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 Prevent & Deloza بعد سنوات من الخربة املهنية والطموحات العالية، يسعد رشكة

مواجهة أحدث التحديات. نحن متخصصون يف تصميم وتصنيع مالبس العمل الواقية 

حسب الطلب. توفر مالبسنا املريحة والعملية حامية فعالة من خالل استخدامنا 

لألقمشة عالية الجودة، كام وتضمن يف نفس الوقت التنقل املريح للمستخدم. نحن 

ملتزمون بتقديم الحلول األكرث تقدًما بطريقة فعالة من حيث التكلفة وضامن تطوير 

منتجاتنا باستخدام أحدث التقنيات واملعرفة الفنية.



إنها أبسط املنتجات وأكرثها فعالية ينصح بها يف الظروف البيئية شديدة الحرارة. 

مثال عىل ذلك هو »الدروع الواقية املنعشة ». تم تطوير » الدروع الواقية 

املنعشة » يف Prevent & Deloza بالتعاون مع القوات املسلحة والرشطة 

خصيًصا ليتم ارتداؤها تحت الحامية الباليستية. يعد نظام التربيد غري املبارش 

مناسبًا للغاية لالستخدام يف ميدان العمل ألنه يوفر حالً للتربيد املحيل للجسم. 

من السهل معالجته وصيانته وإعادة تنشيطه بعد االستخدام.

تم دمج أنظمة الجمع متعددة املواد يف قمصان التربيد وأغطية الخوذة وأرجل 

البنطلون ومنصات الكوع. تستمر تأثريات التربيد ألكرث من 12 ساعة يف االستخدام 

النشط. بعد 12 ساعة، ميكن نقع الوسادات القابلة لإلزالة بسهولة يف املاء إلعادة 

تنشيط تأثري التربيد. لذلك فإن املاء هو الرشط الوحيد لالستخدام الناجح لهذا 

املنتج. 

ال تساعد هذه املنتجات يف الحفاظ عىل درجة حرارة الجسم الطبيعية فحسب، 

بل توفر أيًضا أداء بدنيًا أعىل وأكرث أمانًا للمستخدم.

الدروع الواقية 

املنعشة



cold hot

21.2°C 24.9°C
 درجة مئوية يف 

االستخدام فقط

منتجات الرشكة

القمصان القتالية والقمصان ذات الحامية الباليستية 

والسرتات الواقية من الرصاص وحشوات الخوذة.

وظيفي

تستمر التأثريات ألكرث من 12 ساعة؛ بعد ذلك، ميكن 

إزالة الضامدات بسهولة ونقعها يف املاء إلعادة تنشيط 

التأثري.

سهل االستخدام

يستغرق التدريب أقل من دقيقتني. ينصح به لجميع 

املواقف العسكرية.

تأثري التربيد

يضمن الجمع بني أنظمة التربيد والتبخري التربيد 

مبقدار 3 درجات مئوية إضافية بعد 30 دقيقة فقط 

من النشاط.
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حل Prevent&Deloza بعد 30 دقيقة من النشاط 

)يسار( ؛ منافس راسخ من أوروبا )ميني(.



قميص مع حامية باليستية باإلضافة 

إىل مقاومة جزئية للطعن والقطع.

MA036 :رقم املنتج

يتكون القميص ذو الحامية الباليستية باإلضافة إىل املقاومة الجزئية للطعن 

والقطع من سرتة داعمة مع إدراجني )يف األمام والخلف( تحمي الجسم من 

املقذوفات القياسية التي يتم إطالقها من املسدسات اليدوية وهي مقاومة جزئيًا 

للجروح والطعنات بالسكاكني واألشياء الحادة. إنه مصمم ليتم ارتداؤه تحت الزي 

الرسمي وميكن إخفاؤه.

جيب بطانة ذو تربيد داخيل

بطانة واقية للصدر

بطانة واقية للظهر

تعديل سحاب

الخصائص: مواد عالية الجودة، وظيفة مضادة للبكترييا، تبديد فعال للرطوبة.

5XL 2 إىلXS :املقاسات

الحامية الباليستية: حسب الطلب

تنظيم حراري

مزود مبسامات للتهوئة 

حركة ديناميكية 

حامية من القطع

ارتداء خفي





قميص مع حامية باليستية باإلضافة إىل 

مقاومة جزئية للطعن والقطع وحامية 

جانبية إضافية
MA036_S4 رقم املنتج: 

هذا القميص ذو الحامية الباليستية باإلضافة إىل املقاومة الجزئية للطعن والقطع 

يشبه الطراز MA036 ويتكون من قميص داعم مع إدراجني )يف األمام والخلف( 

يحمي الجسم من املقذوفات القياسية التي يتم إطالقها من املسدسات اليدوية، 

وهو مقاوم جزئيًا للجروح والطعنات بالسكاكني واألشياء الحادة. مينح نوع القميص 

S4_MA036 أيًضا حامية جانبية إضافية. القميص مصمم ليتم ارتداؤه تحت الزي 

الرسمي بحيث يكون خفيًا تحت املالبس. اإلصدار BR163 مزود بأرشطة متر فوق 

الكتف، ومواد أكرث صالبة معدة لالستخدام الخارجي.  

الخصائص: مواد عالية الجودة، وظيفة مضادة للبكترييا، تبديد فعال للرطوبة. 

5XL 2 إىلXS :املقاسات

الحامية الباليستية: حسب الطلب

تنظيم حراري

مزود مبسامات للتهوئة

حركة ديناميكية

ارتداء خفي

جيب بطانة ذو تربيد داخيل

بطانة واقية للصدر

بطانة واقية للظهر

حامية جانبية إضافية

حزام فيلكرو للتعديل







شرتة الوقاية من املقذوفات
BR152 رقم املنتج: 

تسمح سرتة الحامية الباليستية للمستخدم بإدخال حامية باليستية ناعمة وصلبة. 

 Molle ميكن ارتداؤها فوق الزي الرسمي ، ولكن تكمن قيمتها املضافة يف نظام

لرتكيب معدات إضافية وكذلك يف إمكانية تعديلها وفًقا لقياس أي فرد. 

الخصائص: نظام Molle ، خيار إلدخال حامية باليستية ناعمة أو صلبة

5XL 2 إىلXS :املقاسات

الحامية الباليستية: حسب الطلب

مضاد للامء 

حركة ديناميكية

تنظيم حراري

مرفق فيلكرو لبطاقات األسامء

رشيط فيلكرو لتعديل جزء الكتف

نظام Molle لرتكيب معدات إضافية

جيب داخيل للوح الحامية الباليستية الصلبة

حزام تركيب مرن

سحاب



5XL 2 إىلXS :املقاسات

الخصائص:   خيار الستخدام ملحق الحامية من الطعن قابل للتغيري  ومشبك 

رسيع التحرير ونظام Molle لرتكيب املعدات وإمكانية إرفاق العديد من 

الحقائب 

حركة ديناميكية

حامية الطعنة

حزام العمليات التكتيكية
PA006_S رقم املنتج: 

حزام تكتييك مزود مبلحق حامية من الطعن قابل للتغيري ومشبك رسيع التحرير 

وحامالت ونظام Molle للمعدات أو الحقيبة )كيس( املالمئة. يوفر العرض 

والتصميم املريح أقىص درجات الراحة عند التحميل الكامل باملعدات. كام يتميز 

الحزام مبشبك أمان للمروحية.

مشبك أمان أكياس يدوية مختلفة مشبك رسيع التحرير





تشكيلة إضافية



B_464 H_699

سرتة سوفتشيل الرساويل

رقم املنتج: رقم املنتج:

سرتة واقية من املاء ، مزودة مبسامات للتهوئة ، مريحة مضاد للامء ، حركة ديناميكية ، راحة قابلة للتعديل





MA_039 MA_051

قميص قتايل ياقة عالية

رقم املنتج: رقم املنتج:

حامية من القطع ، حركة ديناميكية ، تربيد حركة ديناميكية



VE_023 H_733

معطف للمطر. رساويل املطر

رقم املنتج: رقم املنتج:

سرتة واقية مضادة للامء ، مزودة مبسامات للتهوئة رساويل واقية مضادة للامء ، مزودة مبسامات للتهوئة





اختيار املنتجات األخرى









Celje 3000, 14 Kosova ulica ، سلوفينيا

هاتف: 

info@prevent-deloza.si :الربيد اإللكرتوين

  www.prevent-deloza.si :W

Prevent&Deloza d.o.o.
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