
Özellikler
- CE Sertifikalı
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Gizli düğme ile kullanım kolaylığı
- Çoklu kargo cep özelliği
- Çoklu Kumpas Cebi
- Geniş manşetler
- Telsiz halkası
- Çekiç askısı

Features

- CE Certified
- Reflective tape to increase visibility
- Ease of use with hidden button
- Multiple cargo pocket feature
- Multiple Caliper Pocket
- Wide cuffs
- Radio ring
- Hammer hanger

245
gsm

1
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OLYMPUS CONTRAST SAFETY TROUSERS 2155

STANDARDS / STANDARTLARPRODUCT FABRIC INFORMATION / ÜRÜN KUMAŞ BİLGİSİ

Dünyanın önde gelen kumaş 
üreticilerinden biri olan Tencate; 
endüstriyel yıkama için tasarlanan 
bu kumaşları, en iyi yıkama yapan 
çamaşırhaneler ile yakın iş birliği içinde 
geliştirmektedir. % 65 polyester, %35 
pamuk 245 gsm kumaş , EN 20471;2013 
sertifikalı ve OEKO-TEX standart 100 
sınıf 2 belgeli, dayanıklı, yüksek kaliteli 
kumaşlardır.

Tencate, one of the leading fabric 
manufacturers in the world; develops 
these fabrics designed for industrial 
washing in close cooperation with the 
best washing laundries. 65% polyester, 
35% cotton 245 gsm fabric, EN 
20471;2013 certified and OEKO-TEX 
standard 100 class 2 certified durable, 
high quality are fabrics.

SUITABLE FOR
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This work trouser, which is quite ergonomic, suitable for industrial washing and designed with high-
quality TENCATE fabrics; draws attention with its functional, comfortable, durable and stylish cuts. It 
is an unrivalled and extra long-lasting product with its compliance with EN standards, secure pocket 
structures and triple solid stitching structure.
Oldukça ergonomik, endüstriyel yıkamaya uygun ve yüksek kaliteli TENCATE kumaşlar ile dizayn edilen 
bu iş pantolonu; fonksiyonel, konforlu, dayanıklı ve şık kesimleriyle dikkat çekmektedir. EN standartlarına 
uygunluğu, çoklu cepleri ve üçlü sağlam dikiş yapısıyla rakipsiz ve extra uzun ömürlü bir üründür.

EN ISO 20471 CLASS 165% Polyester, %35 Cotton 245 gsm
XS-4XL

Wide cuffs
Geniş manşetler

Triple stitch
Üçlü dikiş 

Ease of use with hidden button
Gizli düğme ile kullanım kolaylığı

Side pockets
Yan cepler

Multiple Cargo 
Pockets on Left Leg
Çoklu Kargo Cebi

Hammer hanger
Çekiç askısı

Multiple Rule 
Pockets on 

Right Leg
Kumpas Cebi

Radio ring
Telsiz halkası

Segmented heat 
transfer tape

Segmentli 
baskı reflektör


