






ünlük kullanıma yönelik yenilikçi ürünlerin 
önde gelen üreticisi Metem International 
BV olarak ileri teknoloji ürünlerimiz ile 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
analiz edip onlar için doğru çözümleri oluş-
turarak kendimizi hayatı kolaylaştırmaya 
adadık. Heider markamız bünyesindeki ürün 
yelpazemizi el fenerleri, lisans gerektir-
meyen iki yönlü telsizler, taşınabilir güç 
bankaları, akıllı bulut çözümleri, gece sürüş 
gözlükleri vb. daha birçok akıllı teknolojik 
ürünler oluşturmaktadır. 

sloganımızın teminatını vermekten gurur 
duyuyoruz.

Hollanda Amsterdam’da yer alan merkezimiz 
hem Avrupa Birliği hem de dünyanın geri 
kalanına aynı anda hizmet vermektedir. 

Kullanıcı dostu ürünlerimiz büyük bir özen-
le Almanya’da tasarlanmaktadır. Üretim 
tesislerimizin gerek ulusal gerekse yerel 
İş Kanunları ve yönetmelikleri ile uyumlu 
olması önceliğimizdir. Çevreye olan bağlılığı-
mız ve sürdürülebilirliğe dair sözümüzün bir 
sonucu olarak ürünlerimizin çeşitli parçaları 
ve paketleri için maksimum seviyede geri 
dönüştürülebilen malzemeler kullanmaya 
özen gösteriyoruz.

İnanıyoruz ki dünyamız üzerindeki karbon 
ayak izlerini azaltırken değerlerimiz ile de 
yükselen bir şirket olacağız ve dünyamıza 
olumlu bir etki bırakacağız. Metem olarak 
sadece kim olduğumuzu belirleyen değil, 
arzu ettiğimiz küresel bir şirket olma yolunda 
bize yol gösterecek değerlerimize de kendi-
mizi adamış bulunmaktayız. 

Hayatın her alanında işlerin daha etkili ve
verimli bir şekilde çözümlenmesi için bu akıllı 
ürünlerden ilham alarak ’Life Engineered’
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Hayata dair kolaylıkları yaratırken her zaman 
en yüksek etik standartları uygulayarak 
ve sözlerimize sadık kalarak değerlerimize 
daima sahip çıkıyoruz. Sürekli kalite gelişimi 
ile birlikte tüm çalışanlarımızın iş becerilerini 
artırma yönünde ziyadesiyle yatırım yapma-
nın da gayreti içerisindeyiz.

Güvenilir hizmet ağımız ile birlikte ürünleri-
mizi 119 farklı ülkedeki sayısız kurumsal ve 
bireysel müşterilere bugüne kadar başarıy-
la ulaştırdık. Yeniliğe olan tutkumuz, farklı 
çevrimiçi satış ortamlarında küresel planda 
dikkat çeken ve tüketici yönelimlerini şekil-
lendiren ürünler oluşturmamızı sağlamıştır. 

Ürünlerimizin tasarım, üretim ve destek 
birimlerindeki liderliğinden ve tüm bunla-
rın sonunda kanıtlanmış çözümlerimizi siz 
değerli müşterilerimizle paylaşmaktan dolayı 
mutluyuz.

Kalite bilincine sahip müşterilerimizin gönül 
rahatlığıyla kullanabilecekleri ürünlerimiz 
rakipsiz iki yıllık garanti süresi ile sunulmak-
tadır. ‘Life Engineered’ sloganımızı deneyim-
lemeniz için sizi seçkin ürünlerimizi gönül 
rahatlığıyla kullanmaya davet ediyoruz.

En zorlu mücadeleleri üstlenerek uluslararası alanda 
başarı hikayemizin anlatılmasında pay sahibi olan 
yetkin çalışanlarımızın değerini ayrıca vurgulamak isteriz.





www.cepfeneri.com www.supertorch.com

Minik dev,
sadece 65 gram

● 100 dakika aydınlatma süresi
● Cree Q5 LED teknolojisi
● Düzenleyici mikrokontrol ünitesi
● Zoom özelliği
● 3 değişken aydınlatma modu
● Taktik tip başlık yapısı
● Özel kemer klipsi

Zoom (focus) ışık gücü

300 metre
aydınlatma mesafesi

260
Lumens 300m100 dakika

High Low Ultra Low

3 DEĞİŞKEN MOD

Uzunluk  _________ : 90 mm
Mak. çap ________ : 25 mm
Min. çap _________ : 20 mm
Ağırlık ___________ : 65 gram

BOYUTLAR
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● 150 saat aydınlatma süresi
● Altın kaplama iç sistem parçaları
● Cree XML2 serisi yeni nesil LED 
● DD2h engine RSL microcontroller
● 3+3 aydınlatma modu
● Askeri Tip III standardında üretim
● Dahili pil ters polarite koruması 
● Suya dayanıklılık (10 metre)

bbx.elfeneri.com.tr bbx.supertorch.com

Performans ve kalitenin 
altın noktası
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720
Lumens 500m150 saat

High Low Ultra Low SOS LB Strobe

3 + 3 DEĞİŞKEN AYDINLATMA MODLARI

Uzunluk  _________ : 140 mm
Mak. çap ________ : 31 mm
Min. çap _________ : 25 mm
Ağırlık ___________ : 120 gram

BOYUTLAR

500 metre
aydınlatma mesafesi

10 metre



● 100 saat aydınlatma süresi
● Çift mikroişlemci kontrol ünitesi
● CREE XML2 serisi yeni nesil LED + Tır Lens
● Zoom özelliği
● 3+3 aydınlatma modu
● Askeri Tip III standardında üretim
● Suya dayanıklılık (5 metre) 
● Özel kemer klipsi

cfx.elfeneri.com.tr cfx.supertorch.com

750 metre
aydınlatma mesafesi

Korkunç ışık mesafesi

Zoom (focus) ışık gücü

Focus olduğunda
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720
Lumens 750m100 saat

High Low Ultra Low SOS LB Strobe

3 + 3 DEĞİŞKEN AYDINLATMA MODLARI

Uzunluk  _________ : 132 mm
Mak. çap ________ : 33 mm
Min. çap  ________ : 27 mm
Ağırlık ___________ : 112 gram

BOYUTLAR

5 metre



● 20 saat aydınlatma süresi
● GFC darbelere dayanıklı yapı
● Cree XML2 serisi yeni nesil LED 
● RSL mikrokontrol LED sürücü devresi
● 3 farklı aydınlatma modu
● Paslanmaz çelik gövde
● Pil sökme ve takma için çift yönlü özel halka
● Suya dayanıklılık (10 metre)

www.elfeneri.com.tr www.supertorch.com

Ayrıcalık arayanlara özel!

700
Lumens 500m20 saat

Uzunluk  _________ : 101 mm
Çap _______________ : 21 mm
Ağırlık ___________ : 170 gram

BOYUTLAR

500 metre
aydınlatma mesafesi

High Low Ultra Low

3 DEĞİŞKEN MOD

10 metre
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● 100 saat aydınlatma süresi
● Çift mikroişlemci kontrol ünitesi
● CREE XML2 serisi yeni nesil LED + Tır Lens
● Zoom (yakınlaştırma) özelliği
● 3+3 aydınlatma modu
● Askeri Tip III standardında üretim
● Su geçirmezlik (15 metre) 
● Özel kemer klipsi

www.elfeneri.com.tr www.supertorch.com

1000 metre
aydınlatma mesafesi

Bu boyutta 
daha güçlüsü yok!

1000
Lumens 1000m150 saat

High Low Ultra Low SOS LB Strobe

3 + 3 DEĞİŞKEN AYDINLATMA MODLARI

Uzunluk __________ : 160 mm
Mak. çap ________ : 46.5 mm
Min. çap _________ : 25 mm
Ağırlık ___________ : 224 gram

BOYUTLAR

15 metre
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Heider CB1 ile farkedileceksiniz!
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Hem kafa hem bisiklet feneri

www.elfeneri.com.tr www.supertorch.com

700
Lumens 750m6 saat

● 6 saat aydınlatma süresi
● Ultra parlak yüksek güçte LED 
● Düzenleyici mikrokontrol devresi
● 3 farklı aydınlatma modu
● Alüminyum alaşımlı sağlam gövde
● Ayarlanabilir başlık yapısı
● Suya dayanıklı

750 metre
aydınlatma mesafesi

High Low Ultra Low

3 DEĞİŞKEN MOD

Fener ağırlığı _____________ : 104 gram
Batarya ağırlığı  __________ : 205 gram
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● 100 yıl LED ömrü
● Gece lambası fonksiyonu
● Kablosuz manyetik şarj
● 7 saat yanma süresi
● Manuel ve otomatik kullanım
● Toplam 5 LED’li (4+1)
● Kompakt ve şık tasarım

Hantal ışıldaklara paydos!
Çok küçük, çok kullanışlı, çok şık

Kablosuz ışıldak
ve gece lambası

Uzunluk  _________ : 126 mm Çap  ______________ : 38 mm Ağırlık ___________ : 72 gram
BOYUTLAR

5 LED’li Manyetik şarj7 saat
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www.akillifener.com www.smarttorch.net
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● FM Radyo
● Mükemmel ses kalitesi
● 5000’i aşkın kanal kapasitesi (Ara kanal ve kodlarla)

● PMR telsizlerle uyumlu çalışma
● VOX (Eller serbest kullanım - oda dinleme)

● Otomatik frekans tarama
● Net ve okunaklı LCD ekran

15 km (açık arazide)

görüşme mesafesi

Kısa ve uzun anten 
opsiyonlarıyla

Dünyada tek
3. nesil lisanssız telsiz

www.telsiz.tv

Uzunluk  _________ : 81 mm
Genişlik  _________ : 47 mm
Çap  ______________ : 23 mm

BOYUTLAR

(Eller serbest kullanım - oda dinleme)

Headset
Digital 
Code15 km

EU DSC
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● PMR kanallarda CTCSS ve DSC tonlar
● IP55 standartlarında su geçirmezlik
● 1800mAh uzun ömürlü Li-Ion batarya
● Mil-Std 810C/D/E/F standartlarda üretim
● Ses değiştirme (scrambler)
● VOX hands-free özelliği
● Personel panik alarm sireni
● Bluetooth (opsiyonel)
● Pil ömrü göstergesi
● Lisans gerektirmez. Herkes kullanabilir

20 km (açık arazide)

görüşme mesafesi

Gerçek bir İngiliz!

www.telsiz.tv

Uzunluk  _________ : 100 mm
Genişlik  _________ : 61 mm
Çap _______________ : 31 mm
Ağırlık ___________ : 274 gram

BOYUTLAR

HandsfreeSu GeçirmezBluetooth20 km

Mil-Std 810C/D/E/F standartlarda üretim
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● 5 metre derinliğe kadar 1 saat su geçirmezlik
● Askeri sınıf 810C/D/E/F standartları
● 1800mAh uzun ömürlü Li-Ion batarya
● Yeni özellikler için yükseltilebilir fl ash
● Geniş aydınlatmalı LCD ekran
● Programlanabilir kanal monitör düğmesi 
● VOX hands-free özelliği
● Personel panik alarm sireni
● Bluetooth (opsiyonel)
● Pil ömrü göstergesi
● Lisans gerektirmez. Herkes kullanabilir

24 km (açık arazide)

görüşme mesafesi

Dünyanın en sağlamı

www.telsiz.tv

Uzunluk  _________ : 130 mm
Genişlik  _________ : 59.5 mm
Çap _______________ : 37 mm
Ağırlık ___________ : 277 gram

BOYUTLAR

Handsfree5 metreBluetooth24 km

5 metre derinliğe kadar 1 saat su geçirmezlik

Askeri sınıf 810C/D/E/F standartları

1800mAh uzun ömürlü Li-Ion batarya

Yeni özellikler için yükseltilebilir fl ash

Programlanabilir kanal monitör düğmesi 

. Herkes kullanabilir

Handsfree
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● 6 kaplamalı özel fi ltre
● Takılıp çıkarılabilen ayarlı kafa bandı
● Avcılık, doğa ve su sporları için çok fonksiyonlu ürün
● Terletmeyen özel kauçuktan üretilen burun padleri
● CE ve FDA uluslararası standartlara uygun 
● 2014 model ödüllü tasarım
● Yüksek kaliteli fermuarlı saklama kabı

6 kaplamalı anti-glare
gece-gündüz sürüş gözlüğü

www.gecegozlugu.com www.heiderglasses.com

• Heider HB1 Gözlük
• Kafa Bandı
• Cam Koruma

• Fermuarlı Saklama Kabı
• Temizleme Mendili
• Kullanım Kılavuzu

PAKET İÇERİĞİ

Yağmurda Karda Bilgisayarda Avda18



● 6 kaplamalı özel fi ltre
● Numaralı gözlükler için klipsli model
● Avcılık, doğa ve su sporları için çok fonksiyonlu ürün
● CE ve FDA uluslararası standartlara uygun 
● 2014 model ödüllü tasarım
● Yüksek kaliteli fermuarlı saklama kabı

6 kaplamalı anti-glare
gece-gündüz sürüş gözlüğü

www.gecegozlugu.com www.heiderglasses.com

• Heider HB2 Gözlük
• Fermuarlı Saklama Kabı

• Temizleme Mendili
• Kullanım Kılavuzu

PAKET İÇERİĞİ

Yağmurda Karda Bilgisayarda Avda 19





● 24-72x100 teleskop
● Görüş alanı 4000m 
● 1.39-4.17mm çıkış gözbebeği çapı
● Yakınlaştırma 24x72
● 100mm objektif çapı
● Yakın odaklanma 5 m
● O ring su geçirmez yapı
● Tripod ayağı
● Ergonomik tasarımı
● Muhafaza çantası

Uzaklıkları yakın eden 
muhteşem performans

4000 metre performanslı 
teleskop & dürbün

www.durbun.com.tr www.macroscope.net

Genişlik : 465 mm Mak. Çap : 113 mm Min Çap : 60 mm Ağırlık : 2000 g
BOYUTLAR
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● 10x25 büyütme gücü
● 1000 metre görüş alanı
● 30cm yakına odaklanma (Mikroskop) özelliği
● Argon gazlı ve su geçirmez
● 92mm ultra ufak ve hafi f yapı
● Tripod bağlantı yuvası
● Muhafaza çantası

Hem dürbün hem makroskop!
30cm mesafede mikroskop özelliği

www.durbun.com.tr www.macroscope.net

Genişlik  _________ : 92 mm
Yükseklik  _______ : 44 mm
Derinlik  _________ : 57 mm
Ağırlık  ___________ : 150 gram

BOYUTLAR

1000 metre performanslı 
mini makroskop dürbün
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www.durbun.com.tr www.macroscope.net

● 10x25 büyütme gücü
● 1000 metre görüş alanı
● Yakına odaklanma 5 m
● Ufak ve hafi f yapı
● 10.5 mm göz ferahlığı
● Bileklik yuvası
● Muhafaza çantası

Seyahatlerinizin
            vazgeçilmezi olacak

1000 metre performanslı 
mini binocular dürbün

Genişlik  _________ : 100 mm Yükseklik  _______ : 80 mm Çap  ______________ : 40 mm
BOYUTLAR
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● 10x42 büyütme gücü
● 1000 metre görüş alanı
● 42 mm objektif çapı
● Yakına odaklanma 2.5m
● Darbelere dayanıklı sağlam yapı
● 1m su geçirmezlik
● 21.5 mm göz ferahlığı
● Boyun askılığı
● Muhafaza çantası

Darbe ve suya dayanıklı
                sağlam gövde yapısı

www.durbun.com.tr www.macroscope.net

1000 metre performanslı 
su geçirmez binocular dürbün

Genişlik __________ : 125 mm Yükseklik ________ : 157 mm Ağırlık ___________ : 588 gram
BOYUTLAR
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● 10x42 büyütme gücü
● 1000 metre görüş alanı
● 42 mm objektif çapı
● Yakına odaklanma 2.5m
● Darbelere dayanıklı sağlam yapı
● 1m su geçirmezlik
● 21.5 mm göz ferahlığı
● Boyun askılığı
● Muhafaza çantası

Darbe ve suya dayanıklı
                sağlam gövde yapısı

www.durbun.com.tr www.macroscope.net

1000 metre performanslı 
su geçirmez binocular dürbün

Genişlik __________ : 125 mm Yükseklik ________ : 157 mm Ağırlık ___________ : 649 gram
BOYUTLAR

25



● 10000 mAh’lik yüksek güçte kapasite
● Parlak LED el feneri fonksiyonu
● Sürekli SOS sinyali ışık fonksiyonu
● Basit LED güç göstergesi
● Aşırı gerilim koruma.
● Akım ve kısa devre koruması.
● Kauçuklu sağlam ve kompakt tasarım
● Lityum iyon polimer batarya

www.pilsarj.com

Outdoor’un vazgeçilmezi!
Su geçirmez, toza darbelere dayanıklı
sağlam gövde yapısı

Neyi isterseniz şarj edin!

Yükseklik  _______ : 140 mm Genişlik  _________ : 90 mm Ağırlık ___________ : 240 gram
BOYUTLAR
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● 20,000 mAh maksimum şarj kapasitesi
● NiCd ve Ni-Mh AA, AAA tip pilleri şarj edebilme
● LED aydınlatmalı LCD ekran
● Bozuk pil algılama
● Pili deşarj etme
● Pili test etme
● Pili tam şarj etme
● Otomatik şarj kesme

www.akillisarj.com www.intelligentcharger.eu

2. nesil çift mikroişlemcili 
LCD ekranlı akıllı şarj cihazı

Dünyada tek!
Pillerinizin tüm bilgilerine ulaşın!

Yükseklik  _______ : 143 mm Genişlik  _________ : 98 mm Çap  ______________ : 40 mm
BOYUTLAR
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WaterSkipper su üzerinde yalnızca zıplayarak müthiş bir hız 
ile ilerleyebileceğiniz, eğlenirken spor yapabileceğiniz sıra 
dışı bir su ürünüdür. Kolay kurulumu ve taşınabilir olması bu 
ürünü tatilinizin olmazsa olmazı yapacaktır! 

Kanat Genişliği  _: 244 cm
Uzunluk  __________: 183 cm
Ağırlık  ____________: 12 kg
Malzeme  ________: Uçak alüminyum

BOYUTLAR

www.waterskipper.net
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● 360 grit özel elmas uç
● 1000 grit özek seramik uç
● Paslanmaz çelik tutma kolu
● Super fashion tasarım
● Değiştirilebilir başlık yapısı
● Kaymaz lastik taban

Elmas uçlu 
süper bıçak yenileyici

Mutfağınızın yıldızı!

Genişlik ________ : 200 mm
Yükseklik ______ : 65 mm

Max. Çap ______ : 51 mm
Min. Çap _______ : 25 mm

BOYUTLAR

www.bicakbileyici.com

Bir kere alın ömür boyu kullanın!
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Silah Aparatı
Her türlü tüfeğe uygun sağlam sert plastik gövdeye 
sahip Heider SA1 silah aparatı.

www.supertorch.comwww.elfeneri.com.tr
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Bisiklet Aparatı
Sağlam sert plastik gövdeye sahip BA1 sayesinde fenerlerinizi 
bisikletinize takarak yolunuzu aydınlatın!

www.supertorch.comwww.elfeneri.com.tr
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