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SẢN PHẨM

ĐẶC ĐIỂM

- CÔNG NGHIỆP NHẸ -

Thiết kế ôm sát gót chân,
tạo sự vừa vặn và hạn chế
sự dịch chuyển bàn chân
từ bên trong.

Thiết kế ôm sát mu
bàn chân, tạo sự vừa vặn
và thoải mái cho bàn chân.

Phần trên: PU, Lưới
Đế
: Cao su, EVA
Mũi giày : Thép

Cấu trúc lót giày êm ái
và mềm mại tạo sự
thoải mái cho
bàn chân.

ĐẶC ĐIỂM

Thiết kế ôm sát gót chân,
tạo sự vừa vặn và hạn chế
sự dịch chuyển bàn chân
từ bên trong.

Cấu trúc đế giữa mềm mại,
giúp bàn chân cử động
linh hoạt và giảm chấn tốt.
Cấu trúc đế ôm theo đường cong
bàn chân, giúp nâng đỡ và chia đều
áp lực lên toàn bộ bàn chân.

Thiết kế ôm sát mu bàn chân,
tạo sự vừa vặn và thoải mái
cho bàn chân.

Phần trên: PU
Đế
: Cao su
Mũi giày : Thép

Cấu trúc lót giày êm ái
và mềm mại tạo sự
thoải mái cho bàn chân.

Cấu trúc đế ôm theo đường cong
bàn chân, giúp nâng đỡ và chia đều
áp lực lên toàn bộ bàn chân.

SẢN PHẨM

- CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NẶNG Thiết kế ôm sát gót chân,
tạo sự vừa vặn và hạn chế
sự dịch chuyển bàn chân
từ bên trong.

ĐẶC ĐIỂM

Thiết kế bao phủ diện rộng
phần trước mũi giày nhằm
tăng bộ bền, hạn chế
bong tróc bởi những tác động
của môi trường xung quanh.

Phần trên: Microfiber
Đế giữa : PU
Đế ngoài : PU
Mũi giày : Composite
Lót giữa : Thép

Cấu trúc lót giày êm ái và
mềm mại tạo sự thoải mái
cho bàn chân.

Áp dụng công nghệ mới
giúp tăng độ bền cho đế giày.

Đế giày được tích hợp chức năng chống tĩnh điện và
chống trơn trượt giúp an toàn và thoải mái khi di chuyển.

Thiết kế ôm sát gót chân,
tạo sự vừa vặn và hạn chế
sự dịch chuyển
bàn chân từ bên trong.

Bảo vệ cổ chân khỏi
các tác động bên ngoài.

ĐẶC ĐIỂM
Phần trên: Da thật cao cấp
Đế
: Cao su
Mũi giày : Thép
Lót giữa : Thép

Cấu trúc lót giày êm ái và
mềm mại tạo sự thoải mái
cho bàn chân

Tăng cường độ bền bằng da thật

SẢN PHẨM

-S.O.

Thiết kế ôm sát gót chân,
tạo sự vừa vặn và hạn chế
sự dịch chuyển bàn chân
từ bên trong.

ĐẶC ĐIỂM

Thiết kế ôm sát mu
bàn chân, tạo sự vừa vặn
và thoải mái cho bàn chân.

Phần trên: Microfiber, PU
Đế
: Cao su, EVA
Mũi giày : Thép

Cấu trúc lót giày êm ái
và mềm mại tạo sự
thoải mái cho
bàn chân.

Cấu trúc đế giữa mềm mại,
giúp bàn chân cử động
linh hoạt và giảm chấn tốt.
Cấu trúc đế ôm theo đường cong
bàn chân, giúp nâng đỡ và chia đều
áp lực lên toàn bộ bàn chân.

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
Thể thao

Công nghiệp nhẹ

..

Công nghiệp vừa và nặng

Công nghiệp nặng

SỨ MỆNH
BƯỚC ĐỔI MỚI
Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp tục mang đến cho người lao động
những sản phẩm bảo hộ với hiệu suất và sự thoải mái cao nhất bởi
công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.

ĐẶC ĐIỂM
SẢN PHẨM NHẬT BẢN
Tự tin với chất lượng và công nghệ Nhật Bản.

CAM KẾT SỰ THOẢI MÁI
Tất cả sản phẩm Takumi của chúng tôi, được áp dụng
công nghệ tích hợp chức năng thể thao để mang lại
sự thoải mái và hài lòng cho người dùng.

TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản và được gia tăng
các tính năng như: chống dầu, chống trơn trượt, chống tĩnh điện.

CÔNG NGHỆ

Với công nghệ mới
“SAMURAI PU Injection” giúp
đế giày đạt được sự tối ưu
“thoải mái, vừa vặn và bền bỉ”.
Với công nghệ “SAMURAI Guard”
lớp PU bảo vệ bao phủ diện rộng
phần trước mũi giày nhằm tăng
bộ bền, hạn chế bong tróc bởi
những tác động của môi trường
xung quanh.

Với công nghệ cải tiến
“NINJA Tech” mang đến cảm
giác vừa vặn và ôm chân giúp
tăng hiệu suất cho người dùng.

Với công nghệ
“Takumi Sponge System”
thiết kế đệm gót chân được bao
phủ bằng lớp bọt biển tạo sự
vừa vặn và ổn định bàn chân từ
bên trong. Sự hỗ trợ này giúp
tăng hiệu suất của người dùng.

SẢN PHẨM

SG-777
SG-777

Găng tay chống cắt cao cấp

CHẤT LIỆU
Lớp phủ
:1
Thành phần : 33
:
Glass fiber,
Spandex
ĐẶC ĐIỂM
Chống cắt tốt
Chống đâm thủng
Chống xé rách
Bám dính tốt
ỨNG DỤNG
Công việc tái chế
Thao tác với vật sắc nhọn
Sản xuất, lắp ráp ô tô
Xám
8/M, 9/L, 10/LL
120 Đôi / Thùng

-GĂNG TAY CHỐNG CẮT-

SG-730
SG-730

Găng tay chống cắt cao cấp

CHẤT LIỆU
Lớp phủ
:1
Thành phần : Kevlar
:
,
Spandex
ĐẶC ĐIỂM
Chống cắt tốt
Chống đâm thủng
Chống xé rách
Bám dính tốt
ỨNG DỤNG
Công việc tái chế
Thao tác với vật sắc nhọn
Sản xuất, lắp ráp ô tô
Vàng
8/M, 9/L, 10/LL
120 Đôi / Thùng

P-775
P-775

WG-710

CHẤT LIỆU
Lớp phủ
: Polyurethane
Thành phần : HPPE,
:
Glass fiber,
Spandex

CHẤT LIỆU
Lớp phủ
:
,
Thành phần : Kevla
:
Spandex

Găng tay chống cắt cao cấp

ĐẶC ĐIỂM
Chống cắt tốt
Độ bền cao
Bám dính tốt
ỨNG DỤNG
Lắp ráp chi tiết nhỏ, linh hoạt
Thao tác với các vật sắc nhọn
Xám
8/M, 9/L, 10/LL
120 Đôi / Thùng

WG-710

Găng tay chống cắt & Chịu nhiệt

ĐẶC ĐIỂM
Chống cắt tốt
Chịu nhiệt
ỨNG DỤNG
Thao tác với vật sắc nhọn
Phụ kiện tự động

Vàng
10 Đôi / Túi nhôm
120 Đôi / Thùng

SẢN PHẨM

SG-1850
SG-1850

Găng tay Nitrile cao cấp

CHẤT LIỆU
Lớp phủ
: Nitrile
Thành phần : Nylon
:
ĐẶC ĐIỂM
Bám dính tốt trong
điều kiện ẩm và có dầu
Thao tác dễ dàng và
thoải mái
Độ thông thoáng cao
Độ bền cao
ỨNG DỤNG
Công việc vận chuyển
Công việc nhẹ
Công việc thông th ờng
Xanh
8/M, 9/L, 10/LL
360 Đôi / Thùng

NB-620
NB-620
Găng tay PU

CHẤT LIỆU
Lớp phủ
: Nitrile
Thành phần : Polyester
:

-GĂNG TAY PHỔ THÔNG VÀ CHỐNG HÓA CHẤT-

SG-660
SG-660

Găng tay chống cắt cao cấp

CHẤT LIỆU
Lớp phủ
: Nitrile
Thành phần : HPPE,
:
Glass fiber,
Spandex
ĐẶC ĐIỂM
Chống cắt tốt
Chống đâm thủng
Chống xé rách
Độ bền tốt
ỨNG DỤNG
Công việc tái chế
Thao tác với vật sắc nhọn
Sản xuất, lắp ráp ô tô
Xám
8/M, 9/L, 10/LL
120 Đôi / Thùng

PVC-600X
PVC-600X

Găng tay PVC chống dầu

CHẤT LIỆU
Lớp phủ
: 39
Thành phần : Cotton
:

ĐẶC ĐIỂM
Thao tác dễ dàng
và linh hoạt
Độ bền tốt
Chống dầu
Độ bám tốt

ĐẶC ĐIỂM
Chống hóa chất tốt
Chống dầu
Chống bào mòn
Độ bền cao

ỨNG DỤNG
Công việc thông th ờng
Lắp ráp các chi tiết nhỏ
Thao tác dễ dàng

ỨNG DỤNG
Xử lý vật liệu hóa học
Thao tác trong môi tr ờng dầu
Công việc bảo trì
Gia công kim loại

Trắng
8/M, 9/L, 10/LL
240 Đôi / Thùng

Xanh
8/M, 9/L, 10/LL
39
: 60 Đôi / Thùng

SẢN PHẨM
CÔNG NGHỆ WONDER GRIP

TÁI ĐỊNH NGHĨA BẢO VỆ BÀN TAY
DÒNG PHỔ THÔNG

Công nghệ hoàn thiện kỹ thuật đặc biệt của chúng tôi
tạo ra sự kháng ẩm trên lớp phủ. Công nghệ này tạo
nên hàng nghìn đốm nhỏ, hoạt động như những lỗ hút
của bạch tuộc. Những đốm siêu nhỏ này phân tán các
hoạt chất như nước và dầu khỏi bề mặt tiếp xúc, giúp
tăng thêm độ bám

CÔNG NGHIỆP NẶNG

R Linh hoạt
2016

Siêu bền

:

2016

:

144 Đôi / Thùng

144 Đôi / Thùng
LATEX

Công nghiệp nhẹ

Lớp phủ bảo vệ

Lớp phủ bảo vệ

DÒNG CHỐNG DẦU CAO CẤP

DÒNG CHỐNG DẦU

Chống dầu
2016

:

2016

:

144 Đôi / Thùng

Công nghiệp vừa

Lớp phủ bảo vệ

Bám tốt trong dầu

DÒNG THOÁNG KHÍ

Siêu nhẹ

Thiết kế tổ ong
2016

144 Đôi / Thùng

Công nghiệp nhẹ

Thoáng khí

:

2016

144 Đôi / Thùng

Công nghiệp nhẹ

Thoáng khí

:

SẢN PHẨM
LINH HOẠT

CHỐNG CẮT

Các sản phẩm dòng DEXCUT là những sản phẩm cao cấp của
chúng tôi, với khả năng chống cắt cao. Các sản phẩm thuộc
dòng DEXCUT được thiết kế với mức độ chống cắt cao (mức 5
tiêu chuẩn EN388, mức A3 đến A4 tiêu chuẩn ANSI), kết hợp
cùng những đặc tính đặc biệt (thoáng khí đồng thời giữ ấm và
chống dầu). Tất cả tạo nên Dòng sản phẩm găng tay công
nghiệp chống cắt tối ưu đang có mặt trên thị trường hiện nay.

2016

D

Các thông số trong bảng theo tiêu chuẩn EN thể
hiện thông qua kết quả kiểm định trực tiếp trên các
mẫu găng tay. Tiêu chuẩn đánh giá thử nghiệm
được đưa ra theo thang đo 6 mức độ. Chỉ số càng
lớn hiệu quả càng cao. Mức độ chống mài mòn
(thang từ 0-4), mức độ chống cắt đối với lưỡi dao
tròn (thang từ 0-5), mức độ chống xé rách (thang
từ 0-4), chống cắt đối với lưỡi dao thẳng (thang từ
A-F), mức độ chống va đập (Đạt hoặc không đạt).

Khác nhau giữa EN388:2016 và EN388:2003
Tóm tắt những thay đổi chính với EN388:2003
- Mức độ mài mòn: Sử dụng loại giấy mới trong quá trình kiểm tra này.
- Mức độ chống cắt: Công nghệ EN/ISO 13997 mới, là phương pháp TDM-100
kiểm tra chất lượng. Độ chống cắt được kiểm định, đánh giá theo thứ tự từ A đến F.
- Mức độ va đập: Phương pháp kiểm định mới (cho môi trường cần chống va đập)
- Thang đánh giá mới với 6 mức độ.

:

D

2016

:

E

a. Chống mài mòn (vòng)
b. Chống cắt (lần)
c. Chống xé rách (Newton)
d. Chống đâm xuyên (Newton)
e. Chống cắt với lưỡi dao thẳng (Newton)

Phương pháp The Coup Test gặp phải vấn đề khi kiểm định với vật
liệu vải dệt dùng sợi thủy tinh hoặc thép không gỉ có tính năng
chống cắt cao. Tất cả vật liệu đó đều làm cùn dao cắt. Kết quả cho
ra cuối cùng là không chính xác, xác định mức độ không đúng với
khả năng chống cắt thật sự của vải. Phương pháp thử nghiệm
TDM-100 được thiết kế để kiểm tra được chính xác hơn trong những
tình huống bị cắt hoặc rạch thực tế. Đối với những vật liệu làm cùn
dao cắt theo phương pháp The Coup Test thì tiêu chuẩn mới
EN388:2016 sẽ áp dụng để tính điểm theo phương pháp EN/ISO
13997 với thang điểm từ A-F.

SẢN PHẨM

-DÒNG KHÁNG KHUẨN - NGĂN MÙI HÔI -

TSO-886
TSO-886

REGULAR ARCHFIT LONG
(VỚ CAO CỔ)
THÀNH PHẦN

Polyester 50%, Cotton 30%, Acrylic 10%

TSO-888
TSO-888

5TOE ARCHFIT LONG
(VỚ CAO CỔ 5 NGÓN)

THÀNH PHẦN

Cotton 35%, Polyester 30%, Nylon 15%
Acrylic 15%, Polyurethane 5%

Nylon 5%, Polyurethane 5%
ĐẶC ĐIỂM
Dệt vòm cung
Vớ dài ôm bắp chân
Thiết kế không xỏ ngón
Ngăn mùi hôi
Mát và khô thoáng

ĐẶC ĐIỂM
Dệt vòm cung
Vớ dài ôm bắp chân
Ngăn mùi hôi
Mát và khô thoáng
Phù hợp chạy bộ, đá banh, tennis

MÀU SẮC
Xám / Đen / Trắng

MÀU SẮC
Xám / Đen / Trắng

KÍCH CỠ
S M L

KÍCH CỠ
S M L

TSO-889
TSO-889

REGULAR ARCHFIT SHORT
(VỚ THẤP CỔ)

TSO-891
TSO-891

5TOE ARCHFIT SHORT
(VỚ THẤP CỔ 5 NGÓN)

THÀNH PHẦN

THÀNH PHẦN

Polyurethane 5%, Acrylic 5%
ĐẶC ĐIỂM
Dệt vòm cung
Bảo vệ ngón và gót chân
Ngăn mùi hôi
Mát và khô thoáng

Acrylic 10%, Polyurethane 5%
ĐẶC ĐIỂM
Dệt vòm cung
Mát và khô thoáng
Ngăn mùi hôi
Phù hợp chạy bộ, đá banh, tennis
MÀU SẮC
Xám / Đen / Trắng

Polyester 50%, Cotton 25%, Nylon 15%

MÀU SẮC
Xám / Đen / Trắng
KÍCH CỠ
S M L

Polyester 35%, Cotton 30%, Nylon 20%

KÍCH CỠ
S M L

SẢN PHẨM

19889

-DÒNG THỂTHAO KHÁNG KHUẨN VÀ DÒNG PHỔTHÔNG -

19889

REGULAR ARCHFIT SHORT
(VỚ THẤP CỔ)

THÀNH PHẦN

Polyester 50%, Cotton 25%, Nylon 15%
Polyurethane 5%, Acrylic 5%
ĐẶC ĐIỂM
Dệt vòm cung
Bảo vệ ngón và gót chân
Ngăn mùi hôi
Hút ẩm, mát và khô thoáng
Kiểu dáng thời trang
MÀU SẮC
Cam / Tím / Chàm /
Xanh / Đen
KÍCH CỠ
Freesize

17012
17012

2TOE ARCHFIT SHORT
(VỚ THẤP CỔ 2 NGÓN)
THÀNH PHẦN

17011
17011

REGULAR ARCHFIT SHORT

(VỚ THẤP CỔ)
THÀNH PHẦN

Cotton / Polyester / Polyurethane
ĐẶC ĐIỂM
Vớ ngắn dạng tròn không ngón
Chống sốc cho bàn chân
Bảo vệ bàn chân
Dệt vòm cung
MÀU SẮC
Trắng / Xám / Đen
KÍCH CỠ
SM

17013
17013

5TOE ARCHFIT SHORT

(VỚ THẤP CỔ 5 NGÓN)
THÀNH PHẦN

Cotton / Polyester / Polyurethane

Cotton / Polyester / Polyurethane

ĐẶC ĐIỂM

ĐẶC ĐIỂM
Vớ ngắn dạng xỏ 5 ngón
Chống sốc cho bàn chân
Bảo vệ bàn chân
Dệt vòm cung
Đặc biệt phù hợp cho người ra
nhiều mồ hôi ở kẻ chân

Vớ ngắn dạng xỏ 2 ngón
Chống sốc cho bàn chân
Bảo vệ bàn chân
Dệt vòm cung
Phù hợp cho người
di chuyển nhiều
MÀU SẮC
Trắng / Xám / Đen

MÀU SẮC
Trắng / Xám / Đen

KÍCH CỠ
SM

KÍCH CỠ
SM

TRỤ SỞ CHÍNH
TAKUMI SAFETY JAPAN CO., LTD.
33F Marive West World Business Garden 2-6-1 Nakese, Mihama Chiba City, Chiba 261-7133, Japan
TEL: +81-43-213-3232 FAX: +81-43-213-3344

CHI NHÁNH & NHÀ PHÂN PHỐI
CÔNG TY TNHH
TAKUMI SAFETY VIỆT NAM

CV. TAKUMI SAFETY
INDONESIA.

TAKUMI MALAYSIA / PPE
MANUFACTURING SDN BHD

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Kom. Permata Kopo GA No.14
Sayati Marhahayu
Kab. Bangdung – Indonesia
TEL: +62-85871585378

35, Jalan 1/3, Rawang Integrated Industrial
Park, 4800 Rawang, Selangor, Selangor Darul,
Malaysia.
TEL: +60-360931121/3121/912

TAKUMI SAFETY
PHILIPPINES INC.

TAKUMI THAILAND /
A-CAST (THAILAND) CO., LTD.

Unit 2 Lot 10 Phase 4 Laguna Technopark,
East Science Ave. corner Trade Ave.,
Timbao, City of Binan, Region IV-A,
Laguna 4204, Philippines
TEL: +63-495301542

32/41 Zone B, Sino-Thai Tower 16F,
Sukhumvit 21 (Asoke) Klongtoey-nua,
Wattana, Bangkok 10110
TEL: +66-818891565

1201 Cao ốc An Thịnh,
Khu đô thị An Phú – An Khánh, Đường 6A,
P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh,
Việt Nam
TEL: +84-28-62-810-596
FAX: +84-28-62-810-748

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân,
P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội,
Việt Nam
TEL: +84-24-62-936-946

