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HAKKIMIZDA

2008 yılından bu yana dekontaminasyon, arama kurtarma, hastane, depo, 
taziye çadırı ve atlama minderi üretiminde sektörün liderliğini yapan 
Sönmez başta Türkiye olmak üzere Orta doğu, Avrupa ve CIS ülkelerinin 
ilk tercihi olmuştur.

Sönmez maden endüstrisi, şişme çadır, ilk yardım, kaçış sığınakları ve 
atlama yatağı gibi felaket önlemlerinde veya anında acil ihtiyaç duyulan 
birçok ürün çeşidi ile dünyanın önde gelen firmalarının tercihidir.

Atlama yatağı pompa gerektirmeyen, taşınması ve kurulumu kolay ve 
saniyeler içinde yükselen kaliteli bir üründür. DIN 14151 T1-T3 Test 
Raporuna sahip olup insan sağlığına ve çevreye duyarlıdır.

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) alanda savunma 
ekipmanları ile Sönmez Tent dekontaminasyon / KBRN arındırma çadırı
üretimi yapmakta, dakikalar içinde kurulan, koridor tasarımlı ve kurulu 
duş perdeleri ile saatte 120 ayakta hasta ve yaralıya hizmet sunmaktadır. 
Duş Çemberleri, Esnek Hortumlu Elle Tutulan Duş Başlıkları veya Sabit 
Duşların olduğu çadırlar Kimyasal, Biyolojik ve Nükleer tehlikelere
karşı idealdir.

- Profesyonel Arge ekibimiz, son teknoloji üretim tesislerimiz ve uzman 
üretim ve kalite kontrol kadromuzla insan sağlığı ve çevre dostu 
üretimler yapıyoruz.

- Müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak kaliteden ödün vermiyoruz.

- Ekonomik ve rekabet gücü yüksek ürünlerle dünya devleri ile yarışıyoruz.

- İhtiyaca en etkili şekilde cevap veren ve teknolojiyi yakından takip eden 
Arge yatırımlarını sürekli arttırıyoruz.

- Ülke ekonomisine katma değeri yüksek ürünler üretip, katkıda bulunarak 
yerli ve milli ürünlerimizi dünyaya pazarlıyor, ülkemizi sektörde en iyi şekilde 
temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.

İLKELERİMİZ
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YÜKSEK KALİTELİ
ÜRÜNLERİMİZ İLE

HER ZAMAN 
YANINIZDAYIZ!

• Afet ve Acil Durum Çadırları

• Mobil Hastane

• Dekontaminasyon Çadırları

• Askeri Çadırları

• Lojistik Çadırları

• Taziye Çadırları

• Aktivite Çadırları

• Akordiyon Çadırları

• Atlama Minderleri

ÜRÜNLERİMİZ



MOBİL HASTANE

Şişme çadırlar acil durumlarda sağlık hizmetlerinin bölgeye
götürülmesinde güvenli kapalı alan çözümleri sunmaktadır.
Ebat ve büyüklük sınırı olmaksızın proje ihtiyaçlarına göre
özel olarak tasarlanarak projelendirilmektedir.

Avantajlar

Hızlı montaj, minimum iş gücü ile pratik montaj 
kolaylığı, birbirine entegre yan duvar, çatı, minimum yer, 
kolay lojistik, tamir kitiyle hızlı ve pratik bakım imkanı, 
pencere özelliği ile doğal havalandırma, zemin brandası 
sayesinde maksimum  koruma, sökülebilir izolasyon, 
geniş aksesuar imkanı

Kullanım Alanları

Afetlerde sağlık hizmetleri, sahra hastanesi, mobil hastane.
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AFET ve ACİL DURUM 
ÇADIRLARI

Şişme çadırlar, afet ve acil durumlarda sahada güvenli bir
çözüm sunduğundan, dünyanın önde gelen arama kurtarma 
ekipleri tarafından tercih edilmektedir. Kolaylık ve pratik
bir biçimde montajı yapılabilinen şişme yapılar, zor arazi 
şartlarında yüksek konforlu alanlar sunabilmektedir. 

Avantajlar

Hızlı montaj, minimum iş gücü ile pratik montaj kolaylığı 
birbirine entegre yan duvar, çatı, minimum yer, 
kolay lojistik, tamir kitiyle hızlı ve pratik bakım imkanı, 
pencere özelliği ile doğal havalandırma, zemin brandası 
sayesinde maksimum  koruma, izolasyon, geniş aksesuar
imkanı

Kullanım Alanları

Afetler, acil durumlar, arama kurtama, komuta merkezi
dinlenme alanı, depo alanı, mobil hastane.
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ASKERİ ÇADIRLARI

Kumaş rengi Kum Beji, Kamuflaj Deseni, Nato Yeşili ve isteğe
göre çeşitli renklerde hazırlanmaktadır. Su geçirmezlik ve alev
yürümezlik özelliklerine sahiptirler.

Askeriyenin Sahada Yaptığı Çalışmada 
Kullanım Amaçları

Komuta Merkezi

Uçak ve Helikopter Hangarı

Lojistik Çadırı

Bakım ve Onarım Atölye Çadırı

Kamp Çadırı

Operasyon Çadırı 

Askeri Barınak Çadırı 

Yemekhane Çadırı
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DEKONTAMİNASYON 
ÇADIRLARI

Dekontaminasyon çadırları acil durumlarda sivil ve / veya
askeri personellerin maruz kaldığı tehlikeli kimyasal gazlardan 
arındırılması için kullanılmaktadır. Çadır içindeki özel
bölmelendirme ve duş havuzları sayesinde iki sıra halinde
dekontaminasyon işlemi yapılabilmektedir. Ebat ve büyüklük 
sınırı olmaksızın proje ihtiyaçlarına göre tasarlanarak 
projelendirilmektedir.........................................................................

Avantajlar

Hızlı montaj, minimum iş gücü ile pratik montaj kolaylığı 
birbirine entegre yan duvar, çatı, minimum yer, 
kolay lojistik, tamir kitiyle hızlı ve pratik bakım imkanı, 
pencere özelliği ile doğal havalandırma, zemin brandası 
sayesinde maksimum  koruma, izolasyon, geniş aksesuar
imkanı

Kullanım Alanları

Acil durumlar, kimyasal madde kazaları.

Askeri amaçlar için tasarlanmış olan bu çadırlar her türlü iklim
koşulunda rahat kullanım imkanı sunar. Hızlı kurulum, geniş 
alan sağlaması gibi özellikleri ile operasyonel uygulamaların 
vazgeçilmezi olmuştur. Askeri çadırlar her türlü iklim ve coğrafi 
koşullara dayanıklı olarak üretilirler. Az sayıda kişi ile çok kısa 
sürede kurulumları  ve sökülmeleri mümkündür. Kolay taşınırlar.



TAZİYE ÇADIRLARI

Taziye çadırları tören alanında ve cenaze evleri yakınında
geçiçi kapalı alan ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Montajı 
uzmanlık gerektirmeyen şişme yapılar, 3 ila 5 dakika 
arasında kurulabilmektedir.

Avantajlar

Hızlı ve pratik montaj, minimum iş gücü ile pratik montaj 
kolaylığı, birbirine entegre yan duvar, çatı, minimum yer, 
kolay lojistik, tamir kitiyle hızlı ve pratik bakım imkanı, 
pencere özelliği ile doğal havalandırma, zemin brandası 
sayesinde maksimum  koruma, sökülebilir izolasyon, 
geniş aksesuar imkanı

Kullanım Alanları

Taziye ve cenaze hizmetleri
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LOJİSTİK ÇADIRLARI

Endüstriyel depolama projelerinde şişme yapılar güvenilir bir
çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple geçici depolama
ihtiyaçlarında en çok tercih edilen çözümler arasındadır. Yapıların
bir diğer önemli özelliği de taşınabilir / gezer olmasıdır. Bu 
sebeple, farklı konumlarda oluşacak kapalı alan ihtiyaçları yapının
taşınması suretiyle çözülebilmektedir. Endüstriyel şişme yapılar
projenin ihtiyaçları doğrultusunda uygun ebatlarda tasarımı
yapılarak üretimi gerçekleştirilmektedir.

Avantajlar
Taşınabilir - gezer yapı, minimum zamanda pratik kurulum,
proje ihtiyaçlarına uygun özel tasarım ve projelendirme
birbirine entegre yan duvar, çatı birbirine entegre yan duvar, 
çatı, cephe ve zemin brandası sayesinde maksimum koruma,
Minimum yer, kolay lojistik, tamir kitiyle hızlı ve pratik bakım
imkanı, pencere özelliği ile doğal havalandırma, izolasyon
seçenekleri, geniş aksesuar imkanı, hızlı montaj, minimum iş
gücü ile pratik montaj kolaylığı.

Kullanım Alanları
Geçici depolama, yedek parça ve benzer endüstriyel depolama,
mobil - gezer üretim tesisi, boyama alanı, kumlama alanı 
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 AKORDİYON ÇADIRLARI

Organizasyon ve açık hava aktivitelerinizde kullanabileceğiniz
kolayca kurulabilen proje ihtiyaçlarına özel logo veya 
baskı çözümlerimiz mevcuttur.

AKTİVİTE ÇADIRLARI

Organizasyon ve açık hava aktivitelerinizde kullanabileceğiniz
kolayca kurulabilen şişme yapılar proje ihtiyaçlarına özel logo
veya baskı çözümlerimiz mevcuttur.

Kullanım Alanları

Organizasyon, fuar, festival, ürün tanıtımı, açık hava 
etkinlikleri, davet.
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GÜVENLİ ATLAMA 
YATAĞI
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%100 YERLİ ÜRETİM 

5 YIL GARANTİLİ

İLAVE DONANIM ve AKSESUARLAR

• Isıtıcılar

• Lojistik Taşıma Kutular

• Aydınlatma Sistemleri

• Ranza

• Masa

• Sandalye 

• Dekontaminasyon Havuzu

• Duş Sistemleri 

• Çadır Bölümlendirme

• Yer Şiltesi
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HIZLI KURULUM

Zaman Tasarrufu

RENK VE EBAT SEÇENEKLERİ 

Hizmet Yetkinliği

DENEYİMLER

Uzman Ekip

YERLİ ÜRETİM

5 Yıl Garanti

GÜVENLİ 
ATLAMA YATAĞI

Bu ekipman acil durumlarda yüksek binalardan atlamak için kullanılan yangından kaçış ürünüdür. Neme karşı 
dayanıklı ve antiasit özellikleri sayasinde yırtılma ve aşınmaya karşı büyük direnç göstererek, bu durumlara karşı 
ürünlerin en yüksek güvenlik seviyesinde olması sağlanmaktadır. Bu ekipman sadece az miktarda hava ile hızla şişer. 
Bu  ürün yeteri büyüklükte olur ve yangından kaçan insanları güvenli bir şekilde koruyabilir. Atlayan kişi yatağa temas 
ettikten sonra devreye giren hava bloke edici alt haznenin deliği otomatik olarak kapatması sonucu, düşen vücudun 
kinetik enerjisini kaçan kişi yatağa atladıktan sonra, bu ekipman otomatik olarak kendini kuracak ve insanları kurtarmak 
için tekrar kullanılabilir hale gelecektir...........................................................................................................................................................................
 

Bu ekipmanı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz. Bu ekipman, acil durumlarda yüksek binalardan 
atlamak içindir. Sadecemükemmel bir şekilde şiştikten sonra kullanınız. Ürün şiştikten sonra, lütfen kesici/keskin 
materyalleri üründen uzak tutunuz. Tek seferde sadece bir kişi atlayabilir..................................................................................

Açıklama

Tanımı
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GÜVENLİ 
ATLAMA YATAĞI

 • Ekipmanı yerde açınız. 

 • 2 silindir tüpünü kontrol ediniz.

 • Ekipmanı kurmak istediğiniz alana taşıyınız.

 • Silindir tüpleri ürünün hava enjeksiyon kanalına  bağlayınız. 

 • Silindir tüplerin valflerini açınız.

 • Ürün kendi kendine kurulacaktır.

 • Ürün tamamen şiştiğinde kullanabilirsiniz

Kurulum

 • Kurtarma işleminden sonra kontrol valfleri açınız.

 • Yataktaki hava söndükten sonra katlayınız.

 • Ürünü temiz yere taşıyınız.

 • Ürünü daha önce olduğu gibi yeniden katlayıp,

saklama kılıfına yerleştiriniz. 

Kullandıktan Sonra
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Silindir Tüp Girişi

Bağlayıcı

Enjeksiyon Valfi

Tahliye Valfi

Basınç Tahliye Valfi

Güvenlik Talimatları

Şişme İskelet 

Düşüş Noktası

Reflektör Bandı 

Rölyef Delikleri 

Üst Kısım 

Taşıma Kolları 

Kurtarma Yüzeyi

Alt Kısım 

İç Orta Yüzey

≥ 2

3.5x3.5x1.7m

≥ 4.0x4.0m

59kg (± %5)

0.3 bar

≤ 30sn.

≤ 10sn.

≤ 16m.

DIN 14151,T1-T3

:

:

:

:

:

:

:

:

:

SMZ 16
GÜVENLİ ATLAMA YATAĞI

 • Kuruluma İhtiyaç Duyulan Kişi

 • Ebatlar (Kurulum Sonrası)

 • Zemin Kurulum Alanı

 • Ağırlık (Silindir Dahil)

 • Çalışma Basıncı 

 • Şişme Süresi

 • Yeniden Şişme Süresi

 • İzin Verilen Yükseklik

 • Sertifika

≥ 2

4.0x4.0x2.0m

≥ 4.5x4.5m

81kg (± %5)

0.3 bar

≤ 40sn.

≤ 15sn.

≤ 20m.

DIN 14151,T1-T3

:

:

:

:

:

:

:

:

:

SMZ 20 
GÜVENLİ ATLAMA YATAĞI

 • Kuruluma İhtiyaç Duyulan Kişi

 • Ebatlar (Kurulum Sonrası)

 • Zemin Kurulum Alanı

 • Ağırlık (Silindir Dahil)

 • Çalışma Basıncı 

 • Şişme Süresi

 • Yeniden Şişme Süresi

 • İzin Verilen Yükseklik

 • Sertifika

Silindir tüp girişleri 

Bağlayıcı

Enjeksiyon Valfi

Tahliye Valfi

Basınç Tahliye Valfi

Güvenlik Talimatları

Şişme İskelet 

Düşüş Noktası

Reflektör Bandı 

Rölyef Delikleri 

Üst Kısım 

Taşıma Kolları 

Kurtarma Yüzeyi

Alt Kısım 

İç Orta Yüzey

www.safetyaircushion.com 14
www.safetyaircushion.com13



1

2

3

4

5

7

8

9

106

≥ 3

8.5x6.5x2.5m

≥ 9.0x9.0m

166kg (± %5)

≤ 120sn.

≤ 20sn.

≤ 60m.

DIN 14151,T1-T3

:

:

:

:

:

:

:

:

SMZ 60 
GÜVENLİ ATLAMA YATAĞI

 • Kuruluma İhtiyaç Duyulan Kişi

 • Ebatlar (Kurulum Sonrası)

 • Zemin Kurulum Alanı

 • Ağırlık (Silindir Dahil)

 • Şişme Süresi

 • Yeniden Şişme Süresi

 • İzin Verilen Yükseklik

 • Sertifika

Fan Motoru Girişleri

Güvenlik Talimatları

Şişme İskelet

Düşüş Noktası

Reflektör Bandı

Rölyef Delikleri

Üst Kısım 

Taşıma Kolları

Kurtarma Yüzeyi

Alt Kısım 

İç Orta Yüzey 

Enjeksiyon Kanalları 2
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Silindir Tüp Girişleri

Bağlayıcı

Enjeksiyon Valfi

Tahliye Valfi

Basınç Tahliye Valfi

Güvenlik Talimatları

Şişme İskelet 

Düşüş Noktası

Reflektör Bandı 

Rölyef Delikleri 

Üst Kısım 

Taşıma Kolları 

Kurtarma Yüzeyi

Alt Kısım 

İç Orta Yüzey

≥ 2

4.6x4.6x2.4m

≥ 5.0x5.0m

88kg (± %5)

0.3 bar

≤ 60sn.

≤ 20sn.

≤ 25m.

DIN 14151,T1-T3

:

:

:

:

:

:

:

:

:

SMZ 25
GÜVENLİ ATLAMA YATAĞI

 • Kuruluma İhtiyaç Duyulan Kişi

 • Ebatlar (Kurulum Sonrası)

 • Zemin Kurulum Alanı

 • Ağırlık (Silindir Dahil)

 • Çalışma Basıncı 

 • Şişme Süresi

 • Yeniden Şişme Süresi

 • İzin Verilen Yükseklik

 • Sertifika


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

