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Ürün Kataloğu / Product Catalogue

Ekstra Güçlü / Extra Strong

2163
EN388

1X2X
EN420

Ürün Özellikleri ve Avantajları
• Ev işleri, bahçe kullanımı, boya ve inşaat işleri için uygundur.
• Pamuk kaplı iç yüzeyi sayesinde elinizi terletmez.
• Tamamen doğal bir malzeme olan lateksten imal edilmiş olup sağlığa zararlı hiçbir madde içermez.
• Gıda ile temasa uygundur.
• Kaymayı önleyici desenli dış yüzey rahat çalışmanızı sağlar.
• Dayanıklı yapısı ile uzun süreli kullanıma uygundur.

Features and Beneﬁts
• Cleaning and janitorial, agriculture and farming,food processing and handling, poultry processing,
meat processing, kitchen and catering, general house hold use.
• So� and Fluﬀy co�on lining
• Our natural rubber latex gloves are manufactured with highest grade of natural rubber and don’t
contain any harmful substances.
• Raised honeycomb pa�ern provides superior grip in wet and dry working environment.
• Thicker gauge for superior protec�on against abrasion.

Ürün Kodu
Article No

Hammadde
Material

D-100

Doğal Lateks
80 gr +/- 3
Natural Rubber
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Ağırlık
Weight

Uzunluk/mm
Length/mm

Kalınlık/mm
Beden
Thickness/mm Size

Renk
Colour

300 +/- 10

0.55 +/- 0.05

Kırmızı
Red

7½ - 8 - 8½
9 - 9½ - 10
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Sanayi Ekstra Kalın / Industrial Extra Thick

2163
EN388

2X31
EN420

Ürün Özellikleri ve Avantajları
• Sanayinin her alanında kullanıma uygundur.
• Tuğla ve mermer işleri için idealdir.
• Pamuk kaplı iç yüzeyi sayesinde elinizi terletmez.
• Ekstra kalın yapısı ile dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
• Kaymayı önleyici desenli dış yüzey rahat çalışmanızı sağlar.

Features and Beneﬁts
• Building and construc�on sites, chemical handling, maintenance work, agriculture and farming,
metal pla�ng, chemical handling.
• So� and Fluﬀy co�on lining.
• Extra Thicker gauge for superior protec�on against abrasion.
• High performance in marble industry, brick industry.
• Raised honeycomb pa�ern provides superior grip in wet and dry working environment.

Ürün Kodu
Article No

Hammadde
Material

D-200

Doğal Lateks
120 gr +/- 5 300 +/- 10
Natural Rubber
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Ağırlık
Weight

Uzunluk/mm
Length/mm

Kalınlık/mm
Beden
Thickness/mm Size

Renk
Colour

0.80 +/- 0.05

Kırmızı
Red

7½ - 8 - 8½
9 - 9½ - 10
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Sanayi Tuğlacı / Brick Industrial

2163
EN388

3131
EN420

Ürün Özellikleri ve Avantajları
• Sanayinin her alanında kullanıma uygundur.
• Özel tasarımı ile özellikle toprak sanayiinde ve tuğla taşıma için mükemmel performanslıdır.
• Pamuk kaplı iç yüzeyi sayesinde elinizi terletmez.
• Ekstra kalın yapısı ile dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Features and Beneﬁts
• Building and construc�on sites, chemical handling, maintenance work,agriculture and farming,
metal pla�ng, chemical handling.
• Specially designed for brick industry with high performance.
• So� and Fluﬀy co�on lining.
• Extra Thicker gauge for superior protec�on against abrasion.
• Raised pa�ern provides superior grip in wet and dry working environment.

Ürün Kodu
Article No

Hammadde
Material

D-210

Doğal Lateks
140 gr +/- 6 300 +/- 10
Natural Rubber
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Ağırlık
Weight

Uzunluk/mm
Length/mm

Kalınlık/mm
Beden
Thickness/mm Size

Renk
Colour

0.90 +/- 0.05

Kırmızı
Red

8 - 9 - 10
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Sanayi Uzun / Long Cuﬀ Indurtrial

2163
EN388

3141
EN420

Ürün Özellikleri ve Avantajları
• Sanayinin her alanında kullanıma uygundur.
• Metal kaplama sektörü için idealdir.
• Pamuk kaplı iç yüzeyi sayesinde elinizi terletmez.
• Ekstra kalın yapısı ile dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
• Kaymayı önleyici desenli dış yüzey rahat çalışmanızı sağlar.

Features and Beneﬁts
• Shot and sand blas�ng, agriculture and farming, metal pla�ng, chemical handling.
• Extended length - 400mm, heavy duty glove.
• Extra Thicker gauge for superior protec�on against abrasion.
• 100% unﬁlled natural rubber latex for durability and abrasion resistance.
• Raised pa�ern provides superior grip in wet and dry working environment.

Ürün Kodu Hammadde
Article No Material
D-300
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Ağırlık
Weight

Uzunluk/mm
Length/mm

Doğal Lateks
200 gr +/- 10 400 +/- 10
Natural Rubber

Kalınlık/mm
Beden
Thickness/mm Size

Renk
Colour

1.00 +/- 0.05

Kırmızı
Red

8 - 9 - 10
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Süper Nitril
Ürün Özellikleri ve Avantajları
• Genel amaçlı işler için, montaj, otomo�v, yükleme,
taşıma, sanayi ve inşaat alanlarında, tarım ve bahçe
işlerinde kullanıma uygundur.
• Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar
ve konforlu kullanım sağlar.
• Pamuk astarlı dokumaya sahip�r.
• Sarı renkli nitril kaplıdır.

2163
EN388

2111X
EN420

Features and Beneﬁts

Boy
Size

Kaplama Rengi
Coating Colour

Ürün Kodu
Product Code

Koli Miktarı
Package Quantisty

9 -10

Sarı / Yellow

D-400

288 Çi� / 288 Pairs

• This product can be used as a general purpose glove in
various manual handling applica�ons including assembly,
packaging, construc�on, automo�ve manufacturing and
industrial produc�on as well as gardening.
• The ergonomic design and premium quality elas�c kni�ed
cuﬀ ensures controlled grip and advanced comfort.
• Co�on lining weaving.
• Yellow coloured nitrile coa�ng.

D2 Nitril
Ürün Özellikleri ve Avantajları

2163
EN388

3121X
EN420

Boy
Size

Kaplama Rengi
Coating Colour

Ürün Kodu
Product Code

Koli Miktarı
Package Quantisty

9 -10

Sarı / Yellow

D-600

288 Çi� / 288 Pairs
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• Tüm endüstri kollarında genel amaçlı işler için, montaj ve
mekanik işleri,otomo�v, yükleme, sanayi ve inşaat
alanlarında kullanıma uygundur.
• Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve
konforlu kullanım sağlar.
• Aşınmaya ve yır�lmaya karşı direnç sağlar.
• Pamuk astarlı dokumaya sahip�r.
• Sarı renkli nitril kaplıdır

Features and Beneﬁts
• This product can be used as a general purpose glove in
various manual handling applica�ons including assembly,
packaging, construc�on, automo�ve manufacturing and
industrial produc�on as well as gardening.
• The ergonomic design and premium quality elas�c kni�ed
cuﬀ ensures controlled grip and advanced comfort.
• Co�on lining weaving.
• Resistant to abrasion and tear.
• Co�on lining weaving.
• Yellow coloured nitrile coa�ng
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Gold Nitril
Ürün Özellikleri ve Avantajları
• Tüm endüstri kollarında genel amaçlı işler için, montaj ve
mekanik işleri,otomo�v, yükleme, sanayi ve inşaat
alanlarında kullanıma uygundur.
• Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve
konforlu kullanım sağlar.
• Aşınmaya ve yır�lmaya karşı direnç sağlar.
• Pamuk astarlı dokumaya sahip�r.
• Sarı/Lacivert renkli nitril kaplıdır.

2163
EN388

2122
EN420

Boy
Size

Kaplama Rengi
Coating Colour

Ürün Kodu
Product Code

8 - 9 - 10 Sarı / Yellow
D-500
Lacivert / Dark Blue

Features and Beneﬁts

Koli Miktarı
Package Quantisty

250 Çi� / 250 Pairs

• This product can be used as a general purpose glove in
various manual handling applica�ons including assembly,
packaging, construc�on, automo�ve manufacturing and
industrial produc�on as well as gardening.
• The ergonomic design and premium quality elas�c
kni�ed cuﬀ ensures controlled grip and advanced comfort.
• Co�on lining weaving.
• Resistant to abrasion and tear.
• Co�on lining weaving.
• Yellow/Dark blue coloured nitrile coa�ng.

D7 Nitril
Ürün Özellikleri ve Avantajları

2163
EN388

3131X

• Genel işler, otomo�v ve makine, montaj, bakım, bahçe,
depolama, yükleme, paketleme ve ambalajlama gibi
işler için uygundur.
• Aşınma ve yır�lmaya karşı dirençlidir.
• Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık
gösterir.
• Özel kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum sağlar.
• Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaş�rır.
• Beyaz polyester örme üzerine sarı nitril kaplıdır

EN420

Features and Beneﬁts

Boy
Size

Kaplama Rengi
Coating Colour

Ürün Kodu
Product Code

Koli Miktarı
Package Quantisty

9 -10

Sarı / Yellow

D-700

288 Çi� / 288 Pairs
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• This product can be used as a general purpose glove in
various manual handling applica�ons including assembly,
packaging, construc�on, automo�ve manufacturing and
industrial produc�on as well as gardening.
• Resistant to abrasion and tear.
• Durable against oil and grease due to its full coa�ng.
• The special design ensures a maximum comfort.
• Seamless polyester kni�ng supports breathability
to the hand.
• White polyester kni�ng with yellow coloured nitrile
coa�ng.
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ALBİ LATEKS ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MERKEZ OFİS / Head Oﬃce
İkitelli O.S.B. Metal İş Sanayi Sitesi
8. Blok No: 17 Başakşehir / İstanbul / Türkiye
+90 (212) 549 67 27 Pbx
info@albi.com.tr
Fabrika / Factory
Gölkent Mahallesi Çevrik Caddesi
No : 2 Ferizli / Sakarya / Türkiye
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