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PRODUSEN IKAT PINGGANG SABUK.CO.ID 
 

Hampir setiap instansi menggunakan seragam dalam bertugas sehari-harinya. Baik untuk sekolah, instansi 
kedinasan maupun kemiliteran menggunakan sabuk untuk kelengkapan seragamnya.  Bila Anda 

membutuhkan sabuk dalam jumlah banyak atau eceran, silahkan hubungi kami di 081 334 82 9393  untuk 
informasi lebih lanjut. 

 

Kami adalah produsen sabuk yang berpengalaman membuat aneka macam jenis sabuk atau yang biasa di sebut dengan gesper 
tersebut. Mulai dari sabuk TNI, Sabuk Polisi, Sabuk Linmas, Sabuk Tentara, Sabuk Sekolah, Sabuk Hansip yang mengunakan 

bahan logam sebagai bahan utama dari kepala sabuknya. Kepala sabuk dengan menggunakan alat press hidrolis dengan 
cetakan khusus sehingga hasil yang di dapat benar-benar presisi.  Begitupun dengan ujung sabuknya, logam yang di desain 

sedemikian rupa juga di sematkan agar tidak tajam dan mengenai penggunanya. 
 

 
 

 
Tali yang di gunakan menggunakan webing dari benang serat nylon 

yang di tenun dengan menggunakan mesin tenun khusus 
sehingga terlihat rapi dan sangat kuat.  

Warna webing yang akan di gunakan bisa di sesuaikan sesuai pesanan.  
Ada beberapa macam warna webing mulai dari hitam, putih, 

coklat, hijau dan masih banyak lagi warna yang lainnya. 
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Berlokasi di Tulungagung Jawa Timur tidak membuat kami kesulitan mengirimkan sabuk yang sudah jadi yang 

sudah kami produksi. Dengan menggunakan ekspedisi kereta api atau perusahaan ekspedisi yang lain 

memudahkan kami untuk mengirimkan sabuk produk kami ke pelanggan di luar kota bahkan di luar pulau.  Tidak 

hanya puluhan atau ratusan, kami biasa mengerjakan pesanan dalam jumlah ribuan bahkan puluhan ribu untuk 

memenuhi kebutuhan instansi seperti Kepolisan, Tentara Nasional Indonesia maupun instansi yang lainnya. 

 Dengan berbekal pengalaman tersebut, kami yakin bisa mengerjakan berbagai spesifikasi yang di pesan oleh 

pelanggan. 
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