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This fabric, produced from 300 Denier 
100% Polyester yarn, is a durable 
fabric for harsh conditions. 300D is 
190 gsm with superior abrasion and 
tear resistance. 300D Oxford Weave 
is available in both breathable (300D 
Breathable) and non-breathable (300D 
Industry) Polyurethane coating.
300 Denye %100 Polyester iplikten 
üretilen bu kumaş, zorlu koşullar için 
dayanıklı bir kumaştır. 300D, üstün 
aşınma ve yırtılma direncine sahip 190 
gsm’dir. 300D Oxford Weave, hem nefes 
alan (300D Nefes Alabilir) hem de nefes 
almayan (300D Endüstri) Poliüretan 
kaplama mevcuttur.

Özellikler
- CE Sertifikalı
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Çoklu kargo cep özelliği
- Ayarlanabilir fermuarlı paçalar 

Features
- CE Certified
- Superior waterproofing with taped seams
- Reflective tape to increase visibility
- Multiple cargo pocket feature
- Adjustable zippered hems

Reflective tape 
Reflektif şerit

Side pockets
Yan cepler

Multiple 
cargo pockets
Çoklu  kargo cebi

Elastic waist structure
Elastik bel yapısı

Easy-to-use zippered hems
Ayarlanabilir fermuarlı paçalar 

These cleverly designed winter pants keep the wearer visible, safe and warm  and dry in all weather 
conditions. Fluorescent fabric and retroreflective while the tape provides superior protection in low 
light conditions, padding traps heat to provide greater warmth and comfort to the wearer. 

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 4:1 

Özenle dizayn edilmiş kışlık pantolonlar, kullanıcısını her koşulda görünür, güvenli ve sıcak tutar.
Floresan kumaş ve retroreflektif  bantları, düşük ışık koşullarında üstün güvenlik sağlar.
Özel iç dolgusu sayesinde kullanıcıya daha fazla sıcaklık ve rahatlık sağlamak için ısıyı hapseder.

OLYMPUS HI-VIS CONTRAST LINED TROUSERS 

100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm
100% Polyester lining 60 gsm 
100% Polyester lining padded 150 gsm 
XS-4XL
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