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STANDARDS / STANDARTLARPRODUCT FABRIC INFORMATION / ÜRÜN KUMAŞ BİLGİSİ

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
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Yarı elastik manşetler

Features
- CE Certified
- Reflective tape to increase visibility
- Semi-elastic cuffs

Reflective tape
Reflektif şerit

Side pockets
Yan cepler

Semi elastic cuffs
Yarı elastik manşetler

These products, designed to keep the user warm on cold and windy days, are produced in accordance with EN 
standards. Ergonomic zippered pockets on both sides, additional inner pockets and elastic cuffs offer comfortable 
to use to the user.

EN ISO 20471 CLASS 3100% Polyester, Anti-Pill nish Fleece 300 gsm
XS-4XL

Soğuk ve rüzgarlı günlerde sizi sıcak tutmak için dizayn edilmiş bu ürünler, EN standartlarına uygun olarak üretilmiştir. İki 
yanda fermuarlı ergonomik cepler, ek iç cep yapısı ve elastik manşetleri ile kullanıcısına rahatlık sağlar.

OLYMPUS CONTRAST SAFETY FLEECE JACKET  
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FABRIC INFORMATION / KUMAŞ BİLGİSİ
The high-visibility fleece fabric is extremely durable and has anti-pilling properties 
as an anti-pilling. It is made of 100% polyester. Fleece fabric is soft for comfortable 
wear and extremely durable. It is suitable for all working environments.

Yüksek görünürlüklü polar kumaş, son derece dayanıklı ve tüylenme önleyici  anti-pilling özelliğe 
sahiptir.  %100 polyesterden yapılmıştır. Polar kumaş, rahat kullanım için yumuşaktır ve son derece 
sağlamdır. Tüm çalışma ortamları için uygundur.




