
Güvenli ve Akıllı Biotech 

Çözümler ve Maskeler 



1983 yılında üretime başlayan Yeşim Tekstil, dünyanın önde gelen ev 

tekstili ve hazır giyim markalarının stratejik üretim ortağıdır. 

Küresel talebe yanıt olarak, biyoteknoloji ve ilgili ürünlerde 25 yıllık 

deneyime sahip Avustralya'nın dünya lideri olan Health Guard® ile 

işbirliği yapmaktadır.   

En iyi performans gösteren sertifikalı kumaşlarımızla hazırlanan 

koruyucu maske çalışmaları yenilikçi HealthGuard® AMIC 

uygulamasıyla birleştirilmiştir. 

Tüm maskelerimiz;

• %99.94 virüse karşı 7/24 aktif korumada etkilidir

• Antibakteriyel özelliktedir

• Organik pamuktan imal edilir

• Yeniden kullanılabilir/yıkanabilir en az 25 ila 50

yıkamaya kadar etkilidir

• Kişiye özel geliştirilebilir

• Zararlı virüs, küf, bakteri, mantar, sporların  

büyümesini ve çoğalmasını engeller

• BFE standartlarına uygundur



HealthGuard® AMIC teknolojisi, yaygın antibakteriyel kumaşlara

kıyasla tekstil ürünleri vasıtasıyla ekstra aktif koruma garantisi sağlar.

Maske, temas ettiği anda virüsü durdurur !  

AMIC biyoteknolojisi ile maske 7/24 sessiz 

sentinel aktif koruma işlevi görür.

VİRÜSÜNE KARŞI %99.94 ETKİLİDİR

AMIC AKILLI BİYOTEKNOLOJİ



Virüse karşı

%99.94 etkilidir

ISO 18184*

Bu sertifika maskelerde kullanılan uygulamanın

virüse karşı %99.94 etkili olduğunu kanıtlamaktadır. 

AMIC AKILLI BİYOTEKNOLOJİ



Sample

Identification
Test Culture

Percentage

reduction of 

micro-organism

4538 Quality Fabric

treated with

Staph Aureus %99.99

K. Pheumoniae %99.99

After 25 Wash*

Staph Aureus %97.85

K. Pheumoniae %97.55

After 50 Wash*

Staph Aureus %82.79

K. Pheumoniae %81.02

HealthGuard® AMIC

AMIC AKILLI BİYOTEKNOLOJİ

YIKAMA TESTİ SONUÇLARI



AVRUPA UYGUNLUK BEYANI



Fresh
• Organik pamuk ve likra kullanılarak tasarlanmış sıkı 

yapıda bir süprem kumaştır. 

• Sıkı yapısı sebebi ile örtücülüğü yüksek, bunun yanında 

ince olması sebebi ile de hafif ve nefes alışverişte  

rahatlık sağlamaktadır.

• Ürün organik pamuk kullanımı sayesinde bio uyumludur.

• İçerisinde bulunan elaspan ürüne esneklik kazandırmıştır.

• Bu sayede ürünün en belirgin özelliği kullanım kolaylığı 

ve hafifliğidir.

• Ürün antibakteriyeldir ve virüse karşı %99.94 etkilidir.

YEŞİM KUMAŞ TÜRLERİ



ECOTEKS SERTİFİKASI/FRESH



ECOTEKS SERTİFİKASI/FRESH



Guard
• Bu kumaş medikal standartlara uygundur.

• Organik pamuk ve polyesterden üretilmiş çift katmanlı 

koruyucu bir kumaştır. Guard, organik pamuk yapısı sayesinde  

emici ve yumuşak tuşe özelliğindedir. 

• Ürünün çift katmanlı yapısı arasında bulunan yüksek flaman 

ise iki katman arasında nem transferini sağlamaktadır.

• Çift yüzlü yapı sayesinde partikül kapatıcılığı oldukça 

yüksektir. Bunun yanında arada bulunan hava boşluğu 

sayesinde ise nefes alabilirliği sağlamaktadır.

• Ürün organik yapısı sayesinde bio uyumludur.

• Ürünün en belirgin özelliği partikül kapatıcılığı yüksek ve 

hava geçirgenliği optimumdur.

• Ürün antibakteriyeldir ve virüse karşı %99.94 etkilidir.

YEŞİM KUMAŞ TÜRLERİ



ECOTEKS SERTİFİKASI/GUARD



ECOTEKS SERTİFİKASI/GUARD



YEŞİM BASKI OPSİYONLARI: 

EMOJI BASKI ÖRNEĞİ*

*Bu baskı tekniği tüm kumaş tiplerine 
uygulanabilir ve talebe göre uyarlanabilir.



YEŞİM BASKI OPSİYONLARI: 

HAFTANIN GÜNLERİ BASKI ÖRNEĞİ*

*Bu baskı tekniği tüm kumaş tiplerine 
uygulanabilir ve talebe göre uyarlanabilir.



YEŞİM BASKI OPSİYONLARI: 

DOKUMA ETİKETLİ* VE METRAJ BASKILI** ÖRNEKLER 

*Dokuma etiket opsiyonu (yazı/logo) tüm 
kumaş tiplerine uygulanabilir ve talebe göre 
uyarlanabilir. 
**Metraj baskı tekniği Fresh kumaş tipine 
uygulanabilir. 



YEŞİM BASKI OPSİYONLARI: 

SLOGAN BASKI ÖRNEKLERİ*

*Bu baskı tekniği tüm kumaş tiplerine 
uygulanabilir.



• Kumaşlara antibakteriyel finishing uygulanmıştır. Virüse karşı etkilidir.

• Tüm maskelerimiz özel tasarımlar, baskı alternatifleri ve etiketler ile özelleştirilebilir.

• Fresh için S-M  &  M-L bedenleri mevcuttur. Guard tek bedendir.

• Yeşim standart renkleri (Siyah-Beyaz-Lacivert) için model/renk başına minimum sipariş 

adedi 2,000 adettir.

• Standart dışı renk/desenler için fiyat görüşülmelidir.

• Fiyatlara KDV; karton etiket, özel kutu vb. paketleme malzemeleri dahil değildir.

• Yıkama çantası olarak Mesh çanta ilave edilebilir.  

SİPARİŞ DETAYLARI



Teşekkürler. 

www.yesim.com


