
Side pockets
Yan cepler

Ürün Tekni̇k Özelli̇kleri
Product Specification & Technical Data

myform.com.tr

PRODUCT FABRIC INFORMATION / ÜRÜN KUMAŞ BİLGİSİ

Özellikler
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Tüm hava koşullarına uygun 
- Derin saklama cepleri
- Portatif gizli çıkarılabilir kapüşonlu
- Elastik manşetler
- Japon plastik çıt çıtlar
- Taşıma çantası

Features
- Superior waterproofing with taped seams
- Reflective tape to increase visibility
- Suitable for all weather conditions
- Deep storage pockets
- Portable concealed detachable hood
- Elastic cuffs
- Japanese plastic snaps
- Carrying bag
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150 Denye %100 Polyester iplikten üretilen 
bu kumaş, zorlu koşullar için dayanıklı bir 
kumaştır. 150D, üstün aşınma ve yırtılma 
direncine sahip 150 gsm kumaştır. İç 
kısımdaki poliüretan (PU) kaplama kumaşı 
dayanıklı ve su geçirmez hale getirir ve dış 
kısımda giysiyi temiz tutmaya yardımcı 
olan su ve leke tutmaz bir kaplama bulunur. 
150D Oxford Weave, hem nefes alan (150D 
Nefes Alabilir) hem de nefes almayan (150D 
Endüstri) Poliüretan kaplama mevcuttur.

Made with 150 Denier 100% Polyester 
yarn, this is a tough fabric for tough 
conditions. 150D is 150 gsm fabric that 
has superb abrasion and tears resistance. 
The polyurethane (PU) coating on the 
inside makes the fabric durable and 
waterproof and the outer has a water and 
stain repellent coating which helps keep 
the garment clean. 150D Oxford Weave 
is available with both a breathable (150D 
Breathable) and non-breathable (150D 
Industry) Polyurethane coating.

OLYMPUS ESSENTIAL RAINCOAT - NAVY 16104
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It is designed to keep you visible, safe and dry in all conditions. It is lightweight and suitable for harsh weather condi-
tions with its 100% waterproof taped seams. You can stay dry for a long time by wearing it over your normal clothes. 
When not in use, you can store it by folding it with its special bag.

Sizi görünür kılmak, güvende olmanızı ve kuru kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. %100 su geçirmez bantlı dikişleri ile 
zorlu hava şartlarına uygun ve hafiftir. Normal kıyafetlerinizin üstüne giyerek uzun süre kuru kalabilirsiniz. Kullanılmadığı 
zamanlarda özel çantası ile katlayarak muhafaza edebilirsiniz.

PRODUCT BAG
ÜRÜN ÇANTASI

100% Polyester 150D Oxford Weave PU Coated 150 gsm
S-4XL

Deep pocket 
structure

Derin cep yapısı

Reflective tape 
Reflektif şerit

Elastic cuffs
Elastik manşetler

Portable Concealed
detachable hoodie

Portatif gizli 
çıkarılabilir kapüşonlu




