HAKKIMIZDA
Selçuklu Plus, 2006 yılında iş elbiseleri imalatı ile başlamış olup, kısa zamanda kendisini ve ürün yelpazesini sürekli yenileyerek
Profesyonel ekibi ile müşteriler tarafından sektörde önemli bir yere gelmiş, atılımcı ve yeniliklere açık bir firma olarak faaliyetlerini
sürdürmekte olup, birçok firmaya hizmet vermektedir.
Günümüz rekabet koşulları içerisinde ihtiyaçlara her zaman cevap veren, farklı ürünler ile müşterilerimizi destekleyen, özgün tasarımlar
ve beklentilerin ötesine geçecek ürünleri geliştirerek, piyasa şartlarına uygun, en iyi mal ve hizmeti sizlere verebilmek birinci ilkemizdir.
Kendi markaları ile birlikte Avrupa’da önde gelen birçok markanın da Türkiye temsilciliğini yapan firmamız satış öncesi ve satış sonrası
verdiği destek ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktadır.
Tüm ürünlerimiz siz değerli kullanıcıların güvenliği için dizayn edilmiş, üretilmiş ve test edilerek gerekli tüm kalite standartlarını
kazanmıştır. Kurulduğu günden itibarenher zaman ilklere imza atmış, çalışmalarınızda sizleri korumak en temel gayemiz olmuştur

ABOUT US
Selçuklu Plus started with the production of work clothes in 2006, and has renewed itself and its product range in a short time and has gained
an important place in the sector by its professional team, it continues its activities as a progressive and innovative company and serves many
companies.
It is our first principle to be able to provide you with the best goods and services in accordance with market conditions by developing products
that always meet the needs in today’s competitive conditions, support our customers with different products, develop unique designs and beyond
expectations.
Our company, representing many leading European brands, as well as its own brand, keeps customer satisfaction at the highest level with the
support it provides before and after-sales.
All of our products have been designed, manufactured, and tested for the safety of our valued users and have gained all the necessary quality
standards. It has always been broken grounds since its foundation, and protecting you in your work has been our main goal.
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İŞ KIYAFETLERİ
WORK CLOTHES

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Pantolon, ceket, tişört, sweatshirt, ve daha fazlası ürünlerimiz ile personelin daha sağlıklı bir ortamda çalışmasını
sağlıyoruz. Üretim alanımızda kumaşı özenle seçilmiş malzemeler yine uzman ekibimizin düzenli çalışmaları ile kaliteli işçilikle
üretim yapılmaktadır.
Firmanıza özel tasarım baskı çalışmaları ile birlikte,dokuma ve örme kumaş , 16/12 – 7/7 1.kalite gabardin, softshell,
Oxford, bondit, harman karışım, vb. kumaş seçeneklerimiz mevcut olup, çeşitlilik konusunda size gereken tüm desteği
vermekteyiz.
Ürün gruplarımız arasında; iş tulumu, iş önlüğü, aşçı kıyafeti, özel güvenlik kıyafetleri, zabıta kıyafeti , itfaiye kıyafeti ve
yelek çeşitlerimiz yer almaktadır.

PRODUCT DESCRIPTIONS

With our pants, jacket, t-shirt, sweatshirt, and more with our products we ensure that the staff work in a healthier environment.
In our production area,production is done with quality workmanship with carefully selected materials and regular works of our expert
team.
Along with specific design printing works for your company, we have fabric options such as woven and knitted fabric, 16/12 - 7/7
1st quality gabardine, softshell, oxford, bondit, blend mixture, etc. and we give you all the support you need regarding diversity.
Our product groups include work overalls, work aprons, cook apparel, private security clothing, police suit, firefighting suit, and vest
types.
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YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ
HIGH VISIBILITY CLOTHES

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Yüksek Görünürlüklü iş kıyafetlerimiz birkaç yüz metreden itibaren sisli havalarda görülebilmekte olup, gereken
tüm ekipman uluslararası güvenlik yönetmeliğinin şartlarını karşılamaktadır.Fosforlu ve kullanışlı kumaş avantajı ile
birlikte her türlü ortamda sağlıklı bir çalışma imkânı sağlamaktadır. Ürün grupları arasında; 5 in1 parka, mühendis
yeleği , ikaz yeleği, neon kumaş t-shirtler yer almaktadır.

PRODUCT DESCRIPTIONS

Our High Visibility work clothes can be seen in foggy weather from a few hundred meters, All necessary equipment
meets the requirements of the international safety regulation. It provides a healthy working opportunity in any environment
with its phosphorus and useful fabric advantage.
The product groups include 5 in 1 park, engineer vest, warning vest, neon fabric t-shirts.
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AYAK KORUYUCULAR
FOOT PROTECTOR

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Ayak koruyucular, uzun vadeli olarak koruma altına alınmanıza yardımcı olabilecektir. Ayak koruyucular kendi içerisinde,
çelik burunlu (S1), çelik burunlu su geçirmez (S2), çelik burunlu, su geçirmez ve çelikara tabanlı (S3) olarak ayrılmaktadır.Aynı
zamanda kompozit burunlu ayak koruyucu çeşitlerimiz mevcut olup, kullanıcıya büyük kolaylık sağlayacak ve hiç zorlanmadan
seçim yapma imkanına sebep olabilecektir.
Ayrıca ayak koruyucu grubunda yer alan,çizme kendi içerisinde, çelik burunlu, çelik burunsuz, kompozitburunlu ve boğazlı olarak
da kullanıcıya seçim yapma imkanı sağlayabilmektedir.

PRODUCT DESCRIPTIONS

Foot protectors, can help you to be protected in the long term. Foot protectors are divided into steel nose (S1), steel nose
waterproof (S2), steel nose, waterproof, and steel midsole (S3). At the same time, we have composite toe foot protector varieties, and
it will provide great convenience to the user and allow choosing without any difficulty.
Besides, the boot in the foot protector group can also provide the user with the choice of a steel toe, without steel toe, with
composite toe and neck.
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AYAK KORUYUCULAR

FOOT PROTECTOR

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Ayak koruyucular, uzun vadeli olarak koruma altına alınmanıza yardımcı olabilecektir. Ayak koruyucular kendi içerisinde,
çelik burunlu (S1), çelik burunlu su geçirmez (S2), çelik burunlu, su geçirmez ve çelikara tabanlı (S3) olarak ayrılmaktadır.Aynı
zamanda kompozit burunlu ayak koruyucu çeşitlerimiz mevcut olup, kullanıcıya büyük kolaylık sağlayacak ve hiç zorlanmadan
seçim yapma imkanına sebep olabilecektir.
Ayrıca ayak koruyucu grubunda yer alan,çizme kendi içerisinde, çelik burunlu, çelik burunsuz, kompozitburunlu ve boğazlı
olarak da kullanıcıya seçim yapma imkanı sağlayabilmektedir.

PRODUCT DESCRIPTIONS

Foot protectors, can help you to be protected in the long term. Foot protectors are divided into steel nose (S1), steel nose
waterproof (S2), steel nose, waterproof, and steel midsole (S3). At the same time, we have composite toe foot protector varieties, and
it will provide great convenience to the user and allow choosing without any difficulty.

Besides, the boot in the foot protector group can also provide the user with the choice of a steel toe, without steel toe, with
composite toe and neck.
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AYAK KORUYUCULAR
FOOT PROTECTOR

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Ayak koruyucular, uzun vadeli olarak koruma altına alınmanıza yardımcı olabilecektir. Ayak koruyucular kendi içerisinde,
çelik burunlu (S1), çelik burunlu su geçirmez (S2), çelik burunlu, su geçirmez ve çelikara tabanlı (S3) olarak ayrılmaktadır.Aynı
zamanda kompozit burunlu ayak koruyucu çeşitlerimiz mevcut olup, kullanıcıya büyük kolaylık sağlayacak ve hiç zorlanmadan
seçim yapma imkanına sebep olabilecektir.
Ayrıca ayak koruyucu grubunda yer alan,çizme kendi içerisinde, çelik burunlu, çelik burunsuz, kompozitburunlu ve boğazlı
olarak da kullanıcıya seçim yapma imkanı sağlayabilmektedir.

PRODUCT DESCRIPTIONS

Foot protectors, can help you to be protected in the long term. Foot protectors are divided into steel nose (S1), steel nose
waterproof (S2), steel nose, waterproof, and steel midsole (S3). At the same time, we have composite toe foot protector varieties, and
it will provide great convenience to the user and allow choosing without any difficulty.
Besides, the boot in the foot protector group can also provide the user with the choice of a steel toe, without steel toe, with
composite toe and neck.
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SUYA DAYANIKLI AYAK KORUYUCU

WATERPROOF FOOT PROTECTOR

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Ayak koruyucular, uzun vadeli olarak koruma altına alınmanıza yardımcı olabilecektir. Ayak koruyucular kendi içerisinde,
çelik burunlu (S1), çelik burunlu su geçirmez (S2), çelik burunlu, su geçirmez ve çelikara tabanlı (S3) olarak ayrılmaktadır.Aynı
zamanda kompozit burunlu ayak koruyucu çeşitlerimiz mevcut olup, kullanıcıya büyük kolaylık sağlayacak ve hiç zorlanmadan
seçim yapma imkanına sebep olabilecektir.
Ayrıca ayak koruyucu grubunda yer alan,çizme kendi içerisinde, çelik burunlu, çelik burunsuz, kompozitburunlu ve boğazlı
olarak da kullanıcıya seçim yapma imkanı sağlayabilmektedir.

PRODUCT DESCRIPTIONS

Foot protectors, can help you to be protected in the long term. Foot protectors are divided into steel nose (S1), steel nose
waterproof (S2), steel nose, waterproof, and steel midsole (S3). At the same time, we have composite toe foot protector varieties, and
it will provide great convenience to the user and allow choosing without any difficulty.

Besides, the boot in the foot protector group can also provide the user with the choice of a steel toe, without steel toe, with
composite toe and neck.
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SOLUNUM KORUYUCU
RESPIRATORY PROTECTOR

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Solunum koruyucular da gaz maskeleri ağır sanayide kimyasal gaz ve sıvılara maruz kalacak işlerin , toz maskeleri ise
ortamda solunan havada bulunan toz ve dumanlara uzun süre işçinin maruz kalması durumunda kullanılır.
Solunum koruyucular, kendi içinde koruma özelliklerine göre;
•
•

Gaz maskeleri (yarım yüz , tam yüz ) ve filtre çeşitleri
Toz maskeleri (ventilli,ventilsiz, konik, katlanabilir, ffp3 , ffp2, ffp1) olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

PRODUCT DESCRIPTIONS

Respiratory protectors are also, like gas masks, used in jobs exposed to chemical gases and liquids in heavy industry, and dust
masks are used when the worker is exposed to dust and fumes in the air-breathing for a long time.
Respiratory protectors are divided into two classes according to their protection features;
•
•

Gas masks (half face, full face) and filter types
Dust masks (with valve, without a valve, conical, foldable, ffp3, ffp2, ffp1)
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KAFA KORUYUCULAR
HEAD PROTECTOR

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Kafa koruyucular temel 2 ana gruba ayrılır : baret ve darbe emici kep baret Kafa koruyucu baretler, yüksekten düşen
parçalardan kafamızı koruyan, yada kafamızı bir yere çarpmaya karşı kişiyi koruyan, iş güvenliği ekipmanlarıdır.Kendi içerisinde,
vidalı, düz , hava delikli, siperlikli olarak çeşitleri mevcut olup, baret aksesuarları, baret vizör , bağlantı parçası da birlikte
kullanılmaktadır.
Kep baretler ise ; Yalnızca kafa çarpmalarına karşı koruma sağlar.

PRODUCT DESCRIPTIONS

Head protectors are divided into 2 main groups: hard hat and shock absorber cap hard hat Head protection helmets are work
safety equipment that protects our heads from falling parts or protects our heads from hitting somewhere. There are varieties with
screws, flat, air holes and visors in itself; hard hat accessories, hard hat visor, connecting pieces are also used together.
Head protection helmets only protect against head bumps.
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GÖZ KORUYUCULAR
SOLUNUM KORUYUCU

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Göz koruyucular gözlerin tehlikeden, kimyasal ve fiziksel zararlardan veya radyasyon ışınlardan korumak amacıyla
tasarlanmış koruyucu donanımlardır.
Göz koruyucular kullanılacak işe göre çeşitlilik gösterirler. Çeşitlilik içerisinde göz duşları ve vücut duşları da yer
almaktadır. Göz koruyucu Temel özellikleri arasında hafif ve darbeye dayanıklı olmasıdır.

PRODUCT DESCRIPTIONS
rays.

Eye protectors are protective equipment designed to protect the eyes from danger, chemical, and physical damage or radiation

Eye protection varies according to the job to be used. The variety includes eye showers and body showers. The main features of
the eye protector are that it is light and impact resistant.
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KULAK KORUYUCULAR

EAR PROTECTOR

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Kulak koruyucu, çalışanların kulaklarını aşırı gürültünün yol açtığı zararlardan koruyan bir üründür. Bu ürünler birden fazla
çeşide sahiptir. Kulak tıkaçları, manşon tipi koruyucular barete entegre kulaklıklar , çam tipi, sünger tip olarak çeşitlilik gösterir.
Önemli olan ortamdaki gürültüye göre en uygun olan kulak koruyucu ürünü seçip, ses seviyesini en aza indirgemektir.

PRODUCT DESCRIPTIONS

Ear protector is a product that protects workers’ ears from damage caused by excessive noise. These products have more than
one variety. Earplugs vary as cuff-type protectors, earplugs integrated to the helmet, pine type, sponge type.
What matters is to choose the most suitable ear protector according to the ambient noise and minimize the volume.
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EL KOL KORUYUCULAR
HAND PROTECTOR

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

El koruyucu eldivenler, olası tüm iş kazalarına, sakatlanmalara ve ölümcül durumlara karşı mutlaka kullanılması gereken
iş sağlığı ve güvenliği malzemeleri içerisinde yer almaktadır.
Eldivenler, gıda uyumlu, kimyasala dayanıklı, ısıya dayanıklı mekanik olarak pek çok çeşidi bulunmaktadır. Kullanılacağı
iş ortamına uygun eldiven tercih edilmelidir.Pvc , deri ve kevlar olarak tercih edilen kolluklarda bu grubun içerisinde yer
alabilmektedir.

PRODUCT DESCRIPTIONS

Hand protective gloves are among the occupational health and safety materials that must be used against all possible work
accidents, injuries, and fatal situations.
Gloves, food compatible, chemical resistant, heat resistant; have many types mechanically. Gloves should be preferred according to
the working environment in which they will be used. Armbands preferred as PVC, leather, and kevlar can also be included in this group.
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SAĞLIK VE İLKYARDIM

HEALTH AND FIRST AID EQUIPMENT

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

İş yerimizde oluşabilecek acil medikal gereksinimlerde ilkyardım çantası, ilk yardım ecza dolabı başlıca ürünlerimizdir. Ürün
çeşitliliği oldukça önemli olup, gerekli tıbbi müdahale ekipmanları firmamızda mevcuttur

PRODUCT DESCRIPTIONS

The first aid kit, first aid medicine cabinet are the primary products in emergency medical needs that may occur in our workplace.
The product range is very important, and necessary medical intervention equipment is available in our company.
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ELEKTRİK KORUMA

ELECTRICAL PROTECTION EQUIPMENT

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Yaşam kaynağı olarak adlandırılan elektrik aynı zamanda kontrolden çıkması durumunda ölümcül bir silah görevini alır.
İşte bu silahtan ve tehlikelerinden korunmak için elektrik koruyucu malzemeler,kıyafetler ve kişisel koruyucu donanımlar
kullanılmalıdır.
İzole halı, elektrikçi ayakkabısı, elektrikçi kıyafeti vb pek çok çeşit ürün stoklarımızda mevcuttur

PRODUCT DESCRIPTIONS

Electricity, called the source of life, can also become a deadly weapon if it gets out of control. To protect from this weapon and
its dangers, electrical protective equipment, clothes, and personal protective equipment should be used.
Many types of isolated carpet, electrician shoes, electrician clothes, etc. are available in our stocks.
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MAKET BIÇAĞI

SECURE UTILITY KNIVES

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Endüstriyel ve son kullanıcılar için birçok kullanım alanına uygun hedef gruplara özel, kalitesini dünyanın birçok yerinde
ispatlamış güvenli kesme ürünlerini size sunarız

PRODUCT DESCRIPTIONS

We offer you safe cutting products that are suitable for many areas of use for industrial and end-users, specific to target groups,
have proven their quality in many parts of the world.
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İKAZ UYARI LEVHALARI
WARNING SIGNS

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

İkaz uyarı levhaları, farklı ölçülerde ve firmanıza özel her türlü tasarımı yapılmaktadır. İkaz uyarı levhaları kendi içinde,
dekota, saç, pvc malzeme olarak gruplanabilir.

PRODUCT DESCRIPTIONS

Warning signs are made in different sizes and all kinds of designs specific to your company. Warning signs can be grouped within
themselves as decorate, sheet, PVC material.
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TRAFİK MALZEMELERİ
TRAFFIC MATERIALS

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Trafik güvenlik ürünleri de trafikte kazaların önlenmesi ve kişilerin güvenliğinin sağlanması için mutlaka kullanılması ve
bulundurulması gereken ürünlerdir. Trafik güvenlik ürünleri delinatörler, trafik konileri, alan perdesi, trafik zinciri gibi gerekli tüm
malzemeler mevcuttur

PRODUCT DESCRIPTIONS

Traffic safety products are also products that must be used and kept in order to prevent accidents in traffic and ensure the safety
of people. Traffic safety products include all necessary materials, such as delineators, traffic cones, curtain area, traffic chain

20

İNŞAAT ÖZEL ÜRÜNLERİ

CONSTRUCTION SPECIAL PRODUCTS

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Şantiye, harfiyat ve inşaat alanlarında çalışan personelin ve çevresinde bulunan insanların can güvenliği amacıyla
kullanılan ve gruplanan ürünlerdir.
Alan perdesi , ikaz şerit metre , güvenlik ağı , gölgelik , yer işaretleme bandı vb. pek çok ürün inşaat alanlarında
kullanılmakta olup, firmamızda mevcuttur.
Ayrıca ; kişisel koruyucu donanım ekipmanları da bu grubun içerisinde yer almaktadır.

PRODUCT DESCRIPTIONS

These are the products that are used for life safety of personnel working in work-sites, excavation and construction areas and
the people around them.
Many products are used in construction areas, such as field curtains, warning tape meters, safety net, canopy, floor marking
tape, etc. and are available in our company.
Furthermore, personal protective equipment is also included in this group.
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YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI
EQUIPMENT OF WORKING AT HEIGHT

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Yüksekte yapılan çalışmalarda korunmak amacıyla kullanılan bir diğer ürün grubu ise, geri sarımlı düşüş durdurucu ve çift
kollu karabina, paraşüt tipi emniyet vb. gerekli olan tüm ekipmanlar stoklarımızda mevcuttur

PRODUCT DESCRIPTIONS

In order to be protected at high works another group of products used are self retractable fall arrester and double-arm carabiner,
parachute-type safety, etc. that we have all necessary equipment available in our stocks.
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AMBALAJ ÜRÜNLER
PACKAGING PRODUCTS

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

İstenilen ölçülerde polipropilen, polyester, çelik ve lifli olarak üretilmektedir. Ürünlerin güvenle paketlenmesi, çemberlerin
yeterince gerdirilmesine ve her iki çember ucunun birbirine tokalanması için kullanılan farklı toka çeşitlerimiz mevcut olup,
çember arabaları da kullanılmaktadır.

PRODUCT DESCRIPTIONS

is produced in polypropylene, polyester, steel, and fiber in desired dimensions. We have different types of buckles that can be
used for safe packaging of products, stretching the hoops sufficiently and buckling the ends of both hoops, hoop carts are also used.
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STREÇ

STRETCH

İlk olarak son teknoloji ile ürettirdiğimiz streç filmler, iş alanlarımızda nakliye,ambalajlama veya depolama aşamasında
güvenlik açısından kolaylık sağlarken, aynı zamanda kir, toz,yağmur ve haşere gibi zararlı dış etkenlerden korumaktadır. Uluslararası
standartlara uygun olarak üretilmektedir.
Stretch films, which we produced with the latest technology, provide convenience in terms of safety during transportation, packaging
or storage in our business areas, and also protect them from harmful external factors such as dirt, dust, rain, and pest. It is produced in
accordance with international standards.

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Manuel Streç Film, Premium Streç Film, Otomatik makine streç film, Jumbo streç film ve prestreç film olmak üzere 5 ana gruptan oluşmaktadır. Manuel Streç Film (el tipi) : 50 cm’dir. 10-50 mikron arasında üretim
yapılmaktadır. Uzunluk 100-300 mt’dir. Gerdirme oranı %250 olup , farklı renklerde üretilebilir. Premium StreçFilm : Kendi içerisinde makine ve el tipi olarak 2 çeşittir. El tipi Premium StreçFilm : 50 cm’dir. Mikron 8-10-12
olarak üretilmektedir. Uzunluk 400-600 mt’dir. Gerdirme oranı %250’dir. Makine Tipi Premium StreçFilm : 50 cm’dir. Mikron 8-10-12 olarak üretilmektedir. Uzunluk 2500-4000 metredir. Gerdirme %250’dir. Otamatik Makine
StreçFilm : Mükemmel yapışkanlık sayesinde kolayca sarılır. Yağmurdan etkilenmez. Power , superpower, ve maxpower olarak 3 çeşit üretilmektedir. Power Makine Streci : 50 cm’dir. Uzunluk 1000-1500 metredir. 15-50 mikron
arasında üretilmektedir. Gerdirme oranı %250’dir. -40 C’den +80 C’ye kadar dayanıklıdır. SüperPower Makine Streci : 50 cm’dir. Uzunluk 1000-1500 metredir. 15-50 mikron arasında üretilmektedir. Gerdirme oranı %300’dür.
-40 C’den +80 C’ye kadar dayanıklıdır. MaxPower Makine Streci: 50 cm’dir. Uzunluk 1000-1500 metredir. 15-50 mikron arasında üretilmektedir. Gerdirme oranı %350’dir. -40 C’den +80 C’ye kadar dayanıklıdır. Jumbo StreçFilm
: 50 cm’dir. 1500 gr masura kullanılmakta olup, uzunluk 3000-6000 metredir. 12-50 mikron arası üretilir. %250 oranında gerdirebilir. PreStreç : Ön gerdirilme işlemi görmüş olup, mikron kalınlığı en minimuma indirilmiştir.
Kalınlığı 7-9 mikron arasında üretilmektedir. 42 cm’dir. Uzunluk 300-600 metredir. Streç Filmlerimiz talep edildiği takdirde el tipi ve makine tipi olarak dilimlenebilmektedir El tipi olarak dilimlendiğinde ; En 10-12,5-16,5-25
cm’dir. Mikron 12-30 olarak üretilmektedir. Uzunluk 100-300 metredir. Gerdirme oranı %250’dir. Farklı renklerde üretilebilir. Makine tipi olarak dilimlendiğinde ise ; En 10-12,5-16,5-25 cm’dir.
Mikron 10-50 olarak üretilmektedir. Uzunluk 700-1500 metredir. Gerdirme oranı %250’dir. Farklı renklerde üretilebilir.

PRODUCT DESCRIPTIONS

It consists of 5 main groups: Manual Stretch Film, Premium Stretch Film, Automatic machine stretch film, Jumbo stretch film, and prestretch film. Manual Stretch Film (hand type): 50 cm. Production is made between 10-50
microns. The length is 100-300 mt. Stretching rate is 250% and can be produced in different colors. Premium Stretch Film: It has 2 types of machine and hand type in itself. Hand-held Premium Stretch Film: 50 cm. It is produced
as Micron 8-10-12. The length is 400-600 mt. The stretching rate is 250%. Machine Type Premium Stretch Film: 50 cm. It is produced as Micron 8-10-12. The length is 2500-4000 meters. The stretching is 250%. Automatic Machine
Stretch Film: It is easily wrapped thanks to its excellent stickiness. It is not affected by rain. 3 types are produced as power, superpower, and maxpower. Power Machine Stretch: 50 cm. The length is 1000-1500 meters. It is produced
between 15-50 microns. The stretching rate is 250%. It is durable from -40 C to +80 C. SüperPower Machine Stretcher: 50 cm. The length is 1000-1500 meters. It is produced between 15-50 microns. The stretching rate is 300%. It
is durable from -40 C to +80 C. MaxPower Machine Stretcher: 50 cm. The length is 1000-1500 meters. It is produced between 15-50 microns. The stretching rate is 350%. It is durable from -40 C to +80 C. Jumbo Stretch Film: 50
cm. 1500 g bobbin is used and the length is 3000-6000 meters. It is produced between 12-50 microns. It can be stretched by 250%. PreStretch: It has been pre-stretched, and micron thickness is minimized. Its thickness is produced
between 7-9 microns. It is 42 cm. The length is 300-600 meters. Our Stretch Films can be sliced as hand type and machine type upon request. When sliced as hand type; The width is 10-12.5-16.5-25 cm. Micron is produced as 12-30.
The length is 100-300 meters. The stretching rate is 250%. It can be produced in different colors. When sliced as machine type; The width is 10-12.5-16.5-25 cm. Micron is produced as 10-50. The length is 700-1500 meters. The
stretching rate is 250%. It can be produced in different colors.
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ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
ELECTRIC HAND TOOLS

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

El aletleri, gerek kol gücüyle çalıştırılan basit bir tornavidan, gerekse çeşitli enerji kaynakları yardımı ile çalıştırılan
pek çok makineyi kapsamaktadır.El aletleri ve taşınabilir elektrikli el aletleri çalışanların işini kolayca ve hızlı bir şekilde
yapmasına yardımcı olmaktadır. Fakat her el aleti sınırlı ve belirli işlerde kullanılmak üzere üretilmiştir ve bu nedenle el aletleri
ile çalışılırken herhangi bir kaza ve can ve mal kayıplarının olmaması adına doğru olan el aleti seçilmelidir. İhtiyaçlarınıza uygun
el aletleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz

PRODUCT DESCRIPTIONS

Hand tools include both a simple screwdriver operated by arm power and many machines operated with the help of various
energy sources. Hand tools and portable power tools help employees do their job easily and quickly. However, each hand tool is
produced for limited and specific use and therefore, when working with hand tools, the right hand tool should be chosen in order to
avoid any accidents and loss of life and property. You can contact us for hand tools suitable for your needs.
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TEKNİK HIRDAVAT

TECHNICAL HARDWARE

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Bayiiliğini yaptığımız birçok firmanın ürünlerini çalıştırma, teknik destek ve yedek parça konusunda sizlere satış öncesi
satış sonrası destek vermekteyiz. Geniş ürün yelpazesi ile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilmekteyiz.
Her türlü delici-kesici-yontucu ve aşındırıcı endüstriyel sarf malzemelerini ürün grubun içerisinde inceleyebiliriz.

PRODUCT DESCRIPTIONS

We provide you with pre-sales and after-sales support in terms of operating the products of many companies we deal with,
technical support and spare parts. We can meet all your needs instantly with a wide range of products.
We can examine all kinds of piercing-cutting-sculpting and abrasive industrial consumables within the product group.
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PROMOSYON ÜRÜNLER
PROMOTIONAL PRODUCTS

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Yenilenen iş hayatı koşulları, firmaların artık daha çoktanıtım çalışmaları öne çıkmaya başlamıştır. Promosyon ürünleri bu
alanda en çok fayda sağlayan ürünler arasında yer almaktadır.Seçmiş olduğunuz ürünler, dilerseniz firmanıza özel tasarımlogo
baskılı bir şekilde sizlere teslim edilmektedir. Promosyon ürünlerimizin içerisinde t-shirt, yelek, kalem, çakmak vb. pek çok
ürün seçeneklerimiz bulunmaktadır.

PRODUCT DESCRIPTIONS

The renewed business life conditions have started to make the companies do more promotional activities. Promotional products
are among the most beneficial products in this field. The products you choose are delivered to you, if you wish, in a specially designed
logo printed on your company. We have many product options such as t-shirts, vests, pens, lighters, etc. in our promotional products.
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