
DARBEYE KARŞI 
KORUYUCU KASK

• Kask kabuğu polikarbonat malzemeden yapılmıştır.
• Çok hafif olan kaskımız sadece 750 gr’dır.
• EN1385 standardına uygundur.
• Darbeye karşı üstün koruma sağlar.
• Kulak kısmındaki yüksek kesim geometrisi muhtelif kulaklılar ve benzeri haberleşme cihazlarının rahatlıkla 
 kullanılmasına olanak verir.
• 4 noktadan bağlantılı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli çene kayış sistemi, rahat kullanımı sağlamaktadır.
• Modüler ve hareket ettirilebilir yapıda tasarlanmış darbe emici içlik sistemi azami seviyede darbe koruması ve 
 kullanım konforu sağlar.
• Kask üzerine takılabilecek aksesuarlar için  kask üstüne tekstil fermuarları yerleştirilmiştir.
• Aksesuar taşıyıcı raylar ve GGG montaj yuvası fener, GGG, kamera, fener ve benzeri bir çok aksesuar için platform 
 vazifesi görür.
• Balistik koruma sağlayan kasklarda aynı aksesuar taşıyıcı unsurlara sahip olduğu için balistik koruyucu kask kullanacak 
 personele eğitim amaçlı olarak da kullanılabilir.
• Arama-kurtarma ekiplerinin operasyon personelini, kara deniz ve hava araçlarında araç içi personeli, açık hava sporlarında 
 kullanıcıyı darbelere karşı korur.
• Renk alternatifleri: Haki,  tan, kırmızı, turuncu, sarı ve siyah.
• Beden: M / L – XL / XXL.

Bir UYAR HOLDİNG kuruluşudur.

Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi, 66900 Yerköy, Yozgat
T: 0 (354) 558 11 07 – 08 / F: 0 (354) 558 11 09 

info@garantikompozit.com
www.garantikompozit.com



INTRODUCING OUR NEW
BUMP HELMET

Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S.
Organize Sanayi Bolgesi, 66900 Yerkoy, Yozgat / TURKEY
P: +90 (354) 558 11 07 – 08  /  F: +90 (354) 558 11 09 An UYAR HOLDING subsidiary

info@garanticomposite.com
www.garanticomposite.com

• Made of special polycarbonate material.
• Extremely light-weight product. Only 750 grams !
• EN 1385 Complaint
• Superior protection against impacts.
• High cut design allows usage with telecom devices. 
• 4 point harness with dial adjuster system and nape pad. 
• Modular and special designed liner system. 
• Hook and loop patches for over the helmet accessories. 
• Accessory carriage rails and shroud serve as a platform for T-Lights,  NV goggles, cameras and beacons. 
• Can be used for training purposes by ballistic protectivehelmet users. 
• Protects the operation personnel of search and rescue teams, military vehicle personnel, and people doing 
 outdoor sportsagainst impacts
• Colors : olive, tan, red, orange, yellow and black. 
• Sizes : M/L - XL/XXL


