GÜVENLİ YAŞAM
İŞ GÜVENLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Şirketimiz “Güvenli Yaşam Iş Güvenliği San. Ve Tic. Ltd
Şti. Polis ve askeri Teşkilatlarin Kişisel Koruyucu
ekipmanlarını ve korunma gereçlerini üreten kendi
sahasında Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşudur.
Kuruluşumuzun geçmişi 1987 yılına dayanır ve bu
yıldan itibaren kapasite artırım ve modernizasyon
programlarina uygun olarak gelişimini surdurmuştur.
Ürunlerimiz ISO 9001 Kalite sertifikasina sahiptir.

SAVUNMA VE HAVACILIK • www.monch.com.tr

• Koruyucu Kask
• Vucut Koruyucu Techizat (Robocop)
• Koruyucu Kalkan
• Job
• Yol Kapanı
• Koruyucu Eldiven

ANTI-RIOT KORUYUCU KASK
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Toplumsal olaylarda kullanıcının kafa kısmını
korur. Darbelere ve 12 kalibrelik fişeklere
dayanıklıdır. Dış gövde yanmaz ve UV
ışınlarına dayanıklıdır. Yüzü koruyucu vizör
kırılmaz, iç kısmı buğulanmaz özelliktedir.
Kaskın içi darbe emicidir kullanıcıya göre içi
ayarlanabilir. İstenilen modelde ve renk’de
üretilir.
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ANTI RIOTVÜCUT KORUYUCU TEÇHİZAT
(ROBOCOP)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••

ANTI-RIOT JOP
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Toplumsal olaylarda şiddet uygulayan kişileri
caydırmak amaçlı kullanılır. Poliüretan malzeme ve
darbelere dayanıklı plastik malzemelerden üretilir.
Tonfa modeli ve düz modelleri vardır. Boyu ve
kalınlığı kullanıcının istegine göre degişmektedir.
İstenilen modelde üretilir.

Toplumsal olaylarda kullanıcının tüm bedenini darbelere karşı
korur, Plastik parçalar, bıçak, şişe, Kimyasal ürünler ve
Molotof kokteyline karşı kullanıcıyı korur. Kullanılan
malzemeler yanmazdır.İç kısımları yüksek darbe emici
özellikte malzemeler ile kaplıdır. Ayarlanabilir kuşakları
sayesinde her bedene uyumludur. İstenilen modelde üretilir.

ANTI-RIOT KORUYUCU ELDİVEN
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Güvenlik birimlerinin
ellerini korumak
amaçlıdır. Darbelere
karşı takviye
tamponlar kullanılmıştır. Dışı hakiki deridir.
İç kısmı bıçak kesilmelerine karşı özel
astarla kaplanmıştır. İstenilen modelde
üretilir.

ANTI-RIOT KORUYUCU KALKAN
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Toplumsal olaylarda kullanıcının vücudunu
koruyan şeffaf kalkan 3-4-5 mm veya
ıstenılen farklı kalınlıklarda üretilir. EniYüksekliği kulanıcının talebine göre
degişmektedir. Kullanıcının istegi
dogrultusunda koruyucu kalkan
şekillendirilir. El, Kol, tutma yeri, darbe
emici özel plaka ve jop kılıfı vardır. İstenilen
modelde üretilir.

ANTI-RIOT YOL KAPANI (LASTIK PATLATMA ALETI)
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Askeri ve Polis güvenlik birimlerince Kötü niyetli kişilerin
araçlarının lastiğinin patlatılarak aracın durdurulması
amaclıdır.Çaprazlama katlanıp acılabılır.Özel dizaynı
sayesinde her turlu ortamda çiviler lastiğe saplanır. İskelet
aracla beraber sürüklenmez.Özel ipi ve çantası vardır.

