
Ürün Özellikleri
 * % 100 Polyester (300 Denye Oxford Dokuma ) PU Kaplamalı kaplama
 * 180 grm kapitone İç dolgu malzemesi
 * Bütün dikişler su geçirmez bantlarla  tutturulmuştur.
 * Fermuarlı ön kapama üzeri rüzgar koruyucu
 * Önde sağ ve sol cepler (fermuarlı, koruyucu kapaklı)
 * Ön-arka beden ve kollarda reflektif bantlar
 * Yaka arkasında gizli kapüşon ve yaka içi 280 grm polar astar 
 * Sağ göğüste geniş telsiz cebi,Telsiz askısı
 * Alt cırt cırt bantlı cepler ve cep içinde Seffaf isimlik
 * Sol kolda kalemlik cebi
 * 13000 mm su geçirmezlik,5000 mvp nefes alabilirlik özelliği 
   Sertifika: EN471 Class 2:2 / EN343 Class 3:1

Ürün Özellikleri
 * % 100 Polyester (300 Denye Oxford Dokuma ) PU Kaplamalı kaplama
 * 180 grm kapitone İç dolgu malzemesi
 * Bütün dikişler su geçirmez bantlarla  tutturulmuştur.
 * Fermuarlı ön kapama üzeri rüzgar koruyucu
 * Ön-arka beden ve kollarda reflektif bantlar
 * Yaka arkasında gizli kapüşon ve yaka içi 280 grm polar astar 
 * Sağ göğüste geniş telsiz cebi,Telsiz askısı
 * Alt cırt bantlı cepler ve sol alt  cep içinde Seffaf isimlik
 * Sol kolda kalemlik cebi
 * 13000 mm su geçirmezlik,5000 mvp nefes alabilirlik özelliği 
    Sertifika: EN471 Class 3  /  EN343 Class 3:1

Uniwest® UW 320 Tek Renk Parka

Uniwest® UW 321 Hi-Vis Çift Renk Parka

Uniwest® UW 323 Hi-Vis Çift Renk Parka

Ürün Özellikleri
  * % 100 Polyester (300 Denye Oxford Dokuma ) PU Kaplamalı kaplama
 * 180 grm kapitone İç dolgu malzemesi
 * Bütün dikişler su geçirmez bantlarla  tutturulmuştur.
 * Fermuarlı ön kapama üzeri rüzgar koruyucu
 * Ön-arka beden ve kollarda reflektif bantlar
 * Yaka arkasında gizli kapüşon ve yaka içi 280 grm polar astar 
 * Sağ göğüste geniş telsiz cebi,Telsiz askısı
 * Alt cırt bantlı cepler ve sol alt  cep içinde Seffaf isimlik
 * Sol kolda kalemlik cebi
 * 13000 mm su geçirmezlik,5000 mvp nefes alabilirlik özelliği 
    Sertifika: EN471 Class 3  /  EN343 Class 3:1



Uniwest® UW 322 Hi-Vis Tek Renk Parka

Uniwest® UW 721 Hi-Vis Çift Renk Pilot Mont

Ürün Özellikleri
 * % 100 Polyester (300 Denye Oxford Dokuma ) PU Kaplamalı kaplama
 * 180 grm kapitone İç dolgu malzemesi
 * Bütün dikişler su geçirmez bantlarla  tutturulmuştur.
 * Fermuarlı ön kapama üzeri rüzgar koruyucu
 * Ön-arka beden ve kollarda reflektif bantlar
 * Yaka arkasında gizli kapüşon ve yaka içi 280 grm polar astar 
 * Sağ göğüste geniş telsiz cebi,Telsiz askısı
 * Alt cırt bantlı cepler ve sol alt  cep içinde Seffaf isimlik
 * Sol kolda kalemlik cebi
 * 13000 mm su geçirmezlik,5000 mvp nefes alabilirlik özelliği 
Sertifika: EN471 Class 3  /  EN343 Class 3:1

Ürün Özellikleri

*  % 100 Polyester (300 Denye Oxford Dokuma ) PU Kaplamalı kaplama
*  180 grm Elyaf Dolgu malzeme üzeri  280 grm Polar astar işleme
*  Fermuarlı çıkarılabilinen kollar .Kol Astarı 180 grm Kapitone 
 * Bütün dikişler su geçirmez bantlarla  tutturulmuştur.
*  Fermuarlı ön kapama üzeri rüzgar koruyucu
*   Fonksiyonel üst cepler ve mobil cebi 
*  Yaka arkasında gizli kapüşon ,Yaka içi 280 grm
    polar astar  ve çene koruması
 *  Alt sağ ve sol cepler fermuarlı, beli lastikli 
 * 13000 mm su geçirmezlik,5000 mvp nefes alabilirlik özelliği 
 

Uniwest® UW 723 Hi-Vis Çift Renk Pilot Mont

Ürün Özellikleri

*  % 100 Polyester (300 Denye Oxford Dokuma ) PU Kaplamalı kaplama
*  180 grm Elyaf Dolgu malzeme üzeri  280 grm Polar astar işleme
*  Fermuarlı çıkarılabilinen kollar .Kol Astarı 180 grm Kapitone 
 * Bütün dikişler su geçirmez bantlarla  tutturulmuştur.
*  Fermuarlı ön kapama üzeri rüzgar koruyucu
*   Fonksiyonel üst cepler ve mobil cebi 
*  Yaka arkasında gizli kapüşon ,Yaka içi 280 grm polar astar  
    ve çene koruması
 *  Alt sağ ve sol cepler fermuarlı, beli lastikli 
 * 13000 mm su geçirmezlik,5000 mvp nefes alabilirlik özelliği 
 



Uniwest® UW 511 Çok Fonksiyonlu 5 in 1 Parka

Uniwest® UW 513 Çok Fonksiyonlu 5 in 1 Parka

Uniwest® UW RS 330 Ripstop Parka

Ürün Özellikleri
 ANA KUMAŞ:
PU kaplamalı 300 DTY OXFORD POLYESTER – 3000 mm 
su geçirmez. Reflektif, yüksek görünürlüklü bantlar
DIŞ KABAN: 190T Tafeta polyester astarlı
Çift taraflı fermuar ve su geçirmeyi önleyici çıtçıtlı patlar
Gizli kapüşon, önlerde büyük kapaklı cepler
İÇ CEKET:Polyester polar astarlı
Çıkarılabilir kollarla yelek kullanımı
Halkalı telefon cebi
Çift taraflı kullanım ve iki tarafta da kullanışlı cepler
BEDENLER: XS-XXL
Sertifika: EN471 Class 3  /  EN343 Class 3:1

Ürün Özellikleri
ANA KUMAŞ:
PU kaplamalı 300 DTY OXFORD POLYESTER – 3000 mm su geçirmez
Reflektif, yüksek görünürlüklü bantlar
DIŞ KABAN: 190T Tafeta polyester astarlı
Çift taraflı fermuar ve su geçirmeyi önleyici çıtçıtlı patlar
Gizli kapüşon, önlerde büyük kapaklı cepler
İÇ CEKET:Polyester polar astarlı
Çıkarılabilir kollarla yelek kullanımı
Halkalı telefon cebi
Çift taraflı kullanım ve iki tarafta da kullanışlı cepler
BEDENLER: XS-XXL
Sertifika: EN471 Class 3  /  EN343 Class 3:1

Ürün Özellikleri
Kötü hava koşullarına karşı üstün dayanıklılık… Dış yüzeyi PVC kaplı olup, iç 
dikişlerinde su geçirmez bantlar kullanılmıştır. Pratik üst cepleri ve şık tasarı-
mıyla iyi görünüm ve üstün korumayı bir arada arayanlar için dizayn edilmiştir
* Fermuarlı ön kapama üzeri rüzgar koruyucu
* Fonksiyonel üst cepler ve mobil cebi
* Yaka içi ve Dolgu 280 gr polar astar ve polar çene koruması
* Kapişon
* Kol ağızlarında manşet (cırtlı ayarlanabilir)
Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama
Sertifika: EN343 Class 3:1
 



Uniwest® UW 111 Yönetici İkaz Yeleği

Uniwest® UW 211 Yönetici İkaz Yeleği

Uniwest® UW 213 Yönetici İkaz Yeleği

Uniwest® UW 215 Yönetici İkaz Yeleği

Uniwest® UW 112 Yönetici İkaz Yeleği

Uniwest® UW 212 Yönetici İkaz Yeleği

Uniwest® UW 214 Yönetici İkaz Yeleği

Uniwest® UW 216 Yönetici İkaz Yeleği

Ürün Özellikleri
* % 100 Polyester Çözgü örgü 125 gr m2
 * Ön fermuar kemik diş kapama
 * Kimlik, mobil ve kalemlik cebi,
   Telsiz Askısı
 * Yanlarda kapaklı üstten cepler
 * Beden üzerinde reflektif bantlar 
Sertifika: EN 20471 : 2013 Class 2

Ürün Özellikleri
* % 100 Polyester Çözgü örgü 125 gr m2
 * Ön fermuar kemik diş kapama
 * Kimlik, mobil ve kalemlik cebi,
   Telsiz Askısı
 * Yanlarda kapaklı üstten cepler
 * Beden üzerinde reflektif bantlar 
Sertifika: EN 20471 : 2013 Class 2

Ürün Özellikleri
* % 100 Polyester Çözgü örgü 125 gr m2
 * Ön fermuar kemik diş kapama
 * Kimlik, mobil ve kalemlik cebi,Telsiz 
Askısı
 * Yanlarda kapaklı üstten cepler
 * Beden üzerinde reflektif bantlar 
Sertifika: EN 20471 : 2013 Class 2

Ürün Özellikleri
* % 100 Polyester Çözgü 
   örgü 125 gr m2
 * Ön fermuar kemik diş kapama
 * Kimlik, mobil ve kalemlik cebi,Telsiz 
Askısı
 * Yanlarda kapaklı üstten cepler
 * Beden üzerinde reflektif bantlar 
Sertifika: EN 20471 : 2013 Class 2

Ürün Özellikleri
* % 100 Polyester Çözgü örgü 125 gr m2
 * Ön fermuar kemik diş kapama
 * Kimlik, mobil ve kalemlik cebi,
   Telsiz Askısı
 * Yanlarda kapaklı üstten cepler
 * Beden üzerinde reflektif bantlar 
Sertifika: EN 20471 : 2013 Class 2

Ürün Özellikleri
* % 100 Polyester Çözgü örgü 125 gr m2
 * Ön fermuar kemik diş kapama
 * Kimlik, mobil ve kalemlik cebi,
    Telsiz Askısı
 * Yanlarda kapaklı üstten cepler
 * Beden üzerinde reflektif bantlar 
Sertifika: EN 20471 : 2013 Class 2

Ürün Özellikleri
* % 100 Polyester Çözgü örgü 125 gr m2
 * Ön fermuar kemik diş kapama
 * Kimlik, mobil ve kalemlik cebi,
   Telsiz Askısı
 * Yanlarda kapaklı üstten cepler
 * Beden üzerinde reflektif bantlar 
Sertifika: EN 20471 : 2013 Class 2

Ürün Özellikleri
* % 100 Polyester Çözgü örgü 125 gr m2
 * Ön fermuar kemik diş kapama
 * Kimlik, mobil ve kalemlik cebi,
   Telsiz Askısı
 * Yanlarda kapaklı üstten cepler
 * Beden üzerinde reflektif bantlar 
Sertifika: EN 20471 : 2013 Class 2



Uniwest® Unitec 600 Tek Kullanımlık Tulum Uniwest® Unitec 400 Tek Kullanımlık Tulum

Demokrasi Cad. Serüven Sok.  No: 3  34956  Orhanlı  Tuzla/İstanbul  
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www.basaraniselbiseleri.com   info@basaraniselbiseleri.com

                                                                                  İthalatçı Firma :                  
         İş Güvenliği Ekipmanları Ltd. Şti.

Uniwest® UW 220 Yönetici İkaz Yeleği Uniwest® UW 221 Yönetici İkaz Yeleği

Ürün Özellikleri
* % 100 Polyester File Çözgü 
    örgü 125 gr m2

 * Ön fermuar kemik diş kapama
 * Kimlik, mobil ve kalemlik cebi,
   Telsiz Askısı
 * Yanlarda kapaklı üstten cepler
 * Beden üzerinde reflektif bantlar 
Sertifika: EN 20471 : 2013 Class 2

Ürün Özellikleri
Yumuşak, sağlam, nefes alabilen ve suya 
dayanıklı kumaştan üretilmiştir.
Az tehlikeli kimyasal ve tozlara karşı 
korunmayı artırmak için; etrafı lamine 
kumaşlı iki katlı, kapişonlu ve üstü örtülebi-
len fermuar kullanılmıştır.
Yüz maskesinin üstüne kolayca yerleşmesi 
için esnekleştirilmiş başlık.
Giriş çıkışı sınırlamak ve sıvıya karşı 
korunma için esnekleştirilmiş bilek ve ayak 
dikişleri. Ayrıca bilekte dokuma kumaştan 
bileklik kullanılmıştır.
Korunmayı azamileştirmek, tüylenmeyi ve 
tel dökülmesini asgarileştirmek için sınır 
dikişi teknolojisi.
Kullanım Alanları:Bu tulumlar; az tehlikeli 
maddelerden korunmak ve kirlenmeyi ön-
lemek için kullanılmaktadır.Kişinin üzerine 
sıçrayabilecek az tehlikeli sıvı atıklardan 
ve havada bulunan basit toksiklerden ko-
runmak amaçlı üretilmiştir.Ürün kategori III 
olup, toz partikülleri ve belirli sıvı kimyasal 
sıçramalara karşı koruyucu giysi standart-
larına uygundur.
TYPE 5 : EN 13982-1:2004+A1:2010 
TYPE 6 : EN 13034:2005+A1:2009
EN1149-1:2006, EN 1149-5:2008
EN ISO 13688:2003
Ürünler %100 Polipropilendir, Silikon 
içermez ve Alerji yapmaz.
Bedenler:  M / L / XL / XXL

Ürün Özellikleri
Yumuşak, sağlam, nefes alabilen ve suya 
dayanıklı kumaştan üretilmiştir.
Dikişlerin üzerinde sıvı geçirmez bant 
kullanılmıştır.
Az tehlikeli kimyasal ve tozlara karşı korun-
mayı artırmak için; etrafı lamine kumaşlı iki 
katlı, kapişonlu ve üstü örtülebilen fermuar 
kullanılmıştır.
Yüz maskesinin üstüne kolayca yerleşmesi 
için esnekleştirilmiş başlık. Giriş çıkışı sınır-
lamak ve sıvıya karşı korunma için esnekleş-
tirilmiş bilek ve ayak dikişleri. Ayrıca bilekte 
dokuma kumaştan bileklik kullanılmıştır.
Korunmayı azamileştirmek, tüylenmeyi ve tel 
dökülmesini asgarileştirmek için sınır dikişi 
teknolojisi.
Kullanım Alanları:Bu tulumlar; az tehli-
keli maddelerden korunmak ve kirlenmeyi 
önlemek için kullanılmaktadır.Kişinin üzerine 
sıçrayabilecek az tehlikeli sıvı atıklardan ve 
havada bulunan basit toksiklerden korunmak 
amaçlı üretilmiştir.Ürün kategori III olup, toz 
partikülleri ve belirli sıvı kimyasal sıçra-
malara karşı koruyucu giysi standartlarına 
uygundur.
TYPE 4 : EN 14605-1:2005+A1:2009 
TYPE 5 : EN 13982-1:2004+A1:2010 
TYPE 6 : EN 13034:2005+A1:2009
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073 -2 : 2002
EN1149-1:2006, EN 1149-5:2008
EN ISO 13688:2003
Ürünler %100 Polipropilendir, Silikon içermez 
ve Alerji yapmaz.
Bedenler:  M / L / XL / XXL

Ürün Özellikleri
 * % 100 Polyester File Çözgü  
   örgü125 gr m2

 * Ön fermuar kemik diş kapama
 * Kimlik, mobil ve kalemlik 
   cebi,Telsiz Askısı
 * Yanlarda kapaklı üstten cepler
 * Beden üzerinde reflektif bantlar 
Sertifika: EN 20471 : 2013 Class 2


