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Elleriniz Bizimle Güvende...
Your Hands Are in Safe With Us...

www.bursaeldiven.com



BURSA ELDİVEN SANAYİ / BURSA GLOVE INDUSTRY

1980 Yılında Bursa’da kurulmuş olup, ağırlıklı olarak sanayi ve ağır sanayiye 
yönelik ortamlarda  çalışan personelin ellerini,  mekanik risklerden ve metal 
parçalarından korumak amaçlı deri tekstil karışımı ve sırf deri eldiven imalatı 
yapmaktadır. İş koruyucu malzemeleri olarak; kaynağa yönelik deri-kumaş 
önlük, kolluk, tozluk üretmekte ve bunun yanında tüm iş güvenlik malzeme- 
lerinin satışını yapmaktadır.

Was established in Bursa in the year 1980, manufactures mixture of leather-
textile and only leather gloves for protection of the hands of staff, who are 
mainly working in the environments for industry and heavy industry, from 
mechanical risks and metal parts. As working, protection materials; it 
produces leather-fabric apron, armband, gaiter for welding, and besides it 
makes sale of all labor safety materials.

1997 Yılında firmamız BES İş Güvenlik Malzemeleri Ltd. Şti. ünvanı altında ticari 
faaliyetlerini sürdürerek sektörde hızla büyümektedir.

As of the year 1997, our company is rapidly growing in the sector by carrying 
on its commercial activities under the title of BES İş Güvenlik Malzemeleri 
Ltd. Şti.

2005 05.10.2005 tarihinde TÜV Rheinland Grubuna ait olan (0197) TRPS ürün 
emniyeti laboratuarından (Leipzig / Almanya) kalite belgesini (CE BELGESİ) 
almış olup, üretimini bu standartlar dahilinde yapmaktadır.

Has received its quality certificate (CE CERTIFICATE) on the date of 
05.10.2005 from product safety laboratory of (0197) TRPS (Leipzig / Ger- 
many) belonging to TÜV rheinland Group, it makes its production within these 
standards. 
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KAYNAK ELDİVENLERİ / WELDING GLOVES

Müşterilerimizden gelen talepler göz önünde bulundurularak yapılan AR -GE çalışmaları 
doğrultusunda özel modeller ve ihtiyaca yönelik ürünler üretilmektedir.

In the direction of R&D activities done, by taking into consideration the demands coming 
from our customers, custom models and need-oriented products are produced.

www.bursaeldiven.com
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BES 2010 A
- Renkli yarma deri kaynak eldiveni
- Avuç içi takviyeli
- Kevlar iplik dikişli
- Penye iç astar
- Uzun deri konç (telalı)
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Welding gloves from color split leather
- Palm is reinforced 
- Stitched with Kevlar thread 
- Combed inner liner
- Long leather stocking (with interfacing)
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 2010 AB
- Miflon kumaş lamineli
- Avuç içi ve baş parmak arası özel  takviyeli
- Vejital organik koyun derisi
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Laminated with mouflon fabric 
- Specially reinforced palm and thumb interdigital
- Vegetal organic sheep skin
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 2040 A
- Avuç içi takviyeli
- Komple koyun derisi,Konç kısmı telalı
- El içi twaron iplik ile örülmüş iki kat eldiven takviyeli
- Yumuşak ve ergonomik dizayn
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Reinforced palm
- Complete sheep skin , Stocking part with interfacing
- Inside hand knitted with twaron yarn, gloves with two layers, reinforced 
- Soft and ergonomic design
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KAYNAK ELDİVENLERİ
WELDING GLOVES

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Döküm - Pres hatları - Metal üretimi - Ağır sanayi

All welding applications - Casting - Press lines - Metal production - Heavy industry

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Döküm - Pres hatları - Metal üretimi - Ağır sanayi

All welding applications - Casting - Press lines - Metal production - Heavy industry

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Döküm - Pres hatları - Metal üretimi - Ağır sanayi

All welding applications - Casting - Press lines - Metal production - Heavy industry
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BES 2040 AC
- Kumaş lamineli ciltli deri
- Avuç içi takviyeli
- El içi özel Twaron iplikle örülmüş eldiven astarlı
- Yumuşak ve ergonomiktir
- Dikişler kevlar iplikle yapılmıştır
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Fabric laminated leather with skin
- Reinforced palm
- Gloves of which inside hand knitted with special Twaron yarn, lined
- Soft and ergonomic
- Stitches are made of kevlar thread
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 3010 PA
- Isı iletkenliğini azaltan ter emici penye astar
- Koku ve alerji yapmayan, yerli özel üretim 1. Sınıf yarma deri,
- El üstü ve konç kısmı komple deri
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Sweat-absorbing combed cotton lining reducing thermal conductivity
- Non-odorous and non-allergic, domestic custom production 1. Class split leather
- Hand over and stocking part are complete leather 
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 3010 EX
- Isı iletkenliğini azaltan ter emici penye astar
- Aşınma delinmeye karşı extra avuç içi deri takviyesi
- Koku ve alerji yapmayan, yerli özel üretim 1. Sınıf yarma deri,
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Sweat-absorbing combed cotton lining reducing thermal conductivity
- Extra leather reinforcement for palm against corrosion and perforation 
- Non-odorous and non-allergic, domestic custom production 1. Class split leather
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KAYNAK ELDİVENLERİ
WELDING GLOVES

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Döküm - Pres hatları - Metal üretimi - Ağır sanayi

All welding applications - Casting - Press lines - Metal production - Heavy industry

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Döküm - Pres hatları - Metal üretimi - Ağır sanayi

All welding applications - Casting - Press lines - Metal production - Heavy industry

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Döküm - Pres hatları - Metal üretimi - Ağır sanayi

All source applications - Casting - Press line - Metal production - Heavy industry
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BES 3010 CL
- Ciltli deri el içi ve el üstü
- Yarma deri konç
- Astarsız
- Takviyesiz
- Argan kaynak eldiveni
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with skin, palm and hand over
- Stocking from split leather 
- Unlined
- Without reinforcement
- Gloves for argon welding
- Completely 100% domestic production , CE Certified

BES 3010 KK
- Ciltli deri
- Twaron iplik örgü iç astar eldiven
- Avuç içi takviyeli
- Kısa konçlu kaynak eldiveni
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with skin
- Gloves of Twaron yarn knitted inner liner 
- Reinforced palm
- Welding gloves with short stocking 
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 3010 UK
- Ciltli deri
- Twaron iplikten örgülü iç astar eldiven takviyeli
- Uzun konçlu kaynak eldiveni
- Yumuşak ve ergonomiktir
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with skin
- Gloves of Twaron yarn knitted inner liner, reinforced
- Welding gloves with long stocking
- Soft and ergonomic
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KAYNAK ELDİVENLERİ
WELDING GLOVES

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Döküm - Pres hatları - Metal üretimi - Ağır sanayi

All welding applications - Casting - Press lines - Metal production - Heavy industry

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Döküm - Pres hatları - Metal üretimi - Ağır sanayi
All welding applications - Casting - Press lines - Metal production - Heavy industry

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Döküm - Pres hatları - Metal üretimi - Ağır sanayi

All welding applications - Casting - Press lines - Metal production - Heavy industry
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BES 3010 TW
- Isı iletkenliğini azaltan özel twaron örgü eldivenle güçlendirilmiş iç astar
- Koku ve alerji yapmayan, yerli özel üretim 1. Sınıf yarma deri 
- Aşınma delinmeye karşı extra avuç içi deri takviyesi ve twaron örgü
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Inner lining reinforced with special twaron knitted glove that is reducing 
Athermal conductivity
- Non-odorous and non-allergic , domestic custom production 1.Class
Asplit leather
- Extra leather reinforcement and twaron knit for palm against
Acorrosion and perforation
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 3010 KK
- Sıcağa karşı mukavim
- Twaron iplikten özel dizayn örgü eldivenle güçlendirilmiş el içi
- Koku ve alerji yapmayan özel üretim 1. Sınıf yarma deri
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Hot-resistance
- Reinforced palm with specially designed gloves knitted with Twaron yarn
- Non-odorous and non-allergic , custom production 1. Class split leather
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KAYNAK ELDİVENLERİ
WELDING GLOVES

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik san. - Otomotiv - Yüksek sıcaklıktaki 
metallerle çalışma

All welding applications - iron and steel - automotive - Working with metals at high 
temperatures

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik enstitüsü - Otomotiv ends. - Yüksek sıcaklıktaki 
metallerle çalışma - Keskin kenarlı metallerle çalışma.

All welding applications - Iron and steel institute - Automotive inds.- Working with 
metals at high temperatures - Working with sharp edged metals.
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BES 3010 B
- Isı iletkenliğini azaltan ter emici penye astar
- Koku ve alerji yapmayan, yerli özel üretim 1. Sınıf yarma deri
- Baş işaret parmak arası ekstra güçlendirilmiş özel takviye
- Uzun konçludur (Kaynak sıçramalarına karşın)
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Sweat-absorbing combed cotton lining reducing thermal conductivity
- Non-odorous and non-allergic , domestic custom production 1. Class split leather
- Extra hardened special reinforcement between thumb and forefinger 
- It has long stocking ( against welding spatter ) 
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Döküm - Pres hatları - Metal üretimi - Ağır sanayi

All welding applications - Casting - Press lines - Metal production - Heavy industry
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BES 3010
- Koku ve alerji yapmayan, yerli özel üretim 1. Sınıf yarma deri
- Farklı renk ve beden alternatifleri
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Non-odorous and non-allergic , domestic custom production 1. Class split leather
- Different color and size alternatives
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 3010 AR
- Koku ve alerji yapmayan özel üretim 1. Sınıf yarma deri
- Farklı renk ve beden alternatifleri
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Non-odorous and non-allergic , custom production 1. Class split leather 
- Different color and size alternatives
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KAYNAK ELDİVENLERİ
WELDING GLOVES

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik san. - Otomotiv san.
All welding applications - Iron and steel institute - Automotive Ind.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik san. - Otomotiv san.
All welding applications - iron and steel san. Automotive Ind.
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MONTAJ & AĞIR İŞ ELDİVENLERİ / GLOVES FOR MONTAGE AND HEAVY DUTIES

Müşterilerimizden gelen talepler göz önünde bulundurularak yapılan AR -GE çalışmaları 
doğrultusunda özel modeller ve ihtiyaca yönelik ürünler üretilmektedir.

In the direction of R&D activities done, by taking into consideration the demands coming 
from our customers, custom models and need-oriented products are produced.

www.bursaeldiven.com
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BES 1010
- Montaj uygulamaları için güvenlik ve konfor
- Koku ve alerji yapmayan özel üretim yarma deri
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı
 
- Safety and comfort for montage applications
- Non-odorous and non-allergic , custom production split leather
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 1011
- Montaj uygulamaları için güvenlik ve konfor
- Koku ve alerji yapmayan özel üretim yarma deri
- Takviyeli deri eldiven, Renkli yarma deriden mamuldur
- Alternatif renkleri mevcuttur
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Safety and comfort for montage applications
- Non-odorous and non-allergic , custom production split leather
- Reinforced leather gloves are made from colored split leather
- Alternative colors are available
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 1011 B
- Montaj uygulamaları için güvenlik ve konfor
- Koku ve alerji yapmayan özel üretim yarma deri (1. SINIF)
- Başparmak işaret parmak arası ekstra güçlendirilmiş
- Renkli gabardin kumaş üstlük, Penye astar
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Montaj uygulamaları için güvenlik ve konfor
- Non-odorous and non-allergic , custom production split leather ( CLASS 1 )
- Extra hardened between thumb and forefinger
- Color gabardine off, combed cotton lining
- Completely 100% domestic production, CE Certified

MONTAJ & AĞIR İŞ ELDİVENLERİ
GLOVES FOR MONTAGE AND HEAVY DUTIES

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında - Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik San.
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop .
- Marine Ind.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında - Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik san.
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop .
- Marine ind.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında - Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik san. 
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop.
- Marine Ind.

13

EN 388

EN 388

EN 388



BES 1030 AP
- Koku ve alerji yapmayan özel üretim yarma deri
- Avuç içi ve parmak içleri ilave deri takviyeli
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Non-odorous and non-allergic, custom production split leather
- Additional leather reinforced palm and fingers inside
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 1030 AB
- Koku ve alerji yapmayan özel üretim yarma deri (1. Sınıf)
- Avuç içi ve başparmak arası özel takviyeli
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Non-odorous and non-allergic, custom production split leather ( CLASS 1 )
- Specially reinforced between palm and fingers
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 1050 ABP
- Koku ve alerji yapmayan özel üretim yarma deri (1. Sınıf)
- Avuç içi, başparmak arası takviyesi ve parmak içleri için extra güçlendirme
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı 

- Non-odorous and non-allergic, custom production split leather ( CLASS 1 )
- Reinforcement between palm and thumb, and extra reinforcement fingers’ inside
- Completely 100% domestic production, CE Certified

MONTAJ & AĞIR İŞ ELDİVENLERİ
GLOVES FOR MONTAGE AND HEAVY DUTIES

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında - Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik san.
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop.
- Marine ind.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında - Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik san.
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop .
- Marine Ind.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında - Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik San.
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop .
- Marine ind.
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BES 1050 Aİ
- Koku ve alerji yapmayan özel üretim yarma deri (1. Sınıf)
- Ergonomiktir, Yumuşaktır
- Avuç içi ve işaret parmak ucuna kadar takviye ile güçlendirilmiştir
- Twaron iplikten örülmüş özel eldiven iç takviyesi
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Non-odorous and non-allergic, custom production split leather (CLASS 1)
- It is ergonomic, Soft
- It has been strengthened with reinforcement until palm and end of forefinger
- Special internal reinforcement gloves knitted from Twaron yarn.
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 1070 B
- Ciltli deri
- Başparmak arası özel takviyeli
- Renkli gabardin konç üstlük
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with skin
- Thumb interdigital special reinforced
- Color gabardine stocking header
- Completely 100% domestic production, CE Certified

MONTAJ & AĞIR İŞ ELDİVENLERİ
GLOVES FOR MONTAGE AND HEAVY DUTIES

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında - Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik san.
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop .
- Marine ind.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında - Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik san.
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop .
- Marine ind.
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BES 1070 T
- Ciltli deri, yarma deri
- Başparmak arası özel takviyeli
- Twaron iplik örgü eldiven iç astarı
- Tamamı % 100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with skin, split leather
- Thumb interdigital special reinforced
- Inner lining as glove knitted from Twaron yarn
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında - Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik san.
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop .
- Marine ind.

BES 2080
- Koku ve alerji yapmayan 1. Sınıf yarma deri
- Poly amid ve UHMPE (Yüksek polimerizasyon zincirli poly etilen molekül) 
Amalzemeden üretilmiş örgü eldiven iç astarı
- Gabardin konç
- Deri için renk alternatifleri
- Tamamı % 100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Non-odorous and non-allergic, 1.Class split leather
- Inner lining glove knitted from Polyamide and UHMPE
A(Polyethylene molecule of high polimerization chain)
- Gabardine stocking
- Color options for leather
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 2080 GA
- 1. Sınıf ciltli deri, Gabardin konç
- Poly amid ve UHMPE (Yüksek polimerizasyon zincirli poly etilen molekül) 
Amalzemeden üretilmiş örgü eldiven iç astarı
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- 1.Class leather-with skin, Gabardine stocking
- Inner lining glove knitted from Polyamide and UHMPE (Polyethylene 
Amolecule of high polimerization chain)
- Completely 100% domestic production, CE Certified

MONTAJ & AĞIR İŞ ELDİVENLERİ
GLOVES FOR MONTAGE AND HEAVY DUTIES

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında - Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik san. 
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop .
- Marine ind.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında - Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik san.
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop .
- Marine ind.
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BES 1011 NZ
- Koku ve alerji yapmayan 1. Sınıf yarma deri
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Non-odorous and non-allergic, 1.Class split leather
- Completely 100% domestic production, CE Certified

MONTAJ & AĞIR İŞ ELDİVENLERİ
GLOVES FOR MONTAGE AND HEAVY DUTIES

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm montaj ve ağır iş uygulamalarında - Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik san.
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop .
- Marine ind.
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BES 2050
- Tek parmak deri eldiven
- Keçi derisinden mamül
- Penye iç astar
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- One- finger leather gloves
- Product from goat skin
- Combed cotton lining
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Döküm - Pres atöl. - Kauçuk san. 
Casting - Press workshop. - Rubber ind.
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HASSAS MONTAJ & İŞ ELDİVENLERİ / GLOVES FOR PRECISE MONTAGE AND WORK 

Müşterilerimizden gelen talepler göz önünde bulundurularak yapılan AR -GE çalışmaları 
doğrultusunda özel modeller ve ihtiyaca yönelik ürünler üretilmektedir.

In the direction of R&D activities done, by taking into consideration the demands coming 
from our customers, custom models and need-oriented products are produced.

www.bursaeldiven.com
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BES 4001
- Ciltli deri
- Likralı kumaş
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with skin
- Lycra fabric
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 4002
- Ciltli deri
- Özel takviyeli
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with skin
- Special reinforced
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 4003
- Avuç içi ciltli deri
- El üstü yarma deri
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with skin in palm
- Hand over split leather
- Completely 100% domestic production, CE Certified

HASSAS MONTAJ & İŞ ELDİVENLERİ
GLOVES FOR PRECISE MONTAGE AND WORK

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Hassas Montaj - Bakım - Onarım - Depolama
Precise Montage – Maintenance – Repair - Storage

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Hassas Montaj - Bakım - Onarım - Depolama
Precise Montage – Maintenance – Repair - Storage

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Ağır iş uygulamaları- Döküm - Metal - Pres atöl. - Denizcilik san.
Heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop.- Marine ind.

19

EN 388

EN 388

EN 388



BES 4004
- Ciltli deri
- Örgü bileklik
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with Skin
- Knit Bracelet
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 4005
- Ciltli deri
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with Skin
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 4006
- Yarma süet deri
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Splitting suede leather
- Completely 100% domestic production, CE Certified

HASSAS MONTAJ & İŞ ELDİVENLERİ
GLOVES FOR PRECISE MONTAGE AND WORK

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Tüm Montaj , Bakım Onarım ve Depolama
All montage, Maintenance, Repair and Storage

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Tüm Montaj , Bakım Onarım ve Depolama
All montage, Maintenance, Repair and Storage

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Tüm Montaj , Bakım Onarım ve Depolama
All montage, Maintenance, Repair and Storage
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BES 4007
- Ciltli deri
- Likralı kumaş
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with Skin
- Lycra fabric
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 4008
- Ciltli deri
- Likralı kumaş
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with Skin
- Lycra fabric
- Completely 100% domestic production, CE Certified

HASSAS MONTAJ & İŞ ELDİVENLERİ
GLOVES FOR PRECISE MONTAGE AND WORK

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Tüm Montaj , Bakım Onarım ve Depolama
All montage, Maintenance, Repair and Storage

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Tüm Montaj , Bakım Onarım ve Depolama
All montage, Maintenance, Repair and Storage
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BES 4009
- Ciltli deri
- Likralı kumaş
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with Skin
- Lycra fabric
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 4010
- Ciltli deri
- Likralı kumaş
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with Skin
- Lycra fabric
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 4011
- Ciltli deri
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with Skin
- Completely 100% domestic production, CE Certified

HASSAS MONTAJ & İŞ ELDİVENLERİ
GLOVES FOR PRECISE MONTAGE AND WORK

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Tüm Montaj , Bakım Onarım ve Depolama
All montage, Maintenance, Repair and Storage

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Tüm Montaj , Bakım Onarım ve Depolama
All montage, Maintenance, Repair and Storage

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Tüm Montaj , Bakım Onarım ve Depolama
All montage, Maintenance, Repair and Storage
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BES 4012
- Ciltli deri
- Likralı kumaş
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with Skin
- Lycra fabric
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 4013
- Ciltli deri
- Likralı kumaş
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with Skin
- Lycra fabric
- Completely 100% domestic production, CE Certified

HASSAS MONTAJ & İŞ ELDİVENLERİ
GLOVES FOR PRECISE MONTAGE AND WORK

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Tüm Montaj , Bakım Onarım ve Depolama
All montage, Maintenance, Repair and Storage

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Tüm Montaj , Bakım Onarım ve Depolama
All montage, Maintenance, Repair and Storage
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- Twaron örgü eldiven 13 numaralı makinelerde örülmüştür
- İnce dikişsiz örgü, yumuşak ve esnek eli sarar
- Tek ya da eldiven içerisinde koruma amaçlı giyilebilir
- Sertleşmez ve çekmez, kesilme ve yırtılma direnci yüksektir
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Twaron knitted gloves are knitted in the machines No. 13
- Thin, seamless knitting, soft and flexible, wraps hand
- Can be worn alone or within glove for protection purposes
- Nonhardenable and non-shrinking, cut and tear resistance is high
- Completely 100% domestic production, CE Certified

- Twaron örgü eldiven 13 numaralı makinelerde örülmüştür
- İnce dikişsiz örgü, yumuşak ve esnek eli sarar
- Tek ya da eldiven içerisinde koruma amaçlı giyilebilir
- Sertleşmez ve çekmez, kesilme ve yırtılma direnci yüksektir
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Twaron knitted gloves are knitted in the machines No. 13 
- Thin, seamless knitting, soft and flexible, wraps hand
- Can be worn alone or within glove for protection purposes
- Nonhardenable and non-shrinking, cut and tear resistance is high
- Completely 100% domestic production, CE Certified

TWARON ÖRGÜ ELDİVEN / TWARON KNITTING GLOVES

Müşterilerimizden gelen talepler göz önünde bulundurularak yapılan AR -GE çalışmaları doğrultusunda
özel modeller ve ihtiyaca yönelik ürünler üretilmektedir.

In the direction of R&D activities done, by taking into consideration the demands coming from our customers, 
custom models and need-oriented products are produced.

BES 5002

BES 5003

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Metal san. - Kaynak yapımı - Otomotiv san. - Termal ve kesilme riski olan böl. - Cam san.
Metal ind. - Welding - Automotive ind. - Areas having thermal and cut the risk - 
Glass ind.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Metal san. - Kaynak yapımı - Otomotiv san. - Termal ve kesilme riski olan böl. - Cam san.

Metal ind. - Welding - Automotive ind. - Areas having thermal and cut the risk - 
Glass ind.
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- Twaron örgü eldiven 13 numaralı makinelerde örülmüştür
- İnce dikişsiz örgü, yumuşak ve esnek eli sarar
- Tek ya da eldiven içerisinde koruma amaçlı giyilebilir
- Sertleşmez ve çekmez, kesilme ve yırtılma direnci yüksektir
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Twaron knitted gloves are knitted in the machines No. 13
- Thin, seamless knitting, soft and flexible, wraps hand
- Can be worn alone or within glove for protection purposes
- Nonhardenable and non-shrinking, cut and tear resistance is high
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Metal san. - Kaynak yapımı - Otomotiv san. - Termal ve kesilme riski olan böl. - Cam San.
Metal ind. - Welding - Automotive ind. - Areas having thermal and cut the risk -
Glass ind.

- Twaron örgü eldiven 13 numaralı makinelerde örülmüştür
- İnce dikişsiz örgü, yumuşak ve esnek eli sarar
- Tek ya da eldiven içerisinde koruma amaçlı giyilebilir
- Sertleşmez ve çekmez, kesilme ve yırtılma direnci yüksektir
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Twaron knitted gloves are knitted in the machines No. 13
- Thin, seamless knitting, soft and flexible, wraps hand
- Can be worn alone or within glove for protection purposes
- Nonhardenable and non-shrinking, cut and tear resistance is high
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Metal san. - Kaynak yapımı - Otomotiv san. - Termal ve kesilme riski olan böl. - Cam San.
Metal ind. - Welding - Automotive ind. - Areas having thermal and cut the risk -
Glass ind.

- Twaron örgü eldiven 13 numaralı makinelerde örülmüştür
- İnce dikişsiz örgü, yumuşak ve esnek eli sarar
- Tek ya da eldiven içerisinde koruma amaçlı giyilebilir
- Sertleşmez ve çekmez, kesilme ve yırtılma direnci yüksektir
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Twaron knitted gloves are knitted in the machines No. 13
- Thin, seamless knitting, soft and flexible, wraps hand
- Can be worn alone or within glove for protection purposes
- Nonhardenable and non-shrinking, cut and tear resistance is high
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Metal san. - Kaynak yapımı - Otomotiv san. - Termal ve kesilme riski olan böl. - Cam San.
Metal ind. - Welding - Automotive ind. - Areas having thermal and cut the risk -
Glass ind.

BES 5004

BES 4010

BES 4011

TWARON ÖRGÜ ELDİVEN
TWARON KNITTING GLOVES
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NİTRİL ELDİVENLERİ / NITRILE GLOVES

Müşterilerimizden gelen talepler göz önünde bulundurularak yapılan AR -GE çalışmaları 
doğrultusunda özel modeller ve ihtiyaca yönelik ürünler üretilmektedir.

In the direction of R&D activities done, by taking into consideration the demands coming 
from our customers, custom models and need-oriented products are produced.

www.bursaeldiven.com
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BES 5020
- PVC nitril kaplama
- Miflon iç kaplama
- Konç gabardin kumaş
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- PVC nitrile coating
- Inner coating of mouflon
- Stocking is of gabardine fabric
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 5030
- Orta ve hafif mekanik risklere karşı koruma sağlar
- Dikiş ve üretim kalitesi hareket kabiliyetini arttırır
- Yağlı parçaların montajı ve işlenmesi işlerinizde kullanılır
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Provides protection against medium and minor mechanical risks
- Sewing and production quality improves mobility
- It is used in your works of montage and processing of oily products
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 5040
- Yumuşak avuç içi siyah dayanıklı nitril kaplamalıdır
- Dikişsiz örgüdür, kesilme, aşınma ve delinmeye karşı dirençlidir
- Bilekler elastik örgüdür
- Yağlı yüzeylerde kaymaz üstün tutuş sağlar
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Soft, palm is coated with black durable nitrile
- Seamless knitting, resistant to cutting, abrasion and puncture
- Wrists are elastic knitting
- Non-slip on oily surfaces, provides superior handling
- Completely 100% domestic production, CE Certified

NİTRİL ELDİVENLER
NITRILE GLOVE

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Montaj - Lojistik - Otomotiv - Paketleme - Petrol işleri
Montage - Logistics - Automotive - Packaging - Oil works

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Montaj - Paketleme - Metal işleri - Transport alanları - Ahşap işleri - Otomotiv
Montage - Packaging - Metal works - Transport areas - Wood works - Automotive

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Pres hatları - Otomotiv sektörü - Metal üretimi - Montaj
Press lines - Automotive industry - Metal production - Montage
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KAYNAK İŞ KIYAFETLERİ / WELDING WORK CLOTHES

Müşterilerimizden gelen talepler göz önünde bulundurularak yapılan AR -GE çalışmaları 
doğrultusunda özel modeller ve ihtiyaca yönelik ürünler üretilmektedir.

In the direction of R&D activities done, by taking into consideration the demands coming 
from our customers, custom models and need-oriented products are produced.

www.bursaeldiven.com
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BES ÖNLÜK / APRON
- Deri ve kumaştan mamüldür
- Deri altı sıvılara karşı naylon takviyeli
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- It is made of leather and fabric
- Reinforced nylon against subcutaneous fluids
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES DERİ ÖNLÜK / LEATHER APRON
- Keçi derisinden mamül, yarma deriden de üretilmektedir.
- Boyun ve yan bağları pamuklu ipten üretilmiş (terletmez) hafiftir
- Kaynak sıçramalarına karşı vücudu koruma amaçlıdır
- Alternatif boylarda üretilmektedir
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Produced from goat leather, is also produced from split leather.
- Neck and side ties are produced from cotton rope (no sweat ), Lightweight
- It is intended to protect the body against spatter of welding
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES KOLLUK / LAW ENFORCEMENT
- Kaynak uygulamalarında koruma ve konfor
- Aşınma ve delinmeye karşı yüksek koruma
- Yarma deri ve keçi derisinden üretilmektedir

- Protection and comfort in welding applications
- High protection against abrasion and puncture
- Produced from split leather and goat skin

KAYNAK İŞ KIYAFETLERİ
SUPPLY WORK CLOTHES

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik san. - Otomotiv san. - Çapak alma
All welding applications - Iron and steel institute - Automotive ind. - Deburring 

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik san. - Otomotiv san. 
All welding applications - Iron and steel institute - Automotive Ind.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik enstitüsü - Otomotiv ends. - Çapak alma
All welding applications - Iron and steel institute - Automotive ind. - Deburring
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BES TOZLUK / GAITER
- Keçi derisinden üretilmektedir
- Özel cırt bantları sayesinde kolay kullanılır
- Kaynak sıçramalarına karşın etkilidir
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Produced from goat skin
- Easy use thanks to its special velcro tape
- Effective against spatters of welding
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KAYNAK İŞ KIYAFETLERİ
SUPPLY WORK CLOTHES

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik san. - Otomotiv san. - Çapak alma
All welding applications - Iron and steel institute - Automotive ind. - Deburring

EN 388
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İş Eldivenlerinin Kullanım Alanları
Area Of Usage For Protective Gloves

- Sıvı Geçirmez Koruma / Waterproof Protection

- Kimyasal Koruma / Chemical Protection

- Genel Kullanım / General Use

- Kesik Koruma / Cut Protection

- Termal Koruma / Thermal Protection

- Kritik Ortamlar / Critical Environments

İş Güvenliğinin Önemi
Importance of Labor Safety

Eğer eller en iyi bir şekilde korunursa, ancak o zaman iş akışları 
emniyetli ve etkin bir şekilde sağlanır. BES’in eldivenleri en yüksek 
kalite taleplerini karşılar ve mükemmel işlevsellik, ergonomik bakımdan 
uygunluk ve dermatolojik yönden onaylanmış cilt dostu olmaları 
sebebiyle beğenilir. Bu özellikleri ile iş yerindeki güvenliğe ve sağlığın 
korunmasına önemli bir katkıda bulunurlar.

If hands are protected in the best way, but then workflows are provided 
safely and effectively. Gloves of BES meet the highest demands of 
quality and excellent functionality , they are appreciated due to 
ergonomic suitability and being skin-friendly approved dermatologically. 
With these features they make a significant contribution to workplace 
safety and protection of health.

İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF LABOR SAFETY
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SERTİFİKALAR
CREDENTIALS
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Ağartıcı Kullanılmaz / Bleaching Not to be Used
Çamaşırın yıkanmasında hiçbir ağartıcı madde kullanılmaz. Çamaşırın kumaşı ağartıcılara
dayanıklı değil yada renk verebilir. 

No bleaching agent used in the washing of laundry. Fabric washing can not withstand bleaching or color.

Kuru Temizleme / Dry Cleaning
Çamaşırın kuru temizleme işleminde Trikloretilen hariç herhangi bir Çözelti kullanılabilir.

In dry-cleaning process of the laundry, any solution can be used except trichlorethylene.

Yıkanmaz / Not Washed
Çamaşıra, hasar görmeksizin herhangi bir yıkama işlemi uygulamak mümkün değil. Bu simge genelde 
kuru temizleme öngürülmüş giysilerde bulunur ve devamında kuru temizleme simgeleri yer almaktadır.

It is not possible to apply any washing process to the laundry without giving damage. This icon is usually 
found on garments for which dry cleaning is foreseen, and dry cleaning icons take place in progress.

Makinada Yıkanır - Ilık / Machine Wash up - Warm
Çamaşırın yıkama suyu başlangıç ısısı 40°C'yi aşmamalı.

Laundry washing water starting temperature should not exceed 40 °C.

Tambur Kurutma / Drum Drying
Çamaşırın kurutulmasında tamburlu kurutma makinesinin en fazla "Düşük Isı" ayarı kullanılabilir.

In drying of laundry maximum "Low Heat" setting of the drum drying machine can be used.

Ütü Yapılmaz / Ironing is Not Done
Çamaşıra herhangi bir ütü işlemi uygulanmaz.

Any ironing process does not apply to washing.

Tambur Kurutma Yapılmaz / Drum Drying is Not Made
Çamaşırın kurutulmasında tamburlu kurutma makinesinin kullanılmaz. Bu simgenin ardından genellike 
kurutma için izlenecek yöntemin simgesi yer alır.

In drying of laundry drum drying is not used. Following this symbol, usually the symbol of the methods to 
be followed for drying is located.

İKON AÇIKLAMALARI / ICON DESCRIPTIONS

YIKAMA TALİMATLARI
WASHING INSTRUCTIONS
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BURSA ELDİVEN SANAYİ / BURSA GLOVE INDUSTRY

1980 Yılında Bursa’da kurulmuş olup, ağırlıklı olarak sanayi ve ağır sanayiye yönelik ortamlarda  çalışan 
personelin ellerini,  mekanik risklerden ve metal parçalarından korumak amaçlı deri tekstil 
karışımı ve sırf deri eldiven imalatı yapmaktadır. İş koruyucu malzemeleri olarak; kaynağa yönelik 
deri-kumaş önlük, kolluk, tozluk üretmekte ve bunun yanında tüm iş güvenlik malzemelerinin 
satışını yapmaktadır.

Was established in Bursa in the year 1980, manufactures mixture of leathertextile and only leather 
gloves for protection of the hands of staff, who are mainly working in the environments for industry 
and heavy industry, from mechanical risks and metal parts. As working, protection materials; it 
produces leather-fabric apron, armband, gaiter for welding, and besides it makes sale of all labor 
safety materials.

1997 Yılında firmamız BES İş Güvenlik Malzemeleri Ltd. Şti. ünvanı altında ticari faaliyetlerini sürdürerek 
sektörde hızla büyümektedir.

As of the year 1997, our company is rapidly growing in the sector by carrying on its commercial 
activities under the title of BES İş Güvenlik Malzemeleri Ltd. Şti.

2005 05.10.2005 tarihinde TÜV Rheinland Grubuna ait olan (0197) TRPS ürün emniyeti laboratuarından 
(Leipzig / Almanya) kalite belgesini (CE BELGESİ) almış olup, üretimini bu standartlar dahilinde 
yapmaktadır.

Has received its quality certificate (CE CERTIFICATE) on the date of 05.10.2005 from product 
safety laboratory of (0197) TRPS (Leipzig / Ger- many) belonging to TÜV rheinland Group, it makes 
its production within these standards. 

2017 Deri eldiven, tozluk ve önlük de yapmakta olan BES, ham maddesi olan deride OEKO-TEX® 
belgesi alarak yüksek kalitesini bu standartla da kanıtlamıştır.

BES, which produce leather glove, leggings and aprons has also proved its high quality by taking 
OEKO-TEX  certificate, for leather which is its raw material.

BES ETNA
- 1. kalite yarma deri eldiven. Koku ve alerji yapmaz
- İşaret ve baş parmağı ilave deri takviyeli
- İç kısmında ısıya dayanıklı özel örgü eldiven
- Tüm dikişlerde özel twaron iplik kullanılmıştır
- Yumuşak ve ergonomik dizayn
- Konç kısmı iç taraftan özel dokunmuş kumaş ilaveli
- Tamamı %100 yerli üretim, CE sertifikalı, deride OEKO-TEX belgelidir

- First quality split leather gloves. Does not make stink and allergies.
- Index and thumb finger are extra leather reinforced.
- Heat-resistant special knitted gloves on the inside
- Special twaron yarn is used on all seams
- Soft and ergonomic design
- The inside of the stocking part is special woven fabric reinforced.
- All 100% domestic production, CE certified, OEKO-TEX certified for leather

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Döküm Sanayi - Tüm Kaynak Uygulamaları - Pres Hatları - Ağır Sanayi
Casting Industry - All Welding Applications - Press Lines - Heavy Industry
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BURSA ELDİVEN SANAYİ / BURSA GLOVE INDUSTRY

1980 Yılında Bursa’da kurulmuş olup, ağırlıklı olarak sanayi ve ağır sanayiye yönelik ortamlarda  çalışan 
personelin ellerini,  mekanik risklerden ve metal parçalarından korumak amaçlı deri tekstil 
karışımı ve sırf deri eldiven imalatı yapmaktadır. İş koruyucu malzemeleri olarak; kaynağa yönelik 
deri-kumaş önlük, kolluk, tozluk üretmekte ve bunun yanında tüm iş güvenlik malzemelerinin 
satışını yapmaktadır.

Was established in Bursa in the year 1980, manufactures mixture of leathertextile and only leather 
gloves for protection of the hands of staff, who are mainly working in the environments for industry 
and heavy industry, from mechanical risks and metal parts. As working, protection materials; it 
produces leather-fabric apron, armband, gaiter for welding, and besides it makes sale of all labor 
safety materials.

1997 Yılında firmamız BES İş Güvenlik Malzemeleri Ltd. Şti. ünvanı altında ticari faaliyetlerini sürdürerek 
sektörde hızla büyümektedir.

As of the year 1997, our company is rapidly growing in the sector by carrying on its commercial 
activities under the title of BES İş Güvenlik Malzemeleri Ltd. Şti.

2005 05.10.2005 tarihinde TÜV Rheinland Grubuna ait olan (0197) TRPS ürün emniyeti laboratuarından 
(Leipzig / Almanya) kalite belgesini (CE BELGESİ) almış olup, üretimini bu standartlar dahilinde 
yapmaktadır.

Has received its quality certificate (CE CERTIFICATE) on the date of 05.10.2005 from product 
safety laboratory of (0197) TRPS (Leipzig / Ger- many) belonging to TÜV rheinland Group, it makes 
its production within these standards. 

2017 Deri eldiven, tozluk ve önlük de yapmakta olan BES, ham maddesi olan deride OEKO-TEX® 
belgesi alarak yüksek kalitesini bu standartla da kanıtlamıştır.

BES, which produce leather glove, leggings and aprons has also proved its high quality by taking 
OEKO-TEX  certificate, for leather which is its raw material.

BES ETNA
- 1. kalite yarma deri eldiven. Koku ve alerji yapmaz
- İşaret ve baş parmağı ilave deri takviyeli
- İç kısmında ısıya dayanıklı özel örgü eldiven
- Tüm dikişlerde özel twaron iplik kullanılmıştır
- Yumuşak ve ergonomik dizayn
- Konç kısmı iç taraftan özel dokunmuş kumaş ilaveli
- Tamamı %100 yerli üretim, CE sertifikalı, deride OEKO-TEX belgelidir

- First quality split leather gloves. Does not make stink and allergies.
- Index and thumb finger are extra leather reinforced.
- Heat-resistant special knitted gloves on the inside
- Special twaron yarn is used on all seams
- Soft and ergonomic design
- The inside of the stocking part is special woven fabric reinforced.
- All 100% domestic production, CE certified, OEKO-TEX certified for leather

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Döküm Sanayi - Tüm Kaynak Uygulamaları - Pres Hatları - Ağır Sanayi
Casting Industry - All Welding Applications - Press Lines - Heavy Industry

EN 407 : 2004

3244X 41324X

EN 388 : 2016



BES 3020
- 1. kalite yarma deri eldiven. Koku ve alerji yapmaz
- İç kısmı komple pamuk astarlı
- Özel iplik dikişli ve önemli bölgelerde biyeyle gizlenmiş dikişler
- Yumuşak ve ergonomik dizayn, terleme yapmaz
- Tamamı %100 yerli üretim CE sertifikalı, deride OEKO-TEX belgelidir

- First quality split leather gloves. Does not make stink and allergies.
- The inside is made of complex cotton lining
- Yarn seams with special yarn stitches and binding yarns hidden in
important areas
- Soft and ergonomic design, no sweating
- All 100% domestic production, CE certified, OEKO-TEX certified for leather

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE
Döküm Sanayi - Tüm Kaynak Uygulamaları - Pres Hatları - Ağır Sanayi
Casting Industry - All Welding Applications - Press Lines - Heavy Industry

EN 407 : 2004

4243X 413244

EN 388 : 2016

BES 3010
- Koku ve alerji yapmayan, yerli özel üretim 1. Sınıf yarma deri
- Farklı renk ve beden alternatifleri
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Non-odorous and non-allergic , domestic custom production 1. Class split leather
- Different color and size alternatives
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES 3010 AR

5

- Koku ve alerji yapmayan özel üretim 1. Sınıf ciltli deri
- Farklı renk ve beden alternatifleri
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Special production without does not make stink and allergies. -First class   
. .quality leather bounded
- Different color and size alternatives
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik san. - Otomotiv san.
All welding applications - Iron and steel institute - Automotive Ind.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik san. - Otomotiv san.
All welding applications - iron and steel san. Automotive Ind.

EN 388

EN 388
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BES 1011 P

BES 1011 PA

BES 1040 A

- 1. kalite yarma deri eldiven. Koku ve alerji yapmaz
- Renkli özel kumaş üstlük ve bu kumaş sayesinde suya dayanıklılık
- %100 pamuk iç astar
- Güvenli çalışmak için uygun, konforlu eldiven
- Tamamı %100 yerli üretim, CE sertifikalı, OEKO-TEX belgelidir.

- First quality split leather gloves. Does not make stink and allergies.
- Color special fabric top and water resistance due to this fabric
- 100% cotton inner lining
- Comfortable gloves suitable for safe working
- All 100% domestic production, CE certified, OEKO-TEX certified.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Demir-Çelik Sanayi - Otomotiv Sanayi - Pres Hatları - Mekanik ve Ağır Sanayi
Iron-Steel Industry - Automotive Industry - Press Lines - Mechanical and Heavy Industry

- 1. sınıf yarma deri, koku ve alerji yapmaz
- İşaret parmağı ilave deri takviyelidir
- Önemli bölgelerde gizlenmiş dikişler
- Yüksek performanslı ve ergonomik dizayn
- Tamamı %100 yerli üretim, CE sertifikalı, deride OEKO-TEX belgelidir

- First quality split leather, does not make stink and allergies.
- Index finger is extra leather reinforced.
- Hidden seam in important areas
- High performance and ergonomic design
- All 100% domestic production, CE certified, OEKO-TEX certified for leather

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Demir-Çelik Sanayi - Otomotiv Sanayi - Pres Hatları - Mekanik ve Ağır Sanayi
Iron-Steel Industry - Automotive Industry - Press Lines - Mechanical and Heavy Industry

- 1. sınıf yarma deri, koku ve alerji yapmaz
- Avuç içi ve İşaret parmağı ilave deri takviyelidir
- Gabardin Kumaş özel üstlük
- Yumuşak ve ergonomik dizayn
- Tamamı %100 yerli üretim, CE sertifikalı, deride OEKO-TEX belgelidir

- First quality split leather, does not make stink and allergies.
- Palms and index finger are extra leather reinforced.
- Gabardine Fabric special top
- Soft and ergonomic design
- All 100% domestic production, CE certified, OEKO-TEX certified for leather

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm Montaj ve Ağır İş Uygulamaları - Metal Sanayi - Döküm - Pres Atölyesi - Denizcilik Sanayi
All Assemble and Heavy Duty Applications - Metal Industry - Cast- Press Workshop-  Maritime Industry

EN 388

3243

EN 388

3243

EN 388
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BES 2080

BES 4004

BES 4009

- Koku ve alerji yapmayan 1. Sınıf yarma deri
- Poly amid ve UHMPE (Yüksek polimerizasyon zincirli poly etilen molekül) 
  malzemeden üretilmiş örgü eldiven iç astarı
- Gabardin konç
- Deri için renk alternatifleri
- Tamamı % 100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Non-odorous and non-allergic, 1.Class split leather
- Inner lining glove knitted from Polyamide and UHMPE
  (Polyethylene molecule of high polimerization chain)
- Gabardine stocking
- Color options for leather
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Demir-Çelik Sanayi - Otomotiv Sanayi - Pres Hatları - Mekanik ve Ağır Sanayi
All montage and heavy duty applications - Casting - Metal - Press workshop .
- Marine ind.

- 1. sınıf kaliteli ciltli deri, koku ve alerji yapmaz
- Likralı bileklik
- Yerli üretim, CE sertifikalı, Deride OEKO-TEX belgelidir

- First class quality leather bounded, does not make stink and allergies
- Lycra wristband 
- Domestic production, CE certified, OEKO-TEX certified for leather

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm Montaj - Bakım Onarım - Depolama - Pres Atölyeleri - Otomotiv Sanayi - Metal
All Assemble  - Maintenance and Repair - Storage - Press Workshops - Automotive Industry - 
Metal Industry

- Ciltli deri
- Likralı kumaş
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Leather with Skin
- Lycra fabric
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm Montaj , Bakım Onarım ve Depolama
All montage, Maintenance, Repair and Storage

EN 388

3544

EN 388

7

EN 388
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BES 5003
- Twaron örgü eldiven
- İnce, dikişsiz örgü,yumuşak ve esnek yapısıyla eli sarar
- İleri düzeyde yüksek kesilme direnci
- Mekanik risklere karşı koruyucudur
- Tek ya da eldiven içerisine koruma amaçlı giyilebilir
- Özel beden ölçülerine göre üretim yapılabilir
- Ürünümüz yerli üretim olup, CE sertifikalıdır

- Twaron knitted gloves
- Wrap the hand with slim, seamless knit, soft and flexible structure
- Advanced high cut resistance
- Protection against mechanical risks
- Can be worn for single or into gloves for protection
- Can be produced according special size 
- Our product is domestic production and CE certified

BES PANTER
- Twaron örgü eldiven üzerine koyun derisi ilave edilmiştir
- İnce, dikişsiz örgü, yumuşak ve ergonomiktir
- Yüksek kesilme ve aşınma direncine sahiptir
- Ürünümüz yerli üretim olup, CE sertifikalıdır

- Sheep skin was added on twaron knitted gloves
- Slim, seamless knit, soft and ergonomic
- Has high cut and abrasion resistance
- Our product is domestic production and CE certified

3542C

EN 388 : 2016

3541C

EN 388 : 2016

8

EN 388

EN 388

BES 5002
- Twaron örgü eldiven
- İnce, dikişsiz örgü, yumuşak ve mükemmel el hassasiyeti
- Tek ya da eldiven içerisine koruma amaçlı giyilebilir
- Isıya ve kesilmeye dirençlidir
- Özel beden ölçülerine göre üretim yapılabilir
- Ürünümüz yerli üretim olup, CE sertifikalıdır

- Twaron knitted gloves
- Slim, seamless knit, soft and excellent hand precision
- Can be worn for single or into gloves for protection
- Resistant to heat and cutting
- Can be produced according special size 
- Our product is domestic production and CE certified

BES 5002 A
- Twaron örgü eldiven üzerine koyun derisi ilave edilmiştir
- İnce, dikişsiz örgü, yumuşak ve ergonomiktir
- Isıya ve kesilmeye dirençlidir
- Ürünümüz yerli üretim olup, CE sertifikalıdır

- Sheep skin was added on twaron knitted gloves
- Slim, seamless knit, soft and ergonomic
- Resistant to heat and cutting
- Our product is domestic production and CE certified

9
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BES DERİ ÖNLÜK / LEATHER APRON
- Keçi derisinden mamül, yarma deriden de üretilmektedir.
- Boyun ve yan bağları pamuklu ipten üretilmiş (terletmez) hafiftir
- Kaynak sıçramalarına karşı vücudu koruma amaçlıdır
- Alternatif boylarda üretilmektedir
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Produced from goat leather, is also produced from split leather.
- Neck and side ties are produced from cotton rope (no sweat ), Lightweight
- It is intended to protect the body against spatter of welding
- Completely 100% domestic production, CE Certified

BES KOLLUK / LAW ENFORCEMENT
- Kaynak uygulamalarında koruma ve konfor
- Aşınma ve delinmeye karşı yüksek koruma
- Yarma deri ve keçi derisinden üretilmektedir

- Protection and comfort in welding applications
- High protection against abrasion and puncture
- Produced from split leather and goat skin

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik san. - Otomotiv san. 
All welding applications - Iron and steel institute - Automotive Ind.

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik enstitüsü - Otomotiv ends. - Çapak alma
All welding applications - Iron and steel institute - Automotive ind. - Deburring

EN 388

EN 388

BES TOZLUK / GAITER
- Keçi derisinden üretilmektedir
- Özel cırt bantları sayesinde kolay kullanılır
- Kaynak sıçramalarına karşın etkilidir
- Tamamı %100 yerli üretim, CE Sertifikalı

- Produced from goat skin
- Easy use thanks to its special velcro tape
- Effective against spatters of welding
- Completely 100% domestic production, CE Certified

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Tüm kaynak uygulamaları - Demir çelik san. - Otomotiv san. - Çapak alma
All welding applications - Iron and steel institute - Automotive ind. - Deburring

EN 388
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BES İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez: Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 65   BURSA / TÜRKİYE     
Fabrika: Bursa İhtisas Deri OSB 15. Sk. No: 10 Nilüfer / BURSA
Tel: +90 224 254 17 70 | +90 224 272 14 44  Fax: +90 224 254 55 45

E-mail: bes@bursaeldiven.com   www.bursaeldiven.com

www.kosgeb.gov.tr

Baskı: 06.05.2016

Elleriniz Bizimle Güvende...
Your Hands Are in Safe With Us
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