01-1339-B

รุ่น SPORT BLACK

01-1339-BL

� SPORT จากญีปุ่� น
รองเท ้าเซฟตีทรง
มาตรฐาน CE หน้า 1
รองเท้าเซฟตี้พื้น ESD กันไฟฟ้าสถิตย์
คุณภาพสูงจาก ญี่ปน
ุ่ พื้ น PU กัน
นํ้ามัน กันลื่น กันสารเคมี ได้เป็นอย่างดี
เป็นผ้าใบระบายอากาศได้ดีเยี่ยม จําหน่าย
สีน้าํ เงิน, สีดํา นํ้าหนักเบา มาตรฐาน CE

รุ่น SPORT BLUE

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 36-46
ราคา : 680 บาท

1

รองเท ้าเซฟตีl� Safety Shoe
01-1230

รองเท้าเซฟตี้ คุณภาพสูง พื้ นยาง
ป้องกันอันตรายต่างๆได้ดี ออกแบบให้
ทันสมัย นํ้าหนักเบา ใช้งานได้ง่ายมากๆ
มองเห็นได้ง่ายเวลากลางคืน ไม่อับ
จําหน่ายสีขาว, สีดํา มาตรฐาน CE
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 36-48
ราคา : 725 บาท

01-1330

รุ่น Apolo Low cut
01-1329

รองเท้าหนังเซฟตี้ กันไฟฟ้าสถิตย์
กันนํ้า เป็นตัว TOP ของเรา งานดี
พื้ น KEAVLAR หัว COMPOSITE
คุณภาพ TOP กันนํ้ามัน กันเคมี
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 36-46
ราคา : 850B (หุ้มข้อ) 750B (หุ้มส้น)

รองเท้าหนังเซฟตี้ กันไฟฟ้าสถิตย์
หัวเหล็ก พื้ นเหล็ก กันทะลุ ทนทาน
พื้ น PU กันนํ้ามัน กันสารเคมี เบา
อึด ทน รูปแบบทันสมัย
ยี่ห้อ : SUPER SAFETY
Size : 36-46
ราคา : 550B (หุ้มข้อ) 480 (หุ้มส้น)

รุ่น Super high cut

รุ่น Super Low cut
รองเท้าเซฟตี้ คุณภาพสูง พื้ นยางป้องกัน
อันตรายต่างๆได้ดี ออกแบบให้ทันสมัย
นํ้าหนักเบา ใช้งานได้ง่ายมากๆ สีมองเห็น
ได้ในเวลากลางคืน เป็นผ้าใบ ใส่สบาย
มากๆ ไม่อับ

รุ่น BS-RUNNER

รุ่น ESD BLACK

�
รองเท ้าเซฟตีทรง
SPORT จากญีปุ่� น
มาตรฐาน CE หน้า 2

01-1229

B) ตู้สำหรับเก็บของเหลวไวไฟ และติดไฟง่าย

รุ่น Apolo high cut

รุ่น BS-115 Black, White

01-1308

SECTION

SECTION

1

รองเท ้าเซฟตีl� Safety Shoe

01-1346R

01-1309

รุ่น ESD WHITE

่ ้อ : BEST SAFE
ยีห
Size : 36-46
ราคา : 750 บาท
รองเท้าเซฟตี้พื้น ESD กันไฟฟ้าสถิตย์ คุณภาพ
สูงจาก ญี่ปน
ุ่ พื้ น TPU กันนํ้ามัน,ลื่น,สารเคมี
ได้เป็นอย่างดี หนังกันนํ้า สีดําคาดแถบสะท้อน
แสง ช่วยในการทองเห็นทรง Classic SPORT
01-1211

01-1214

่ น
รองเท้าเซฟตี้พ้ื น ESD กันไฟฟ้าสถิตย์ คุณภาพสูงจาก ญีป
ุ่ พื้ น PU กันนํ้ามัน กันลื่น กันสาร
เคมี นํ้าหนักเบา มาตรฐาน CE แบบไม่ต้องผูกเชือกรองเท้า Size : 36-46 ราคา : 550 บาท

รุ่น X-ACTION
01-1210

่ ้อ : BEST SAFE
ยีห
Size : 36-48
ราคา : 650 บาท
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รุ่น Thunder

�
รองเท ้าเซฟตีทรง
Classic สวยงาม
มาตรฐาน CE หน้า 3
รองเท้าหนังเซฟตี้หุ้มส้น พื้ นยาง กัน
ความร้อน หัวเหล็ก พื้ นเหล็ก ด้านหลัง
มีแถบสะท้อนแสง สีดํา Classic สุภาพ
ราคาเป็นมิตร ถูกและดี มาตรฐาน CE

01-1317

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 36-46
ราคา : 420 บาท

SECTION

SECTION

1

รองเท ้าเซฟตีl� Safety Shoe

1

รองเท ้าเซฟตีl� Safety Shoe

B) ตู้สำหรับเก็บของเหลวไวไฟ และติดไฟง่าย

01-1331

รองเท้าเซฟตี้ แบบบู๊ตหัวเหล็ก พื้ นเสริม
เหล็กกันทะลุ หนังกันไฟ มีแถบสะท้อน
แสงพื้ น PU กันความร้อน นํ้ามัน สาร
เคมีได้เป็นอย่างดี กันไฟฟ้าสถิตย์
คุณภาพสูง ใส่สบาย สูง 10.5 นิ้ว
มาตรฐาน CE
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 36-46
ราคา : 750 บาท

รุ่น SL105

กันทะลุ

รุ่น Apolo Low cut

*ความร้อน 300C
*กันไฟฟ้า 18000V
*คุณภาพสูงสุด
รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้น หนังอย่างดี พื้ น ESD กัน
ไฟฟ้าสถิตย์ คุณภาพสูงจาก หนังกันนํ้า หัว
เหล็ก พื้ นเหล็กกันทะลุ พื้ น TPU นํ้าหนักเบา
ทนทานสารเคมี ใช้งานหนักได้ดี รูปทรงทันสมัย

01-5706

รองเท้าหนังเซฟตี้ สีนํ้าตาล
หัว COMPOSITE พื้ น KEAVLAR
นํ้าหนักเบามากๆ พื้ นกันทะลุ
หนังกันนํ้า พื้ นกันความร้อน 300 C
เป็นตัว TOP ของเรา
กันไฟฟ้าได้ 18,000 VOLT
จําหน่ายทั้งหุ้มข้อและหุ้มส้น มาตรฐาน
ASTM (USA)
หุ้มข้อ (High Cut)
รุ่น : Colossus
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 36-46
ราคา : 1,800 บาท

01-1333

หุ้มส้น (Low Cut)
รุ่น : BOLT 18 KV
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 36-46
ราคา : 1,600 บาท

รุ่น Pro
01-1312

่ ้อ : BEST SAFE
ยีห
Size : 36-46
ราคา : 750 บาท

*กันความร้อน/เย็น
*ใช้งานหนัก
*งานอาหาร ไขมัน
*งานลุย
*งานเคมีได้

รุ่น Pro High Cut
01-1314

รุ่น PVC-W
01-5702

หัวเหล็ก

� นไฟฟ้ า 18,000 Volt
รองเท ้าเซฟตีกั
มาตรฐาน ASTM (USA) หน้า 4

รุ่น PVC-B
01-5703

รองเท้าบู๊ต PVC หัวเหล็ก พื้ นเหล็ก กันทะลุ งานดี ป้องกันอันตรายได้ดีมากๆ คุณภาพสูง
จําหน่ายสี ขาว / ดํา มาตรฐาน CE (ยุโรป) Size : 40-46 ราคา : 420 บาท

รองเท้าเซฟตี้หุ้มข้อหนังอย่างดี พื้ น ESD กัน
ไฟฟ้าสถิตย์ คุณภาพสูงจาก หนังกันนํ้า หัว
เหล็ก พื้ นเหล็กกันทะลุ พื้ น TPU นํ้าหนักเบา
ทนทานสารเคมี ใช้งานหนักได้ดี รูปทรงทันสมัย
่ ้อ : BEST SAFE
ยีห
Size : 36-46
ราคา : 780 บาท
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รองเท ้า ESD คุณภาพสูง
มาตรฐาน CE (ยุโรป) หน้า 5

SECTION

SECTION

1

รองเท ้าเซฟตีl� Safety Shoe

1

�
รองเท ้าอืนๆ
ใช ้ในงานต่างๆ
มาตรฐาน CE (ยุโรป) หน้า 6

รองเท ้าเซฟตีl� Safety Shoe
01-8713P

B) ตู้สำหรับเก็บของเหลวไวไฟ และติดไฟง่าย

01-8712P

รองเท้า ESD แบบคัทชู สุภาพ
ใช้ในห้อง LAB Cleanroom
มาตรฐาน CE

01-1501

แบบ : ยางยืดกลาง/ข้าง
ราคา : 250 บาท

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 36-46
รุ่น : SH01
ราคา : 220 บาท
01-1409
01-1502

รองเท้า ESD เสริมมีรูระบาย
เย็นขึ้น ใช้ในห้อง LAB
Cleanroom มาตรฐาน CE
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 34-46
รุ่น : SH02
ราคา : 220 บาท
รองเท้าดับเพลิง มาตรฐาน CE/NFPA กันความ
ร้อนได้อย่างดี พื้ นรองเท้าสามารถป้องกันความ
ร้อน, กันสารเคมีท่เี ป็นกรด-ด่าง, กันนํ้ามัน, กัน
นํ้าได้ดี, พื้ นรองเท้าเสริมแผ่นสแตนเลส เต็มเท้า
กันตะปูท่ม
ิ แทง และยังป้องกันกระแสไฟฟ้าได้
5000 V (ESR) ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
สูง, งานผจญเพลิง, และ งานป้องกันสาธารณะภัย
ทั่วไป

01-1500

รองเท้า ESD แบบแตะ
จําหน่ายสีขาว / ดํา ใช้งานง่าย
เหมาะกับห้อง LAB และ Cleanroom มาตรฐาน CE
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 35-46
ราคา : 220 บาท

15-2004-03

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 39-45
รุ่น : NFPA Fire Boots
ราคา : 1,700 บาท

สามารถดูสินค้าเพิ่ มเติมได้ในหมวดดับเพลิง >>

รองเท้าบู๊ตยาง (GUM BOOTS)

ผลิตจาก PVC Grade A เป็นรองเท้าบู๊ต PVC ดํา
เป็นพื้ น PVC กันนํ้า กันไขมันได้ดี ใช้ในงานโรงงาน
ผลิตอาหาร โรงงานทั่วไป ตลาด อื่นๆ จําหน่ายเป็น
โหล

ชุดดับเพลิงครบชุด CE/NPFA
(หมวก + ฮู๊ต + รองเท้า + ถุงมือ + ชุด)
ยี่ห้อ : Super Safety
ราคา : 22,000 บาท / Sets

รองเท้าผ้าใบสีขาว / กรม
ใช้งาน Ofﬁce งานทั่วไป

15-2004-03 รองเท้าดับเพลิง 15-2005-05 ชุดดับเพลิง
15-2003-05 ถุงมือดับเพลิง 15-2002-04 ฮู๊ตดับเพลิง
15-2002-02-Y หมวกดับเพลิง

สี : ขาว / ดํา
ราคา : 1,450 B(สีดํา) 1,550 B(สีขาว) / โหล
รุ่น : PREUB
ยี่ห้อ : Super Safety
สูง : 14 นิ้ว

รองเท้าบู๊ตยางแบบยาว
ใช้งานมีขนาดยาว ใช้งานได้
หลากหลายงาน กันนํ้าได้ดี
สี : ดํา
ราคา : 3,000 บาท / โหล
รุ่น : PREUB
ยี่ห้อ : Super Safety
สูง : 24 นิ้ว
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02-1005-01

ถุงมือเซฟตี,� กันบาด, สารเคมี, กระช ับ
มาตรฐาน CE จากยุโรป
หน้า 7

SECTION

SECTION

2

ถุงมือเซฟตี � l Safety Glove

2

�

ถุงมือเซฟตี, กันบาด, จับอาหาร, สบาย
ถุงมือเซฟตี � l Safety Glove มาตรฐาน CE จากยุโรป
หน้า 8
ถุงมือกันบาดระดับ 5 แบบไม่เคลือบ เป็นลักษณะ
ถุงมือกันบาด เน้นการกระชับ เหมาะกับงานกัน
บาด อุตสาหกรรมอาหาร งานโรงงานต่างๆ ไม่
ร้อน ไม่อับ ตัวเส้นใยเน้นแข็งแรงมากๆ ไร้ขุยติด
ชิ้นงาน กันความร้อนได้ระดับหนึ่ง จับอาหารได้

ถุงมือเคลือบไนไตรรัดข้อมือ
ป้องกันการหลุด เคลือบทั้ง
หน้าและหลังมือ กระชับ กันบาด
คม กันนํ้ามันและสารเคมีได้ดี
ยี่ห้อ : Super Safety
Size : Free Size
รุ่น : NI155
ราคา : 50 บาท
ถุงมือกันบาดระดับ 5 เคลือบไน
ไตรที่ฝ่ามือ กระชับ กันนํ้ามัน
เคมีต่างๆ ไร้ขุยติดชิ้นงาน
คุณภาพญี่ปน
ุ่

02-1008-17-01

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : SG777 Cut 5
ราคา : 120 บาท

ถุงมือกันบาดระดับ 5 เคลือบ PU เพิ่ มความ
กระชับ ใส่สบายกันนํ้ามัน สารเคมี เหมาะกับการ
หยิบจับที่ฝ่ามือ งานประกอบ งานช่าง งานหนัก
ต่างๆ พร้อมลุย งานหนัก จําหน่ายสีเทา สีขาว
สีดํา ที่ฝ่ามือ เบา ไม่อับ ไม่ร้อน
กันความร้อนระดับหนึ่ง ไร้ขุยติดชิ้นงาน
ยี่ห้อ : BEST SAFE
สี PU : ดํา
รุ่น : BEST CUT 5
ราคา : 120 บาท
ยี่ห้อ : BEST SAFE
สี PU : เทา
รุ่น : P775 CUT 5
ราคา : 120 บาท
ยี่ห้อ : BEST SAFE
สี PU : ขาว
รุ่น : White PU CUT 5
ราคา : 185 บาท

มีสีเทา / สีขาว
SIZE : Free Size

02-1005-02

ถุงมือเคลือบไนไตรขอบเซฟตี้ เอา
ออกจากมือได้ง่าย ป้องกัน
่ งจักรดูดมือพร้อมถุงมือ เคลือบ
เครือ
ทั้งหน้าและหลังมือ กระชับ กันบาด
คม กันนํ้ามันและสารเคมีได้ดี
ยี่ห้อ : Super Safety
Size : Free Size
รุ่น : NI175
ราคา : 50 บาท
มีสีเทา / สีดํา / สีขาว
SIZE : Free Size

02-1008-09-1
02-1008-09

ยี่ห้อ : BEST SAFE
สี : ขาว
รุ่น : D00-W
ราคา : 90 บาท
ข้อดี : เห็นสิ่งสกปรกง่าย เหมาะกับงานที่ต้องการ
ความสะอาดขั้นสุด

ถุงมือกันบาดระดับ 4 กันความร้อน
ได้ประมาณ 250 C เน้นงานกระบาด
กันความร้อน เส้นใย KEV จาก
USA กระชับ ใช้งานหนักและจับอาหาร
ได้ คุณภาพสูง
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : Kev01
ราคา : 150 บาท

รหัส
02-1008-04-1-L

02-1008-12

ถุงมือกันบาดระดับ 5 เคลือบ PU ปลายนิว
้ เหมาะ
กับงานที่ใช้เฉพาะปลายนิ้ว ไม่ร้อน ระบายอากาศ
สูง หยิบจับไม่ลื่น กันความร้อนได้ระดับหนึ่ง ไร้ขุย
ติดชิ้นงาน

รหัส
02-1008-19

รหัส
02-1008-04

สีเทา
สีขาว

ยี่ห้อ : BEST SAFE
สี : เทา
รุ่น : D00-G
ราคา : 90 บาท
ข้อดี : ดูไม่สกปรกง่าย สามาถซักแล้วทําความ
สะอาด ดูไม่เก่าเร็ว

02-1008-04-03

่ ้อ : BEST SAFE
ยีห
รุ่น : Dyneemax cut 5
Size : Free Size
ราคา : 185 บาท
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ปลอกแขนเซฟตี้
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ถุงมือเซฟตี, กันบาด, กันแรงกระแทก
ถุงมือเซฟตี � l Safety Glove มาตรฐาน CE จากยุโรป
หน้า 10
ถุงมือกันบาด กันแรงกระแทกระดับสูงสุด ป้องกัน
ได้ดา้ นหน้าทัง
้ ด้านหลัง ถ้ามีแรงกระแทกจะป้องกัน
ได้ท้ง
ั หน้าและหลัง ถุงมือจะลดแรงที่มากระทบมือ
ได้มาตรฐาน CE จากยุโรป ขอบถุงมือสามาถเขียน
ชื่อพนักงานได้ สีส้ม มองเห็นได้ง่าย
ด้านมือมี DOT ทําให้ไม่ลื่นเวลาหยิบจับสิง
่ ของ
เบา ไม่ร้อน กระชับมากๆ

02-1008-14

*สามารถทําตามรูปแบบ
ที่ต้องการได้
*สั่งผลิต
*เลือกสี แบบ และข้อความ
ได้ตามต้องการ
*ผ้าคุณภาพดี

02-1008-19

ถุงมือกันบาดเส้นใยผสมสแตน
เลส ทําให้เพิ่ มประสิทธิภาพกัน
บาดได้ดีข้น
ึ ราคาประหยัด กัน
บาดระดับ 5 สัมผัสอาหารได้
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : Wizard Glove
ราคา : 350 บาท

02-1006-13

ถุงมือกันบาด กันความร้อน
ป้องกันได้ 300C งานเตาอบ
งานอาหาร งานเตาเผา ยาว 13
นิว
้ คุณภาพสูง

ถุงมือ KEV หนา 2 ชั้น ป้องกันความ
ร้อน 350 C กันบาดระดับ 5 มีความ
ยาว 15 นิ้ว ใช้งานง่าย ปลอดภัยสูง
เส้นใยจาก USA
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : Maximum Protection
ราคา : 600 บาท
02-1004-13-1-L

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : BBQ Glove
ราคา : 250 บาท

่ ้อ : BEST SAFE
ยีห
รุ่น : Oil and Gas Glove
Size : Free Size
ราคา : 480 บาท
02-1006-16-L

ถุงมือกันป้องกันบาดระดับ 5 กันแรงกระแทก
ระดับสูงสุด ป้องกันได้ด้านหน้าทั้งด้านหลัง
ถ้ามีแรงกระแทกจะป้องกันได้ท้ง
ั หน้าและ
หลัง ถุงมือจะลดแรงที่มากระทบมือ ได้
มาตรฐาน CE จากยุโรป ฝ่ามือเคลือบไนไตร
กันนํ้ามัน กันสารเคมี กันลื่น หยิบจับได้ดี
มากๆ มีขอบรัด ปรับขนาดได้
ยี่ห้อ : BEST SAFE
รุ่น : BS910
Size : Free Size
ราคา : 750 บาท

02-1006-13

02-1006-11

ถุงมือสแตนเลส ป้องกันบาด
สูง ใช้งานทั่วไป งานอาหาร
กระชับ ราคาประหยัด

ถุงมือเคลือบไนไตร กันนํ้ามัน กันสารเคมีท่ี
ฝ่ามือไม่ล่น
ื หยิบจับง่าย มาตรฐาน CE
จําหน่ายสีเทา/ ดํา ไร้ขุย หยิบจับง่าย

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : SSG01
ราคา : 950 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
Size : Free Size
รุ่น NBR-G (เทา) NBR-B (ดํา)
ราคา : 30 บาท

ถุงมือกันแรงกระแทกจากฝรั่งเศส ป้องกันแรง
กระแทกได้ท้ง
ั หน้าและหลังมือ ฝ่ามือมีจุดเคลือบ
DOT หยิบจับได้ง่าย ทําให้สินค้าไม่หลุด สินค้าได้
มาตรฐาน CE จากยุโรป
ยี่ห้อ : Deltaplus
รุ่น : VV750
Size : Free Size
ราคา : 750 บาท

02-1007-05
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ชุดหนังแบบยาวถึงแขน
ป้องกันทั้งแขนและร่างกาย
สําหรับงานป้องกันความร้อน
ป้องกันบาดคม และใช้กับงาน
หนักได้ดีมากๆ
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ปลอกแขน, ถุงมือกันไฟฟ้ าแรงสูง
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ปลอกแขนหนัง
ป้องกันไฟ สะเก็ดไฟ
ความร้อนต่างๆ

09-1001-07

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Type 1B
ราคา : 1,800 บาท

09-1001-14

ปลอกแขนกันบาดระดับ 5 แบบมี
เทป รัดเพื่ อป้องกันหลุด สัมผัส
อาหารได้ งานโลหะ งานหนักได้ดี
ป้องกันความร้อนได้ระดับหนึ่ง

วัสดุ : ผ้าโทเร
ความยาว : 18 นิ้ว
ราคา : 90 บาท

วัสดุ : หนัง
ป้องกัน : ไฟ ความร้อน
ความยาว : 18 นิ้ว
ราคา : 220 บาท

09-1001-01
09-1001-20

ปลอกแขน PVC
ป้องกันสารเคมี
ของเหลวต่างๆ
นํ้าร้อน

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : Cut protex sleeve
ราคา : 250 บาท

09-1001-03

วัสดุ : PVC
ป้องกัน : สารเคมี
ของเหลว
ความยาว : 18 นิ้ว
ราคา : 200 บาท

02-1008-09-1

ถุงมือกันบาด ระดับ 5 เป็นลักษณะของปลอกแขน ยาวเป็น
ไปถุงมือได้ สัมผัสอาหารได้ ใช้งานหนักได้ดี กันความร้อน
ได้ระดับหนึ่ง ความยาว 16 นิ้ว

09-1001-05

09-1002-01

ปลอกแขนผ้าดิบ
ป้องกันอันตรายทั่วไป
ความยาว : 18 นิว
้
ราคา : 90 บาท
ปลอกแขนยีนส์
ป้องกันบาดคมได้ดี
ความยาว : 18 นิ้ว
ราคา : 120 บาท
สนับแขนผ้ายีนส์
ป้องกันบาดคมได้ดี
ความยาว : 18 นิ้ว
ราคา : 85 บาท

ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง มาตรฐาน CE
และผ่านการทดสอบกระทรวงไฟฟ้าประเทศไทย

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : Best Cut
ราคา : 400 บาท

09-1001-02

ปลอกแขนผ้าโทเร
ป้องกันคราบนํ้ามัน
อันตรายต่างๆ

09-1001-08

ปลอกแขนผ้ายืดสําหรับงาน
ทั่วไป ป้องกันอันตรายต่างๆได้
ไม่ร้อน ป้องกัน UV ได้ ขนาด
ยาว 18 นิ้ว

ปลอกแขนกันบาด กันความร้อน
มาตรฐาน CE ยาว 12 นิ้ว ใช้ใน
อุตสาหกรรมหนัก สัมผัสอาหารได้ ผ้ากัน
บาดเส้นใยจาก USA

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : Cotton Sleeve
ราคา : 50 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
Size : Free Size
รุ่น : Cut Sleeve
ราคา : 300 บาท

02-1012

ยี่ห้อ :
Class
Class
Class
Class
Class

BEST SAFE (Free Size)
00 (ป้องกันไฟ้ 500Volt) : 800 บาท
0 (ป้องกันไฟ้ 1000Volt) : 1000 บาท
1 (ป้องกันไฟ้ 7500Volt) : 1800 บาท
2 (ป้องกันไฟ้ 17000Volt) : 2200 บาท
3 (ป้องกันไฟ้ 23500Volt) : 3200 บาท

ถุงมือหนังสวมทับถุงมือกันไฟฟ้า
มาตรฐาน ASTM (USA)
ยี่ห้อ : BEST SAFE (Free Size)
Class 00-0 : 350 บาท
Class 1-4 : 950 บาท
02-1010-03
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่
ถุงมือกันบาดเคลือบยาง กันลืน
กระชับ ไม่รอ
้ น ราคาไม่แพงใช้งาน
หนักได้ดี
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ถุงมือป้ องกันสารเคมี นํ ามัน กรด ด่าง
ถุงมือเซฟตี � l Safety Glove มาตรฐาน CE จากยุโรป
หน้า 14

02-1006-08

02-1004-26
02-1004-31
02-1004-28

ยาว 13”
ยาว 15”
ยาว 18”

ถุงมือ PVC กันบาดคม
กันนํ้ามัน กัน Solvent
ได้เป็นอย่างดี ใช้ได้ทั้ง
งานหนักและหยิบจับได้
ดี กระชับสูง

ยี่ห้อ : Super Safety
Size : Free Size
รุ่น : M01
ราคา : 40 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : PVC-Best
02-1003-08-XL

02-1000-06-L

ถุงมือป้องกันบาดระดับสูง ป้องกัน
ความร้อนสูงสุด 500 C ทํางาน
หนักๆ มากได้ดีมาก

02-1008-W

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : Heat Best 05
ราคา : 2200 บาท

02-1008-B

ถุงมือไนไตรป้องกันสารเคมี นํ้ามัน กน
สารอันตรายต่างๆ ไขมันสัตว์ และยัง
สามารถสัมผัสอาหารได้ มาตรฐาน
CE จากยุโรป มีความยาว 13, 15, 18 นิ้ว
ยี่ห้อ : Supersafety
Size : Free Size
รุ่น : Supernitrile13 ราคา : 35 บาท
รุ่น : Supernitrile15 ราคา : 150 บาท
รุ่น : Supernitrile18 ราคา : 250 บาท

02-1008-4-ESD

ยี่ห้อ : Supersafety
สี : ดํา / ขาว
Size : S, M, L
รุ่น : Super PU (Black/White)
ราคา : 15 บาท

02-1006-05

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : Heat Tech
ราคา : 350 บาท

ถุงมือป้องกันความร้อน 300 C และ
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD ใช้งานได้ดีมาก
ป้องกันความร้อนและ ESD ใช้งานห้อง
Cleanroom ได้
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : K06
ราคา : 600 บาท

ถุงมือ PVC กันบาดคม
กันนํ้ามัน กัน Solvent
ได้เป็นอย่างดี แบบยาว
ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : 657
ยาว : ขนาด 24 นิ้ว
ราคา : 350 บาท

ถุงมือยางธรรมชาติปอ
้ งกันสารเคมี นํ้ามัน
สารอันตรายต่างๆ ไขมันสัตว์ และยัง
สามารถสัมผัสอาหารได้ มาตรฐาน
CE จากยุโรป มีความยาว 13, 16, 24 นิว
้

ถุงมือไนล่อนเคลือบ PU ไร้ขุย สําหรับงานหยิบจับ กัน
ไฟฟ้าสถิตย์ได้ งานประกอบ ป้องกันนํ้ามันเข้ามือได้

ถุงมือป้องกันความร้อน 250 C
ใช้งานป้องกันอันตราย หยิบจับ
ของร้อนได้ดีมากๆ กระชับ ไม่
ร้อน เบา มาตรฐาน CE
ยาว 14 นิ้ว

02-1003-09-XL

02-1003-01
ยาว 13”
02-1003-02 ยาว 16”
02-1003-04-1 ยาว 24”

ถุงมือยาง Neoprene กันกรดแก่
ด่างแก่ สําหรับป้องกันสารเคมีระดับ
รุนแรงมากๆ

่ ้อ : Supersafety
ยีห
Size : Free Size
รุ่น : SuperRubber13 ราคา : 40 บาท
รุ่น : SuperRubber16 ราคา : 120 บาท
รุ่น : SuperRubber24 ราคา : 350 บาท
02-1003-07

ยี่ห้อ : BEST SAFE (Free Size)
ความยาว : 12 นิ้ว
ราคา : 90 บาท
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� อย่างดี
ถุงมือหนัง ถุงมือหนังเชือม
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หน้า15

ถุงมือหนังแบบเปิดนิ้ว ทั้งหมด
5 นิ้ว สําหรับงานประกอบ
งานป้องกันบาดและกันกระแทก
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ถุงมือป้ องกันสารเคมี นํ ามัน กรด ด่าง
ถุงมือเซฟตี � l Safety Glove มาตรฐาน CE จากยุโรป
หน้า 16

02-1015-01-G

หมวกตัวหนอน
*เพื่ อความสะอาด
*เหมาะกับอุตสาหกรรม
ต่างๆใช้ได้
*ใช้งานการแพทย์ได้

ยี่ห้อ : Super Safety
Size : Free Size
ราคา : 40 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
บรรจุ : 50 ชิ้น/pack

08-1009-01
สีขาว
08-1009-01-BL สีฟ้า

02-1002-10

02-1001-14

ถุงมือป้องหนังป้องกันความร้อน
เย็บด้วยด้าย KEVLAR คุณภาพดี
ยี่ห้อ : Deltaplus
Size : Free Size
ราคา : 250 บาท
รุ่น : CA615K

ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์
02-1013-02

ถุงนิ้วแบบไม่มีแป้งแบบบาง
1 ถุง / 1440 ชิ้น

ที่หนีบถุงมือ เพื่ อป้องกันถุงมือสูญหาย
ทนทาน ลดอุบัติเหตุได้ดี เพราะมีถุงมือ
ใช้ทันที เมื่อต้องการ ถูกต้องตามหลัก
สากล มาตรฐาน OSHA ของประเทศ
USA ตามกระทรวงแรงงาน

01-1009-01 ถุงคลุมเท้า

*เพื่ อความสะอาด
*เหมาะกับอุตสาหกรรม
ต่างๆใช้ได้
*ใช้งานการแพทย์ได้

่ ้อ : BEST SAFE
ยีห
ราคา : 22 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
บรรจุ : 50 ชิ้น/pack
02-1002-09

02-1004-11 (มีแป้ง)
02-1004-12 (ไม่มีแป้ง)

02-1013-01

ถุงนิ้วแบบไม่มีแป้งแบบหนา
1 ถุงบรรจุ 300 ชิ้น
ปลอกแขนอลูมิไนซ์
*ป้องกันรังสีความร้อนสูง
*ป้องกันรังสีได้มากกว่า
500 C
*มาตรฐาน CE
ยี่ห้อ : Best Safe
Size : Free Size
ราคา : 2,200 บาท

ถุงมือยางแพทย์ มีแบบมีและไม่มีแป้ง
มีขนาด S,M,L
ถุงมือหนังราคาประหยัด ติดต่อฝ่ายขาย

* 1 กล่อง บรรจุ 50 คู่

*ถุงมือยางไนไตร กันนํ้ามัน แบบกล่อง
1 กล่องบรรจุ 100 ชิน
้ มี S/M/L
กันนํ้ามัน ใช้งานได้หลากหลาย

ถุงมือหนังล้วน มีขนาดสั้นและแบบยาว

ถุงมือหนังอาร์กอนอย่างดี กระชับคุณภาพสูง
ยี่ห้อ : Deltaplus
รุ่น : FBN49
ราคา : 180 บาท
02-1004-09-2

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : S, M, L

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)
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ถุงมือกันความเย็น ห ้องเย็นต่างๆ
มาตรฐาน CE จากยุโรป
หน้า17

ถุงมือป้องกันความเย็นจัด
ถุงมือป้องกันไนโตรเจนเหลว
สามารถป้องกันได้ -275 C
ยาว 16 นิ้ว

10-1000-06-10

10-1000-06-09
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ถุงมือดับเพลิง ถุงมืองานอืนๆ
ถุงมือเซฟตี � l Safety Glove มาตรฐาน CE จากยุโรป
15-2003-05

02-1000-10

ถุงมือไนล่อนสําหรับงาน
ทั่วไป ไร้ขุย
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Nylon
Size : Free Size

ยี่ห้อ : Best Safe
Size : Free Size
รุ่น : BS-LC1
ราคา : 5,000 บาท
02-1009-01
02-1005-03

ชุดป้องกันความเย็นระดับ -30C
ใช้ในห้องเย็นได้ดี มาตรฐาน CE
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : Freezer, Maximum Cold
Protect (แบบสั้น, แบบยาว)
ราคา : 1,800 บาท , 2,500 บาท

02-1000-04

ถุงมือป้องกันความเย็น -40C จาก USA มาตรฐานยุโรป
สามารถสัมผัสอาหารได้ และยังป้องกันครอบนํ้ามัน
ของเหลว กันบาดได้ เคลือบทั้งหน้าและหลังมือ

ถุงมือดับเพลิงอย่างดี, ด้านในบุฉนวนกัน
ความร้อน, ถุงมือดับเพลิง สวมใส่นุ่ม
สบาย กระชับมือ, เหมาะสําหรับใช้ในงาน
ดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ได้รับ
มาตรฐาน CE NFPA

ชุดดับเพลิงครบชุด
CE/NPFA
(หมวก + ฮู๊ต + รองเท้า
+ ถุงมือ + ชุด)
ยี่ห้อ : Super Safety
ราคา : 22,000 บ / ชุด

ยี่ห้อ : Super Safety
รุ่น : Super Fire Glove
ราคา : 1,000 บาท
02-1006-01

ถุงมืออลูมิไนซ์ ฝ่ามือ Kev เพื่ อการป้องกัน
รังสีความร้อนสูง อาทิ เช่นงานเตาเผา ความ
ร้อนต่างๆ ที่มีความร้อนสูง

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size: Free Size
รุ่น : WG338
ราคา : 350 บาท
02-1013-03

หน้า 18

่ ้อ : Best Safe
ยีห
รุ่น : AL02
Size : Free Size
ราคา : 2,000 บาท
ถุงมือพลาสติก ใช้งานกันนํ้ามัน
สัมผัสอาหารได้ คุณภาพดี
1 Pack / 50 คู่
คุณภาพดี เหนียว ไม่ขาดง่าย
ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : Free Size
รุ่น : Best Plastic Glove

ถุงมือผ้าทอ เพื่ อป้องกันอันตรายทั่วไป
จําหน่าย 4, 5, 6, 7 ขีด
และยังสามาถสั่งทําเป็นสีเทาได้
ราคาติดต่อฝ่ายขาย

10-1006-3

10-1006-02

ชุดอลูมิไนซ์ปอ
้ งกันรังสีความร้อน
อาทิ เช่น งานเตาเผา ป้องกันความ
ร้อน สามารถตัดได้ตามแบบต่างๆ
*แบบชุดคลุม
: 6,000 บาท
*แบบเสื้อ - กางเกง : 12,000 บาท
*แบบชุดหมี
: 12,000 บาท

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)
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Emergency eyewash
มาตรฐาน CE จากยุโรปและ ANSI (USA) หน้า19
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อ่างล ้างตาฉุ กเฉิ น

Emergency eyewash
มาตรฐาน CE จากยุโรปและ ANSI (USA) หน้า20
มาตรฐาน ANSI
บรรจุ 1000 ML
มีฐานวาง และติดผนังได้ มี
กระจกช่วยในการมองเห็นสาร
เคมี ติดตั้งง่าย สะดวก

14-1002-01

14-1001-02

ผลิตจากวัสดุสแตนเลสสตีลเกรด304 ได้รับมาตรฐาน ANSI
358.1 ใช้งานได้ทั้งล้างตัว ล้างตา ครบชุด อัตราการนํ้า 76
L/Min ทนทานต่อสารเคมี นํ้าอ่อนนุ่ม ไม่เจ็บตา ติดตั้งง่าย ถูก
ต้องตามหลัก OSHA และกฏหมายแรงงาน มีคู่มือการติดตั้งให้
เมือซื้อ 1 ชุด ครบทั้งล้างตาและล้างตัวเมื่อสารเคมีทําอันตราย

14-1002-02

ผลิตจากวัสดุสแตนเลสสตีลเกรด304 ได้
รับมาตรฐาน ANSI 358.1 อัตราการนํ้า
76 L/Min ทนทานต่อสารเคมี นํ้าอ่อนนุ่ม
ไม่เจ็บตา สําหรับล้างตาเมื่อสารเคมีเข้าตา
เป็นรุ่นแแบบติดผนัง

ผลิตจาก ABS ได้รับมาตรฐาน
ANSI 358.1 ใช้งานได้ท้ง
ั ล้างตัว ล้าง
ตา ครบชุด อัตราการนํ้า 76 L/Min ติด
ตั้งง่าย ถูกต้องตามหลัก OSHA ทนทาน
ต่อเคมี ใช้งานได้ยาวนาน

ผลิตจาก ABS ได้รับ
มาตรฐาน ANSI 358.1 ใช้งาน
อัตราการนํ้า 76 L/Min ติด
ตั้งง่าย ถูกต้องตามหลัก
สําหรับติดผนังเพื่ อล้างตา

ยี่ห้อ : BEST SAFE
รุ่น : 6100B-SS
ราคา : 6,500 บาท

ยี่ห้อ : BEST SAFE
รุ่น : ABS-2504S
ราคา : 14,000 บาท

ยี่ห้อ : BEST SAFE
รุ่น : ABS-2504S
ราคา : 5,000 บาท

14-1003-04-1

14-1003-01-CART

14-1001-03

ฝักบัวนิรภัยมาตรฐาน ANSI
358.1 สําหรับล้างสารเคมี

14-1002-05

ยี่ห้อ : BEST SAFE
รุ่น : 6150S-SS
ราคา : 16,000 บาท
14-1001-01

14-1003-03

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BD-Station
ราคา : 2,500 บาท

ยี่ห้อ : BEST SAFE
รุ่น : 6100A-SS
ราคา : 4,500 บาท

ฝักบัวนิรภัยมาตรฐาน ANSI
358.1 สําหรับล้างสารเคมี
ผลิตจาก Polyethylene
ได้รับมาตรฐาน ANSI 358.1
ใช้งานง่ายโดยการเปิดฝาออกนํ้าจะไหลลง
อัตราการไหลของนํ้า 1.5 L/Min
จุ 35 ลิตร ไหลต่อเนื่องนาน 15 นาที

ผลิตจากวัสดุสแตนเลสสตีล
เกรด304 ได้รับมาตรฐาน
ANSI 358.1 อัตราการนํ้า 76
L/Min ทนทานต่อสารเคมี นํ้า
อ่อนนุ่ม ไม่เจ็บตา สําหรับล้างตา
เมื่อสารเคมีเข้าตา แบบตั้งพื้ น
ยี่ห้อ : BEST SAFE
รุ่น : S250
ยี่ห้อ : BEST SAFE
ราคา : 4,500 บาท
รุ่น : 6150E-SS
ราคา : 8,000 บาท

ผลิตจาก Polyethylene
ได้รับมาตรฐาน ANSI 358.1
ใช้งานง่ายโดยการเปิดฝาออกนํ้าจะไหล
ลง อัตราการไหลของนํ้า 1.5 L/Min
จุ 35 ลิตร ไหลต่อเนื่องนาน 15 นาที
แบบรถเข็น และมีฐานรองนํ้า

ยี่ห้อ : BEST SAFE
รุ่น : 6150A-SS
ราคา : 4,500 บาท
14-1002-06

หัวล้างตามาตรฐาน ANSI
358.1 สําหรับล้างสารเคมี
สําหรับห้อง LAB พื้ นที่แคบ

่ ้อ : BEST SAFE
ยีห
รุ่น : T200
ราคา : 12,000 บาท
14-1002-03

ยี่ห้อ : BEST SAFE
รุ่น : 6100A-SS
ราคา : 3,800 บาท
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ตู ้เก็บสารเคมีและพาเลท

ตู้เก็บสารเคมี สารไวไฟ
สารกันกร่อน
มาตรฐาน CE/FM (USA)

พาเลทรองสารเคมี (SPILL PALLET)
ได้มาตรฐาน CE และ OSHA
ใช้กับสารเคมีรุนแรงได้
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ตู ้เก็บสารเคมี และพาเลทเซฟตี �
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วัสดุดด
ู ซ ับสารเคมี

� น และสารละลาย
วัสดุดด
ู ซ ับสารเคมี นํ ามั
มาตรฐาน CE จากยุโรป หน้า22

วัสดุดูดซับนํ้ามัน เพื่ อกําจัดนํ้ามัน สามาถใช้ทั้งบนบก และแหล่งนํ้า ใช้ได้ท้ง
ั โรงงาน
อุตสาหกรรม แหล่งนํ้าเสีย เหตุการณ์นํ้ามันรั่วไหล แทนขุดเจาะนํ้ามัน ต่างๆ

ยี่ห้อ : BEST SAFE
ขนาด : 4Gal/15L
Size : 56*43*43cm (H*W*D)
ราคา : 8,500 บาท
16-2001-01

ตู้เก็บสารเคมี สารไวไฟ
สารกันกร่อน
มาตรฐาน CE/FM (USA)
ยี่ห้อ : BEST SAFE
ขนาด : 30Gal/114L
Size : 112*109*46cm (H*W*D)
ราคา : 24,300 บาท

23-1002

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 15x67x67 cm (H*W*D)
ราคา : 4,000 บาท
ขนาด : 1 Drum

16-2001-04

ตู้เก็บสารเคมี สารไวไฟ
สารกันกร่อน
มาตรฐาน CE/FM (USA)
ยี่ห้อ : BEST SAFE
ขนาด : 45Gal/170L
Size : 165*109*46cm (H*W*D)
ราคา : 30,000 บาท

แผ่นดูดซับนํ้ามัน

06-1005-1

ยี่ห้อ : BEST SAFE
ขนาด : 40x50 cm
บรรจุ : 1 ลัง / 100 แผ่น
รุ่น : BS-BOS-PAD
การดูดซับ : 105 ลิตร/ลัง
ราคา : 2,200 บาท

ท่อนดูดซับนํ้ามัน

06-1005-2

ยี่ห้อ : BEST SAFE
ขนาด : 2.4 m / ท่อน
บรรจุ : 1 ลัง / 10 ท่อน
รุ่น : BS-BOS-SOCK
การดูดซับ : 160 ลิตร/ลัง
ราคา : 3,000 บาท

ม้วนดูดซับนํ้ามัน

06-1005-3

่ ้อ : BEST SAFE
ยีห
ขนาด : 40cm x ยาว 50 m
บรรจุ : 1 ลัง / 1 ม้วน
รุ่น : BS-BOS-ROLL
การดูดซับ : 105 ลิตร/ลัง
ราคา : 3,000 บาท

23-1003

ยี่ห้อ : BEST SAFE
Size : 30x130x68cm (H*W*D)
ราคา : 5,300 บาท
ขนาด : 2 Drum

16-2001-05

ตู้เก็บสารเคมี สารไวไฟ
สารกันกร่อน
มาตรฐาน CE/FM (USA)

ขัน
้ ตอนระวังหากนํ้ามัน/สารเคมีรัว
่ ไหล/การเก็บกู้สารเคมี
(Spill Response Procedure)
23-1001
* อ่านคู่มือ MSDS ของนํ้ามัน / สารเคมี เพื่ อเข้าใจเคมีนั้นๆ
ยี่ห้อ : BEST SAFE
* สวมใส่อุปกรณ์ PPE อาทิ เช่น ชุด PPE, ถุงมือสารเคมี
่
ยี
ห
อ
้
:
BEST
SAFE
ขนาด : 60Gal/227L
ก่อนทํางาน ก่อนเก็บกู้สารเคมี
Size : 30x130x130cm (H*W*D) * ใช้ท่อนดูดซับนํ้ามันมาเพื่ อป้องกันการขอบเขตการไหล
Size : 165*86*86cm (H*W*D)
ราคา : 8,800 บาท
ราคา : 36,200 บาท
ของนํ้ามันเพื่ อไม่ให้แพร่กระจายของเหลว
ขนาด : 4 Drum
* ใช้แผ่นดูดซับนํ้ามันดูดซับ จนกว่าจะหมด
16-2001-11
* นําไปแผ่นดูดซับนํ้ามันไปทิ้ง
*ยังมีขนาดอื่นๆ อาทิ เช่น 90 Gallon 110 Gallon และขนาดอื่นๆ ติดต่อฝ่ายขายได้เลย*

สามารถใช้บนแหล่งนํ้าได้ด้วย
โดยจะลอยบนนํ้าและดูดซับ
นํ้ามันบนแหล่งนํ้า

ใช้ปบ
ู นพื้ นที่ที่มีโอกาสเกิด
นํ้ามันและโอกาสเกิดอันตราย
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วัสดุดด
ู ซ ับสารเคมี

วัสดุดูดซับสารเคมี รุนแรง กรดแก่ ด่างแก่ ตัวทําละลาย Solvent ของเหลว ต่างๆ
เหมาะกับอุตสาหกรรม หนัก รถขนส่งวัตถุอันตราย โรงกลั่น ห้อง LAB

แผ่นดูดซับสารเคมี

06-1006-1

ยี่ห้อ : BEST SAFE
ขนาด : 40x50 cm
บรรจุ : 1 ลัง / 100 แผ่น
รุ่น : BS-HOS-PAD
การดูดซับ : 105 ลิตร/ลัง
ราคา : 3,000 บาท

ท่อนดูดซับสารเคมี

06-1006-2

ยี่ห้อ : BEST SAFE
ขนาด : 40x50 cm
บรรจุ : 1 ลัง / 100 แผ่น
รุ่น : BS-HOS-SOCK
การดูดซับ : 105 ลิตร/ลัง
ราคา : 3,500 บาท

ม้วนดูดซับสารเคมี

� ง เข็มขัดกันตกจากทีสู
� ง
ชุดกันตกจากทีสู
มาตรฐาน CE จากยุโรป หน้า24

12-1002-07

ชุดกันตก คุณภาพสูงผลิตจาก
สาย Polyester ขนาด 45
mm D Ring ทั้งหมด 1 จุด
มาตรฐาน EN361 รับแรงได้
15 KN (1,530 KG) นํ้าหนักเบา
ใช้งานง่าย
ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : SS-Eco
ราคา : 480 บาท

ยี่ห้อ : BEST SAFE
ขนาด : 2.4 m / ท่อน
ขนาด : 40cm x ยาว 50 m
บรรจุ : 1 ลัง / 1 ม้วน
รุ่น : BS-BOS-ROLL
ราคา : 4,000 บาท

06-1003-11

บรรจุ แผ่นดูดเคมี 15x20cm
แว่น หน้ากาก ถุงมือ จุได้ 10L
ยี่ห้อ : BEST SAFE
รุ่น : KIT003Y
ราคา : 980 บาท

ยี่ห้อ : BEST SAFE
รุ่น : BEST KIT
ราคา : 15,000 บาท

6

� ง
ชุดกันตกจากทีสู

06-1006-3

06-1003-02

ขนาดรถ มีขนาด 105x50x50 cm บรรจุวัสดุดูดซับสารเคมี
แบบแผ่น70 แผ่น แบบท่อน 5 ท่อน แบบหมอน 4 ท่อน
ถุงเก็บกู้สารเคมี 4 ถุง แว่นครอบตาเซฟตี้ 1 ชิ้น และ ถุงมือ 2
คู่ ผงดูดซับสารเคมี 1 กระปุก มีคู่มือและรายละเอียด สามารถ
เคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆ ได้สะดวกถูกต้องตามมาตรฐาน
OSHA และกรมแรงงานไทย

SECTION

SECTION

5

วัสดุดด
ู ซ ับสารเคมี รุนแรง กรดแก่ ด่างแก่
วัสดุเก็บกู ้สารเคมีฉุกเฉิ น คุณภาพสูง หน้า23

06-1003-09

ชุดกันตกจากที่สูง 1 D-Ring
พร้อมเชือก 1 ตะขอ

ชุดกันตกจากที่สูง 1 D-Ring
พร้อมเชือก 2 ตะขอ

ชุดกันตกจากที่สูง 1 D-Ring
พร้อมเชือกตัวรับแรง 2 ตะขอ

* ชุดกันตก 1 D-ring
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 1 เส้น
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* ชุดกันตก 1 D-ring
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 2 เส้น
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* ชุดกันตก 1 D-ring
* เชือกเซฟตี้พร้อมตัวรับแรง
กระชาก 2 ตะขอ
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : SS-Eco-set1
ราคา : 960 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : SS-Eco-set2
ราคา : 1,230 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : SS-Eco-set2
ราคา : 1,230 บาท

บรรจุ แผ่นดูดเคมี 25 แผ่น แว่น
หน้ากาก ท่อน 3 ท่อน จุได้ 61L
ยี่ห้อ : BEST SAFE
รุ่น : BS-SKIT001Y
ราคา : 3,500 บาท

12-1002-07+12-2101-01-1

12-1002-07+12-2101-00

12-1002-07+12-2102-03-1
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12-1002-03

� ง เข็มขัดกันตกจากทีสู
� ง
ชุดกันตกจากทีสู
มาตรฐาน CE จากยุโรป หน้า25
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� ง
ชุดกันตกจากทีสู
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� ง
ชุดกันตกจากทีสู

� ง เข็มขัดกันตกจากทีสู
� ง
ชุดกันตกจากทีสู
มาตรฐาน CE จากยุโรป หน้า26

12-1002-01-1

ชุดกันตกพร้อมเบาะรองด้านหลัง
สาย Polyester ขนาด 45 mm D Ring
ทั้งหมด 3 จุด มาตรฐาน EN361 สามารถรับแรง
ได้ 25 KN (2,245KG) นํ้าหนักเบา ใช้งานง่าย
สวมใส่สบายไม่เจ็บหลังมีเบาะรอง

ชุดกันตก คุณภาพสูงผลิตจาก
สาย Polyester ขนาด 45
mm D Ring ทั้งหมด 5 จุด
มาตรฐาน EN361 รับแรงได้
25 KN (2,245KG) นํ้าหนักเบา
ใช้งานง่าย มีเบาะซัพพอร์ต

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Extra Light
ราคา : 850 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : SS-103
ราคา : 750 บาท

ชุดกันตกจากที่สูง 3 D-Ring
พร้อมเชือก 1 ตะขอ

ชุดกันตกจากที่สูง 3 D-Ring
พร้อมเชือก 2 ตะขอ

ชุดกันตกจากที่สูง 3 D-Ring
พร้อมเชือกตัวรับแรง 2 ตะขอ

ชุดกันตกจากที่สูง 5 D-Ring
พร้อมเชือก 1 ตะขอ

ชุดกันตกจากที่สูง 5 D-Ring
พร้อมเชือก 2 ตะขอ

ชุดกันตกจากที่สูง 5 D-Ring
พร้อมเชือกตัวรับแรง 2 ตะขอ

* ชุดกันตก 3 D-ring
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 1 เส้น
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* ชุดกันตก 3 D-ring
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 2 เส้น
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* ชุดกันตก 3 D-ring
* เชือกเซฟตี้พร้อมตัวรับแรง
กระชาก 2 ตะขอ
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* ชุดกันตก 5 D-ring
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 1 เส้น
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* ชุดกันตก 5 D-ring
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 2 เส้น
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* ชุดกันตก 5 D-ring
* เชือกเซฟตี้พร้อมตัวรับแรง
กระชาก 2 ตะขอ
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Extra Light-set1
ราคา : 1,100 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Extra Light-set2
ราคา : 1,300 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Extra Light-set2
ราคา : 1,300 บาท

่ ้อ : Supersafety
ยีห
รุ่น : SS-103 Set 3
ราคา : 1,100 บาท

่ ้อ : Supersafety
ยีห
รุ่น : SS-103 Set 3
ราคา : 1,300 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : SS-103 Set 3
ราคา : 1,300 บาท

12-1002-03+12-2101-01-1

12-1002-03+12-2101-00

12-1002-03+12-2102-03-1

12-1002-01-1+12-2101-01-1

12-1002-01-1+12-2101-00

12-1002-01-1+12-2102-03-1

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

� ง เข็มขัดกันตกจากทีสู
� ง
ชุดกันตกจากทีสู
มาตรฐาน CE จากยุโรป หน้า27
ชุดกันตกพร้อมเบาะรองด้านหลัง
สาย Polyester ขนาด 45 mm D
Ring ทัง
้ หมด 4 จุด มาตรฐาน
EN361 สามารถรับแรงได้ 25 KN
(2,245KG) นํ้าหนักเบา ใช้งานง่าย
สวมใส่สบายไม่เจ็บหลังมีเบาะรอง
ทรง Y ออกแบบ SPORT

12-1002-04-1
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� ง
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� ง
ชุดกันตกจากทีสู

� ง เข็มขัดกันตกจากทีสู
� ง
ชุดกันตกจากทีสู
มาตรฐาน CE จากยุโรป หน้า28
สายแบบ AUTO ดึงกลับเอง
ความยาว 1.8 ม.เชือก เชือกจะ
หยุดอัตโนมัติ เมื่อเกิดแรง
กระชากปลายเป็น Big Hook
นํ้าหนักเบา ใช้งานสะดวก
ปรับ lock ได้

12-1001-11

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : AMN18M
ราคา : 1500 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Super Belt
ราคา : 1,200 บาท

ชุดกันตกจากที่สูง 4 D-Ring
พร้อมเชือก 1 ตะขอ

ชุดกันตกจากที่สูง 4 D-Ring
พร้อมเชือก 2 ตะขอ

ชุดกันตกจากที่สูง 4 D-Ring
พร้อมเชือกตัวรับแรง 2 ตะขอ

ชุดกันตกจากที่สูง 4 D-Ring
พร้อมเชือก 1 ตะขอ AUTO

ชุดกันตกจากที่สูง 5 D-Ring
พร้อมเชือก 2 ตะขอ

ชุดกันตกจากที่สูง 5 D-Ring
พร้อมเชือกตัวรับแรง 2 ตะขอ

* ชุดกันตก 4 D-ring
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 1 เส้น
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* ชุดกันตก 4 D-ring
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 2 เส้น
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* ชุดกันตก 4 D-ring
* เชือกเซฟตี้พร้อมตัวรับแรง
กระชาก 2 ตะขอ
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* ชุดกันตก 4 D-ring
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 1 เส้น AUTO
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* ชุดกันตก 3 D-ring
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 1 เส้น AUTO
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* ชุดกันตก 1 D-ring
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 1 เส้น AUTO
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Super Belt Set 1
ราคา : 1,400 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Super Belt Set 2
ราคา : 1,600 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Super Belt Set 3
ราคา : 1,600 บาท

่ ้อ : Supersafety
ยีห
รุ่น : Super Belt Set 5
ราคา : 2,700 บาท

่ ้อ : Supersafety
ยีห
รุ่น : Extra light Set 5
ราคา : 2,350 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : SS-Eco-Set 5
ราคา : 1,980 บาท

12-1002-04-1+12-2101-01-1

12-1002-04-1+12-2101-00

12-1002-04-1+12-2102-03-1

12-1002-04-1+12-1001-11

12-1002-03+12-1001-11

12-1002-07+12-1001-11
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� ง เข็มขัดกันตกจากทีสู
� ง
ชุดกันตกจากทีสู
มาตรฐาน CE จากยุโรป หน้า29

เข็มขัดเซฟตี้ Safety Belt

เข็มขัดเซฟตี้ มีแบบ 1 ตะขอ / 2 ตะขอ
ใช้สําหรับทํางานบนที่สูง รับแรงได้ 25
KN (2,245KG) เชือกยาว 1.25 m
มาตรฐาน CE

SECTION
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� ง เข็มขัดกันตกจากทีสู
� ง
ชุดกันตกจากทีสู
มาตรฐาน CE จากยุโรป หน้า30

� ง
ชุดกันตกจากทีสู

Auto Retractable Safety Belt

เข็มขัดครึ่งตัวสายแบบ AUTO
ดึงกลับเองความยาว 1.4 เชือก
จะหยุดอัตโนมัติ เมื่อเกิดแรง
กระชาก นํ้าหนักเบา ใช้งานสะดวก
ปรับ lock ได้ มาตรฐาน CE

เข็มขัดเซฟตี้ครึ่งตัวดึงกลับอัตโนมัติ
โดยสายจะสามารถเก็บเองได้

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Super Belt (1 ตะขอ)
ราคา : 350 บาท
รุ่น : SuperBelt 2hook ( 2ตะขอ )
ราคา : 850 บาท

12-1001-00 (2ตะขอ)
12-1001-01 (1ตะขอ)
12-2101-01-1

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Best Belt Auto
ราคา : 1,200 บาท

12-1001-03

สายสามารถเก็บได้เอง

12-2101-00

รหัส
12-2104-33-2 (2.5m)
12-2104-34 (6m)
12-2104-35 (10m)
12-2104-35-1 (20m)
12-2104-36 (30m)

12-2102-03-1

เชือกเซฟตี้ 1 ตะขอ

เชือกเซฟตี้ 2 ตะขอ

เชือกเซฟตี้ 2 ตะขอพร้อมตัว
รับแรงกระชาก

* รับแรงได้ 25 KN
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 1 เส้น
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* รับแรงได้ 25 KN
* เชือกเซฟตี้ยาว 1.8 m
เชือก 2 เส้น
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* รับแรงได้ 25 KN
* เชือกเซฟตี้พร้อมตัวรับแรง
กระชาก 2 ตะขอ
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Super Rope
ราคา : 320 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Super Rope double
ราคา : 700 บาท

ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : Super SS102
ราคา : 700 บาท

12-1001-05-1

เข็มขัดปีนเสา อายุการใช้งาน
มากกว่า 10 ปี รับแรงได้ 22 KN
เชือกยาว 2 เมตร มาตรฐาน CE
ใช้งานช่างไฟฟ้า งานปีนเสา
ทํางานบนที่สูงต่างๆ
ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : U811B
ราคา : 1,800 บาท

รอกกันตก รอกดึงกลับอัตโนมัติใช้แนวราบ/ดึง
*
*
*
*

ความยาว ขนาด 2.5m, 6m, 10m, 20m, 30m
มาตรฐานยุโรป CE นํ้าหนักเบา ใช้งานสะดวก
เชือกจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อเกิดแรงกระชาก
ข้อแนะนําผู้ใช้งานที่นํ้าหนักเกิน 150 KG ไม่ควรใช้

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : RFA2.5 ขนาด 2.5 m – 3,100 บาท
RFA6 ขนาด 6 m – 7,500 บาท
RFA10 ขนาด 10 m – 10,000 บาท
RFA20 ขนาด 20 m – 15,000 บาท
RFA30 ขนาด 30 m – 25,000 บาท

รอกสามขา Tripod พร้อมใช้งาน 30M
12-2104-51

*
*
*
*

Suspension Trauma
Safety Strap

12-2104-29

ยาวได้สูงสุด 30M
คุณภาพสูงจากยุโรป CE
รับนํ้าหนักได้ 25 KN
สําหรับกู้ภัย, ท่อส่งอากาศ
ทํางานที่อับอากาศ
* 1 ชุดพร้อมใช้งานได้ทันที
* ป้องกันคนหมดสติเวลาทํางาน
* เคลื่อนย้ายได้ง่าย นํ้าหนักเบา สายป้องกันกันตก การหมดสติ
เวลาตก มาตรฐาน CE
ยี่ห้อ : Supersafety
รุ่น : RT22
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 22,000 บาท
รุ่น : SS01
ราคา : 650 บาท
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� ง เข็มขัดกันตกจากทีสู
� ง
ชุดกันตกจากทีสู
มาตรฐาน CE จากยุโรป หน้า31

ตาข่ายสําหรับทํางานบนที่สูง
*
*
*
*

มาตรฐาน ASTM (USA)
ขนาด 8x30M / ม้วน
รอยห่าง (รูห่าง 2×2)
ผลิตจาก HDPE

12-2104-01

ยี่ห้อ : Deltaplus
รุ่น : LV105
ราคา : 1,200 บาท

12-3103-04

6

� ง เข็มขัดกันตกจากทีสู
� ง
ชุดกันตกจากทีสู
มาตรฐาน CE จากยุโรป หน้า32

� ง
ชุดกันตกจากทีสู
12-2104-13

12-2104-11

ตัวสร้างจุดยึดเกาะ รุ่น LV105
มาตรฐาน CE สําหรับสร้างจุดเกาะ

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Net
ราคา : 12,500 บาท

SECTION

SECTION

6

� ง
ชุดกันตกจากทีสู

ที่สร้างจุดยึดเกาะ (CE)
ยี่ห้อ : Deltaplus
รุ่น : LV504
ราคา : 2,000 บาท

12-2104-22

12-2104-10

Single Pulley
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : SPD
ราคา : 1,000 บาท

Linear Pulley
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : LDP
ราคา : 1,200 บาท

Double Pulley
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : DPR
ราคา : 1,000 บาท

เชือกโรยตัว ใช้ในงาน การกู้ภัย กิจกรรมผจญภัย
โรยตัว การปฏิบัติงานในที่สูงเพื่ อช่วยชีวิต
ป้องกันตก งานเช็ดกระจกตึกสูง

12-2104-25-1

12-2103

* ความยาว 50M, 100M, 200M
* รับนํ้าหนักได้ 2,500 kg ใช้งานโรยตัวและกู้ภัย
* ทนทาน ทนต่อแรงเสียดทาน กันแดด กัน UV
12-2104-28
12-2104-17-1

อุปกรณ์โรยตัวระบบล๊อตอัตโน
มัติ 2 จุด (Descender)
* รับแรงได้ 22 KN
* สําหรับงานโรย กู้ภัย
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

เชือกสร้างจุดยึดเกาะ

แร็คโรยตัว / Brake Bar Rack

* รับแรงได้ 22 KN
* ยาว 1.5 m
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

* สําหรับโรยตัว ใช้งานง่าย
* มี 4 ราง สะดวก
* ได้มาตรฐาน CE (ยุโรป)

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best D-Stop
ราคา : 2,000 บาท

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : LV102150
ราคา : 850 บาท

่ ้อ : Best Safe
ยีห
รุ่น : Best Rack
ราคา : 2,100 บาท

ป้ายนั่งร้าน / SCAFFOLD TAG
20-1001-6-1

* มาตรฐาน OSHA
* สําหรับตรวจตรานั่งร้านค้า
1 ชุด ได้ ซองเก็บ และ 2 TAG
* ประหยัดสามารถใช้ซํ้าได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Rack
ราคา : 250 บาท / ชิ้น

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Static Rope
ราคา : 50M - 2,500 บาท
100M - 5,000 บาท
200M - 10,000 บาท
12-2104-27

12-2104-23

12-2103-05
12-2103-06
12-2103-08

12-2104-24

12-2104-02
12-2104-18

Back up Device
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : AN061
ราคา : 1,550 บาท
คาราบิเนอร์ CE
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Carabiner
ราคา : 300 บาท

Chest Ascender
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Assender
ราคา : 1,180 บาท

ห่วงโรยตัวเลข 8
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Figure 8
ราคา : 385 บาท

ตัวยึดจับเชือก
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Ascender
ราคา : 1,585 บาท

รับติดตั้ง Lifeline safety บนหลังคา ทํางานที่
สูง รับติดตั้งตามลูกค้าติดต่อฝ่ายขายได้ทันที :)
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อุปกรณ์ลดเสียง
Ear Plug แบบโฟม

15-1002-02

15-1002-01

*
*
*
*

05-1002-05-1

มาตรฐาน CE ลดได้ 37 Db
เบา สบาย ไม่อับ ไม่เจ็บ
1 กล่องบรรจุ 200 คู่
ขายยกกล่อง

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : 311-1250
ราคา : 600 บาท (ไม่มีสาย)
1,200 บาท (มีสาย)

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : 1270
ราคา : 1,000 บาท / กล่อง

05-2001-04

ที่ครอบหูก้านสแตนเลส

ที่ครอบหูก้านแบบสะท้อนแสง

*ป้องกันได้ 27 Db, มาตรฐาน *ป้องกันได้ 32 Db นํ้าหนักเบา
CE กันเหงื่อ ใช้งานได้นาน 1
สวมใส่สบาย ก้านสแตนเลส
กล่อง 100 คู่ พร้อมกล่องเก็บ แข็งแรง ทนทาน สีแดง ดํา

*ป้องกันได้ 32 Db นํา้ หนักเบา
สวมใส่สบาย มองเห็นได้ง่ายเวลา
กลางคืน สีเขียวมะนาว

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : 1271
ราคา : 1,800 บาท

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BSV32
ราคา : 300 บาท

05-2001-05

ที่ครอบหูแบบติดหมวก
*แบบสีดํา/แดง, สีเขียวสะท้อน
แสง มาตรฐาน CE สแตนเลส
ทนทาน ลดเสียงได้ 30 Db

*ป้องกันได้ 27 Db, มาตรฐาน CE กันเหงื่อ
ใช้งานได้นาน 1 กล่อง 100 คู่

05-2001-02

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BEST401
ราคา : 300 บาท

8

หมวกเซฟตี � หมวกนิ รภัย มาตรฐานสูง
มาตรฐาน ANSI (USA) CE (ยุโรป) หน้า34

หมวกเซฟตี �

Ear Plug แบบซิลิโคนใช้งานได้นาน

05-1002-04

ที่อุดหูซิลิโคนพร้อมกล่อง

SECTION

SECTION

7

� ดหูลดเสียง ทีครอบหู
�
ทีอุ
ลดเสียง คุณภาพสูง
มาตรฐาน CE จากยุโรป ANSI (USA) หน้า33

ที่ครอบหูก้านสแตนเลสแบบพั บได้
*ป้องกันได้ 32 Db นํา้ หนักเบา
สวมใส่สบาย ก้านสแตนเลส
แข็งแรง ทนทาน สีแดง ดํา
แบบพั บได้ ป้องกันสะดวกพกพา
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BEST402
ราคา : 300 บาท

05-2001-06

ที่ครอบหูติดหมวกลด
เสียงสีดํา/แดงทนทาน
08-1001-02-W

*
*
*
*

05-2001-03

ที่ครอบหูติดหมวกลด
เสียงแบบสะท้อนแสง

มาตรฐาน CE/ANSI
มีรูระบายไม่ร้อน ไม่อับ
สายไนล่อน 4 จุด
เนื้อ HDPE ทนทาน

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BSH02
หมวกเซฟตี้ปรับหมุน สี
: ขาว/เหลือง
้
มีรูระบายนําหนักเบา ราคา : 180 บาท
08-1001-23

หมวกเซฟตี้พร้อมกระบังหน้า

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : 403 (สีดํา/แดง)
BSHVC32 (สีเขียว)
ราคา : 300 บาท

08-1001-01-W

*
*
*
*
*

มาตรฐาน CE/ANSI
กันไฟฟ้า 20,000V
สายไนล่อน 4 จุด
สามารถติด Logo ได้
เนื้อ HDPE ทนทาน

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BSH01
หมวกเซฟตี้ปรับหมุน สี
: ขาว/เหลือง
ANSI กันไฟฟ้าได้ ราคา : 250 บาท

08-1001-12-W

หมวกเซฟตี้แบบปีกรอบกันไฟฟ้า

*สามารถเปิด-ปิดได้ คนที่ใส่แว่นตา * มาตรฐาน CE/ANSI กันไฟฟ้า
ก็ใช้งานได้ ป้องกันใบหน้ามิดชิด
20,000V สายไนล่อน สามารถ
สายไนล่อน แบบปรับหมุน เนื้อ
ติด Logo ได้ เนื้อ ABS ทนทาน
ABS มีรูระบาย ติด LOGO ได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Full Brim
ยี่ห้อ : Best Safe (สีขาว)
รุ่น : Best Top
สี : ขาว เหลือง ส้ม เขียว นํ้าเงิน
ราคา : 550 บาท
ราคา : 450 บาท

08-1000-12

ที่แขวงหมวกเซฟตี้
(ประกอบต่อกันได้)
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Helmet Station
ราคา : 250 บาท
08-1000-10

่ ลุมด้านหลัง
ทีค
เสริมแถบสะท้อนแสง
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : 2810
ราคา : 90 บาท
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* มองเห็นง่าย ปีกหมวกไม่บังสายตา
เป็นทรงกลม มาตรฐาน ANSI สายไน
ล่อน 4 จุด กันไฟฟ้า 20,000V
เนื้อ ABS เบา ทนทาน ติด logo ได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Japan Cap
ราคา : 350 บาท
08-1001-18

08-1001-07-W (ปรับเลื่อน)
08-1001-08-W (ปรับหมุน)

คลิปสําหรับใช้กับไฟฉาย
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Clip
ราคา : 25 บาท / 2 ชิ้น

้ รง B-Guard
หมวกเซฟตีท
*้เนื้อ HDPE มาตรฐาน มอก เบา
แข็งแรง สางยางยืด ทนทาน
ติด LOGO ที่หมวกได้

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BS913
ราคา : 180 บาท

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : V Guard
ราคา : ปรับเลื่อน : 180 บาท
ปรับเลื่อน : 220 บาท

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : B Guard
ราคา : ปรับเลื่อน : 125 บาท
ปรับเลื่อน : 180 บาท

่ ้อ : Best Safe
ยีห
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Chin Strip 02 รุ่น : Chin Strip 01
ราคา : 35 บาท
ราคา : 20 บาท

หมวกเซฟตี้ทรง V
ปรับหมุน CE รุ่นประหยัด

เลนส์ใส
F48

08-2001-02

เลนส์ดํา
F48G

ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 125 บาท (ทั้ง 2 รุ่น)

08-2001-03

08-2001-01 แบบใส
08-2001-02 แบบดำ

กระบังหน้าพร้อมหมวกครึ่งท่อน*
*ทนทาน กันสารเคมี งานเชื่อมได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Face Guard
ราคา : 220 บาท

15-2002-02-R (สีแดง)
15-2002-02-Y (สีเหลือง)

หมวกดับเพลิง CE/NFPA

โครงไฟเบอร์ CE
ใช้กับหมวกทั่วไปได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BS1451
ราคา : 120 บาท

ยี่ห้อ : Super Safety
รุ่น : V Helmet
ราคา : 120 บาท

โครงสปริงสําหรับกระบังหน้า
*มาตรฐาน CE ใช้กับหมวกเซฟตี้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BS-A3
ราคา : 125 บาท

03-1006-02

08-1003-01

08-1001-28

สายยางยืดพร้อมถ้วยรองคาง

08-2001-04

*กระบังหน้านิรภัยใช้ร่วม
กับโครงสปริง มาตรฐาน
CE ป้องกันสารเคมี แรง
กระแทกงานหนัก งาน
เชื่อม ช่าง DIY

หมวกเซฟตี้ทรง V Guard
*เนื้อ ABS Class E,G,C ได้
มอก เบา แข็งแรง สางยางยืด
ติด LOGO ที่หมวกได้

สายไนล่อน 4 จุด

*เนื้อ HDPE เบา สบาย ปรับ
หมุน คุณภาพสูง สายยางยืด
จําหน่ายสีขาว / สีเหลือง
มาตรฐาน CE

08-1001-05-W (ปรับเลื่อน)
08-1001-06-W (ปรับหมุน)

08-1000-06

หมวกเซฟตี � หมวกนิ รภัย มาตรฐานสูง
มาตรฐาน ANSI (USA) CE (ยุโรป) หน้า36
รุ่นประหยุด ราคาพิ เศษ

11-1008-19

หมวกเซฟตี้ SPORT STYLE
* ได้มาตรฐาน CE ปัก Logo
ได้รูปทรงทันสมัย ด้านในมีตัว
รับแรงกระแทก

08-1001-02

8

หมวกเซฟตี �

08-1001-13-W (ขาว)
08-1001-13-W (เหลือง)

หมวกเซฟตี้ทรงญี่ป่น
ุ รองในโฟม
แบบปุ่มล๊อคจากญี่ป่น
ุ ใช้งานง่าย

08-1001-11-W

SECTION

SECTION

8

หมวกเซฟตี � หมวกนิ รภัย มาตรฐานสูง
มาตรฐาน ANSI (USA) CE (ยุโรป) หน้า35

หมวกเซฟตี �

หมวก Bump cap
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Light Cap
ราคา : 100 บาท

ชุดดับเพลิงครบชุดพร้อมลุย
CE/NPFA

*หมวกดับเพลิงมาตรฐาน
CE/NFPA มีคลิปติดไฟฉายได้ใช้ใน *หมวก + ฮู๊ต + รองเท้า +
ถุงมือ + ชุด ครบชุด พร้อมใช้งาน
งานดับเพลิงได้อย่างดี
ได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์
ยี่ห้อ : Best Safe
ยี่ห้อ : Super Safety
สี : เหลือง, แดง
ราคา : 22,000 บ / ชุด
รุ่น : Paciﬁc V1-Y
ราคา : 2,000 บาท

หน้ากากเชือก AUTO
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Barrier
ราคา : 850 บาท
03-1005-00

หน้ากากเชื่อมประกอบ
หมวกเซฟตี้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Cap Weld 02
ราคา : 250 บาท
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คัตเตอร ์นิ รภัย

21-1005

*สําหรับกันบาด ตัดกล่อง
หีบห่อต่างๆ ใบมีดจะกลับ
อัตโนมัติเมื่อปล่อยมือ
ผ่อนแรงได้ดี ใบมีดหักไม่ได้
ไม่เป็นอันตราย มีระบบ
Safety ที่ดีที่สุด เปลี่ยนใบมีด
ได้ง่าย ปรับความยาวใบมีดได้

Safety Cutter แบบมือกด

ยี่ห้อ : BS28
รุ่น : Best Safe
ราคา : 570 บาท

21-1007
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คัตเตอร ์นิ รภัย มีดเซฟตี � ใบมีดเซฟตี �
มาตรฐาน OSHA, CE (ยุโรป) หน้า37

แว่นตาเซฟตี �

21-1004
21-1006-1

ใบมีดเซฟตี้สําหรับรุ่น BS28
*ใบมีดคม, หักไม่ได้, ใช้งานได้
มากกว่า 10,000 ครัง
้
1 กล่อง 10 ใบ Carbon steel
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 220 บาท / 10 ใบ

21-1008

Safety Cutter แบบใบมีดยาว

แว่นตาเซฟตี � แว่นตานิ รภัย มาตรฐานสูง
มาตรฐาน ANSI (USA) CE (ยุโรป) หน้า38
*สําหรับกันบาด ตัดกล่อง
หีบห่อต่างๆ ใบมีดจะกลับ
อัตโนมัติเมื่อปล่อยมือ
ผ่อนแรงได้ดี ใบมีดหักไม่ได้
ไม่เป็นอันตราย เป็นรุ่นใบมีด
แบบยาว คุณภาพสูง
่ ้อ : BS28
ยีห
รุ่น : BS022
ราคา : 470 บาท

แว่นตาเซฟตี้ทรง SPORT
*มาตรฐาน CE กันแรงกระแทก
นํ้าหนักเบา ทรง SPORT กระชับ
มียางรองจมูกและที่ขา ทําให้ไม่
หลุดเวลาทํางาน

21-2005-1

Safety Cutter รุ่น BS025
*สําหรับกันบาด ตัดกล่อง
หีบห่อต่างๆ ใบมีดจะกลับ
อัตโนมัติเมื่อปล่อยมือ
ใบมีดหักไม่ได้ ไม่เป็นอันตราย

ใบมีดเซฟตี้สําหรับรุ่น BS025
*ใบมีดคม, หักไม่ได้, ใช้งานได้
มากกว่า 10,000 ครั้ง
1 กล่อง 10 ใบ Carbon steel
ใบมีด SK5

คัตเตอร์นิรภัยตัดฟิล์ม/กล่อง
*้คัตเตอร์เซฟตี้ปลอดภัยแน่นอน
สําหรับตัดกล่อง ไม่บาดคมนิ้ว
สามารถตัดกล่อง/ฟิล์มได้ดี
ใช้ได้ทั้ง 2 มือ

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BS025
ราคา : 180 บาท

ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 220 บาท / 10 ใบ

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BS010
ราคา : 220 บาท

*สําหรับกันบาด ตัดกล่อง
หีบห่อต่างๆ ใบมีดจะกลับ
่ ปล่อยมือผ่อนแรง
อัตโนมัตเิ มือ
ได้ดี ใบมีดหักไม่ได้ ไม่เป็น
อันตราย มีระบบ Safety ที่ดี
ที่สุด เปลี่ยนใบมีดได้ง่าย
ยี่ห้อ : BS031
รุ่น : Best Safe
ราคา : 480 บาท

คัตเตอร์นิรภัย แบบมือกด

ใบมีดเซฟตี้สําหรับรุ่น BS022
*ใบมีดคม, หักไม่ได้, ใช้งานได้
มากกว่า 10,000 ครั้ง
1 กล่อง 10 ใบ Carbon steel
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 350 บาท / 10 ใบ

แว่นตาเซฟตี้/แว่นตานิรภัย SAFETY EYEWEAR
07-1000-06-1 ใส
07-1000-07-1 ดำ
07-1000-08-1 ปรอท

21-1006

21-1004-1

ยี่ห้อ : Super Safety
รุ่น : Super Sport
เลนส์ : ใส, ดํา, ชา (day+night)
ราคา : 45 บาท (ทุกเลนส์)
แว่นตาเซฟตี้ปิดข้าง-ปรับขาได้
*มาตรฐาน CE ขาแว่นปรับได้
ปิดด้านข้าง กันสะเก็ดได้ดี

21-1006-1
07-1000-01-01 ใส
07-1000-03 ดำ
07-1000-10

ใบมีดเซฟตี้สําหรับรุ่น BS031
*ใบมีดคม, หักไม่ได้, ใช้งานได้
มากกว่า 10,000 ครั้ง
1 กล่อง 10 ใบ Carbon steel
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 220 บาท / 10 ใบ

07-1000-10-1

แว่นตาเชื่อม IR3
แว่นตาเชื่อม IR5
(ความเข้มกลางๆ ไม่มืดมาก) (ความเข้มมาก กันแสงสูงสุด)

่ ้อ : Super Safety
ยีห
รุ่น : Super Classic
เลนส์ : ใส, ดํา
ราคา : 45 บาท (ทุกเลนส์)
*มาตรฐาน CE กันแสงงานเชื่อม
และกันแสง infrared, UV ได้ดี
มาตรฐานสูงในการเชื่อม
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : IR3, IR5
เลนส์ : IR3, IR5
ราคา : 280 บาท (ทุกเลนส์)
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แว่นตาเซฟตี้สวมทับแว่นตา
VISITOR กัน UV
*มาตรฐาน CE กันแรงกระแทก
สวมทับแว่นสายตาได้ ใช้ได้ทั้ง
ผู้ทํางานและแขกเยี่ยมโรงงาน

07-1000-24-1

ยี่ห้อ : Super Safety
รุ่น : visitor
เลนส์ : ใส
ราคา : 45 บาท (ทุกเลนส์)

07-2000-02

แว่นตาเซฟตี � แว่นตานิ รภัย มาตรฐานสูง
มาตรฐาน ANSI (USA) CE (ยุโรป) หน้า40

แว่นตาเซฟตี �
07-1000-06

07-1000-08

แว่นตาเซฟตี้ทรง SPORT นํ้าหนักเบามากๆ กัน
UV กันฝ้า กระชับ
*มาตรฐาน CE ANSI กระชับ และนํ้าหนักเบา
นอกจากนี้ยังมียางรองจมูก และยางที่ขาแว่น
ทําให้ไม่หลุดเวลาใช้งาน ไร้กรอบการมองเห็น

07-1000-29-C ใส
07-1000-29-G ดำ
07-1000-29-M ชา

แว่นตาเซฟตี้ SPORT และ
ปิดด้านข้าง กันฝ้า กัน UV
*ออกแบบมาปิดด้านข้าง มียาง
รองจมูก มาตรฐาน ANSI ขานิ่ม

แว่นตาเซฟตี้ กันฝ้า รุ่นที่เบาที่สุด
นํ้าหนักเบา กันแสง UV
*มาตรฐาน CE กันแรงกระแทก
นํ้าหนักเบามากๆ ทันสมัย

แว่นตาเซฟตี้ ปิดข้าง กันฝ้า
*ทรง Classic ปรับขาได้ เลนส์
กันฝ้า กันแรงกระแทก กันเคมี
ป้องกันแสง UV ได้

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Glasses 08
เลนส์ : ใส
ราคา : 150 บาท

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Light
เลนส์ : ใส, ดํา, ชา
ราคา : 50 บาท

ยี่ห้อ : Best Safe (ใส)
รุ่น : Kimbery
เลนส์ : ใส
ราคา : 80 บาท

แว่นตาเซฟตี้ SPORT ขาอ่อนนุ่ม
กันแสง UV กันฝ้า รุ่นที่ดีท่ส
ี ุด
*ทรง SPORT มาตรฐาน ANSI กัน
ฝ้า นํ้าหนักเบามากๆ (ใส, ดํา, ชา)
กันแสง UV กระชับมากๆ ทันสมัย
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Light
เลนส์ : ใส, ดํา, ชา
ราคา : 150 บาท

07-1000-07

แว่นครอบตาเซฟตี้แบบมีวาล์ว
*มาตรฐาน CE ป้องกันสารเคมี
กันแรงกระแทก ใส่ทับแว่นตาได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : goggles 02
ราคา : 90 บาท
07-1000-04

07-1000-31
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แว่นตาเซฟตี � ทุกรุน
่ กันแสง UV คุณภาพดี
มาตรฐาน ANSI (USA) CE (ยุโรป) หน้า39

แว่นตาเซฟตี �

รหัส
07-1000-09 ใส
07-1000-11 ดำ
07-1000-12 ชา

่ ้อ : Best Safe
ยีห
รุ่น : DIVISA
เลนส์ : ใส, ดํา, ชา (In door, Out Door)
ราคา : 80 บาท
07-1000-14

07-1000-15

07-2000-01
07-1000-14-1

แว่นครอบตาเซฟตี้ไม่มีวาล์ว
*มาตรฐาน CE ป้องกันสารเคมี
กันแรงกระแทก ใส่ทับแว่นตาได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : goggles 01
ราคา : 90 บาท

*มาตรฐาน CE ANSI กระชับ และนํ้าหนักเบา
นอกจากนี้ขาเป็นซิลิโคน กระชับไม่หลุด ไม่มี
กรอบแว่นบังสายตา กันฝ้า กันแสง UV
นํ้าหนักเบา ใส่สบายมากๆ

แว่นตาเซฟตี้ทรง SPORT ขาซิลิโคน
อ่อนนุ่ม กันฝ้า กัน UV

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Perfect
เลนส์ : ใส, ดํา, ชา (In door, Out Door)
ราคา : 100 บาท

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

10-1002-4

้
ชุดป้องกันสารเคมี ป้องกันเชือ
โรค ป้องกันฝุน
่ อันตรายต่างๆ
*มาตรฐาน CE สําหรับป้องกัน
อันตรายต่างๆ อาทิเช่น เชื้อโรค
รังสี ฝุ่น สารเคมี ทนทาน ไม่ร้อน

10-1001-18

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Chem Gard
Size : M, L, XL
ราคา : 120 บาท
09-1004-09

09-1004-02

12 หน้ากากกันสารเคมี

SECTION

SECTION

11 ชุดป้ องกันสารเคมี

ชุดป้ องกันสารเคมี ชุดป้ องกันไวร ัส ฝุ่ นต่างๆ
มาตรฐาน ANSI (USA) CE (ยุโรป) หน้า41

04-1000-3

04-1000-4

ไส้กรองกันสารเคมี Bibari
รุ่น : SH900 04-1000-2
03-3001-02

03-3001-01

ชุดหมีกันสารเคมี พ่ นสี
*ซักล้างได้ ใช้งานได้หลากหลาย
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Coverall
ราคา : 450 บาท

หน้ากากพร้อมไส้กรอง รุ่นประหยัด
08-1011-02

10-10021-06

เอี้ยม PVC กันสารเคมี เหลือง,ดํา,นํ้าเงิน

ชุด PVC กันสารเคมี

*มาตรฐาน CE กันสารเคมี ของเหลว นํ้ามัน ซักล้างใช้งานซํ้าได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Chem apron
ราคา : 140 บาท

10-1002-6

03-1009-05-1

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best C
ราคา : 750 บาท

ชุด LEVEL A กันสารเคมี
รุนแรงได้สูงสุด
*มาตรฐานสูงสุด ใช้ร่วมกับ
SCBA ได้ จาก USA
ยี่ห้อ : LAKELAND
รุ่น : INT640
ราคา : 50,000 บาท

ยี่ห้อ : BIBARI
รุ่น : SH10 (ท่อเดียว), SH20(ท่อคู่)
ราคา : 400บาท, 450บาท (ไม่รวมไส้กรอง)
ไส้กรอง : 150 บาท
03-1000-09

แบบ : ท่อคู่
ราคา 110 บาท

ฮูดกันสารเคมี
*มาตรฐาน CE กันสารเคมี
กันได้ ไม่ร้อน ท่อคู่

หน้ากากกันสารเคมีแบบซักได้
*มาตรฐาน CE เป็นผ้ามีชั้น
คาร์บอน ใช้ได้นาน อ้างอิง N95

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BS312
ราคา : 1,200 บาท

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : UN95
ราคา : 20 บาท / ชิ้น

03-1009-05-2

04-1000-5

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Chem coverall
ราคา : 750 บาท
ชุดป้องกันสารเคมี LEVEL C
*เป็นชุดป้องกันสารเคมี Level C
สําหรับป้องกันกรดแก่ ด่างแก่ พวก
สารเคมีรุนแรงได้ดี และยังสามารถ
ป้องกันไวรัส เชื้อโรคได้

หน้ากากครึ่งหน้าซิลิโคนอ่อนนุ่มจากเกาหลี
คุณภาพสูง
*มาตรฐาน CE กระชับ เบา หายใจสะดวก ไส้
กรองเป็นแบบ Multiple Gas กันได้ทุกชนิด

ยี่ห้อ : SuperSafety
แบบ : ท่อเดียว
ราคา : 80 บาท

10-1005-03

09-1004-03

�
หน้ากากกันสารเคมี กันไวร ัส กันเชือโรค
ฝุ่ น
มาตรฐาน N95, N99, FPP2, FPP3 หน้า42

หน้ากาก N95 คล้องหู
*มีแบบทั้งคาร์บอน และธรรมดา
กันสารเคมี กันฝุ่น กันไวรัสได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : 858, 858C (คาร์บอน)
ราคา : 20 บาท / 30 บาท

03-1007-10

หน้ากากท่อคู่จากเกาหลี ไส้กรอง
P3 (N99)
*มาตรฐาน CE สําหรับงานสารเคมี
รุนแรง งานเชื่อมได้ มาตรฐาน P3
โดย P3 จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด
ยี่ห้อ : BIBARI
รุ่น : SB10 + P3
ราคา : 650 บาท (รวมไส้กรอง)
250 บาท (ราคาไส้กรองแยก)
หน้ากากกระดาษ 3 ชั้น / 4ชั้น
* 1 กล่องบรรจุ 50 ชิน
้ กันฝุ่น
และสารเคมีได้ดี
ยี่ห้อ : Best Safe

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

ชุดหมี ชุดช่าง ชุดทํางาน / Working Coverall, Boiler suit สําหรับงานช่าง,วิศวกรรม,ขุดนํ้ามัน
10-1001-17-5

10-1001-17-4

ชุดหมี ชุดช่าง ผ้าคอมทวิว
*ชุดหมี ชุดช่าง เสริมแถบสะท้อนแสง
มีซิปเก็บอุปกรณ์ช่าง ทนทาน เบา
ไม่ร้อน ใส่ง่าย สามารถปัก Logo
ของบริษัทลูกค้าได้
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13 ชุดทํางานต่างๆ

ชุดหมี ชุดช่าง ปัก LOGO ได ้ร ับออกแบบ
มาตรฐานCE และร ับผลิตตามแบบ หน้า43

�
เสือสะท
้อนแสง

เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อช่าง เสื้อช็อป สําหรับงานช่าง วิศวกรรม ปัก Logo ได้ และรับผลิตตามแบบ
10-1001-16-1

10-1001-16

ชุดหมี ชุดช่าง Cotton 100%
*ชุดหมี ชุดช่าง เสริมแถบสะท้อนแสง
มีซิปเก็บอุปกรณ์ช่าง ทนทาน เบา
ไม่ร้อน ใส่ง่าย สามารถปัก Logo
ของบริษัทลูกค้าได้ ผ้าหนาใช้งานกัน
ไฟได้ งานเชื่อม งานหนักได้

เสื้อสะท้อนแสง เสื้อจราจร สามารถทําโลโก้ตามแบบลูกค้าได้ และผลิตตามแบบลูกค้าได้
เสื้อสะท้อนแสงทรงวิศวกรรมมีกระเป๋า
และช่องเก็บบัตรประจําตัวในการทํางาน
*มาตรฐาน CE ใส่สบายกันแสง UV ไม่ร้อน
มีช่องเก็บบัตร มีกระเป๋าหลายจุดในการทํางาน
สามารถทําโลโก้ลูกค้าได้

ยี่ห้อ : Best Safe
Size : S-3XL
สี
: กรม
ราคา : 680 บาท
10-1001-17-6

10-1001-17-7

ชุดหมี ผ้ากันไฟ 100% NFPA
*ชุดหมี ชุดช่าง เสริมแถบสะท้อนแสง
มีซิปเก็บอุปกรณ์ช่าง ทนทาน เบา
ไม่ร้อน ใส่ง่าย สามารถปัก Logo
ของบริษัทลูกค้าได้ ผ้าหนาใช้งานกัน
ไฟได้ งานเชื่อม ผ้ากันไฟ NFPA ใช้
งานโรงกลั่นได้
ยี่ห้อ : Best Safe
Size : S-3XL
สี
: กรม, ส้ม
ราคา : 1,200 บาท

รับผลิตและออกแบบตามต้องการ ชุดหมี ชุดช่าง
กางเกงช่าง สีอ่น
ื ๆได้ ปักโลโก้บริษัทของ
ลูกค้าได้ สามารถ ติดต่อฝ่ายขายได้

เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อช่าง เสริมแถบสะท้อนแสง
*มาตรฐาน CE ใส่สบายกันแสง UV ไม่ร้อน
ใช้งานช่างได้ดีมากๆ สามารถปักโลโก้ได้
มีกระเป๋าใส่ของและเครื่องมือช่างพร้อม
ยี่ห้อ : Best Safe
Size : S-2XL
สี
: เทา, กรม
ราคา : 450 บาท (เทา) , 480 บาท (กรม)

ยี่ห้อ : Best Safe
Size : S-3XL
สี
: กรม, ส้ม
ราคา : 480 บาท
10-1001-18

�
�
เสือสะท
้อนแสง คุณภาพดีเยียม
มาตรฐาน CE และร ับผลิตตามแบบ หน้า44

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Engineer Vest
สี
: ส้ม, เขียว
ราคา : 150 บาท
10-1000-05-2-O

10-1000-05-2-G

รหัส
10-1000-05-G-1 เขียว
10-1000-05-O-2 ส้ม

เสื้อสะท้อนแสงทรง SPORT
*มาตรฐาน CE ใส่สบายกันแสง UV ไม่ร้อน
เน้นความ SPORT ปรับขนาดตามร่างกายได้
กระชับมาก มีความปลอดภัยสูง
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Sport Vest
สี
: ส้ม, เขียว
ราคา : 60 บาท

10-1000-05-G เขียว
10-1000-05-O-1 ส้ม

รุ่นประหยัดมาตรฐาน
CE เบาสบาย
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Vest08
สี
: ส้ม, เขียว
ราคา : 45 บาท

10-1000-11

เสื้อสะท้อนแสง
เปิดไฟ LED ได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : LED Vest
สี
: เขียว
ราคา : 220 บาท

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

10-1000-01

10-1000-02

้ สะท้อนแสงผ้า Polyester
เสือ
*สามารถทําโลโก้บริษัทลูกค้าได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Type 4
สี
: ส้ม, เขียว
ราคา : 220 บาท

10-1000-04

10-1000-04-1

เสื้อสะท้อนสีดําแบบซิปแถบ3”
*สามารถทําโลโก้บริษัทลูกค้าได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Vest07
สี
: เสื้อสีดํา, แถบเขียว
ราคา : 160 บาท

10-1000-03

ชุด Clean Room / ESD
มาตรฐาน ESD อุปกรณ์ ESD หน้า46

Cleanroom ESD

้ สะท้อนแสง 2 แถบ
เสือ
*เสื้อสะท้อนแสง สีส้ม และสีเขียว
มี 2 แถบ สีส้มแถบสีเขียวมะนาวและ
สีเขียวแถบสีขาว ปักโลโก้ได้
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Vest01
สี
: ส้ม, เขียว
ราคา : 50 บาท

10-1000-05-G1 เขียว
10-1000-05-0-3 ส้ม
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�
เสือสะท
้อนแสง คุณภาพดีเยียม
มาตรฐาน CE และร ับผลิตตามแบบ หน้า45

�
เสือสะท
้อนแสง

้ สะท้อนแสงแบบแถบ 3”
เสือ
*กระชับ มาตรฐาน CE
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Vest03
สี
: เขียว
ราคา : 150 บาท

ชุดกันไฟฟ้าสถิตย์
ESD พร้อมฮู๊ต
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Vest01
Size : S-XL
ราคา : 550 บาท

รองเท้าแตะ ESD
(ขาว/ดํา)
ราคา : 220 บาท

หมวก CAP ESD

ฮู๊ต CAP ESD

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : ESD Cap
Size : Free Size
ราคา : 150 บาท

่ ้อ : Best Safe
ยีห
รุ่น : ESD Hood
Size : Free Size
ราคา : 150 บาท

แผ่นยางปูโต๊ะ
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Vest01
กว้าง 100ซมx ยาว 10ม
ราคา : 3,330 บาท

รองเท้า ESD
ทรงสุภาพ
ราคา : 220 บาท

รองเท้า ESD
แบบมีรูระบาย
ราคา : 220 บาท

ปลอกแขน ESD
(ขอบหัวจั๊ม)
ราคา : 180 บาท
รองเท้า ESD
แบบไม่ผูกเชือก
สีดํา
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : ESD Black
Size : 36-46
ราคา : 550 บาท

เสื้อสะท้อนแสงทรงตัว V
*เสื้อสะท้อนแสง ทรงตัว V
มาตรฐาน CE สามารถทําโลโก้ลูกค้า
ได้ ทรงตัว V กระชับและเบา ใส่
สบาย
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Type 02
สี
: ส้ม
ราคา : 50 บาท

รับผลิตและออกแบบตามต้องการ เสื้อสะท้อนแสง
ไปักโลโก้บริษัทของลูกค้าได้ สามารถเลือกสีต่างๆ
ตามต้องการ รูปแบบตามสั่ง ติดต่อฝ่ายขาย

รองเท้า ESD SPORT
*เป็นแบบระบายอากาศ
ได้ดีมากๆ
* หัวเหล็ก 200 J
* มาตรฐาน CE
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Sport Black
Size : 36-46
ราคา : 680 บาท

รองเท้า ESD SPORT
*เป็นแบบระบายอากาศ
ได้ดีมากๆ
* หัวเหล็ก 200 J
* มาตรฐาน CE
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Sport Blue
Size : 36-46
ราคา : 680 บาท

รองเท้า ESD
แบบไม่ผูกเชือก
สีขาว
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : ESD White
Size : 36-46
ราคา : 550 บาท

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

11-1007-01

11-1007-05

คลิปไฟฉายสำหรับติดหมวก

ไฟฉายกันระเบิด รุ่น BW7300A
* ไฟฉายกันระเบิด มีที่ Charge
กันนํ้า มันฝุ่น กันระเบิด สามารถใช้งาน
ได้ Zone 1, Zone 2 กันความร้อน
และความเย็น ทนทาน ต่อแรงกกระแทก
สูง ใช้งานต่อเนื่อง 10 ชม

มีฐานแม่เหล็กติดที่ฐาน

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BW6310A
แบบติดหมวก/มีที่ Charge ราคา : 3,500 บาท
11-1008-18

้ มหนัง) 08-1009-08
09-1004-05 (เอีย
09-1001-04 (ปลอกแขน)

เอี้ยม ฮู๊ต และปลอกแขน ปลอกขาหนัง
*ป้องกันสะเก็ด ความร้อน บาดคมได้ดี
โดยที่ลูกค้าสามารถสัง
่ ผลิตรูปแบบอื่นๆได้
ติดต่อฝ่ายขาย
ยี่ห้อ : Best Safe
รูปแบบ : เอี้ยมหนัง
ฮู๊ตหนัง
ปลอกแขนหนัง
ปลอกขาหนัง

(220
(850
(220
(220

บาท)
บาท)
บาท)
บาท)

19-1003-03
09-1004-06

เอี้ยม ฮู๊ต และปลอกแขนผ้ายีนส์
*ป้องกันสะเก็ด ความร้อน บาดคมได้ดี
โดยที่ลูกค้าสามารถสั่งผลิตรูปแบบอื่นๆได้
ติดต่อฝ่ายขาย
08-1009-06
09-1001-03

่ ้อ : Best Safe
ยีห
รูปแบบ : เอี้ยมผ้ายีนส์
(120 บาท)
ฮู๊ตผ้ายีนส์
(150 บาท)
ปลอกแขนผ้ายีนส์ (120 บาท)

ชุดป้องกันความเย็น/ถุงมือป้องกันความเย็น ( Cold Resistance protection PPE)
10-1000-06-10

10-1000-06-09

ไฟฉายติดหมวกพร้อมตัว Charge
* ไฟฉายติดหมวกพร้อมตัว Charge ใช้
งานได้ยาวนานประหยัด มีคลิปรัดไม่ให้
ไฟฉายหลุด ใช้ประกอบกับหมวกเซฟตี้
ใช้งานฉุกเฉิน งานวิศวกรรมได้ดี
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Super LED
ราคา : 350 บาท

� างกัน
ชุดป้ องกันหลากหลาย ในหน้างานทีต่
มาตรฐาน CE และร ับผลิตตามแบบ หน้า48

ปลอกแขน ปลอกขา ผ้ากันเปื้อน (ผ้ายีนส์, หนัง) หรือสามาถสั่งผลิตตามรูปแบบที่ต้องการได้

ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BW6610A
ราคา : 7,000 บาท
ไฟฉายกันระเบิดแบบติดหมวก
* ไฟฉายกันระเบิด มีท่ี Charge
กันนํ้า มันฝุ่น กันระเบิด สามารถใช้งาน
ได้ Zone 1, Zone 2 กันความร้อน และ
ความเย็น ทนทาน ต่อแรงกกระแทกสูง
ใช้งานต่อเนื่อง 8 ชม

11-1007-03

�
ชุดทํางานป้ องกันอืนๆ

ยี่ห้อ : Tormin
รุ่น : BW7300A
ราคา : 2,500 บาท, คลิป 400 บาท
ไฟฉายกันระเบิดแบบ All in 1
* ไฟฉายกันระเบิด มีที่ Charge
กันนํ้า มันฝุ่น กันระเบิด สามารถใช้งาน
ได้ Zone 1, Zone 2 กันความร้อน
และความเย็น ทนทาน ต่อแรงกกระแทก
สูง ใช้งานต่อเนื่อง 13 ชม มีฐานแม่
เหล็ก ส่งไฟ LED ส่องไฟได้ 130เมตร

11-1007-02
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16 ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด กันนํ า� กันฝุ่ น กันระเบิด
ทุกชิน� มาตรฐาน CE DIN (Germany) หน้า47

02-1005-03

ชุดแบบสั้น

ชุดแบบยาว

ชุด / ถุงมือป้องกันความเย็น
*ใช้งานได้มากกว่า -30C มาตรฐาน CE
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 1800 บาท (ชุดแบบสั้น)
2500 บาท (ชุดแบบยาว)
350 บาท (ถุงมือ)

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

ไฟหมุนและอุปกรณ์จราจรต่างๆ
มาตรฐาน CE ใช ้งานได ้ยาวนานมาก หน้า49
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อุปกรณ์จราจร

อุปกรณ์จราจร

อุปกรณ์จราจรต่างๆ ครบวงจรมีครบทุกอย่าง
มาตรฐาน CE และร ับผลิตตามแบบ หน้า50
11-1003-02-1

ไฟไซเรนฐานแม่เหล็ก
* สําหรับติดรถ มี 2 สี, สีเหลืองและสี
ส้ม ขนาด 3 และ 4 นิ้ว
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BS 1030
ขนาด : ขนาด 3 นิ้ว : 11-1013-05
ขนาด 4 นิ้ว : 11-1013-06
เทปติดรถสะท้อนแสง
ไฟไซเรนแบบหมุนธรรมดา / LED
* ไฟหมุนDC 12V และ AC220V มีทั้ง Diamond Grade
แบบธรรมดาและ LED ขนาด 4” และ *มาตรฐาน CE ขนาด
กว้าง 2 นิ้ว ยาว 45 m
6” สีเหลืองและสีแดง
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : ขนาด 3 นิ้ว : 11-1013-01
ขนาด 4 นิ้ว : 11-1014-1

กรวยจราจร 75cm
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 150 บาท
11-1000-03
18-1002-01

ป้ายสะท้อนแสง
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 350 บาท
13-1005-04
11-1017-00

11-1001-3-W/R

11-1004-09

แผงกัน
้ จราจร
งานสั่งทําแบบต่างๆ

11-1009-06
10-1010-01

10-1011-05

เชือกกู้ภัยทางทะเล
*50m - 2,500 บาท
100m - 5,000 บาท
200m - 10,000 บาท

10-1011-01

ห่วงชูชีพ ชนิดโฟม
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : 28 นิ้ว
ราคา : 380 บาท

11-10171-01

ยูโรเทปกั้นเขต
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : 3”x500m
ราคา : 300 บาท

ยี่ห้อ : Best Safe
สี : เหลือง,ขาว,ขาว/แดง
1,000 บาท

เครื่องตรวจโลหะ
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 980 บาท

้ ชูชีพ คุณภาพสูง
เสือ
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Life Vest
ราคา : 250 บาท

แผงกั้นจราจรพั บได้
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 980 บาท

โซ่พลาสติกขาว/แดง
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : 25 เมตร
ราคา : 600 บาท
11-1012-00

กระจกส่องท้องรถ
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 1,500 บาท
13-1007-01

10-1011-02

ห่วงชูชีพ ชนิดไฟเบอร์
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : 28 นิ้ว
ราคา : 980 บาท
กระจกโค้ง 18″, 24″, 32″
* กระจกโค้งพร้อมทั้งประกับ
เลนส์โพลีคาร์บอนเนต
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 18” = 700 บาท
24″ = 850 บาท
32″ = 1,500 บาท

กระบองไฟจราจร
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : 24 นิ้ว
ราคา : 120 บาท

กรวยลมรับผลิตตาม
แบบต่างๆ

ธงขาว / แดง
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : 17 เมตร
ราคา : 38 บาท

ป้ายสามเหลี่ยมจุดตรวจ
*รับผลิตตามแบบได้
*มีทั้งแบบไฟบ้าน
และไฟแบต

11-1010-01
11-1004-01
11-1004-02
11-1004-03

รับผลิตป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย
ป้ายต่างๆ ป้ายสถิติความปลอดภัย
รวมทั้งมีแบบสะท้อนแสง ราคาส่ง
อายุการใช้งานยาวนาน ติดต่อได้

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

ไฟหมุนและอุปกรณ์จราจรต่างๆ
มาตรฐาน CE ใช ้งานได ้ยาวนานมาก หน้า49
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อุปกรณ์จราจร

อุปกรณ์จราจร

อุปกรณ์จราจรต่างๆ ครบวงจรมีครบทุกอย่าง
มาตรฐาน CE และร ับผลิตตามแบบ หน้า50
11-1003-02-1

ไฟไซเรนฐานแม่เหล็ก
* สําหรับติดรถ มี 2 สี, สีเหลืองและสี
ส้ม ขนาด 3 และ 4 นิ้ว
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BS 1030
ขนาด : ขนาด 3 นิ้ว : 11-1013-05
ขนาด 4 นิ้ว : 11-1013-06
เทปติดรถสะท้อนแสง
ไฟไซเรนแบบหมุนธรรมดา / LED
* ไฟหมุนDC 12V และ AC220V มีทั้ง Diamond Grade
แบบธรรมดาและ LED ขนาด 4” และ *มาตรฐาน CE ขนาด
กว้าง 2 นิ้ว ยาว 45 m
6” สีเหลืองและสีแดง
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : ขนาด 3 นิ้ว : 11-1013-01
ขนาด 4 นิ้ว : 11-1014-1

กรวยจราจร 75cm
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 150 บาท
11-1000-03
18-1002-01

ป้ายสะท้อนแสง
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 350 บาท
13-1005-04
11-1017-00

11-1001-3-W/R

11-1004-09

แผงกัน
้ จราจร
งานสั่งทําแบบต่างๆ

11-1009-06
10-1010-01

10-1011-05

เชือกกู้ภัยทางทะเล
*50m - 2,500 บาท
100m - 5,000 บาท
200m - 10,000 บาท

10-1011-01

ห่วงชูชีพ ชนิดโฟม
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : 28 นิ้ว
ราคา : 380 บาท

11-10171-01

ยูโรเทปกั้นเขต
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : 3”x500m
ราคา : 300 บาท

ยี่ห้อ : Best Safe
สี : เหลือง,ขาว,ขาว/แดง
1,000 บาท

เครื่องตรวจโลหะ
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 980 บาท

้ ชูชีพ คุณภาพสูง
เสือ
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Life Vest
ราคา : 250 บาท

แผงกั้นจราจรพั บได้
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 980 บาท

โซ่พลาสติกขาว/แดง
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : 25 เมตร
ราคา : 600 บาท
11-1012-00

กระจกส่องท้องรถ
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 1,500 บาท
13-1007-01

10-1011-02

ห่วงชูชีพ ชนิดไฟเบอร์
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : 28 นิ้ว
ราคา : 980 บาท
กระจกโค้ง 18″, 24″, 32″
* กระจกโค้งพร้อมทั้งประกับ
เลนส์โพลีคาร์บอนเนต
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 18” = 700 บาท
24″ = 850 บาท
32″ = 1,500 บาท

กระบองไฟจราจร
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : 24 นิ้ว
ราคา : 120 บาท

กรวยลมรับผลิตตาม
แบบต่างๆ

ธงขาว / แดง
ยี่ห้อ : Best Safe
ขนาด : 17 เมตร
ราคา : 38 บาท

ป้ายสามเหลี่ยมจุดตรวจ
*รับผลิตตามแบบได้
*มีทั้งแบบไฟบ้าน
และไฟแบต

11-1010-01
11-1004-01
11-1004-02
11-1004-03

รับผลิตป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย
ป้ายต่างๆ ป้ายสถิติความปลอดภัย
รวมทั้งมีแบบสะท้อนแสง ราคาส่ง
อายุการใช้งานยาวนาน ติดต่อได้

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

ชุดดับเพลิง CE/NFPA (Full Set)
ชุด + ฮู๊ต + ถุงมือ + หมวก + ถุงมือ
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ชุดดับเพลิง อุปกรณ์ดบ
ั เพลิง ชุดกันความร ้อน
มาตรฐาน CE , NFPA หน้า51

อุปกรณ์ดบ
ั เพลิง

อุปกรณ์จราจรต่างๆ ครบวงจรมีครบทุกอย่าง
มาตรฐาน CE และร ับผลิตตามแบบ หน้า52

อุปกรณ์ดบ
ั เพลิง
15-2003-06

15-2004-03

*มาตรฐาน CE/NFPA ครบชุด พร้อม
ใช้งานได้ทันที กรม, เหลือง, กากี
22,000 บาท / ชุด
SCBA (สําหรับงานกู้ภัยและดับเพลิง)
พร้อมรับเติมและเครื่องเติมอากาศ
รหัส
15-2002-02-R (สีแดง)
15-2002-02-Y (สีเหลือง)

หมวกดับเพลิง CE/NFPA
*มาตรฐาน CE/NFPA มีกระบังหน้า
พร้อมที่หนีบไฟฉาย ใช้งานลุยไฟได้

ถุงมือดับเพลิง NFPA
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 2,200 บาท

รองเท้าดับเพลิง CE/NFPA
Size : 40-45
ราคา : 1,700 บาท

15-2002-04-1

15-2002-04

ฮู๊ดนอร์แม็ก CE/NFPA
หน่ายสี : ขาว / ดำ
ราคา : 800 บาท
20-1003-7

จำหน่ายสี : เหลือง, แดง
ราคา
: 2,000 บาท
15-2003-05

15-2001-11

11-1007-01

จําหน่ายถังดับเพลิง
*รูปแบบเคมีแห้ง CO2
BF2000 ติดต่อฝ่ายขายได้ทันที

06-1002-03

ผ้าห่มกันไฟ
ดับไฟได้ และไว้หนียามไฟไหม้
ราคา : 650 บาท
20-1003-2

ถุงมือดับเพลิง CE/NFPA
มีแถบสะท้อนแสงด้านหลัง
ยี่ห้อ : Super Safety
รุ่น : Super Fire Glove
ราคา : 1,000 บาท

หัวฉีดนํ้ามันดับเพลิง FM
ปรับขนาดแรงดันได้ 3 ระดับ
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : 712 BC
ราคา : 7,500 บาท

ตัวล๊อค Breaker
รุ่น
: Lock Bar
ราคา : 950 บาท
20-1002-2

ไฟฉายดับเพลิงกันนํา้
กันความร้อน กันฝุน
่ ได้ดี
*มาตรฐาน DIN (Germany)
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : BW7300A
ราคา : 2,500 บาท

สายดับเพลิงมาตรฐาน DIN
*มีขนาด 1.5”, 2.5“ ยาว 30m
คุณภาพยุโรป (Germany)
ยี่ห้อ : Best Safe
ราคา : 1.5”x30 = 3,850 บาท
2.5”x30 = 4,700 บาท
15-2001-30 สีแดง 1.5” ยาว 30m
15-2001-29 สีขาว 1.5” ยาว 30m
15-2001-28 สีแดง 2.5” ยาว 30m
15-2001-27 สีขาว 2.5” ยาว 30m

Breaker ล๊อคเซฟตี้
ตัวล๊อคเบคเกอร์
* S: 120/277 V 20-1004-2 * Lock Circuit Breaker
M:480/600 V 20-1004-3
Miniature circuit 20-1004-4
L: Oversize
Breaker
ราคา :S-350 Bth
M-550 Bth
L-750 Bth

่ ้อ : Best Safe
ยีห
รุ่น : Breaker Lock
ราคา : 450 บาท

กุญแจ Lockout
*ไม่เป็นสื่อนําไฟฟ้า มี 2 แบบ
แบบ Standard และ Insulation
ยี่ห้อ : Best Safe
รุ่น : Best Padlock
ราคา : 550 บาท (ทั้ง 2 แบบ)

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

ขายส่งอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจร ติดต่อสอบถามสามารถ Add Line : @aro1988r (ตอบ 24 ชั่วโมง)

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

www.supersafetythailand.com (สามารถเข้าไปดูราคากับสินค้าใหม่ในเว็ปได้)
โทร : 02-721-6923, 096-8931168, 096-7971168 Email : teamsafetysales@gmail.com

