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TurtleSkin BRAVO
Oddychający materiał w połączeniu z poszy-

ciem aramidowym o wysokiej elastyczności 
stanowi doskonałą ochronę przed przecięciem 

i przekłuciem na wnętrzu dłoni i palcach. 
Model:  Rozmiar:

TS2004XS  XS
TS2004S  S

TS2004M  M
TS2004L  L

TS2004XL  XL
TS2004XXL  XXL

ochrona osobista
Ochrona osobista TurtleSkin® 
Brytyjska firma TurtleSkin specjalizuje się w produkcji środków ochrony osobistej, wykorzystując 
najbardziej gęsty splot włókien aramidowych, jaki kiedykolwiek osiągnięto na świecie. Technologia 
zastosowana w produkcji splotu pozwoliła uzyskać materiał lekki i elastyczny, jednocześnie odpor-
ny na przecięcia i przekłucia. W zależności od rodzaju produktu, środki ochrony TurtleSkin są od 
91% do 264% bardziej odporne na przekłucia niż standardowa skóra wykorzystywana do szycia 
rękawic. Przy grubości splotu cieńszej niż trzy kartki papieru, otrzymujemy ochronę, która gwa-
rantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa bez ograniczania swobody i precyzji ruchów. 
Włókna aramidowe są produkowane przez firmę Warwick Mills w USA, która od 1870 r. specja-
lizuje się w produkcji wytrzymałych tkanin. Począwszy od Denimu. Splot aramidowy TurtleSkin 
został wybrany przez NASA jako element poszycia wahadłowców oraz do ochrony lądownika 
Curiosity w czasie lądowania na Marsie. 

Rękawice ochronne

TurtleSkin ALPHA 
Doskonała odporność na cięcia i przekłucia, wszyte płaty 
zmiękczające, poprawiające chwyt i komfort. Posiadają 
dodatkowe ocieplenie. 
Model: Rozmiar:
TS2003XS XS
TS2003S S
TS2003M M
TS2003L L
TS2003XL XL
TS2003XXL XXL
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TurtleSkin SEARCH
Produkt jest dedykowany do przeszukań 

o podwyższonym ryzyku. Dodatkowe 
wzmocnienie wnętrza rękawic chroni 
dłonie przed przekłuciem i przecięciem. 

Zapewniają 11 razy większą ochronę 
niż klasyczne rękawice ochronne 
przed igłą G28 – najczęściej stoso-
waną igłą przez osoby uzależnione. 

Model: Rozmiar:
TS1001XS XS
TS1001S S

TS1001M M
TS1001L L

TS1001XL XL
TS1001XXL XXL

TurtleSkin DUTY
Niezwykle wygodne i elastyczne rękawice, 
dobrze przylegające o wysokiej odporność 
na przekłucie igłami G28 znakomicie sprawdzają 
się zarówno w krótkotrwałym, jak i długo-
trwałym użytkowaniu.
Model: Rozmiar:
TS1003XS XS
TS1003S S
TS1003M M
TS1003L L
TS1003XL XL
TS1003XXL XXL

Znajdź swój rozmiar rękawic
Aby uzyskać najwyższy komfort, ochronę i satysfakcję, rozmiary 
TurtleSkin Glove są oparte na dokładnych pomiarach ręcznych.
Aby znaleźć najlepszy rozmiar rękawic, proszę korzystać z tabel 
rozmiarowych.
UWAGA: Użyj pomiaru szerokości lub długości dłoni od nad-
garstka do końca najdłuższego palca, aby znaleźć swój rozmiar. 
Większa wartość określa Twój rozmiar. 

ochrona osobista
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Tabela rozmiarowa: 
Pomiar szerokości dłoni: Owiń taśmę pomiaro-
wą wokół dominującej ręki, tuż pod kostkami 
palców, z wyjątkiem kciuka i zaciśnij pięść. 
Pomiar szerokości dłoni – rozmiary: 
15 – 18 cm  XS
18 – 20 cm  S
20 – 23 cm  M
23 – 25 cm  L
25 – 28 cm  XL
28 cm i więcej  XXL

Pomiar długości dłoni: Pomiar od nadgarstka 
do czubka środkowego palca. 

Pomiar długości dłoni – rozmiary:
16 cm  XS
17 cm  S
18 cm  M
19 cm  L
20 cm  XL
21 cm i więcej  XXL
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TurleSkin NYDoCS
Rękawice stworzone specjalnie dla wydziału peniten-
cjarnego miasta Nowy Jork. Skóra zewnętrzna i pełne  
wewnętrzne wyłożenie materiałem Spectra zapew-
niają ochronę przed przecięciem nożami, szkłem, 
ostrzami chirurgicznymi, żyletkami, etc. 
Model: Rozmiar:
TS2007XS XS
TS2007S S
TS2007M M
TS2007L L
TS2007XL XL
TS2007XXL XXL

TurtleSkin SPECIAL OPS
Rękawice dobrano do trudnych warunków, gdzie 
mogą zaistnieć różnego rodzaju obrażenia dłoni: 
przecięcia, przekłucia, powybuchowe / odłamkowe, 
itp. Wysoki stopień ochrony wnętrza dłoni z elastycz-
nym poszyciem aramidowym części grzbietowej. 
Przedłużony mankiet z elastycznym ściągaczem.
Model: Rozmiar:
TS2005XS XS
TS2005S S
TS2005M M
TS2005L L
TS2005XL XL
TS2005XXL XXL

TurtleSkin PATROL
Zaprojektowane w celu maksymalizacji wyczucia 
broni i mechanizmu spustowego. Posiadają 
specjalne warstwy aramidu, neopre-
nu i sztucznej skóry, zapewniając 
doskonałe wyczucie broni przy 
zachowaniu dobrej ochrony dłoni. 
Dobry komfort termiczny. 
Model: Rozmiar:
TS2006XS XS
TS2006S S
TS2006M M
TS2006L L
TS2006XL XL
TS2006XXL XXL
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Kamizelka / bezrękawnik  
BladeTecT Sleeveless
Wykonana w całości z włókien aramidowych, zapewnia dobrą ochronę przed 
przecięciem. W całości oddychająca powłoka, posiada bawełniane wykoń-
czenie kołnierzyka, zapewniając komfort noszenia na lub pod T-Shirt’em lub 
koszulą. 
Model: Obwód klatki piersiowej:
TS3101MD 96 – 104 cm
TS3101LG 105 – 114 cm
TS3101XL 115 – 125 cm

Kamizelka / koszula z rękawami  
BladeTecT Long Sleeve Vest
Wykonana w całości z włókien aramidowych, zapewnia dobrą ochronę przed prze-
cięciem. W całości oddychająca powłoka, posiada bawełniane wykończenie rękawów 
i kołnierzyka, zapewniając komfort noszenia na lub pod T-Shirt’em lub koszulą. 
Model: Obwód klatki piersiowej:
TS3201MD 96 – 104 cm
TS3201LG 105 – 114 cm
TS3201XL 115 – 125 cm
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Ochrona ciała / kamizelki
Kamizelki TurtleSkin są wykonane z użyciem technologii MFA (Metal Flex Armour), zapewnia-
jąc najwyższy stopień ochrony przed wszelkimi ostrzami, ale także przed szpicami i przebiciem 
punktowym. Doskonale sprawdzają się w działaniach penitencjarnych o różnym stopniu za-
grożenia. System nośny równomiernie rozkłada ciężar na ramiona i plecy. TurtleSkin mogą być 
wyposażone w antybakteryjne powleczenie ze srebrem, które nie tylko eliminuje nieprzyjemne 
zapachy, ale także zabija bakterie MRSA (gronkowiec złocisty), HIV, WZW C. 

TurtleSkin CCVest
Kamizelka którą można nosić 
zarówno na, jak i pod ubraniem. 
Wykonana w technologii MFA 
(Metal Flex Armour) zapewnia 
najwyższy stopień ochrony przed 
przebiciem i przecięciem ostrymi 
narzędziami. Materiał MFA łączy 
w sobie wytrzymałość stali i ela-
styczność materiału, zapewnia-
jąc komfort i bezpieczeństwo 
codziennego użytkowania. 
Kamizelka ma grubość 
1 cm i waży 3 kg.

TurtleSkin  
Cell Extrication Vest
W sytuacjach największego zagrożenia, 
w trakcie tłumienia zamieszek i siłowej 
ekstrakcji z pomieszczeń, aresztów, 
cel, konieczna jest maksymalna ochro-
na ciała. Kamizelka CEV to kombina-
cja metalowych płyt i wytrzymałych 
włókien, wykonana w technologii MFA 
(Metal Flex Armour). Zapewnia unikalną 
ochronę przed ostrymi przedmiotami 
(np. szpicami) i przebiciem, przy zacho-
waniu pełnej funkcjonalności i komforcie 
ruchów. Posiada duże kieszenie zewnętrz-
ne na dodatkowy sprzęt i niskoprofilowy 
kołnierz, który nie utrudnia pracy z heł-
mem. Kamizelka CEV ma grubość 1 cm 
i waży 7,2 kg w wersji bez osłon na ramio-
na i krocze lub 9,5 kg w wersji z osłonami. 

Kamizelki ochronne


