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MUAYENE ELDÝVENLERÝ

LATEKS ELDÝVEN

Pudralý Beyaz – Pudrasýz Beyaz ve de Pudralý Mavi çeþitleri 

mevcuttur.

Her iki ele de uyumlu – tek kullanýmlýk – non sterildir.

Elastik yapýsý sayesinde ele oturur.

STERÝL ELDÝVENLER

Lateksten imal Pudralý – Pudrasýz ve de, Lateks içermeyen sentetik 

bazlý alerji yapmayan pudrasýz çeþitleri mevcuttur.
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6,5 tan baþlayarak 8,5 a kadar farklý numaralardadýr.

Çift olarak paketlenmiþ hassas iþlemlerle sterilize edilmiþtir.

100 lük kutularda 2000 lik kolilerdedir.

Parmak uçlarý pütürlüdür , tutma kabiliyetini arttýrýr hassas iþler için 
kolaylýk saðlar.

Fitalat içermez.

Gýda ve Medikal iþlemler için çok uygundur.

Mavi – Beyaz – Siyah renkleri mevcuttur. 

Gýdaya uygunluk belgesi mevcuttur. 

EN 374 1-2, EN388, EN455 1-2-3 belgerine haizdir. 

Tüm iþlemlerde koruma amaçlý olarak genel kullanýma uygundur.

100 lük kutularda 2000 lik kolilerdedir.

VÝNÝL PUDRASIZ ELDÝVEN

Þeffaf ve Mavi renkleri mevcuttur.

Lateks içermediði ve de pudrasýz olduðu için alerji yapmaz.

Her iki ele de uyumlu – tek kullanýmlýk – non sterildir.

Temizlik iþlerinde, kuaför hizmetlerinde ve de gýda sektörüne 
uygundur.

Gýdaya uygunluk belgesi mevcuttur.

100 lük kutularda 2000 lik kolilerdedir.

NÝTRÝL PUDRASIZ  ELDÝVEN

Lateks içermediði ve de pudrasýz olduðu için alerji yapmaz.

Her iki ele de uyumlu – tek kullanýmlýk – non sterildir.

Kimyasallara karþý dayanýklý en kuvvetli üründür.

Ele oturan ergonomik yapýsý sayesinde kullanýcý rahat çalýþýr.
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TEKNÝK ELDÝVENLER

www.bimelticaret.com

PET ELDÝVEN

Polietilen hammaddesinden imal edilmiþtir.

Þeffaf renktedir.

Pastane, temizlik ve kuaför hizmetleri için uygundur.

100 lük poþetlerde 10.000 lik kolilerdedir.

VETERÝNER ELDÝVENÝ

Polietilen hammaddesinden imal edilmiþtir.

Kýrmýzý renktedir.

80 cm uzunluðunda parmak ucundan omuza kadar yekpare üründür.

Hassas parmak uçlarý sayesinde kolay çalýþma saðlar.

Omuzdan lastiklidir çalýþma esnasýnda düþmez.

Veterinerler, süt ve süt ürünleri iþletmeleri için uygundur.

100 lük kutularda 1000 li kolilerdedir.

BULAÞIK ELDÝVENÝ

Doðal lateksten imal edilmiþtir.

Kýrmýzý, Sarý, Mavi renkleri bulunur.

Pamuk tozu ile kaplanmýþ iç yüzeyi sayesinde ellerinizi korur.

Kayganlýðý önleyici dýþ yüzey sayesinde çalýþma kolaylýðý saðlar.

Çift olarak paketlenmiþtir.

UZUN KOLLU PVC ÝÞ ELDÝVENÝ

Yüksek kalite PVC den üretilmiþtir.

70 cm uzunluðunda parmak ucundan omuza kadar yekpare üründür.

Lateks içermez, alerji yapmaz, hassas ciltler için uygundur.

Su geçirmez, kimyasallara karþý dayanýklýdýr.

EN388 – EN374-2 – EN 374-3 belgelerine haizdir.

Þeker, kahve, çikolata, helva üretimlerinde kazan karýþtýrma, 

Pastacýlýk sektöründe ganaj iþinde,

Otellerde kazanlarýn yýkanma iþlemlerinde, catering de makarna 

karýþtýrma iþinde,

Hastanelerde amelliyat malzemelerinin yýkanma havuzunda, 

Temiz oda iþlerinde,

Kostik ambalaj iþinde,

Akvaryum temizleme, kanal temizleme , çimento karma iþlerinde,

Bulaþýkhane ve çamaþýrhane iþlemlerinde kullanýlabilir.

Çift olarak paketlenmiþtir, 25 çift 1 kutuda bulunmaktadýr.

NÝTRÝL ÝÞ ELDÝVENÝ

Nitril kaplama olarak imal edilmiþtir.

Kýrýmýzý, sarý, mavi ve turuncu renkleri bulunur.

Pamuk tozu ve pamuk astarlý çeþitleri vardýr.

Mavi gýdacý eldiveni gýda iþleyen fabrikalar için uygundur.

Diðer ürünler depo ve fabrika çalýþmalarýnda kullanýlýr. 
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NON WOVEN HÝJYEN SARF ÜRÜNLERÝ
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Her 2 katý da non wovendan imal edilmiþtir.

Polipropolen kaplý burun teli sayesinde zarar vermez, rahat nefes alma imkaný saðlar.

Ultrasonik dikiþlidir.

Anti alerjiktir, hava geçirgen özelliði vardýr.

Gýda iþletmeleri ve genel kullaným için uygundur.

Beyaz renktedir

50 lik kutularda 2000 li kolilerdedir.

LASTÝKLÝ YÜZ MASKESÝ 3 KATLI 

2 kat non woven ve ara filtre sayesinde 3 katlýdýr.

Ara katýndaki özel filtre sayesinde bakterilerden koruma özelliði vardýr.

Özel yassý lastiði sayesinde kulaklardaki aþýnmayý minimum seviyeye indirir.

Polipropolen kaplý burun teli sayesinde zarar vermez, rahat nefes alma imkaný saðlar.

Ultasonik dikiþlidir.

Medikal iþlemlerde, ilaç endüstrisinde ve de diþ hekimlerinde uygundur.

Beyaz , Mavi ve Yeþil renkleri mevcuttur.

50 lik kutularda 2000 li kolilerdedir.

BAÐCIKLI YÜZ MASKESÝ

Uzun baðcýklarý sayesinde kulaklarda tahriþ yaratmaz , cerrahi iþlemler için uygundur.

Ultrasonik dikiþlidir.

Beyaz ve Yeþil renkleri mevcuttur.

50 lik kutularda 2000 li kolilerdedir.

BONE 

Overlok veya Akordiyon çeþitleri mevcuttur.

Non wovendan imal edilmiþtir.

45 cm – 52 cm arasýnda kullanýma göre ölçüleri mevcuttur.

Tek Lastik – Çift Lastik özelliklerinde çeþitleri vardýr.

Ultra sonik dikiþlidir.

Tek kullanýmlýktýr.

Beyaz, Yeþil, Mavi renkleri vardýr.

100 lük poþetlerde 2000 li kolilerdedir.

NON WOVEN KOLLUK

Non wovendan imal edilmiþtir.

Tek lastik ve 3 lastik olmak üzere çeþitleri vardýr.

Ultra sonik dikiþlidir.

Tek kullanýmlýktýr.

Beyaz ve mavi renkeri vardýr.

Gýda, ilaç ve medikal endüstri için uygundur.

100 lük poþetlerde 1000 lik balyalardadýr.

LASTÝKLÝ YÜZ MASKESÝ 2 KATLI 
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NON WOVEN HÝJYEN SARF ÜRÜNLERÝ

Non wovendan imal edilmiþtir.

Uzun kollu bilekleri lastiklidir.

Standart olarak büyük boy üretilir.

Beyaz renktedir.

100 lük poþetlerde 1000 lik kolilerdedir.

ZÝYARETÇÝ ÖNLÜÐÜ

TULUM

Non wovendan imal edilmiþtir.

Uzun kollu bilekleri lastiklidir.

Kafayý komple kapatan kapiþonu mevcuttur.

Standart olarak büyük boy üretilir.

Önden fermuarlý.

Beyaz ve lacivert renktedir.

100 lük poþetlerde 1000 lik kolilerdedir.

NON WOVEN GALOÞ

Non wovendan imal edilmiþtir.

Ultrasonik dikiþ.

Kaymaz.

Dayanýklýdýr.

Beyaz ve mavi renk seçenekleri mevcuttur.
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SAKAL BONESÝ ( MASKESÝ ) 
Non wovendan imal edilmiþtir.

Uzun lastikleri sayesinde kulaklarý aþýndýrmaz.

Ultrasonik dikiþlidir.
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NAYLON ( PE ) HÝJYEN SARF ÜRÜNLERÝ

NAYLON KOLLUK LUX ( El Yapýmý Lastik )

Polietilenden imal edilmiþtir.

Mavi renk sayesinde gýda endüstrilerinde kolaylýkla farkedilebilir.

20 x 60 cm ebatlarýndadýr kolu tamamen kaplar.

El yapýmý para lastik sayesinde kenarlardan kopma yapmaz, tasarruf saðlar.

Uygun gramajý sayesinde kolay yýrtýlmaz, uzun süre kullaným saðlar.

Sývý geçirmez ýslak iþler için korumaya uygundur.

Süt ve süt ürünleri, et endüstirisi için uygundur.

GALOÞ PRESLÝ

Polietilenden imal edilmiþtir.

Lastiklidir.

Kolay yýpranmaz mavi renktedir uç uca ferforeli olarak koparýlarak giyilir.

Genel kullaným için uygundur.

1000 lik pressli poþetlerde 10.000 li balyalardadýr.

GALOÞ RULO EKO

CPE den imal edilmiþtir.

Týrtýklý yüzeyi sayesinde kaydýrmaz.

Fayans, parke ve epoksi zeminler için çok uygundur.

Makine yapýþkanlý lastik.

10 luk rulolarda 100 lük poþetlerde ve 5000 li kolilerdedir.

Ambalaj þekli sayesinde depolama için çok elveriþlidir.

Endüstriyel kullaným için uygundur.
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GALOÞ RULO LUX ( El Yapýmý Lastik )

CPE den imal edilmiþtir.

Týrtýklý yüzeyi sayesinde kaydýrmaz.

Fayans , parke ve epoksi zeminler için çok uygundur.

Kalýn gramajý sayesinde kolay yýrtýlmaz uzun süre kullaným saðlar.

El yapýmý para lastik sayesinde kenarlardan kopma yapmaz , tasarruf saðlar.

10 luk rulolarda 100 lük poþetlerde ve 5000 li kolilerdedir.

Ambalaj þekli sayesinde depolama için çok elveriþlidir.

Endüstriyel kullaným için uygundur.

Polietilenden imal edilmiþtir.

Mavi renk sayesinde gýda endüstrilerinde kolaylýkla farkedilebilir.

20 x 40 cm ebatlarýndadýr.

Makine yapýþkanlý lastiktir.

Sývý geçirmez ýslak iþler için korumaya uygundur.

Süt ve süt ürünleri, et endüstrisi için uygundur. 

NAYLON KOLLUK EKO
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NAYLON ( PE ) HÝJYEN SARF ÜRÜNLERÝ

NAYLON ÖNLÜK

Polietilenden imal edilmiþtir.

Tek kullanýmlýktýr.

Boyundan geçirmeli arkadan baðlamalýdýr.

Sývý geçirmez.

Beyaz ve mavi renktedir.

Islak çalýþmalar için uygundur.

Polietilenden imal edilmiþtir.

Bot tipi kýsa ve çizme tipi 2 boðum lastikli uzun tipleri mevcuttur.

Kalýn mikronlu üretim sayesinde dýþ kullaným için idealdir.

Dýþ saha çalýþmalarýnda, endüstriyel kullanýmlarda ve çiftlikler için uygundur.

GALOÞ ÇÝZME TÝPÝ

STREÇ FÝLM

PVC ve PE den imal edilmiþtir..

El tipi ve makine tipi olarak 2 çeþittir.

Farklý ebat, mikron ve hammadde olarak özel sipariþ üretilir.

Palet sarmak ve gýda kaplamak için farklý kullaným alanlarý mevcuttur.

ABESLANG (Tahta Dil Basacaðý)

Huþ aðacýndan imal edilir.

Non steril ve steril olarak 2 çeþittir.

Non steril ürünler 100 lük dökme kutudadýr.

Steril ürünler tekli paketlerdedir.
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DÝÐER ÜRÜNLER
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Orta Mah. Maltepe cad. Emintaþ Onur San. Sit. Kat:1 No:90 Bayrampaþa / ÝSTANBUL

Tel:+90 212 567 93 16 Faks: +90 212 567 93 17 
info@bimelticaret.com
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