ειδικές απαιτή-
σεις απόδοσης. Παρακάτω παρατίθενται 
τα εικονογράμματα στον κατάλογο και οι 
συγκεκριμένοι κανονισμοί.

GENEL GENEL 
ŞARTLARŞARTLAR

İş kıyafetlerinin sınıflandırılmasını 
düzenleyen genel şartlar, UNI EN ISO 
13688 standardında bulunmaktadır. Bu 
standart, koruyucu giysilerin kullanışlı ol-
ması, zararsızlık düzeyi, boyut belirleme, 
eskime, uyumluluk ve işaretlenmesi için 
olan genel performans taleplerini ve ko-
ruyucu giysi ile ilgili imalatçı tarafından 
temin edilmesi gereken bilgileri belirtir. 
Standardın, belirli performans taleplerini 
içeren diğer standartlarla birlikte kullanıl-
ması amaçlanmıştır. Katalogdaki simgeler 
ve özel düzenlemeler aşağıda gösteril-
miştir.

ΥΨΗΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ – EN ISO 20471:2013+A1:2016
Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ενδύματα υψηλής ορατότητας ικανά να 
σηματοδοτούν οπτικά την παρουσία του χρήστη. Ο αριθμός που τοποθετείται στη 
θέση του x υποδεικνύει την κλάση στην οποία ανήκει, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα ο οποίος έχει ως βάση τις ελάχιστες περιοχές φθορισμού. Αν τα ενδύματα 
υψηλής ορατότητας είναι προσαρμοσμένα, θυμηθείτε ότι τα λογότυπα ή οι ετικέτες 
μπορούν να μειώσουν την ελάχιστη επιφάνεια του φθορισμού και να αλλάξουν την 
κατηγορία στην οποία ανήκουν.

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK – EN ISO 20471:2013+A1:2016
Bu standart, kullanıcının varlığını görsel olarak işaret edebilen yüksek görünürlüklü giy-
siler için talepleri belirler. X’in yerine yerleştirilen sayı, floresan malzemenin minimum 
alanlarına dayanarak aşağıdaki tabloya göre ait olduğu sınıfı gösterir. Yüksek görünür-
lüklü giysiler kişiselleştirilirse, logoların ve etiketlerin flüoresan kumaşın minimum yüze-
yini azaltabileceğini veya ait oldukları sınıfı değiştirebileceğini unutmayın.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - EN ISO 11611:2015
Το πρότυπο καθορίζει τις βασικές ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και μεθόδους 
δοκιμών για προστατευτικά ρούχα, συμπεριλαμβανομένων των καλύπτρων, των 
ποδιού, των μανικιών και των φανών που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του 
σώματος του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής (καλύμματα) και των 
ποδιών (γκέτες) που πρέπει να φοριούνται κατά τη συγκόλληση και τις σχετικές 
διαδικασίες που παρουσιάζουν συγκρίσιμους κινδύνους.
Κατηγορία Χ: Υποδεικνύει την προστασία από διεργασίες συγκόλλησης με ήπια 
(κλάση 1) ή ισχυρά (κλάση 2) σχηματισμός σταλαγματιές.
Ax: Διαδικασία Α (Α1) ή Β (Α2) κατά τον προσδιορισμό της διάδοσης φλόγας.

KAYNAK VE İLGİLİ İŞLEMLER - EN ISO 11611:2015
Bu standart, kullanıcının başı (başlıklar) ve ayakları (botlar) da dahil olmak üzere tüm 
vücudunu korumak için tasarlanmış başlıklar, önlükler, kolluklar ve botlar da dahil ol-
mak üzere koruyucu giysiler için temel minimum güvenlik taleplerini ve test yöntem-
lerini belirler. Tüm bu parçalar kaynak yaparken ve karşılaştırılabilir riskler taşıyan ilgili 
işlemler sırasında giyilmeliler.
Sınıf X: hafif (sınıf 1) veya güçlü (sınıf 2) sıçrama ve damla oluşumlu kaynak işlemleri-
ne karşı korumayı gösterir.
Ax: alev yayılımının belirlenmesinde A (A1) veya B (A2) prosedürü.

Klash
Sinif

Υλικο Φθορισμου (m2)
Floresanlı Alt Malzeme (m2)

Υλικα Αναφλεξης / 
Ζώνες - (m2)

Geri Yansıtıcı Malzeme / 
Gruplar - (m2)

3 ≥0,80 ≥0,20
2 ≥0,50 ≥0,13
1 ≥0,14 ≥0,10

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - EN 14058:2017
Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την απόδοση 
μεμονωμένων ειδών ένδυσης για προστασία από την ψύξη του σώματος σε 
κρύο περιβάλλον. Δεν περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις για καλύμματα κεφαλής 
ή υποδήματα ή γάντια για την αποφυγή τοπικής ψύξης. Για τα κρύα περιβάλλοντα 
εννοούμε τους χώρους που χαρακτηρίζονται από έναν πιθανό συνδυασμό υγρασίας 
και ανέμου σε θερμοκρασία -5° C ή υψηλότερη.
Υ: Κλάση θερμικής αντοχής (Rct)
Υ: Κλάση διαπερατότητας αέρα (AP).
Υ: Τιμή θερμομόνωσης (Iclear)
WP: Αντοχή στη διείσδυση νερού. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι WP ≥8000 Pa για να 
υπάρχει θετικό αποτέλεσμα.
Όταν το στοιχείο δεν υποβάλλεται σε προαιρετική δοκιμή, ο δείκτης αντικαθίσταται 
από ένα δείκτη X.

SOĞUK ORTAMLARDA KORUNMA - EN 14058:2017
Bu standart, soğuk ortamlarda vücudun soğumasına karşı koruma sağlamak için 
bireysel giyim eşyalarının sağlanması için talepleri ve test yöntemlerini belirliyor. 
Yerel soğutmayı önlemek için başlık, ayakkabı veya eldiven için özel talepler içermez. 
Soğuk ortamlar denildiğinde -5°C veya daha yüksek bir sıcaklıkta olası nem ve rüzgar 
kombinasyonuyla karakterize edilen yerler kastediliyor.
Y: Termal direnç sınıfı (Rct)
Y: Hava Geçirgenliği Sınıfı (AP).
Y: Isı yalıtımı değeri (Iclear)
WP: Su sızmasına karşı direnç. Olumlu sonuç almak için, netice WP ≥8000 Pa olmalıdır.
Ürün isteğe bağlı bir teste tabi tutulmuyorsa, endeks X ile değiştirilir.

ΥΓΡΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - EN 13034:2005 + A1:2009
Το πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για χημικά προστατευτικά ρούχα 
που προσφέρουν περιορισμένη προστασία έναντι υγρών χημικών παραγόντων 
(εξοπλισμός τύπου 6 και τύπου PB [6]). Προσφέρουν ανθεκτικότητα στη χημική 
επιθετικότητα προϊόντων που δεν είναι άμεσα επικίνδυνα για την υγεία και την 
ασφάλεια, παρέχουν επαρκή προστασία από τυχαία επαφή (μικρά σπρέι, αεροζόλ, 
κλπ.) επιτρέποντας στον χειριστή να παρέχει εγκαίρως καθαρισμό ή αντικατάσταση 
του αρχηγού.

SIVI KİMYASAL MADDELER -EN 13034:2005 + A1:2009
Bu standart, sıvı kimyasallara (6 tipli veya PB (6) tipli donanım) karşı sınırlı koruma 
sağlayan kimyasallara karşı koruyucu giysiler için minimum talepleri belirler. Sağlık ve 
güvenlik için direkt olarak tehlikeli olmayan ürünlerin kimyasal sorunlara karşı daya-
nıklılık sağlamakla beraber operatörün giysiyi zamanında temizlemesini veya değiş-
tirmesini öngörerek herhangi bir kaza sonucu olabilecek temasa (küçük sıçramalar, 
aerosoller, vb.) karşı yeterli koruma sağlar.

UNI ENUNI EN
ISO 13688ISO 13688
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΛΟΓΑ (ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ) - EN ISO 14116:2015
Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις επιδόσεων των υλικών, των συγκροτημάτων 
υλικών και των προστατευτικών ενδυμάτων με περιορισμένη διάδοση της φλόγας 
προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης ενδυμάτων στα οποία η ίδια η 
καύση θα αποτελεί κατά κάποιον τρόπο τον εν λόγω κίνδυνο. Προβλέπονται επίσης 
πρόσθετες απαιτήσεις για τα είδη ένδυσης.

ISI VE ALEV (TUTUŞMA) - EN ISO 14116:2015
Bu standart, bir giysinin kendi ıçin de tehlike yaratabilecek yanma olasılığını azaltmak 
amacıyla sınırlı alev yayılımına karşı dayanıklı malzemelerin ve koruyucu giysilerin 
performans taleplerini belirler. Giysiler ıçin ek talepler de belirtilmiştir.

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΑ (ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ) - EN ISO 11612:2015
Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για τα ενδύματα που κατασκευάζονται 
με εύκαμπτα υλικά και τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να προστατεύουν το σώμα του 
χρήστη, με την εξαίρεση των χεριών, από τη θερμότητα ή/και από τη φλόγα. Για την 
προστασία της κεφαλής και των ποδιών, τα μόνα είδη προστατευτικού ρουχισμού που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και το πεδίο εφαρμογής του προτύπου είναι γάντια, 
καλύμματα κεφαλής (κουκούλες) και καλύμματα για μπότες. Ωστόσο, όσον αφορά τα 
καλύμματα κεφαλής (κουκούλες), δεν υπάρχουν απαιτήσεις για προστατευτικά γείσα 
και αναπνευστικό εξοπλισμό.
A: διαδικασία Α στον προσδιορισμό της διάδοσης της φλόγας, 
Β: προσδιορισμός της θερμικής μεταφοράς, 
Γ: προσδιορισμός της ακτινοβολούμενης θερμότητας, 
Δ: αντοχή σε πιτσιλιές λιωμένου αλουμινίου, 
Ε: αντοχή στις πιτσιλιές λιωμένου σιδήρου και 
ΣΤ: προσδιορισμός της θερμότητας επαφής.
Το γράμμα x αντικαθίσταται από έναν αριθμητικό δείκτη που αντιπροσωπεύει την 
κλάση στην οποία ανήκει.

ISI VE ALEV (TERMAL TEHLİKELER) - EN ISO 11612:2015
Bu standart, eller hariç, kullanıcının vücudunu ısı ve/veya alevden korumak için tasar-
lanmış esnek malzemelerden yapılmış giysiler için performans taleplerini belirler. Başın 
ve ayakların korunması için standardın uygulanma amacı ve kapsamı dahilindeki koru-
yucu giysiler yalnızca botlar, başlıklar ve bot örtüleridir. Bununla birlikte, başlıklar ile ilgili 
olarak, maske ve solunum cihazları için herhangi bir talep yoktur.
A: alev yayılımının belirlenmesinde A prosedürü, 
B: konvektif ısının belirlenmesi, 
C: radyant ısının belirlenmesi, 
D: erimiş alüminyum sıçramasına karşı direnç, 
E: erimiş demir sıçramalarına karşı direnç ve 
F: temas ısısının belirlenmesi.
X harfi, ait olduğu sınıfı temsil eden sayısal bir endeks ile değiştirilir.

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ - UNI EN 343
Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών που ισχύουν για 
τα υλικά και τις ραφές προστατευτικού ρουχισμού ενάντια στις επιπτώσεις της 
βροχόπτωσης (π.χ. βροχή, χιόνι), ομίχλη και υγρασία του εδάφους. Ο αριθμός 
τοποθετείται στη θέση του X και δείχνει το επίπεδο της αντίστασης στους υδρατμούς, 
Χ: το τεστ για τη δοκιμή κρούσης με σταγονίδια υψηλής ενέργειας. Το γράμμα Χ 
μπορεί να αντικατασταθεί από έναν αριθμητικό δείκτη που αντιπροσωπεύει την 
κλάση στην οποία ανήκει, αλλιώς υποδηλώνει ότι η κεφαλή δεν έχει δοκιμαστεί.

YAĞMUR - UNI EN 343
Bu standart, yağış (örn; kar, yağmur), sis ve toprak neminin etkilerine karşı koruyucu 
giysi malzemeleri ile birlikte dikişlerine uygulanan talepleri ve test yöntemlerini belir-
ler. X yerine yerleştirilen sayı, buharlaşmaya karşı olan direncin seviyesini gösterir, X: 
yüksek enerji damlacıklarına karşı darbe koruma testi. X harfi, ait olduğu sınıfı temsil 
eden sayısal bir dizin ile değiştirilebilir, aksi takdirde giysinin test edilmediğini gös-
terir.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - EN 1149-5:2018
Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις υλικών και σχεδιασμού για προστατευτικά 
ενδύματα τα οποία διαχέονται από ηλεκτροστατικά φορτία, και τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως τμήμα ενός συνολικού συστήματος γείωσης για την αποφυγή 
εκκενώσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιές, όπου η ελάχιστη 
ενέργεια ανάφλεξης μιας εκρηκτικής ατμόσφαιρα δεν είναι μικρότερη από 0,016 
mJ. Το πρότυπο δεν ισχύει για τα γάντια ή τα προστατευτικά υποδήματα που είναι 
ξεχωριστά και δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδυμάτων.

ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER - EN 1149-5:2018
Bu standart, patlayıcı atmosferin minimum tutuşma enerjisinin 0,016 mJ’den az olma-
yan yerde, alev alabilen ateşlemeleri önlemek için toplam topraklama sisteminin bir 
parçası olarak kullanılan elektrostatik yükleri yayan koruyucu giysiler için malzeme ve 
tasarım taleplerini belirler. Standart, ayrı olan ve giysinin ayrılmaz bir parçasını oluş-
turmayan eldivenler veya koruyucu ayakkabılar için geçerli değildir.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ – IEC/EN 61842-2:2018
Το πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία 
έναντι της θερμικής επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου. Η προστασία που παρέχεται 
από το ένδυμα περιορίζεται μόνο στις θερμικές επιδράσεις του τυχαίου ηλεκτρικού 
τόξου (αντοχή σε φωτοβολίδα, αντίσταση στην ακτινοβολούμενη / μεταφερόμενη 
θερμότητα, αντίσταση σε πιτσιλιές που προέρχονται από τα συντρίμμια του τήγματος).

ELEKTRİK ARK - IEC/EN 61842-2:2018
Bu standart, elektrik arkının termal etkisine karşı kullanılan koruyucu giysiler için mi-
nimum talepleri belirler. Giysinin sağladığı koruma yalnızca elektrik arkının termal 
etkileriyle sınırlıdır (parlama direnci, radyant/konvektif ısı direnci, eriyen materyalin 
döküntülerinden kaynaklanan sıçramalara karşı direnç).
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
UNI EN 420UNI EN 420

Οι γενικές απαιτήσεις που διέπουν τα γάντια για την 
προστασία από επαγγελματικούς κινδύνους περιέ-
χονται στο ακόλουθο πρότυπο. Το πρότυπο καθορί-
ζει τις γενικές απαιτήσεις για προστατευτικά γάντια 
όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή, την 
αβλαβή, την άνεση και την αποτελεσματικότητα, τη 
σήμανση και την πληροφόρηση. Το πρότυπο μπορεί 
επίσης να εφαρμοστεί στα μανίκια για την προστα-
σία του αντιβραχίονα ή του άνω βραχίονα. Ορισμένα 
γάντια τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα και αφο-
ρούν χρήση για ειδικές εφαρμογές ρυθμίζονται από 
άλλα ειδικά πρότυπα.

GENEL GENEL 
ŞARTLAR ŞARTLAR 

UNI EN 420UNI EN 420

Mesleki tehlikelere karşı korunma için eldivenle-
rin yapılmasını düzenleyen genel şartlar aşağıdaki 
standartlarda bulunmaktadır. Standart, koruyucu 
eldivenlerin tasarım ve üretim, zararsızlık, rahatlık ve 
işlerlik, işaretleme ve bilgi bakımından genel şartları-
nı tanımlıyor. Standart, önkol veya kolun korunması 
için kolluklara da uygulanabilir. Özel uygulamalar 
için özel olarak tasarlanmış bazı eldivenler diğer spe-
sifik standartlara göre düzenlenmiştir.

EN 388: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΉΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ / MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUMA
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΉΣ / PERFORMANS SEVİYELERİ 1 2 3 4 5

a - Αντοχή στην τριβή (κύκλοι)
a - Aşınma direnci (devreler)

100 500 2000 8000 -

b - Αντοχή για τη κοπή λεπίδας - Τεστ Coup (δείκτης)
b - Bıçak kesiğine karşı direnç - Darbe Testi (indeks)

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Γ - Αντοχή σε σχίσιμο (Newton)
c - Yırtılma direnci (Newton)

10 25 50 75 -

Δ - Αντοχή στη διάτρηση (Newton)
d - Delinme direnci (Newton)

20 60 100 150 -

EN 407: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΤΉΤΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ) / MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUMA (ISI VE ALEV)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΉΣ / PERFORMANS SEVİYELERİ 1 2 3 4

a - Αντοχή στην ανάφλεξη (ελάχιστη περίοδος αντοχής ραφών >15 δευτερολέπτων)
a - Tutuşmaya karşı direnç (dikiş süresi min>15 s)
    Χρόνος αντίστασης στη φλόγα
    Yangın mukavemet süresi
    Υπολειπόμενος χρόνος λάμψης (ανάφλεξης)
    Parlama süresi

<20 s

/

<10 s

<120 s

<3 s

<25 s

<2 s

<5 s

b - Αντοχή σε επαφή με θερμότητα (ελάχιστη περίοδος >15 δευτερόλεπτα)
b - Temas ısısı direnci (minimum periyod>15 s)

100 °C 250 °C 350 °C 500 °C

Γ - Αντοχή στη θερμότητα μεταφοράς (χρόνος μεταφοράς θερμότητας)
c -Konvektif ısı direnci (ısı transfer süresi)

>4 s >7 s >10 s >18 s

Δ - Αντοχή σε θερμική ακτινοβολία (χρόνος μεταφοράς θερμότητας)
d - Radyant ısı direnci (ısı transfer süresi)

>7 s >20 s >50 s >95 s

e - Αντοχή σε μικρές πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου (αριθμός σταγόνων)
e - Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç (damla sayısı)

>10 >15 >25 >35

f - Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso (massa di metallo fuso)
f - Resistance to large splashes of molten metal (mass of molten metal)

30 g 60 g 120 g 200 g

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΉΣ / PERFORMANS SEVİYELERİ A B C D E F

e - Αντοχή στη διάτμηση (κοπή) EN ISO 13997 - Τεστ TDM (Newton)
e - CKesme direnci EN ISO 13997 - TDM Testi (Newton)

2 5 10 15 22 30

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΉΣ / PERFORMANS SEVİYELERİ

ΣΤ - Αντοχή σε πρόσκρουση
f - Darbe direnci

ΑΠΟΤΥΧΙΑ (P) ή ΥΠΕΡΒΑΣΗ (χωρίς σήμανση)
GEÇMİŞTİR (P) veya GEÇMEMİŞTİR (hiçbir işaretleme yoktur)
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EN 12477: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΉΣΉΣ / KAYNAK İŞLEMİ İÇİN KORUNMA
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΉΣ / PERFORMANS SEVİYELERİ EN TYPE A TYPE B

Αντοχή στην τριβή
Aşınma direnci

EN 388 ≥2 ≥1

Αντοχή στην κοπή της λεπίδας
Bıçak kesiğine karşı direnç

Coup Test EN 388 ≥1 ≥1

Αντοχή στο σχίσιμο
Yırtılma direnci

EN 388 ≥2 ≥1

Αντοχή στη διάτρηση
Delinme direnci 

EN 388 ≥2 ≥1

Καλή συμπεριφορά σε πυρκαγιά
Yanma davranışı

EN 407 ≥3 ≥2

Αντοχή στη θερμότητα επαφής
Temas ısısı direnci

EN 407 ≥1 ≥1

Αντοχή στη συγκέντρωση θερμότητας
Konvektif ısı direnci

EN 407 ≥2 -

Αντοχή σε μικρές πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου
Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç 

EN 407 ≥3 ≥2

Επιδεξιότητα
Ustalık

EN 420 ≥1 ≥4

EN 511: ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / SOĞUKTAN KORUMA
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΉΣ /PERFORMANS SEVİYELERİ 0 1 2 3 4

a - Αντοχή στη ψυχρή συναγωγή (Θερμομόνωση ITR ανά m2 K/W)
a - Konvektif soğuğa karşı direnç (m2 K/W ITR ısı izolasyonu)

1 2 3 4 5

b - Αντοχή στην επαφή με το κρύο (θερμική αντίσταση R in m2 K/W)
b - Soğuk temas direnci (m2 K/W Isı direnci R)

1 2 3 4 5

Γ - Δοκιμή διείσδυσης νερού 
(0 = με διείσδυση νερού, 1 = χωρίς διείσδυση νερού)
c - Su geçirgenliği testi 
(0 = su sızması var, 1 = hiçbir su sızması yoktur)

0 1

Συμμόρφωση με το πρότυπο 
EN 420 εκτός από τα μήκη 
των γαντιών που πρέπει να 
είναι τα ακόλουθα:

• 300 mm: μέγεθος (κοπής) 6 ή XS
• 310 mm: μέγεθος (κοπής) 7 ή S
• 320 mm: μέγεθος (κοπής) 8 ή M
• 330 mm: μέγεθος (κοπής) 9 ή L
• 340 mm: μέγεθος (κοπής) 10 ή XL
• 350 mm: μέγεθος (κοπής) 11 ή XXL

Τα γάντια τύπου Β συνιστώνται 
όταν είναι απαραίτητη μεγάλη 
δεξιότητα, όπως η συγκόλ-
ληση TIG; τα γάντια τύπου Α, 
αφορούν λιγότερη επιδεξιότη-
τα και μεγαλύτερη απόδοση, 
και συνιστώνται για άλλες δια-
δικασίες συγκόλλησης.

Ο τύπος A ή B πρέπει να ανα-
γράφεται πάνω στο προϊόν, 
τη συσκευασία και τις οδηγί-
ες χρήσης.

Aşağıdaki gibi olması ge-
reken eldiven uzunlukları 
hariç EN 420 standardına 
uygunluk:

• 300 mm: 6 veya XS beden;
• 310 mm: 7 veya S beden;
• 20 mm: 8 veya M beden;
• 330 mm: 9 veya L beden;
• 340 mm: 10 veya XL beden;
• 350 mm: 11 veya XXL beden.

TIG kaynak işlemlerinde ol-
duğu gibi yüksek el becerisi 
gerektiğinde B tipi eldiven-
ler önerilir; diğer kaynak iş-
lemleri için daha az el bece-
risi ve daha iyi performansa 
sahip A Tipi eldivenler tavsi-
ye edilir.

Eldivenin A veya B tipi olması 
ürünün veya ambalajın üze-
rinde ve kullanım talimatla-
rında gösterilmelidir.
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EN ISO 374
Προστασία από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Το πρότυπο περιγράφεται στα ακόλουθα 2 μέρη του ιδίου:
• EN ISO 374-1;
• EN ISO 374-5.

EN ISO 374-1
Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για γάντια που έχουν σχεδιαστεί 
για την προστασία του χρήστη από χημικές ουσίες με βάση τρεις με-
θόδους δοκιμών:
• Δοκιμή διείσδυσης: δηλαδή διέλευση χημικής ουσίας ή 

μικροοργανισμού μέσω του πορώδους των υλικών, των ρα-
φών, των τυχόν μικρών διατρήσεων ή άλλων ατελειών του 
προστατευτικού γαντιού. Ένα γάντι δεν πρέπει να διαρρέει 
αν υποβληθεί σε δοκιμές αέρα και υδατοστεγανότητας και 
πρέπει να δοκιμαστεί και να ελεγχθεί σύμφωνα με το αποδε-
κτό επίπεδο ποιότητας (AQL).

• Δοκιμή διαπερατότητος: δηλαδή η διέλευση μιας χημικής 
ουσίας μέσω του υλικού του προστατευτικού γαντιού σε μο-
ριακό επίπεδο, δηλαδή μετράται ο χρόνος από τη στιγμή που 
λαμβάνεται το υγρό μέχρι που έρχεται σε επαφή με το δέρμα.

• Δοκιμή αποικοδόμησης: δηλαδή η αλλοίωση των φυσικών ιδι-
οτήτων του γαντιού που έρχεται σε επαφή με ένα χημικό προϊόν, 
για παράδειγμα απολέπιση, διόγκωση, αποσάθρωση, ευθραυ-
στότητα, αλλοίωση χρώματος, αλλαγή εμφάνισης, σκλήρυνση ή 
μαλάκυνση. Η έκθεση σε σχέση με τη χημική δοκιμή θα πρέπει 
να είναι 60 λεπτά. Τα αποτελέσματα της δοκιμής αποικοδόμησης 
πρέπει να αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα.

Τα γάντια χημικής προστασίας στη συνέχεια χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες: Τύπος Α, Β ή Γ. Τα σχετικά εικονογράμματα και ση-
μάνσεις περιγράφουν τον τύπο χημικής αντίστασης και το επί-
πεδο απόδοσης που επιτυγχάνεται.

EN ISO 374-5
Το πρότυπο προβλέπει ότι για τα γάντια που προστατεύουν από 
τα βακτηρίδια και τους μύκητες, στα οποία εφαρμόζεται το εικο-
νογράφημα βιολογικού κινδύνου, πρέπει να έχουν περάσει τη 
δοκιμή διείσδυσης (αδιαπερατότητα). Μια πρόσθετη δοκιμή δι-
είσδυσης στον ιό πρέπει να υποστηρίζεται για την προστασία από 
ιούς. Εάν το γάντι περάσει αυτό το περαιτέρω τεστ, η λέξη “Virus 
(Ιός)” προστίθεται κάτω από το προηγούμενο εικονόγραμμα.

ΔΟΚΙΜΉ ΔΙΕΙΣΔΥΣΉΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΉΣ 1 2 3
AQL 0 0 0

EN ISO 374: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΉΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΔΟΚΙΜΉ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΉΤΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΉΣ 1 2 3 4 5 6
Μετρημένος χρόνος διείσδυσης > 10 λεπτά > 30 λεπτά > 60 λεπτά > 120 λεπτά > 240 λεπτά > 480 λεπτά

δείκτης προστασίας Κλάση 1 Κλάση 2 Κλάση 3 Κλάση 4 Κλάση 5 Κλάση 6

ΚΑΤΉΓΟΡΙΕΣ ΧΉΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ A B Γ

Χρόνος διέλευσης
≥30 

λεπτά για τουλάχιστον 6 χημικές 
ουσίες στη λίστα.

≥30 
λεπτά 30 για τουλάχιστον 3 

χημικές ουσίες στη λίστα 

≥10 
λεπτά για τουλάχιστον 1 χημική 

ουσία στη λίστα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΉΜΙΚΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΉΜΙΚΑ ΚΛΑΣΉ
A Μεθανόλη Πρωτογενής αλκοόλη
B Ακετόνη Κετόνη
C Ακετονιτρίλιο Ένωση του νιτριλίου
D Διχλωρομεθάνιο Χλωριωμένη παραφίνη
E Δισουλφίδιο του άνθρακα (διθειάνθρακα) θείο που περιέχει οργανική ένωση
ΣΤ Τολουόλιο αρωματικός υδρογονάνθρακας
Ζ Διαιθυλαμίνη Αμίνη
H Τετραϋδροφουράνιο Ενωση αιθέρα και ετεροκυκλικής ένωσης
Θ Οξικός αιθυλεστέρας Εστέρας
Ι η-Επτάνιο Κορεσμένος υδρογονάνθρακας
K Υδροξείδιο του νατρίου 40% Ανόργανη βάση
Λ Θειικό οξύ 96% Ανόργανο ορυκτό οξύ
M Νιτρικό οξύ 65% Ανόργανο ορυκτό οξύ, οξειδωτικό
N Οξικό οξύ 99% οργανικό οξύ
O Αμμωνία 25% Ανόργανη βάση
Π 30% υπεροξείδιο του υδρογόνου υπεροξείδιο
S Υδροφθορικό οξύ 40% Ανόργανο ορυκτό οξύ
Σ Φορμαλδεΰδη 37% Αλδεΰδη
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EN ISO 374
Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruma

Standart, aşağıdaki 2 maddede açıklanmıştır:
• EN ISO 374-1;
• EN ISO 374-5.

EN ISO 374-1
Bu standart, kullanıcıyı kimyasallara karşı korumak için tasarlan-
mış eldivenler için talep ve ihtiyaçları belirliyor ve bu eldivenler 
üç yöntemle test edilir:
• Sızma (penetrasyon) testi: kimyasal bir madde veya mikro-

organizmanın üretim malzemesinin, dikişlerin, muhtemel 
mikro deliklerin veya koruyucu eldivenin diğer kusurlarının 
gözeneklerinden geçmesi. Hava ve su geçirmezlik testlerine 
tabi tutulan eldiven su ve hava sızdırmamalı, ayrıca kabul 
edilebilir kalite seviyesine uygun olarak test edilip kontrol 
edilmelidir (AQL).

• Nüfuz etme testi: kimyasal bir maddenin koruyucu eldive-
nin üretim malzemesinden moleküler seviyede geçişi ile bir-
likte sıvının ciltle temas etmesi için geçen süre ölçülür.

• Bozunma testi: kimyasal bir maddeye maruz bırakıldıktan 
sonra eldivenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen deği-
şikliği örneğin, parçalanma, şişme, pullanma, gevşeme, renk 
değişikliği, boyutsal değişim, sertleşme veya yumuşamayı 
ölçen test. Talep edilen kimyasala maruz kalma 60 dakika 
olmalıdır. Bozunma test sonuçları bilgi broşüründe bulun-
malıdır.

Kimyasallara karşı koruma eldivenleri üç kategoriye ayrılır: A, B 
ve C tipi. İlgili simge ve işaretler, kimyasallara karşı direnç tipini 
ve elde edilen performans seviyesini tanımlar.

EN ISO 374-5
Standartta, eldivenlerin biyolojik tehlike simgesinin uygulandığı 
bakteri ve mantarlara karşı korunmasını sağlamak için sızma (su 
geçirmezlik) testinden geçmiş olmaları öngörülüyor. Virüse karşı 
korunma için ek bir virüs sızma testi yapılmalıdır. Eldiven bu ek 
testi geçerse, önceki simgenin altına “Virus” kelimesi eklenir.

EN ISO 374: KİMYASALLARA VE MİKROORGANİZMALARA KARŞI KORUMA

SIZMA (PENETRASYON) TESTİ
PERFORMANS SEVİYELERİ 1 2 3
Acceptable Quality Level / AQL (indeks) 0 0 0

NÜFUZ ETME TESTİ
PERFORMANS SEVİYELERİ 1 2 3 4 5 6
Ölçülen nüfuz etme süresi > 10 dakika > 30 dakika > 60 dakika > 120 dakika > 240 dakika > 480 dakika

Koruma endeksi Sınıf 1 Sınıf 2 Sınıf 3 Sınıf 4 Sınıf 5 Sınıf 6

KİMYASALLARA KARŞI KORUMA KATEGORİLERİ
SIZDIRMAZLIK TİPİ A B C

Nüfuz etme süresi
tablodaki kimyasallardan en az 

6 tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 
30 dakika olmalıdır.

tablodaki kimyasallardan en az 
3 tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 

30 dakika olmalıdır 

tablodaki kimyasallardan en az 
1tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 

10 dakika olmalıdır

ÖNCEDEN TANIMLANMIŞ KİMYASALLAR 
KOD KİMYASAL MADDE SINIF
A Metil alkol Birincil alkol
B Aseton Keton
C Asetonitril Nitril bileşim
D Diklometan Klorlu parafin
E Karbon disülfür Organik bileşen içeren kükürt
F Tolüen Aromatik hidrokarbon
G Dietilamin Amin
H Tetrahidrofuran Eter ve heterosiklik bileşimi
I Etil asetat Ester
J n-Heptan Doymuş hidrokarbon
K Sodyum hidroksit %40 İnorganik bazlı
L Sülfürik asit %96 İnorganik mineral
M Nitrik asit %65 İnorganik mineral asitler, oksitleyici
N Asetik asit %99 Organik asitler
O Amonyak %25 İnorganik bazlar
P Hidrojen peroksit %30 Peroksitler
S Hidroflorik asit %40 İnorganik mineral asitler
T Formaldehit %37 İnorganik mineral aldehitler
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ANSI – ISEA 105-2016ANSI – ISEA 105-2016
Για ορισμένα γάντια, εκτός από τις πιστοποιήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425, παρέχεται επίσης πιστοποιητικό ANSI-ISEA. Το Αμερικανικό 
Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων (ANSI), ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, και η Διεθνής Ένωση Εξοπλισμού Ασφάλειας (ISEA), μια επαγγελματική 
ένωση κατασκευαστών εξοπλισμού ατομικής προστασίας, καθορίζουν από κοινού τα βιομηχανικά πρότυπα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία επίσης 
αναγνωρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι μέθοδοι δοκιμής που λαμβάνονται ως αναφορά καθορίζονται από το ASTM International (Διεθνής Αμερικανική 
Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών).

5.1.1 : ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ 
(ASTM F2992-15)
Όσον αφορά την πιστοποίηση “Αντοχή στη κοπή EN ISO 13997” του 
κανονισμού της ΕΕ, οι έλεγχοι διενεργούνται μέσω του Δοκιμαστι-
κού Τομοδιαγράμματος - TDM, αλλά ο δείκτης μέτρησης δεν είναι ο 
Newton αλλά ο Gram (ανά γραμμάρια), όπως στον ακόλουθο πίνακα.

5.1.4 : ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
(ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)
Η δοκιμή τριβής μετρά πόσο ένα γάντι αντιστέκεται στην απώλεια υλικού τριβής σε 
τραχιές επιφάνειες. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των περιστροφών, τόσο μεγαλύ-
τερη είναι η αντίσταση στην τριβή. Οι λειαντικοί τροχοί έχουν κατακόρυφο φορτίο 500 
g για τα επίπεδα 0 έως 3 και φορτίο 1000 g για τα επίπεδα 4 έως 6.

ΑΝΤΟΧΉ ΑΠΟΚΟΠΉΣ (ASTM F2992-15)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

≥ 200

≥ 500

≥ 1000

≥ 1600

≥ 2200

≥ 3000

≥ 1000

≥ 5000

≥ 6000

ΑΝΤΟΧΉ ΣΤΉΝ ΤΡΙΒΉ (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΡΙΒΉΣ

500 <100

500 >100

500 >500

500 >1000

1000 >3000

1000 >10000

1000 >20000
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ANSI – ISEA 105-2016ANSI – ISEA 105-2016
Bazı eldivenler için (AB) 2016/425 Tüzüğüne uygun sertifikalara ek olarak, ANSI-ISEA sertifikası da öngörülüyor. Kâr amacı gütmeyen özel bir kuruluş olan 
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) ve kişisel koruyucu donanım üreticilerinin ticaret birliği olan Uluslararası Güvenlik Donanımı Birliği (ISEA), 
ABD’nin dünya çapında tanınmakta olan endüstriyel standartlarını ortak bir şekilde tanımlamaktadır. Referans olarak alınan test yöntemleri, ASTM Inter-
national (American Society for Testing and Materials International).

5.1.1 : KESİLMEYE KARŞI DİRENÇ
(ASTM F2992-15)
AB Tüzüğünün “Kesilmeye karşı direnç EN ISO 13997” sertifika-
sında olduğu gibi, kontroller Tomodynamometer - TDM Testi ile 
yapılır, ancak ölçüm endeksi aşağıdaki tabloda olduğu gibi New-
ton değil Gram’dır.

5.1.4 : AŞINMAYA KARŞI DİRENÇ
(ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)
Aşınma testi bir eldivenin pürüzlü yüzeylerde sürtünme zamanı malzeme kaybına ne 
kadar direnç gösterdiğini ölçer. Belirtilen dönüş sayısı arttıkça, aşınmaya karşı direnç 
de artar. Zımpara tekerlekleri 0 ila 3 seviyeleri için 500 g dikey yüke ve 4 ila 6 seviyeleri 
için 1000 g yüke sahiptir.

KESİLMEYE KARŞI DİRENÇ (ASTM F2992-15)
SEVİYE GRAM

≥ 200

≥ 500

≥ 1000

≥ 1600

≥ 2200

≥ 3000

≥ 1000

≥ 5000

≥ 6000

AŞINMAYA KARŞI DİRENÇ (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)
DİKEY YÜKÜN GRAMI SEVİYE AŞINMA DÖNÜŞLERİ

500 <100

500 >100

500 >500

500 >1000

1000 >3000

1000 >10000

1000 >20000
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ΧΡΗΣΙΜΕΣΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ενδυμάτων PAYPER έχουν επιλεγεί 
προσεκτικά για να εγγυηθούν την ποιότητα, την αντοχή και την άνεση χρήσης.

• Δεδομένης της κανονικής φθοράς, για να διατηρηθεί η ακεραιότητα και να διατηρηθεί η αν-
θεκτικότητα του ενδύματος, είναι απαραίτητο να έχετε συγκεκριμένες προσεγγίσεις χειρισμού 
και χρήσης και να ακολουθείτε σχολαστικά τις οδηγίες πλύσης στην εσωτερική ετικέτα.

• Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα βαμβακερά προϊόντα τείνουν να αποχρωματίζονται όταν εκτί-
θενται στον ήλιο και στο φως και αυτό το φαινόμενο επιδεινώνεται όταν η χρήση του προϊό-
ντος στον ήλιο γίνεται από άτομα που είναι αφιερωμένα σε έντονες δραστηριότητες και υπό-
κεινται σε έντονη εφίδρωση.

• Για τα βαμβακερά ενδύματα είναι φυσικό να υπάρχει ελαφρά μείωση στο μέγεθος και ελαφρά 
απώλεια χρώματος όταν πλένονται πρώτα. Επομένως, συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην τήρηση των θερμοκρασιών πλύσης, στη διαίρεση των χρωμάτων, στη χρήση κατάλλη-
λων απορρυπαντικών και στην ξήρανση του προϊόντος.

• Οποιεσδήποτε διακυμάνσεις μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται οφείλονται σε ανε-
παρκή χρήση ή/και έκπλυση του προϊόντος.

• Τα φερμουάρ που τοποθετούνται στα ενδύματα ελέγχονται από τους κατασκευαστές με δοκι-
μές εφελκυσμού για να εγγυώνται αντοχή στην κανονική χρήση.

• Η συχνή χρήση ενός ενδύματος, ιδίως στον κόσμο της εργασίας, φέρνει το φερμουάρ σε μια 
σημαντική προσποίηση. Για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητά του, είναι απλά απαραίτητο να 
υπάρχει η σωστή φροντίδα στη χρήση, ιδιαίτερα με την παρουσία του διπλού ολισθητήρα που 
λειτουργεί σε έναν πιο λεπτό μηχανισμό από τον μοναδικό. Αναγκάζοντας τους αγωγούς να 
αλλάξουν τον ολισθαίνοντα μηχανισμό.

• Τα βάρη που εμφανίζονται στον κατάλογο έχουν ένα περιθώριο ανοχής μερικών ποσοστιαίων 
μονάδων.

• Τα χρώματα που αναπαράγονται στον κατάλογο και στο WEB (Διαδίκτυο) πρέπει να θεωρηθούν 
ενδεικτικά, μπορεί να μην αναπαράγουν πιστά τον πραγματικό τόνο χρώματος του υλικού.

• Η συνεχής μελέτη, ανάπτυξη και τελειοποίηση των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε διακυ-
μάνσεις των τεχνικών προδιαγραφών από εποχή σε εποχή, είναι σημαντικό να ενημερωθείτε 
για τυχόν ενημερώσεις που γίνονται στα προϊόντα πριν τις παρουσιάσετε.

• Λόγω των φυσικών αιτιών και των τεχνικών βαφής, ο χρωματικός τόνος στις διαφορετικές 
παραγωγές ενός προϊόντος δεν είναι ποτέ ο ίδιος. στην πραγματικότητα, εμφανίζονται συχνά 
ανεπαίσθητες διακυμάνσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται ελατ-
τώματα.

FAYDALIFAYDALI
BİLGİLERBİLGİLER

• PAYPER kıyafetlerini gerçekleştirmek için kullanılan malzemeler, kaliteyi, dayanıklılığı ve kulla-
nım rahatlığını garanti etmek için özenle seçilmiştir.

• Giysinin normal aşınma ve yıpranma durumunu ve bütünlüğünü korumak ve dayanıklılığını 
muhafaza etmek için, belli kullanım ve özene sahip olmak ve iç etiket üzerinde belirtilen yıka-
ma talimatlarıne titizlikle riayet etmek gerekmektedir.

• Pamuktan imal edilmiş ürünlerinin güneşe ve ışığa maruz kaldıkları zaman, renk solma eği-
liminde olmaları dolayısıyla ve bu mamulün güneşe maruz bir ortamda, yorucu faaliyetlere 
adanmış ve yoğun terlemeye maruz kalan denekler tarafından kullanılması halinde vurgulan-
ması gerekmektedir.

• Pamuklu giysiler için, ilk yıkandıklarında hafif bir küçülmeye ve hafif bir renk kaybına uğra-
maları doğaldır; bu nedenle, yıkama sıcaklıklarına, renklilerin ayrılmasına, uygun deterjanların 
kullanımına ve ürünün kurutulmasına azami özen gösterilmesi tavsiye edilir.

• Belirtilenden farklı olumsuz bir durum ya da herhangi bir değişiklik, ürünün uygun olmayan 
bir kullanımı ve/veya yıkanmasından kaynaklanır.

• Giysilere eklenen fermuarlar, normal kullanıma karşı direnci garanti etmek için üreticiler tara-
fından çekm testi uygulanır.

• Bir giysinin, özellikle de iş ortamında sıkça kullanılması, fermuar kullanılmasını arttırır. Daya-
nıklılığını sağlamak için kullanımında, özellikle de tek olandan daha hassas bir mekanizma 
üzerinde çalışan çift kaydırıcının var olması, doğru bakımın yapılmış olmasını gerektirir. Zorla-
malar, kayma mekanizmasının değişmesine neden olur.

• Katalogda gösterilen ağırlıklar birkaç puanlık tolerans marjını ihtiva eder.
• Katalogda ve WEB’de belirtilmiş olan renkler örnek niteliğindedir. Malzemenin gerçek renk to-

nunu doğru bir şekilde ifade etmeyebilir.
• Ürünlerin sürekli incelenmesi, geliştirilmesi ve rafine edilmesi, teknik özelliklerin mevsimden 

mevsime değişmesine sebep olabilir. Bu nedenle, ürünleri sunmadan önce ürünlerde yapılan 
güncellemelerin araştırılması önem kazanır.

• Doğal nedenler ve boyama teknikleri yüzünden bir ürünün farklı üretimlerindeki renk tonu 
asla aynı değildir. Aslında, çoğu zaman kusur olarak görülmemesi gereken ve algılanamayan 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
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A
AIRPLUS 63

ARIZONA 35

AVENUE 47

AVENUE LADY 47

B
BADGE HOLDER 91

C
CABIN 84

CANYON 22

CARACAS 25

CARGO 2.0 19

CHARTER 66

CHARTER LADY 66

CHARTER POLAR 73

CHARTER TECH 71

CHARTER WINTER 72

COMPANY 16

CORPORATE 15

COVER 87

CRAFT 73

D
DEFENDER 2.0 42

DEFENDER REFLEX 2.0 42

DOCKYARD 62

DRY-JACKET 89

DRY-PANTS 89

E
EMB-BADGE HOLDER 91

ENGINE 82

EXPERT 53

F
FREEWAY 61

G
GUARD+ 48

GUARD+ LADY 48

GUARD+ WINTER 49

GUARD+ WINTER LADY 49

P
PADDOCK 56

PERFORMER 2.0 18

POWER 83

POWER STRETCH 83

PROMOTECH 32

PROTECTION 2.0 41

PROTECTOR 2.0 40

R
REFLEX+ 52

RIVER-JACKET 79

RIVER-PANTS 79

S
SAFE 24

SAFE HI-VI 70

SAFE HI-VI WINTER 72

SAFE WINTER 26

SAFETY 2.0 39

SANDIEGO 37

SCREEN 55

SECURITY 64

SET-NYLON 88

SHELL 85

SHIELD 45

SHINE 54

SHIP 75

SKILL 74

SPECIALIST 81

SPECIALIST LADY 81

SPECIALIST SUMMER 82

STREET 59

T
TEXAS 37

TOTAL-PRO 2.0 43

TRAFFIC 59

TROLLEY 86

TUCSON 35

V
VIKING 31

VISION 50

W
WING 84

WORK 2.0 17

WORKER 23

WORKER PRO 28

WORKER REFLEX 27

WORKER STRETCH 24

WORKER SUMMER 25

WORKER TECH 29

WORKER WINTER 26

WORKER WINTER REFLEX 27

Y
YARD 55

H
HISAFE 65

HISPEED 57

HISPEED LADY 57

HI-VI RAINSET 77

HIWAY 58

HURRICANE-JACKET 78

HURRICANE-PANTS 78

I
INTERSTATE 61

K
KNEE TECH 91

L
LEADER 50

LIGHT 51

M
MASTER 53

ΕΥΡΕΣΗ ΕΥΡΕΣΗ 
ΑΡΘΡΟΥ (-ΩΝ)ΑΡΘΡΟΥ (-ΩΝ)

Ο πλήρης αλφαβητικός κατάλογος, για να προσδιορίσετε το 
προϊόν που ψάχνετε.

ÜRÜN ÜRÜN 
ADIADI

Aradığınız ürünü tanımlamak için tam alfabetik liste.

173173WORKWORK
» Index

http://www.payperwear.com


174174

» Index

http://www.payperwear.com


#
01-101 135

01-301 135

01-501 136

01-701 136

0712 127

0722 127

0732 126

0742 126

0911 120

1412A 128

17W 57

180 101

180-14 101

250T 102

250T-15 102

250T-20 103

2953-2017 128

M
MIIZU300 115

MPKY 121

N
N1002E 118

N1002EBB 118

NF1001E 118

O
OK/7C 103

P
PU2001E 115

PU2006E:2018 115

S
SOTTOGUANTO M/L 140

SOTTOGUANTO P/L 140

T
TAEKI#50C 132

TAEKI#50L 132

TFCB 123

TFKB 123

TPCB 124

TPKB 124

301 107

301R 107

302 109

302T 109

303 108

303P 108

304C 111

306C 111

307 112

307G 105

307R 105

308LUX 112

50/50TOP 95

50/55TOP 95

50/70 98

50/70JEANS 100

50/70-14 98

50/70R 99

50/70R-KEVLAR 100

521 56

6001E 139

A
ALL302 108

C
C1002D 139

H
HDP 131

HDP-3 131

HOBBY 141

HOBBYLEATHER 56

L
LPKY 120

ΕΥΡΕΣΗ ΕΥΡΕΣΗ 
ΑΡΘΡΟΥ (-ΩΝ)ΑΡΘΡΟΥ (-ΩΝ)

Ο πλήρης αλφαβητικός κατάλογος, για να προσδιορίσετε το 
προϊόν που ψάχνετε.

ÜRÜN ÜRÜN 
ADIADI

Aradığınız ürünü tanımlamak için tam alfabetik liste.
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