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Eğitim ve deneyimlerini uzun yıllar tekstil sektöründe kazanmış kişilerce 2014 yılında kurulan �rmamız deneyimli 
ekibi ile askeri teknik kıyafet üretimi, askeri bot üretimi, iş elbisesi ve iş ayakkabısı ile beraber dokuma kumaş 
satışı konusunda hizmet vermektedir. İhracatçı         konfeksiyonculara bay, bayan alt grup kumaş satışının yanı 
sıra TÜRK ORDUSUNA ve yurtdışına askeri kıyafet satışı hede�emektedir.

Our company was established in 2014 by people who have gained their education and experience in textile 
sector for many years, with the experienced team of military technical clothing production, military boots, work 
clothes and work shoes together with the service of woven fabric. As well as the sales of men and women 
sub-group fabrics to exporter garment  companies, also aims to sell military clothes to Turkish army and abroad.
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Eğitim Elbisesi (Bdu)
Eğitim Elbisesi; genel olarak ceket, pantolon ve 
şapkadan oluşmakta olup kullanım alanına göre farklı 
ürünler ile detaylandırılabilmektedir.  Kullanılan 
kumaşlar; antibakteriyel özelliğe sahip , alerjik ve 
kansorejen boyarmaddeler ihtiva etmemekte olup 
elyaf kompozisyonu, dokuma şekli, gramajı vb. 
özellikleri müşteri talebi, iklim şartları ve  teknik 
gerekliliklere göre değişiklik göstermektedir.

Training Outf it (Bdu)
Training out�t is composed of coat, trousers and hat in 
general and can be detailed with di�erent products 
according to area of use.  Fabrics used do not contain 
allergic or carcinogenic dyes, have antibacterial 
properties and their �ber composition, weaving 
method, and weight in grams vary according to 
customer demand, climate conditions and technical 
requirements.
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Askeri Yelekler
Taktik balistik koruyucu yelekler asker, polis yada özel 
güvenlik personeli tarafından kullanılan, üniforma 
üzerine giyilen, ek koruyucu parçaların da takılabildiği 
ürünlerdir. Müşterinin isteğine göre renk ya da kamu�aj 
desenleri seçilebilir.

Military Vests
Tactical ballistic protective vests are products used by 
soldiers, police or private security personnel, worn on 
uniforms, and additional protective parts can be worn on.
Color or camou�age patterns can be selected according 
to the customer’s request.
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Askeri Sırt Çantalari
Taktik ve askeri sırt çantaları, misyon ve duruma bağlı olarak normal sırt çanta-
larına göre daha büyük, genellikle 60+ litre aralığında üretilir. Su ve aşınmaya 
karşı dayanıklıdır, çantalarda kullanılan bütün aksesuarlar yüksek mukavemete 
sahiptir. Genellikle çantaların hepsi, askerlerin yükünü ha��etecek göğüs ve bel 
kayışlarına sahiptir. Çoğu askeri ve taktik sırt çantası suluk sistemi bölmeleri veya 
dahili bölmeler birlikte üretilir; böylece çantayı taşıyan kişi hareket halindeyken 
su içmeye devam edebilir.
Taktik ve askeri sırt çantaları, açık alanda uzun geziler ve sivil uygulamalar yapan 
avcılar, dağcılar ve kampçılar tarafından da sağlamlığı ve kullanılabilirliği 
açısından oldukça tercih edilir.

Military Backpacks
Tactical and military backpacks, depending on mission and situation, are larger 
than normal backpacks, usually produced in the 60+ liter range. Resistant to 
water and abrasion, all accessories used in the backpacks have high strength. 
Generally, all the bags have sternum and waist straps that will lighten the weight 
burden of the soldiers. Most military and tactical backpack are produced 
together with hydration- pack system compartments or interior compartments 
so that the person carrying the bag can continue to drink water while on the 
move. Tactical and military backpacks are also highly preferred with their 
stability and availability by hunters, mountaineers and campers who make 
trekking and civilian activities in outdoor.
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Çadır
Dış kumaşı; %100 naylon, ripstop, ha�f ve çok yumuşak tuşeye sahiptir. Dış kumaş su 
iticilik ve su geçirmezlik özelliğine sahip olup dökümlülük katsayısı oldukça yüksektir.
Ürün Özellikleri
• Su geçirmez
• Nefes alabilen
• Oldukça ha�f ve dökümcülüğü yüksek kumaşlardan imal edilmiştir.

Tent
Outer fabric is 100% nylon and ripstop, it is lightweight and with soft handle.  Outer 
fabric is water repellent and waterproof and its draping coe�cient is very high. 
Product Properties
• Waterproof
• Breathable
• It is manufactured of quite lightweight fabrics with high drap
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ASKAM TEKSTİL OLARAK MÜŞTERİLERİMİZİN TALEBLERİ  DOĞRULTUSUNDA İSTEDİKLERİ MODEL 
VE KALİTEYE GÖRE ASKERİ GİYİM AKSESUARLARI İMALATI VE TEDARİĞİ YAPABİLMEKTEYİZ.
ASKAM TEKSTIL IS ABLE TO MANUFACTURE AND SUPPLY MILITARY CLOTHING ACCESSORIES 
ACCORDING TO THE MODEL AND QUALITY THEY WANT IN LINE WITH THE DEMANDS OF OUR 
CUSTOMERS.



Yağmurluk TakIm
Yırtılma mukavemeti ve kopma mukavemetleri ile aşınma dayanımı yüksektir. Su ve 
hava geçirmez özelliğe sahip olup nefes alabilirliği yüksektir. Operasyonel ve saha 
kullanımına uygun tasarımdadır. Yağmurlukta kullanılan fermuarlar su geçirmez 
özelliktedir. Pantolon ve ceket takımdan oluşmaktadır.
Raincoat Suit
Its tear resistance and tensile strength as well as wear resistance are high.
It is water and air proof and is made of breathable material.
It is designed taking operation and �eld use into consideration.
Zippers used in raincoats are waterproof.
It consists of trousers and coat suit. 







Tekstilkent G2 blok no:140 Oruçreis Mah. Esenler - istanbul 
+90 (212) 603 04 24  +90 (542) 748 47 37

info@askamtekstil.com


