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مالبس العمل المقاومة للهب
بدلة العمل سانكتوم المقاومة للهب - والمقاومة لدرجات الحرارة العالیة المختلفھ

تحفظ من االحتراق في الهواء،�کما أنها غیر قابلھ لتذوب ومن خصائص ھذه
المالبس أنھ غیر قابل لإلشتعال. 

لدینا مجموعھ من التصامیم لتلبیة إحتیاجات وظروف العمل حول العالم،�كما 

أننا نوفر في عدید من التصامیم حسب اإلخیارات. 

ھذا المالبس المقاومة الشعلة مصنوع من قبل شركتنا سانكتوم ورك ویر،�یوفر

راحة البال التي تمكن لمرتدیها للتركیز على المهمة عملھ وأداء أقصى قدر إمكاناتھ  . 

لباس العمل المریح مع خصائص المقاومة للهب وللحراره. ھذا الثوب ھو الخیار المفضل لموظفین  

لموظفین في صناعات تولید الكهرباء والطاقة.في حقول الفط والغاز والصناعات البتروكیماویة وتكریر وأیضا إختیار ممیز 

ھذه المالبس بطبیعتها مصنوع  مع خصائص مقاومة ولن تغسل أو تبلى. 

مریح لإلرتداء - ناعم وقابلھ للتنفس،�نمط التحجیم فسیح ویمكن ارتداءه بسهولھ. 

متانة استثنائیة – یمكن غسلها بسهولھ - النسیج تحتفظ شكلها األصلي - قیمة ممتازة 

قیمة ممتازة - تمتد لحیاة طویلة ومتانة كبیرة. 
تصنیع

ألف ٤.٥الجودة نسیج: دوبونت (تي أم) نومكس (ار) ||| - أي  أو زد / یارد مربع

٩٣تصنیع: % نومكس،�%٥ كیفلر،�% ٢ بي (مكافحة ثابتة) مزیج فرید

من نومكس و دوبونت و كیفلر وألیاف المقاومة.

جيوب   الطراز والتصميم  تصميم ٩
إثنين على الصدر جيب اليساري مع غطاء و مكان للقلم

 وإثنين على جانبين إحدى منھما مع الغطاء،�جيب للمعدات على ساق اليمنى 
- جيبين مع - ممر داخل - إلى المالبس الداخليه   

خط من الخياطة دائمية- 

زر بالقرب من الرقبه   
-

مع معلق المالبس -
خياطه مزدوجه جميع نقاط التوتر على بارالتعليق

-
-

-

-
السوستة حديديه من النوع القوي  مع زرتين وعليھا غطاء -

-

كامل األكمام مع األصفاد قابله للتعديل
وسيع من داخل لتحريك الجسم

جميع األجزاء المعدنيه مختفيه   -
مخيوطه من قبل دوبونت ونومكس وترید   -

مرن مختفي في الوسط والخلف  -

لون ثبات – سھل الحفاظ 

المعاییر 

٢٠٠٨لباس موثق من یو أر أس – أي أس أو   ٩٠٠١:

أ - قابلیة لالشتعال
ب - وصول أللهب

-

ت - إشعاعات الحرارة
-عضو في الترتیب االعتراف لمتعدد األطراف: أي أي أف 

٩٠٠١تسجیل االتحاد في المنظم: أي أس أو  -
یو كي أي أس نظم اإلدارة:  یو كي أي أس ٠٤٣ - -
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كالري مونكس كفرال

طراز وتصمیم المواصفات
لباس العمل المقاومة للهب

خط لتوجیھ إلى الخلف 

بوصة واحدة من الشریط العاكس للضوء

مرن مختفي في الوسط والخلف

كامل األكمام مع مع ذر مختفي 

جيبين في الخلف،�جيب اليمنى 

مع غطاء وذر مختفي لإلغالق 
و جيب اليسرى بديون غطاء 

جیبین للقلم 

السوستة من براس نوع القوي
مع زرتين حديدي لإلغالق 

جيبين على الصدر جيب اليمنى

مع غطاء و مكان للقلم واليسرى
بدون غطاء ومع ذر مختفي لإلغالق 

جيبين مع (ممر داخل) إلى 

المالبس الداخليه

جيب لمعدات 

بوصة  من الشریط العاكس للضوء

أزرق 

غامق    

أحمر   برتقالي   أزرق    أصفر 

خیارات الطراز

یمكننا أن نضع لك علمتك التجاریھ حسب طلبك .  (١

األلوان متوفره حسبما سبق  . (٢

.نحن فنیون في تفصیل وایضا یمكن العمیل أن یأتي بتصمیمھ الخاص (٣

.یمكننا أن ننتج حسب اللون والتصمیم المطلوب من العمیل (٤
.یمكننا أن نوفر العالمھ التجاریھ بالتطریز االلي وشریحة اإلسم وتسمیة الوظیفة (٥

.أف أر – إي أن  الشریط العاكس للضوء العالي٤٧١ )٦
جدول األحجام 

كل ھبھ في البولیثین وعشرین حبات في الكرتون القابل للنقل البحري  
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