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HAKKIMIZDA
ABOUT  US

Siz değerli müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek arzusundayız.  Sizleri de  bizimle beraber gelişerek büyümeye davet ediyoruz.Siz değerli müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek arzusundayız.  Sizleri de  bizimle beraber gelişerek büyümeye davet ediyoruz.Siz değerli müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek arzusundayız.  Sizleri de  bizimle beraber gelişerek büyümeye davet ediyoruz.

We wish to serve you, our valued customers, in the best way possible. We are invi�ng you to develop and grow together with us.We wish to serve you, our valued customers, in the best way possible. We are invi�ng you to develop and grow together with us.We wish to serve you, our valued customers, in the best way possible. We are invi�ng you to develop and grow together with us.

2012 yılında İstanbul'da GALOSSAN adı al�nda kurulan firmamız, sektöründe uzun yıllar boyunca edindiği deneyim ve bilgi birikimini yüksek teknoloji ve imalat konusunda uzmanlaşmış bir ekiple 2012 yılında İstanbul'da GALOSSAN adı al�nda kurulan firmamız, sektöründe uzun yıllar boyunca edindiği deneyim ve bilgi birikimini yüksek teknoloji ve imalat konusunda uzmanlaşmış bir ekiple 
birleş�rerek galoş sektörünün her alanına hitap eden üre�mler yapmaya başlamış�r.birleş�rerek galoş sektörünün her alanına hitap eden üre�mler yapmaya başlamış�r.

Türkiye'nin önde gelen firmaları, yur�çi ve yurtdışındaki  büyüklü küçüklü birçok firmanın referansları ile galoş sektörüne imzasını atmış ve sektörde en çok adını duyuran bir firma haline gelmiş�r. Türkiye'nin önde gelen firmaları, yur�çi ve yurtdışındaki  büyüklü küçüklü birçok firmanın referansları ile galoş sektörüne imzasını atmış ve sektörde en çok adını duyuran bir firma haline gelmiş�r. 
Başlarda sadece Türkiye'ye hizmet veren firma iken günümüzde Almanya, Bulgaristan, İtalya, Gürcistan, Romanya, İspanya,Irak, Azerbaycan gibi birçok ülkeye İhraç etmenin haklı gururunu Başlarda sadece Türkiye'ye hizmet veren firma iken günümüzde Almanya, Bulgaristan, İtalya, Gürcistan, Romanya, İspanya,Irak, Azerbaycan gibi birçok ülkeye İhraç etmenin haklı gururunu 
yaşamaktayız. Firmamız, Türkiye’nin en büyük galoş imalatçısı olma gururu ile galoş, galoşma�k, çizme galoşlarının yanı sıra firmalardan gelen talepler doğrultusunda  özel üre�m galoş hizmetleri deyaşamaktayız. Firmamız, Türkiye’nin en büyük galoş imalatçısı olma gururu ile galoş, galoşma�k, çizme galoşlarının yanı sıra firmalardan gelen talepler doğrultusunda  özel üre�m galoş hizmetleri de
vermektedir. Farklı ölçü, renk ve kalınlıklarda birçok galoş çeşidini hijyen sektörünün hizme�ne sunmuştur.  vermektedir. Farklı ölçü, renk ve kalınlıklarda birçok galoş çeşidini hijyen sektörünün hizme�ne sunmuştur.  

Ayrıca firmamız her türlü tek kullanımlık ürünlerin sa�şını da yaparak farklı ürün yelpazesi ile sizlere hizmet vermektedir. Bu ürünler arasında  tek kullanımlık önlük, bone, tulum, tela galoş, cerrahi Ayrıca firmamız her türlü tek kullanımlık ürünlerin sa�şını da yaparak farklı ürün yelpazesi ile sizlere hizmet vermektedir. Bu ürünler arasında  tek kullanımlık önlük, bone, tulum, tela galoş, cerrahi 
maske gibi ürünler de yer almaktadır. İmala�mızda kullanılan her türlü parça ve malzemenin insan sağlığına ve doğaya zararlı olmamasına özen göstererek, ��zlikle yapılmış�r. Ürünlerimizin tamamı maske gibi ürünler de yer almaktadır. İmala�mızda kullanılan her türlü parça ve malzemenin insan sağlığına ve doğaya zararlı olmamasına özen göstererek, ��zlikle yapılmış�r. Ürünlerimizin tamamı 
Türk normları ve CE Standartlarına uygun ser�fikalı olarak imal edilmektedir. Hizmet verdiğimiz sektörler arasında başta hastaneler olmak üzere, çi�lik, güzellik merkezleri, gıda fabrikaları, kimya ve Türk normları ve CE Standartlarına uygun ser�fikalı olarak imal edilmektedir. Hizmet verdiğimiz sektörler arasında başta hastaneler olmak üzere, çi�lik, güzellik merkezleri, gıda fabrikaları, kimya ve 
kozme�k sektörleri, devlet kurumları da bulunmaktadır. Toptan sa�şlarımızın yanı sıra fabrika online sa�ş mağazamız olan galos.com.tr web sitesi üzerinden perakende sa�şlarımızda hızla devam kozme�k sektörleri, devlet kurumları da bulunmaktadır. Toptan sa�şlarımızın yanı sıra fabrika online sa�ş mağazamız olan galos.com.tr web sitesi üzerinden perakende sa�şlarımızda hızla devam 
etmektedir. Kurulduğu günden bu yana AR-GE çalışmalarına büyük önem veren firmamız, 2012 yılından beri piyasaya oranla en ekonomik fiyatları ve doğru paketleme yöntemleri ile yap�ğı etmektedir. Kurulduğu günden bu yana AR-GE çalışmalarına büyük önem veren firmamız, 2012 yılından beri piyasaya oranla en ekonomik fiyatları ve doğru paketleme yöntemleri ile yap�ğı 
çalışmalardan olumlu ne�celer alarak, tasarladığı sistem ile her geçen gün ürün yelpazesini genişletmektedir.çalışmalardan olumlu ne�celer alarak, tasarladığı sistem ile her geçen gün ürün yelpazesini genişletmektedir.

2012 yılında İstanbul'da GALOSSAN adı al�nda kurulan firmamız, sektöründe uzun yıllar boyunca edindiği deneyim ve bilgi birikimini yüksek teknoloji ve imalat konusunda uzmanlaşmış bir ekiple 
birleş�rerek galoş sektörünün her alanına hitap eden üre�mler yapmaya başlamış�r.

Türkiye'nin önde gelen firmaları, yur�çi ve yurtdışındaki  büyüklü küçüklü birçok firmanın referansları ile galoş sektörüne imzasını atmış ve sektörde en çok adını duyuran bir firma haline gelmiş�r. 
Başlarda sadece Türkiye'ye hizmet veren firma iken günümüzde Almanya, Bulgaristan, İtalya, Gürcistan, Romanya, İspanya,Irak, Azerbaycan gibi birçok ülkeye İhraç etmenin haklı gururunu 
yaşamaktayız. Firmamız, Türkiye’nin en büyük galoş imalatçısı olma gururu ile galoş, galoşma�k, çizme galoşlarının yanı sıra firmalardan gelen talepler doğrultusunda  özel üre�m galoş hizmetleri de
vermektedir. Farklı ölçü, renk ve kalınlıklarda birçok galoş çeşidini hijyen sektörünün hizme�ne sunmuştur.  

Ayrıca firmamız her türlü tek kullanımlık ürünlerin sa�şını da yaparak farklı ürün yelpazesi ile sizlere hizmet vermektedir. Bu ürünler arasında  tek kullanımlık önlük, bone, tulum, tela galoş, cerrahi 
maske gibi ürünler de yer almaktadır. İmala�mızda kullanılan her türlü parça ve malzemenin insan sağlığına ve doğaya zararlı olmamasına özen göstererek, ��zlikle yapılmış�r. Ürünlerimizin tamamı 
Türk normları ve CE Standartlarına uygun ser�fikalı olarak imal edilmektedir. Hizmet verdiğimiz sektörler arasında başta hastaneler olmak üzere, çi�lik, güzellik merkezleri, gıda fabrikaları, kimya ve 
kozme�k sektörleri, devlet kurumları da bulunmaktadır. Toptan sa�şlarımızın yanı sıra fabrika online sa�ş mağazamız olan galos.com.tr web sitesi üzerinden perakende sa�şlarımızda hızla devam 
etmektedir. Kurulduğu günden bu yana AR-GE çalışmalarına büyük önem veren firmamız, 2012 yılından beri piyasaya oranla en ekonomik fiyatları ve doğru paketleme yöntemleri ile yap�ğı 
çalışmalardan olumlu ne�celer alarak, tasarladığı sistem ile her geçen gün ürün yelpazesini genişletmektedir.
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GALOMAC
GALOÞMATÝK MAKÝNASI

Product Sizes   

ABS Plas�k Gövde

Makina Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Materyali

10 Kg32x70x43 cm  

ABS Plas�c Body

Machine Weight  

Material

GALOŞMATİK VE GALOŞMATİK GALOŞU ÇEŞİTLERİ
SHOE COVER MACHINE AND MACHINE SHOE COVER TYPES

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Materyali

450 gr 48x30 cm  

Kalınlık
40 micron   450 gr 48x30 cm  40 micron   

Product Sizes   Thickness

Material
Made of polyethylene material   Polie�len malzemeden üre�lmiş�r   

10 Kg32x70x43 cm  

* YERLİ ÜRETİM (GALOSSAN İMALATIDIR.)                                                                            
* 106 galoş kapasiteli galoşma�k cihazı
* Herhangi bir elektrik bağlan�sına ih�yaç duymaz.
* Elektronik olmadığı için arıza çıkarmaz uzun 
   ömürlüdür.
* Bakım için ekstra maliyet gerek�rmez.
* Çelik mekanizma
* 5 yıl garan�lidir.
* GG2029 kodlu 106'lı galoşma�k galoşu ile uyumludur.

* DOMESTIC PRODUCTION (MANUFACTURED BY GALOSSAN)
* Shoe cover machine with 106 shoe covers capacity
* Does not need power connec�on.
* Since it is not electronic, it is long-lived.
* Does not require extra cost for maintenance.
* Steel mechanism
* Guaranteed for 5 years.
* Compa�ble with shoe covers of GG2029 coded machine 
   with 106 shoe cover capacity.

* YERLİ ÜRETİM (GALOSSAN İMALATIDIR.)                                                                         

* 106'lı kartuşlar halindedir.

* Diğer galoşma�k galoşlarından 3 kat daha kalındır.

* Sıvı geçirmez, yır�lmaz

* Tüm ayakkabı numaralarına uygundur.

* GM7383 kodlu galoş makinası ile uyumludur.

* DOMESTIC PRODUCTION (MANUFACTURED 

   BY GALOSSAN)

* Sold as 106 cartridges.

* 3 �mes thicker than other machine shoe covers.

* Liquid proof, tear-proof

* Suitable for all shoe sizes.

* Compa�ble with GM7383 coded shoe cover machines.

Package Weight   

M7383GÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

G2029GÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

GALOMAC
GALOSMATIC MACHINE

GALOMAC
GALOÞMATÝK KARTUÞU

GALOMAC
GALOSHETIC SHOE COVERS
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G3232KÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

G3236KÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

SHOE COVER TYPES

GALOŞ ÇEŞİTLERİ

* Paket içi 100 adet.

* Sıvı geçirmez.

* Tüm ayakkabı numaraları için uygundur.

* Farklı renk seçenekleri yüksek adet 

   siparişlerde özel üre�m yapılır.

* 100 pieces per package.

* Liquid proof.

* Suitable for all shoe sizes.

* Special produc�ons with different color. 

   op�ons can be made for your big-scale orders.

Made of polyethylene material   

Box Weight   

Thickness

Polie�len malzemeden üre�lmiş�r   

Kutu Eba�   Kutu Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Kalınlık Materyali

11.5x12x22 cm  154 gr  14x40 cm  

0.9 micron  

Box SizeProduct Sizes   

Material

11.5x12x22 cm  154 gr  14x40 cm  

0.9 micron  

* Paket içi 1000 adet.

* Sıvı geçirmez.

* Tüm ayakkabı numaraları için uygundur.

* Farklı renk seçenekleri yüksek adet 

   siparişlerde özel üre�m yapılır.

* 1000 pieces per package

* Liquid proof

* Suitable for all shoe sizes.

* Special produc�ons with different color 

   op�ons can be made for your big-scale orders.

40x21x14  cm  

Made of polyethylene material.   

Box Weight   

Thickness

Polie�len malzemeden üre�lmiş�r.   

Kutu Eba�   Kutu Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Kalınlık Materyali

1150 gr  14x40 cm  

0.9 micron  

Box SizeProduct Sizes   
14x40 cm  

0.9 micron  

40x21x14  cm  1150 gr  

Material

GALOBOX
KUTULU GALOÞ 100'LÜ

GALOBOX
KUTULU GALOÞ 1000'LÝ

GALOBOX
BOXED SHOE COVERS 100 PCS

GALOBOX
BOXED SHOE COVERS 1000 PCS



ÜRÜN KODU ( PRODUCT CODE ) L4747G ÜRÜN KODU ( PRODUCT CODE ) R7473G ÜRÜN KODU ( PRODUCT CODE ) R8393G

ÜRÜN KODU ( PRODUCT CODE ) R7272G ÜRÜN KODU ( PRODUCT CODE ) R5487G ÜRÜN KODU ( PRODUCT CODE ) R7282G

ÜRÜN KODU ( PRODUCT CODE ) R7382G ÜRÜN KODU ( PRODUCT CODE ) R7297G ÜRÜN KODU ( PRODUCT CODE ) R5455G
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* Paket içi 1000 adet.         * Tek Las�k.        * Sıvı geçirmez.     
* Otoma�k makinalarda el değmeden üre�lmiş�r.    
* Sıkış�rılmış vakumlu ambalaj.      
* Tüm ayakkabı numaraları için uygundur.    * Farklı renk seçenekleri mevcu�ur.

* 1000 pieces per package.          *Single elas�c band.         * Liquid proof.
* Produced in automa�c machines without being touched.
* Compressed vacuum packaging.
* Suitable for all shoe sizes.          * Different color op�ons are available.

Polie�len malzemeden üre�lmiş�r.   
Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   Kalınlık Materyali

1000 gr  14x40 cm  0.9 micron  Made of polyethylene material.

SHOE COVER TYPES

GALOŞ ÇEŞİTLERİ

Package Weight  Product Sizes   Thickness Material
1000 gr  14x40 cm  0.9 micron  

®

Mavi 
(Blue)

Beyaz 
(White)

Şeffaf 
(Transparent) 

Sarı 
(Yellow)

Mor 
(Purple)

Turuncu 
(Orange) 

Pembe 
(Pink)

Yeşil 
(Green)

Kırmızı 
(Red) 
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ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

SHOE COVER TYPES

GALOŞ ÇEŞİTLERİ

9 MİCRON ÇİFT LASTİK GALOŞ 9 DOUBLE ELASTIC BAND SHOE COVER

* Paket içi 1000 adet.

* Çi� las�k.

* Sıvı geçirmez.

* Otoma�k makinalarda el değmeden üre�lmiş�r.

* Sıkış�rılmış vakumlu ambalaj.

* Tüm ayakkabı numaraları için uygundur.

* Farklı renk seçenekleri mevcu�ur .

* 1000 pieces per package.

* Double elas�k band.

* Liquid proof.

* Produced in automa�c machines without being touched.

* Compressed vacuum packaging.

* Suitable for all shoe sizes.

* Different color op�ons are available.

Made of polyethylene material   

Product Sizes   Thickness

Material
Polie�len malzemeden üre�lmiş�r   

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Materyali

1150 gr  14x40 cm  

Kalınlık
0.9 micron  1150 gr  14x40 cm  0.9 micron  

Package Weight   

L4522G

20 MİCRON ÇİFT LASTİK GALOŞ 20 MICRON DOUBLE ELASTIC BAND 
SHOE COVER

Made of polyethylene material   

Package Weight   Product Sizes   Thickness

Material
Polie�len malzemeden üre�lmiş�r   

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Materyali

1400 gr  14x40 cm  

* Paket içi 1000 adet.

* Çi� las�k.

* Sıvı geçirmez.

* Otoma�k makinalarda el değmeden üre�lmiş�r.

* Sıkış�rılmış vakumlu ambalaj.

* Tüm ayakkabı numaraları için uygundur.

* Farklı renk seçenekleri mevcu�ur.

* 1000 pieces per package

* Double elas�k band

* Liquid proof

* Produced in automa�c machines without being touched.

* Compressed vacuum packaging

* Suitable for all shoe sizes.

* Different color op�ons are available.

Kalınlık
20 micron  1400 gr  14x40 cm  20 micron  

L6545G
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ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

SHOE COVER TYPES

GALOŞ ÇEŞİTLERİ

G

LÜX KALIN GALOŞ

Polie�len malzemeden üre�lmiş�r   

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Materyali

2.7 kg 16x40 cm  

Kalınlık
40 micron  

* Paket içi 1000 adet.

* Takviyeli çi� las�k, sıvı geçirmez, kaymaz, 

    yır�lmaz.

* Galoş başlarında las�ği kaçırmaması için punto 

   dikiş teknolojisi kullanılmış�r.

* Tüm ayakkabı numaraları için uygundur.

* Otoma�k makinalarda el değmeden 

   üre�lmiş�r.

* Sıkış�rılmış vakumlu ambalaj.

LUXURİOUS THICK SHOE COVER

* 1000 pieces per package.

* Reinforced double elas�c band, liquid proof, 

   non-slip, tear-proof.

* Rope s�tch technology is used to avoid. 

   shoe-cover ladders. 

* Suitable for all shoe sizes.

* Produced in automa�c machines without being 

   touched.

* Compressed vacuum packaging.

Package Weight   Thickness

Material

Product Sizes   

Made of polyethylene material   

2.7 kg 16x40 cm  40 micron  

L8348G

ÇİZME GALOŞ BOOT SHOECOVER

Made of polyethylene material   

Carton Weight   Product Sizes   Thickness

Material
Polie�len malzemeden üre�lmiş�r   

Koli Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Materyali

5 Kg  50x40 cm  

Kalınlık
120 micron  5 Kg  50x40 cm  120 micron  

* Koli içi 250 adet.                                                                                      

* Kauçuk çi� las�k.

* Sıvı geçirmez, kaymaz, yır�lmaz.

* Tüm ayakkabı numaraları için uygundur.

* Çi�lik, tarım, fabrika, kesimhane, hastane, 

   oto yıkama gibi alanlarda rahatlıkla kullanılabilinir.

* 250 pieces per carton

* Double elas�c rubber band

* Liquid proof, non-slip, tear-proof

* Suitable for all shoe sizes.

* Can be used in areas such as farm, agriculture, 

   factory, slaughterhouse, hospital, or car wash.

Z6262
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ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

NONWOVEN MAVİ TELA GALOŞ

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Materyali

300 gr 15x40 cm  

Kalınlık

* Paket içi 100 adet

* Ultrasonik dikiş

* Hava geçiren özellik.

* Yıkanabilir.

* Tüm ayakkabı numaraları için uygundur.

* Farklı renk seçeneği mevcu�ur.

25 gr Nonwoven   

Non-woven spunbond   

NONWOVEN BLUE TELA SHOE COVER

300 gr 15x40 cm  25 gr Nonwoven   

Non-woven spunbond   

* 100 pieces per package

* Ultrasonic s�tching

* Air-permeable.

* Washable.

* Suitable for all shoe sizes.

* Different color op�ons are available.

Package Weight   Product Sizes   Thickness

Material

NONWOVEN BEYAZ TELA GALOŞ

* Paket içi 100 adet

* Ultrasonik dikiş

* Hava geçiren özellik.

* Yıkanabilir.

* Tüm ayakkabı numaraları için uygundur.

* Farklı renk seçeneği mevcu�ur.

NONWOVEN WHITE TELA SHOE COVER

* 100 pieces per package

* Ultrasonic s�tching

* Air-permeable.

* Washable.

* Suitable for all shoe sizes.

* Different color op�ons are available.

NONWOVEN SHOE COVER TYPES

NONWOVEN GALOŞ ÇEŞİTLERİ

G5465N

NG5456

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Materyali

300 gr 15x40 cm  

Kalınlık
25 gr Nonwoven   

Non-woven spunbond   

300 gr 15x40 cm  25 gr Nonwoven   

Non-woven spunbond   

Package Weight   Product Sizes   Thickness

Material
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ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE N

G5655N

G1215

NONWOVEN SHOE COVER TYPES

NONWOVEN GALOŞ ÇEŞİTLERİ

KAYMAZ TABANLI NONWOVEN 
MAVİ GALOŞ

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Materyali

520 gr 13x40 cm  

Kalınlık
40 gr Nonwoven   

Non-woven spunbond   

520 gr 13x40 cm  40 gr Nonwoven   

Non-woven spunbond   

Product Sizes   

Material

* Paket içi 100 adet

* Ovarlok dikiş bilekten las�kli yıkanabilir

* An�alerjik�r. Hava geçiren özellik.

* Kaymaz kauçuk taban

* Tüm ayakkabı numaraları için uygundur.

* Havuz kenarları gibi ıslak zeminlerde kullanılabilir.

* Farklı renk seçenekleri mevcu�ur.

NONWOVEN SHOE COVER BLUE 
NON-SLIP SOLE

* 100 pieces per package

* Overlock seam Elas�c on ankle Washable

* An�allergic. Air-permeable.

* Non-slip rubber sole

* Suitable for all shoe sizes.

* Can be used on wet surfaces such as poolside.

* Different color op�ons are available.

Package Weight   Thickness

KAYMAZ TABANLI NONWOVEN 
BEYAZ GALOŞ

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Materyali

520 gr 13x40 cm  

Kalınlık
40 gr Nonwoven   

Non-woven spunbond   

520 gr 13x40 cm  40 gr Nonwoven   

Non-woven spunbond   

Product Sizes   

Material

* Paket içi 100 adet

* Ovarlok dikiş bilekten las�kli yıkanabilir

* An�alerjik�r. Hava geçiren özellik.

* Kaymaz kauçuk taban

* Tüm ayakkabı numaraları için uygundur.

* Havuz kenarları gibi ıslak zeminlerde kullanılabilir.

* Farklı renk seçenekleri mevcu�ur.

NONWOVEN SHOE COVER WITH 
NON-SLIP SOLE

* 100 pieces per package

* Overlock seam Elas�c on ankle Washable

* An�allergic. Air-permeable.

* Non-slip rubber sole

* Suitable for all shoe sizes.

* Can be used on wet surfaces such as poolside.

* Different color op�ons are available.

Package Weight   Thickness



TELA BONE BEYAZ  40 x 45 cm 

* Paket içi 1000 adet.  
* Gipe tek las�k.
* An�alerjik.                  
* Hava geçirgen özellikli. 

Materyali

40x45 cm  

Kalınlık
10 gr Non-woven Kumaş   

Non-woven spunbond malzemeden üre�lmiş�r.

165 gr  

 WHITE TELA MEDICAL CAP 40 x 45 cm

* 1000 pieces per package.       
* An�allergic.
* Single gimped elas�c band. 
* Air-permeable.

Thickness

Made of nonwoven spunbond material.

* Paket içi 1000 adet.  
* Gipe çi� las�k.
* An�alerjik.                  
* Hava geçirgen özellikli. 

Non-woven spunbond malzemeden üre�lmiş�r.

DISPOSABLE ACCORDION TELA 
GREEN MEDICAL CAP 45 x 52 CM

45 x 52 cm  12 gr Non-woven fabric   300 gr  

* 1000 pieces per package.       
* An�allergic.
* Gimped double elas�c band.  
* Air-permeable.

AKORDEON TELA BONE 
MAVİ 45 x 52 cm

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Material

Package Weight   Product Sizes   

45 x 52 cm  12 gr Non-woven Kumaş   300 gr  

Renk  
Mavi-Yeşil-Beyaz

40x45 cm  10 gr Non-woven fabric  165 gr  

Color  
Blue-Green-White

Materyali

Kalınlık Thickness

Made of nonwoven spunbond material.

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Material

Package Weight   Product Sizes   

Renk  
Mavi-Yeşil-Beyaz

Color  
Blue-Green-White
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ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

TEK KULLANIMLIK VE MEDİKAL ÜRÜNLER
DISPOSABLE AND MEDICAL PRODUCTS

B9398N

B9355N



 www.galossan.com     

®

ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

TEK KULLANIMLIK VE MEDİKAL ÜRÜNLER
DISPOSABLE AND MEDICAL PRODUCTS

B9698N

* Paket içi 1000 adet  
* Gipe çi� las�k
* An�alerjik                  
* Hava geçirgen özellikli 

DISPOSABLE ACCORDION TELA 
GREEN MEDICAL CAP 45 x 52 CM

* 1000 pieces per package       
* An�allergic
* Gimped double elas�c band  
* Air-permeable

AKORDEON TELA BONE 
YEŞİL 45 x 52 cm

Materyali

Kalınlık

Non-woven spunbond malzemeden üre�lmiş�r.

Thickness

Made of nonwoven spunbond material.

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Material

Package Weight   Product Sizes   

Renk  
Mavi-Yeşil-Beyaz

Color  
Blue-Green-White

52x45 cm  12 gr Non-woven Kumaş   300 gr  52x45 cm  12 gr Non-woven fabric   300 gr  

B5452P

NAYLON BONE 40 x 42 cm 
(DUŞ BONESİ)

* Paket içi 1000 adet  
* Sıvı geçirmez naylon bone
* Mavi çeşidi mevcu�ur     
* Tek kullanımlık 

DISPOSABLE NYLON 40 x 42 
MEDICAL CAP

* 100 pieces per package  
* Blue version available
* Liquid-proof naylon medical cap  
* It is for single use only

Materyali

Kalınlık ThicknessPaket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Material

Package Weight   Product Sizes   

Renk  
Mavi - Beyaz

Color  
Blue - White

40x42 cm  20 micron200 gr  

Polie�len malzemeden üre�lmiş�r.

40x42 cm  20 micron200 gr  

Made of polyethylene material.

13
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ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

TEK KULLANIMLIK VE MEDİKAL ÜRÜNLER
DISPOSABLE AND MEDICAL PRODUCTS

M3020N

AĞIZ MASKESİ 50 ADET FACE MASK 50 PCS

* Kutulu paket içi 50 adet.
* 3 katlı 3 körüklüdür.
* Tüylenme yapmaz.
* Full ultrasonik dikiş. 
* Latex içermez.
* Hijyenik ve hipoalerjenik�r.
* Tel maşa kısmı sayesinde burun kısmına sabitlenebilir.
* Gamma ışınları ile siterilize edilmiş�r.
* Esnek ve yumuşak olması nedeni ile yüze tam 
   uyum sağlar.
* Hava geçiren özellik. GALOSSAN YERLİ ÜRETİMİDİR.

* 50 Pıeces per package.
* 3 layers 3 plies.
* Does not feather.
* Full ultrasonic sewing.
* Does not contain latex.
* It is hygienic and hypoallergenic.
* It can be fixed to the nose part thanks to its wire part.
* It is sterilized with gamma rays.
* Thanks to its flexible and so� texture, it fits the face 
   perfectly.
* Air-permeable. DOMESTICALLY PRODUCED BY GALOSSAN.

Materyali

Renk   Ürün Ölçüleri   

Non-woven spunbond malzemeden üre�lmiş�r.

17.5x17.5 cm  Mavi - Beyaz
Color

17.5x17.5 cm  Blue - White

Material
Made of nonwoven spunbond material.

S4154N

SAKAL BONESİ BEARD RESTRAINT

* Paket içi 100 adet.

* Tek las�k kullanılmış�r.

* Hava geçirgen özellikli.

* An�alerjik.

* Fiberglass, latex içermez.

* Tek kullanımlık�r.

* 100 pieces per package.

* Single elas�c band is used.

* Air-permeable.

* An�allergic.

* Does not contain fiberglass or latex.

* It is for single use only.

Materyali

Kalınlık ThicknessPaket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Material

Package Weight   Product Sizes   

Renk  
Beyaz

Color  
 White

38x22 cm  10 gr Non-woven kumaş   115 gr  

Non-woven spunbond malzemeden üre�lmiş�r.

38x22 cm  10 gr Non-woven kumaş   115 gr  

Made of nonwoven spunbond material.

14
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ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

TEK KULLANIMLIK VE MEDİKAL ÜRÜNLER
DISPOSABLE AND MEDICAL PRODUCTS

K2154N

TELA ÖNLÜK TELA GOWN

* Paket içi 1 adet                                                                                             
* Unisex, standart beden                                                                         
* Yakalı, kol ağzı tek las�kli
* Ön kapaması için cırtlar bulunur
* Hava geçirgen özellikli 
* Su i�ci, alev gecik�rici, par�kül geçirmez, 
   bakteri oluşturmaz, hafif ve yumuşak�r. 
 * Hastanelerde ziyaretçi önlüğü olarakta
   kullanılmaktadır.

* 1 piece per package

* unisex, standard size

* collared, cuff with single elas�c band

* Touch and close fastener on the front

* Air-permeable

* It is water repellent, flame retardant, par�cle 

   proof, an�bacterial, light and so�. 

* It is also used as a visitor gown in hospitals.

Materyali

Kalınlık

Non-woven spunbond malzemeden üre�lmiş�r.

Thickness

Made of nonwoven spunbond material.

Kumaş Gramajı Ürün Ölçüleri   

Material

Fabric Weight   Product Sizes   

Renk  
Mavi - Beyaz

Color  
Blue - White

12 gr Non-woven Kumaş   12 gr Non-woven fabric   100x63 cm  25gr - 30gr - 40gr 100x63 cm  25gr - 30gr - 40gr

K2930P

NAYLON ÖNLÜK NYLON GOWN

* Paket içi 100 adet

* Unisex, standar beden

* Sıvı geçirmez

* Hijyenik ve hipoalerjenik�r. 

* Belden bağlamalı

* 100 pieces per package 

* Unisex, standard size

* Liquid proof

* Hygienic and hypoallergenic. 

* Tied at the waist

Materyali

Kalınlık ThicknessPaket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Material

Package Weight   Product Sizes   

Renk  
Mavi - Beyaz

Color  
 Blue - White

70x120 cm  20 Micron700 gr  

Polie�len malzemeden üre�lmiş�r.

70x120 cm  20 Micron700 gr  

Made of polyethylene material.

15
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ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

TEK KULLANIMLIK VE MEDİKAL ÜRÜNLER
DISPOSABLE AND MEDICAL PRODUCTS

K2938P

NAYLON KOLLUK  NYLON CUFF

37x22 cm  185 gr  15 micron   

Polie�len malzemeden üre�lmiş�r.

* Paket içi 100 adet.

* Tek gipe las�k kullanılmış�r.

* Sıvı geçirmez.

* Ultrasonik dikiş. 

* Hijyenik ve hipoalerjenik�r.

* 100 pieces per package.

* Single gimped elas�c band.

* Liquid proof.

* Ultrasonic sewing.

* Hygienic and hypoallergenic.

Made of polyethylene material.
Materyali

Kalınlık ThicknessPaket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Material

Package Weight   Product Sizes   

Renk  
Mavi - Beyaz

Color  
Blue - White

37x22 cm  185 gr  15 micron   

K5694N

TEK LASTİKLİ TELA KOLLUK SINGLE BAND TELA CUFF

* Paket içi 100 adet

* Dirsek ve bilek ağzı tek las�kli

* Hava geçirgen özellikli

* An�alerjik

* Ultrasonik dikiş 

* Hijyenik ve hipoalerjenik�r.

* 100 pieces per package

* Elbow and wrist with single elas�c band

* Air-permeable

* An�allergic

* Ultrasonic sewing

* It is hygienic and hypoallergenic.

37x22 cm  10 gr Non-woven kumaş   

Non-woven spunbond malzemeden üre�lmiş�r.

200 gr  10 gr Non-woven fabric   

Materyali

Kalınlık ThicknessPaket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Material

Package Weight   Product Sizes   

Renk  
Mavi - Beyaz

Color  
Blue - White

37x22 cm  200 gr  

Made of nonwoven spunbond material.

16
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ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

TEK KULLANIMLIK VE MEDİKAL ÜRÜNLER
DISPOSABLE AND MEDICAL PRODUCTS

K5656N

K4568N

3 LASTİKLİ RİBANALI KOLLUK TRIPLE BAND RIBBED CUFF

* Paket içi 100 adet

* Bilekten 3 las�kli ribanalı

* Hava geçirgen özellikli

* An�alerjik

* Ultrasonik dikiş 

* Hijyenik ve Hipoalerjenik�r.

* Farklı renk ve kumaş seçenekleri mevcu�ur.

* 100 pieces per package

* 3 elas�c bands on wrist ribbed

* Air-permeable

* An�allergic

* Ultrasonic sewing

* It is hygienic and hypoallergenic.

* Different color and fabric op�ons are available.

21.5x36 cm  250 gr  

Materyali

Kalınlık

Non-woven spunbond malzemeden üre�lmiş�r.

Thickness

Made of nonwoven spunbond material.

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Material

Package Weight   Product Sizes   

Renk  
Mavi - Beyaz

Color  
Blue - White

10 gr Non-woven kumaş   10 gr Non-woven fabric   21.5x36 cm  250 gr  

RİBANALI TELA KOLLUK RIBBED TELA CUFF

* Paket içi 100 adet

* Bilekten ribanalı, manşetli

* Hava geçirgen özellikli

* An�alerjik

* Ultrasonik dikiş 

* Hijyenik ve hipoalerjenik�r.

* 100 pieces in package

* Ribbed on wrist, cuffed

* Air-permeable

* An�allergic

* Ultrasonic sewing

* It is hygienic and hypoallergenic.

10 gr Non-woven kumaş   

Non-woven spunbond malzemeden üre�lmiş�r.

10 gr Non-woven fabric   

Materyali

Kalınlık ThicknessPaket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Material

Package Weight   Product Sizes   

Renk  
Beyaz

Color  
 White Made of nonwoven spunbond material.

21.5x36 cm  200 gr  21.5x36 cm  200 gr  

17
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ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

ÜRÜN KODU 
PRODUCT CODE

TEK KULLANIMLIK VE MEDİKAL ÜRÜNLER
DISPOSABLE AND MEDICAL PRODUCTS

K5657N

K5694N

TELA TULUM 25 GR TELA OVERALL 25 GR

* Paket içi 1 adet
* Standart beden, unisex
* Kapşonlu 
* Kapşon kenarı, beli, paçası ve kol ağzı las�kli
* Önü rahat giyip çıkarmak için 80 cm açılır fermuarlı
* Hava geçirgen özellikli 
* Su i�ci, alev gecik�rici, par�kül geçirmez, bakteri 
   oluşturmaz, hafif ve yumuşak�r.
* An�alerjik
* Fermuar başlığı kilitli olup kendiliğinden açılmaz.
* Hastanelerde ziyaretçi tulumu olarakta kullanılmaktadır.

* 1 piece per package
* Standard size, unisex
* Hooded
* Hood edge, waist, cuff and sleeve hem with elas�c band
* Front with 80 cm zipper for easy wearing and taking off
* Air-permeable
* It is water repellent, flame retardant, par�cle proof, 
   an�bacterial, light, and so�.
* An�allergic
* The zipper fly is locked and is not opened automa�cally.
* It is also used as a visitor's overall in hospitals.

Materyali

Kalınlık

Non-woven spunbond malzemeden üre�lmiş�r.

Thickness

Made of nonwoven spunbond material.

Paket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Material

Package Weight   Product Sizes   

Renk  
Beyaz

Color  
 White

25 gr Non-woven kumaş   25 gr Non-woven fabric   130-190 cm  25 gr  130-190 cm  25 gr  

LAMİNELİ TULUM 55 GR LAMIATED OVERALL 55 GR

* Üstün nitelikli hafif ve giyilmesi kolay lamineli non-woven kumaştan 

   dikilmiş�r.

* Yumuşak, sağlam, nefes alabilen ve suya dayanıklı kumaştan üre�lmiş�r.

* Az tehlikeli kimyasal ve tozlara karşı korumayı ar�rmak için; etra� lamine 

   kumaşlı iki katlı, kapişonlu ve üstü örtülebilen fermuar kullanılmış�r.

* Yüz maskesinin üstüne kolayca yerleşmesi için esnekleş�rilmiş başlık.

* Giriş çıkışı sınırlamak ve sıvıya karşı korunma için esnekleş�rilmiş bilek ve 

   ayak dikişleri.

* Azami konfor ve koruma için esnekleş�rilmiş bel.

* Korumayı azamileş�rmek, tüylenmeyi ve tel dökülmesini asgarileş�rmek 

   için sınır dikiş teknolojisi.

* It is sewn with high-quality light and easy to wear laminated non-woven 

   fabric.

* Made of so�, durable, breathable, and water-resistant fabric.

* To increase protec�on against less dangerous chemicals and dusts, two 

   layers of laminated fabric around, hooded and covered zippers are used.

* Flexible head for easy placement on face mask.

* Elas�cated ankle and foot sewings to limit entry and exit and protec�on 

   against liquid.

* Elas�cated waist for maximum comfort and protec�on.

* Border s�tching technology to maximize protec�on, minimize feathering, 

   and wire shedding.

55 gr Non-woven kumaş   

Non-woven spunbond malzemeden üre�lmiş�r.

55 gr Non-woven fabric   

Materyali

Kalınlık ThicknessPaket Ağırlığı   Ürün Ölçüleri   

Material

Package Weight   Product Sizes   

Renk  
Beyaz

Color  
 White Made of nonwoven spunbond material.

120-188 cm  55 gr  120-188 cm  55 gr  
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 info@galossan.com - ihracat@galossan.com

online satış mağazası: www.galos.com.tr
  www.galossan.com     

  0850 811 71 19 - 0212 497 0 433
Whatsapp : 0533 290 03 57 

   

PLASTİK VE MEDİKAL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

®

  Ziya Gökalp Mh. Süleyman Demirel Blv. Cumhuriyet Cad.  
 İş Modern Ticaret Merkezi No:42 C Blok Çatı Katı No: 34 
İkitelli OSB -  Başakşehir / İSTANBUL
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