
daha fazla koruma, daha fazla güç.
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DIŞARIDAKİ 
ZORLUKLARA KARŞI
GÖREV ELDİVENLERİ
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Dış Dünya zorluklarla doludur. Bu zorlukları her zaman karşılayan ekipmanlarla hazırlıklı 
 

olmalısınız. KinetiXx tarafından üretilen yüksek performanslı eldivenler bu gereksinimleri 
 

kumaşlardan ve özel derilerden yapılmış olup, giyinme konforunun ve nefes alabilirliğinin
 

yanı sıra nem koruması ve aleve dirençlilik, kesilmeye dirençlilik gibi  güvenlik standartları 
 

ile güvenilirlik oluşturmaktadır. Kinetixx taktik eldivenleri çeşitli uygulamalar için geliştirilmiştir  
 

W+R özel çözümler sunar
Uygulama alanınız için özel bir çözüm arıyor musunuz? Burada W + R'de, özellikle ihtiyaçlarınız

 

doğrultusunda görev eldivenlerinin imalatına ve geliştirilmesine tam bir hizmet sunabiliriz.
 

The outside world is full of challenges. You need to be prepared for them. With equipment 
that meets these challenges at all times. The high-performance gloves by KinetiXx meet these 

 
as special leathers, they set new standards in reliability and safety such as cut resistance, 

 
The KinetiXx tactical gloves have been developed for a variety of applications and are  

W+R o ers tailored solutions
Are you looking for a tailored solution for your area of application? Here at W+R, we can  
offer you a full service from advice and development to the manufacture of tactical gloves 
especially tailored to your requirements.
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,

ve kapsamlı bir şekilde belgelendirilmiştir.



YENİLİK
VE GELENEK
ÜRÜNÜ

YILINDAN BERİ
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1928



W+R’nin geriye dönüp baktığında ardında 90 yıllık geleneğini  
ve eldiven üretimindeki uzmanlığını görülür. Almanya'nın
Neuhausen şehrinden tabakacı Jakob Weiblen ve kayınbiraderi
eldivenci Theodor Rümmelin tarafından bir aile şirketi olarak
1928 yılında kurulmuştur. 1936 yılında W+R Metzingen şehrine
taşınır ve ilk eldiven fabrikasını kurar. Başlangıçta, sürücü ve
deri iş eldivenleri üretilir daha sonra ilk plastik eldivenler
eklenir. 1980'lerin sonunda, iş segmentleri eldiven geri dönü- 
şüm, temizlik, onarım ve kiralama şirket aktivitelerine eklenir. 

Eldivenler W+R tarafından  teknik yenilik ve güvenilirlik ile ka-
rakterizedir. Sanayiye, yetenekli el sanatlarına ve ticarete, yerel
yönetimlere, polis ve silahlı kuvvetlere aranan bir tedarikçi olarak, 
Dünyanın her yerindeki müşterilerimiz, modern laboratuvar, kesim,
dikiş ve kalite kontrol bölümleri ile onlarca yıllık deneyimimize ve 
şirket içi geliştirme departmanımıza güvenmektedir.

1936 yılında W+R Eldiven Fabrikası 

W+R glove factory in 1936

W+R looks back over 90 years of tradition and expertise  

in the manufacturing of gloves. The family business was 

 established way back in 1928 by the tanner Jakob  Weiblen 

and his brother-in-law, the glove maker Theodor Rümmelin  

in Neuhausen an der Erms. W+R then moved to the neigh-

 

scene later. At the end of the 1980s, the company expanded 

into glove recycling, cleaning, repair and rental. 

Gloves by W+R are characterised by their technical innovation 

and reliability. As a sought-after supplier to industry,  skilled 

crafts and trades, local authorities, the police and armed 

forces, customers all over the world rely on our decades of 

experience and our in-house development department, with 

its modern laboratory, cutting, stitching and quality control 

sections.

Şirketimizin Kurucusu  
Tabakacı Jakob Weiblen

Our company founder,  
tanner Jakob Weiblen
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X-SIREX
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•  Yüksek konfor özelliği ile kolay arama, ateşleme ve görev eldiveni
•  El için mükemmel ergonomik uyum
•  Elin üzerinde olan elastik malzeme ile hareket serbestliği
•  İyi derecede aşınma dirençliği 
•  
•  Velcro (cırt cırtlı) bağlayıcı ile kolay taşıma özellikli

•  Light search, shooting and tactical glove with high level of wearing comfort
•  
•  Full range of movement thanks to bi-elastic material on the back of hand
•  Good abrasion resistance
•  Good grip thanks to digital leather on palm
•  

UYGULAMA ALANI / AREA OF APPLICATION

S – XXL

BEDENLER / SIZES

SCHWARZ  BLACK

Tüm genel resmi operasyonlar ve yüksek derecede dokunma ve el becerisi gerektiren aramalar için uygundur.  
Atış eğitimi için idealdir.

Ergonomik
Şekil

Hassas Dokunma
Özelliği

Askeri Özel
Kuvvetler

 Genel PolisÖzel Harekat
Polisi

3112

Avuç içindeki dijital deri özelliği ile iyi kavrama



X-LIGHT

2121
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•  
•   
•      
•     
•   
•  
•  
•  
•  

•  Light operations glove with high level of wearing comfort
•  Extremely tactile
•  
•  Synthetic leather reinforcements on back of hand 
•  Breathable
•  Good grip thanks to synthetic leather on the palm
•  Touchscreen capability
•  Eyelets to fasten onto carabiner
•  

S – XXL

BEDENLER / SIZES

SCHWARZ  BLACK

COYOTE

CAMOUFLAGE

Tüm genel resmi veya askeri operasyonlar ve yüksek derecede dokunma ve el becerisi gerektiren aramalar için uygundur. 

UYGULAMA ALANI / AREA OF APPLICATION

Ergonomik
Şekil

Dokunmatik
Ekran Özelliği

Nefes Alabilir
Özellik

Özel Harekat
Polisi

Genel Polis

    

İyi derecede dokunsal
Ele için mükemmel ergonomik uyum
Avuç içi sentetik deri ile güçlendirilmiş 
Nefes alabilir özellikli 
Sentetik deri yardımıyla iyi kavrama
Dokunmatik ekran özellikli
Karabina tutturmak için kopça gözü  
Velcro (cırt cırtlı) bağlayıcı ile kolay taşıma özellikli



X-PECT

2121
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•  Yüksek konfor özelliği ile taktik operasyonlar için dokunsal eldiven
El için mükemmel ergonomik uyum 
Avuç içindeki sentetik deri yardımıyla iyi kavrama
Avuç içi dijital deri ile güçlendirilmiş 
Dokunmatik ekran özellikli
El bileği ve parmaklar üzerinde TPE yumuşak koruyucular

Karabina tutturmak için kopça gözü 
Velcro (cırt cırtlı) bağlayıcı ile kolay taşıma özellikli

•  
•  
•  
•  
•   

 
•
  •
  

•  Tactile glove for tactical operations with high degree of wearing comfort
•  
•  Good grip thanks to synthetic leather on the palm
•  Digital leather reinforcements in the palm
•  Touchscreen capability
•   

enabling light and pleasant bending of hand.
•  Eyelets to fasten onto carabiner
•  

UYGULAMA ALANI / AREA OF APPLICATION

S – XXL

BEDENLER / SIZES

SCHWARZ  BLACK

COYOTE

CAMOUFLAGE

Savaşta, tüm taktik operasyon takımları, özel komandolar ve özel kuvvetler için uygundur.

Perfect for all tactical operation teams, special commandos and special units in combat operations

Ergonomik
Şekil

Dokunmatik
Ekran Özelliği

Darbe
Koruması

 Kentsel
alanlarda ve
arazilerde

askeri
operasyonlar

 

Askeri Özel
Kuvvetler

Genel PolisÖzel Harekat
Polisi



X-PRO

2121
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•  Yüksek konfor özelliği ile taktik operasyonlar için dokunsal eldiven
El için mükemmel ergonomik uyum
Avuç içindeki  sentetik deri yardımıyla iyi kavrama
Avuç içi dijital deri ile güçlendirilmiş
Dokunmatik ekran özellikli
El arkasında anatomik şekilli yumuşak koruyucular
Karabina tutturmak için kopça gözü 
Velcro (cırt cırtlı) bağlayıcı ile kolay taşıma özellikli

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  Glove for tactical operations with high degree of  
wearing comfort

•  
•  Good grip thanks to synthetic leather on the palm
•  Digital leather reinforcements in the palm
•  Touchscreen capability
•  Anatomically pre-formed soft protector on back of hand
•  Eyelets to fasten onto carabiner
•  

S – XXL

BEDENLER / SIZES

SCHWARZ  BLACK

COYOTE

CAMOUFLAGE 

Savaşta, tüm taktik operasyon takımları, özel komandolar ve özel kuvvetler için uygundur

Perfect for all tactical operation teams, special commandos and special units in combat operations

UYGULAMA ALANI / AREA OF APPLICATION

Ergonomik
Şekil

Kentsel
alanlarda ve
arazilerde

askeri
operasyonlar

 

Özel Harekat
Polisi

Askeri Özel
Kuvvetler

 Genel PolisDokunmatik
Ekran Özelliği

Darbe
Koruması



X-TREM
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•  Yüksek konfor özelliği ile taktik kullanım için alev ve kesilmeye karşı
dirençli eldiven
El için mükemmel ergonomik uyum
Avuç içindeki dijital deri ve başparmak ile işaret parmağı arasındaki
takviye sayesinde iyi kavrama ve yüksek derecede aşınma direnci
Bilek ve parmak uçlarında deri ile güçlendirilmiş koruyucu
Yüksek elastik ve aleve dayanıklı aramid örgü, bilek ve parmakların bükülme
bölgeleri üzerindedir
Birinci parmak kemiği ve elin arkasında yüksek seviyede enerji emilimi ve
Memory-Fonksiyon ile önceden oluşturulmuş anatomik yumuşak koruyucu
Velcro (cırt cırtlı) bağlayıcı ile kolay taşıma özellikli

 

•  
•   

•   
•
   
•
  
•
  

•  Flame- and cut-resistant glove for tactical operations with high degree of  
wearing comfort

•  
•  Good grip and high abrasion thanks to digital leather on the palm and  

•  
•  

•  Anatomically pre-formed soft protector with memory function and high level of 

•  

SCHWARZ  BLACK

COYOTE

BEDENLER / SIZES

S – XXL



3334B 4XXXXX
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UYGULAMA ALANI / AREA OF APPLICATION

Savaşta, tüm taktik operasyon takımları, özel komandolar ve özel kuvvetler için uygundur

Perfect for all tactical operation teams, special commandos and special units in combat operations

Ergonomik
Şekil

Darbe
Koruması

Kentsel
alanlarda ve
arazilerde

askeri
operasyonlar

 

Askeri Özel
Kuvvetler

 Genel PolisÖzel Harekat
Polisi

Kesilmeye Karşı
Dirençli



X-ANAX

2111
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•  Yüksek beceri gerektiren görev eldiveni
El için mükemmel ergonomik uyum
Yumuşak ve ha�f malzemeler sayesinde yüksek kullanım konforu
Deri kullanımlı genişletilmiş manşet
Avuç içindeki deri ile iyi kavrama ve iyi dokunulurluk
Dokunmatik ekran özellikli

•  
•  
•  
•  
•  

•  Glove for operations requiring a high degree of dexterity
•  
•  High level of wearing comfort thanks to soft and light materials
•  Extended wristband with leather insert
•  Good grip and tactility thanks to leather on the palm
•  Touchscreen capability

UYGULAMA ALANI / AREA OF APPLICATION

S – XXL

BEDENLER / SIZES

SCHWARZ  BLACK

Tüm el becerisi gerektiren pilotlar ve operasyonlar için uygundur. 
Örneğin, keskin nişancı.

 

Perfect for pilots and for operations requiring extreme dexterity e.g. target shooting Special Task Force

Ergonomik
Şekil

Dokunmatik
Ekran Özelliği

Özel Harekat
Polisi

Askeri Özel
Kuvvetler

 Polis Keskin
Nişancı

Operasyonları

Hava
Kuvvetleri
Helikopter
Birimleri

Hassas Dokunma
Özelliği



X-CONDOR

2121 4XXXXX
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• 
•   

• 

•  
•  Good abrasion resistance and grip – even in wet 

conditions thanks to extremely resilient full-
grain leather

•  Perfectly tailored to your operation 

S – XXL

BEDENLER / SIZES

GRÜN  GREEN

UYGULAMA ALANI / AREA OF APPLICATION

Örneğin, hedef atışı

SCHWARZ  BLACK

Askeri Özel
Kuvvetler

 Keskin Nişancı
Operasyonları

Hava
Kuvvetleri
Helikopter
Birimleri

Alev
Geciktirici 

Hassas Dokunma
Özelliği 

Özel Harekat
Polisi

Alev geciktirici ve son derece dokunsal
İyi derecede aşınmaya karşı dirençli ve ıslak
koşullarda bile iyi kavrama 
Operasyonlar için mükemmel seçim

  Pilotlar ve yüksek el becerisi gerektiren operasyonlarda alev geciktirici eldivenler için mükemmeldir



X-BUTHUS
•  Yüksek beceri gerektiren görev eldiveni

El için mükemmel ergonomik uyum 
Yumuşak ve ha�f malzemeler sayesinde yüksek kullanım konforu 
Mükemmel uyum için bilekte genişletilmiş manşet
Avuç içindeki  deri ile iyi kavrama ve iyi dokunulurluk
Avuç içi ve elin arkası dijital deri ile güçlendirilmiş
Başparmak tabanında dolgu malzemesi
Çıkarılabilir tetik parmağı için dikiş koruyucusu
Dokunmatik ekran özellikli

•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  

• Glove for operations requiring a high degree of dexterity
• 
• High level of wearing comfort thanks to soft and light materials
•  Extended wrist band with elastic band on wrist and sleeve cuff 

• Good grip and tactility thanks to leather in the palm
• Digital leather reinforcements on back of hand and palm
• Cushioning at base of the thumb
• 
• Touchscreen capability

S – XXL

BEDENLER / SIZES

SCHWARZ  BLACK

14  

•



2112
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UYGULAMA ALANI / AREA OF APPLICATION

Pilotlar ve tüm el becerisi gerektiren operasyonlar için uygundur. Örneğin, hedef atışı, Özel Görev Gücü

Perfect for pilots and for operations requiring extreme dexterity e.g. target shooting, Special Task Force

Ergonomik
Şekil

Dokunmatik
Ekran Özelliği

Özel Harekat
Polisi

Askeri Özel
Kuvvetler

Keskin Nişancı
Operasyonları

Hava
Kuvvetleri
Helikopter
Birimleri

 Hassas Dokunma
Özelliği 



X-VIPER

3543
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• Anatomik arama ve görev eldiveni
Su geçirmezlik ve nefes alabilirlik özellikli.
İyi derecede aşınmaya karşı dirençli ve ıslak koşullarda bile iyi kavrama
(Avuç içinde su geçirmez tabakalı ağır iş amaçlı kullanılan sırçalı deri )
EN 388 uyarınca yüksek kesilmeye karşı koruma sınıfının (5.sınıf) özelliklerine sahip.
Lastikli bant ve velcro (cırt cırtlı) bağlayıcı ile mükemmel uyum

• 
•   

• 
• 

•  Anatomical search and tactical glove
• Waterproof and breathable
•   Good abrasion resistance and grip – even in wet conditions thanks to  

resilient full-grain leather with water-repellent special tanning in the palm
• Highest cut protection class 5 in accordance with EN 388 on the palm
• 

UYGULAMA ALANI / AREA OF APPLICATION

S – XXL

BEDENLER / SIZES

SCHWARZ  BLACK

Tüm genel resmi operasyonlar ve yüksek derecede dokunma ve el becerisi gerektiren aramalar için uygundur

KavramaSu Geçirmez /
Sıvı Geçirmez

Kesilmeye
Dayanıklı

Nefes Alabilir
Özellik

Aşınmaya
Dayanıklı

 Kötü Hava
Koşullarında
Operasyonlar

Genel Polis



X-MAMBA

3543
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•   Anatomik arama ve görev eldiveni
 İyi derecede aşınmaya karşı dirençli ve ıslak koşullarda iyi kavrama
 (Avuç içinde su geçirmez tabakalı ağır iş amaçlı kullanılan sırçalı deri) 
 EN 388’e göre kesilmeye karşı koruma sınıfının (5.sınıf) özelliklerine sahip 
 Lastikli bant ve velcro (cırt cırtlı) bağlayıcı ile mükemmel uyum  
 Saat kullanım özellikli ve bilekte saat uyarlamasıyla kullanım rahatlığı 
 Karabina ilmek

•   
 

•  
•  
•   
•  

•  Anatomical search and tactical glove
•  Good abrasion resistance and grip – even in wet conditions thanks to 

resilient full-grain leather with water-repellent special tanning in the palm
•  Highest cut protection class 5 in accordance with EN 388 on the palm
•  
•  Watch insert – watch-adapt on wrist – increased wearing comfort
•  Carabiner loop

S – XXL

BEDENLER / SIZES

SCHWARZ  BLACK

UYGULAMA ALANI / AREA OF APPLICATION

Tüm genel resmi operasyonlar ve yüksek derecede dokunma ve kesilmeye karşı dirençli aramalar için uygundur

KavramaKesilmeye
Dirençli

Aşınmaya
Dayanıklı

 Askeri Özel
Kuvvetler

 Genel PolisÖzel Harekat
Polisi



X-ROPE
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•
  

•
   

•
  •
  

•  Outside-hand one-layer system in 3D design developed for professional abseiling 
on fast and rappelling ropes: Controlled abseiling (speed adjustment, stopping 

 

anatomical adjustment of palm, reinforcements on outside hand and palm along 
rope wear area

•  Palm 3D design with volcano technology: thermally insulated with air cushion, no 

•  
•  Hard protectors o back of hand, well placed ergonomically and for rope guidance

S – XXL

BEDENLER /  SIZES

SCHWARZ  BLACK

Eldivenin dış kısmında, halatlardan profesyonel iniş için geliştirilen 3 boyutlu
tasarımlı tek katmanlı sistem bulunur. Eldiven, kontrollü iniş (hız ayarı, ipte durma),
yüksek kesime karşı dayanıklılık, tetiğe özel tasarlanmış dokunsal çekim parmağı,
yüksek ısı ve aleve karşı dayanıklılık, avuç içi anatomik ayarına bağlı düşük eğilme
direnci, halat boyunca dış ve iç taraftan takviye özelliklerine sahiptir
Avuç içi Volkan teknolojisi ile 3 boyutlu tasarımla yapılmıştır. Isı yalıtımlı termal
hava yastığı bulunur. Maksimum kavrama sayesinde parmak bükülme riski yoktur.
Yüksek ısı ve aleve karşı dayanıklıdır
Elin arkası alev geciktirici malzeme ile üretilmiştir
El arkasına iyi yerleştirilmiş sert koruyucu ile ergonomik bir halat yönlendirmesi
yapılmıştır

 
 



45424XXXXX
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Helikopterden ve binalardan profesyonel inişler için uygundur

Perfect for professional abseiling from helicopters and buildings

UYGULAMA ALANI / AREA OF APPLICATION

Alev
Geciktirici

 Hızlı
Kavrama

Darbe
Koruması

Özel Harekat
Polisi

Askeri Özel
Kuvvetler

 Hava
Kuvvetleri
Helikopter
Birimleri

 Aşınmaya
Dayanıklı

 Kesilmeye
Dayanıklı



www.wr-turkey.com/kinetixx

W+R TURKEY ELDİVEN A.Ş.
Bu katalogdaki metin, resim ve diğer tüm bilgiler ürünlerin mevcut durumunu
gösterir. Yazdırma hatalarına ve / veya ürün değişikliklerine / iyileştirmelerine
bağlı değişiklikler saklıdır.
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