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Sandblasting Helmets / Kumlama Maskeleri (Kaskları)  
Kum püskürtme koruyucu kasklar tüm uluslararası gerekliliklere 
uygundur ve CE onaylı ve sertifikalıdır. CE onaylı bir diğer özellik 
ise, üst gövdeyi aşındırıcı darbelere karşı koruyan naylon veya 
deri pelerin ekidir. Temiz hava, CE onaylı bir solunum hortumuyla 
sağlanır. Bir çene kayışı, kaskın gözlerle aynı hizada olmasını 
sağlar ve hareketten bağımsız olarak pozisyonunu korur. 
Çizilmeye karşı dayanıklı ve oldukça dayanıklı olan çoklu güvenlik 
lensleri, lens çerçevesi içinde katmanlar halinde sabitlenmiştir ve 
kolayca değiştirilebilir. 
 
Sandblasting protection helmets comply with all international 
requirements and are CE-approved and certified. Another CE-
approved feature is the nylon or leather cape attachment, which 
protects the upper body against rebounding abrasive. Fresh air is 
supplied via a CE-approved breathing hose. A chinstrap keeps the 
helmet  level with the eyes and maintains position regardless of 
movement. The multiple safety lenses, scratchproof and highly 
durable, are fixed in layers within the lens frame and can be 
easily replaced. 

Heavy-duty Sandblasting Overall / Ağır Hizmet Tipi Kumlama 
Tulum Kumlama tulumları, kumlamada koruma ve konforun 
birbirini tamamladığının göstergesidir. Kumlama tulumunun 
birçok detayı, hareket kabiliyetinden, nefes alabilirlikten ve temel 
konfordan ödün vermeden daha fazla güvenlik için 
oluşturulmuştur. Kumlama takımımız, yüksek kaliteli süet deri 
parçalar ile donatılmış, dayanıklı, yumuşak pamuktan üretilmiştir. 
Bu parça süet deriler, aşındırıcı kumların operatöre çarpmasına 
karşı koruma sağlamak için gövde ve uzuvlar üzerindeki 
noktalarda elbisenin tulumun üzerine yerleştirilmiştir. Kullanıcı 
dostu parçalar ve şeritler, toz ve kirletici maddelerin tulumun 
içine girmesine karşı koruma sağlar. 
 
Blasting overalls are an indicator that protection and comfort 
complement each other in sandblasting. Many details of the blast 
overalls have been created for greater safety without sacrificing 
mobility, breathability and basic comfort. Our blasting overalls is 
made of durable, soft cotton fitted with high quality suede 
leather parts. This parts of suede leather is placed over the suit at 
the points on the torso and limbs to protect against the impact of 
abrasive sands on the operator. User-friendly fasteners and tapes 
protect against the ingress of dust and contaminants into the suit. 
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Sandblasting Gloves / Kumlama Eldivenleri  
Uygun şekilde takılan eldivenler operatör verimliliğini artırır. Kumlama 
kabini kauçuk eldivenleri ve diğer kumlama işlemlerinde kullanılan deri 
eldivenler, tıpkı diğer kişisel koruyucu giysiler gibi, uygun şekilde 
oturup oturmadıklarına bağlı olarak operatör verimliliğini artırabilir 
veya engelleyebilir. Operatörler daha küçük parçaları tutmakta güçlük 
çekiyorsa, karmaşık kumlama uygulamalarıyla uğraşıyorsa veya sık sık 
el yorgunluğu yaşıyorsa, eldivenlerimiz kumlama işleminiz için size 
yardımcı olabilir. 
 
Properly worn gloves increase operator productivity. Sandblasting 
booth rubber gloves, leather gloves used in other sandblasting 
operations, like other personal protective suits, can increase or hinder 
operator efficiency depending on whether they are sitting properly. If 
operators have trouble handling smaller parts, are dealing with 
complex sandblasting applications, or are experiencing frequent hand 
fatigue, our gloves can assist you with your sandblasting process. 
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