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Ürün Tekni̇k Özelli̇kleri
Product Specification & Technical Data
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A highly innovative and functional coat that offers five different combinations of wearers. This versatile coat is made 
for all weather conditions. Certified to meet waterproof and high visibility standards. Features lined collar for optimum 
warmth and comfort, radio pocket, D-ring, ID pocket, multiple pockets for ample storage, reflective reflectors, 
concealed hood for easy storage and print access for corporate branding. While the inner vest keeps you warm thanks 
to its fleece inner structure, it provides quick and easy dressing with its removable arms and double-sided use feature.

EN ISO 20471 CLASS 3 
EN 343 CLASS 3:1

Beş farklı kullanıcı kombinasyonu sunan son derece yenilikçi ve işlevsel bir kaban. Bu çok yönlü kaban, tüm hava koşullarına 
uygun olarak üretilmiştir. Su geçirmezlik ve yüksek görünürlük standartlarında olduğu onaylanmıştır. Optimum sıcaklık ve 
konfor için astarlı yaka, telsiz cebi, D halkası, kimlik cebi, geniş saklama için çoklu cepler, yansıtıcı reflektörler, kolay saklama 
için gizli başlık ve kurumsal marka için baskı erişimi içerir. İç yelek polarlı iç yapısı sayesinde sıcak kalmanızı sağlarken, 
çıkarılabilir kollar ve çift taraflı kullanım özelliği ile hızlı ve kolay giyinme olanağı sağlar.

OLYMPUS MAX-BREATHANE HI-VIS TWO-TONE 5 IN 1 JACKET 4121

STANDARDS / STANDARTLAR
Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm
Inner Lining: 100% Polyester lining 60 gsm 
Inner Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm 
Inner Jacket Lining: 100% Polyester Polar Fleece 300 gsm 
XS-4XL

PRODUCT FABRIC INFORMATION / ÜRÜN KUMAŞ BİLGİSİ
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Quick to use two-way zipper 
Hızlı kullanım sağlayan 

çift yönlü  fermuar

Side pockets
Yan cepler

Elastic cuffs
Lastik Manşetler

Reflective tape 
Reklektif şerit

Phone pocket
Telefon cebi

Radio ring
Telsiz halkası

Protable ID pocket
Portatif kimlik cebi

Hidden pocket
Gizli cep

Concealed hoodie
Gizli kapüşonlu

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
- Beş farklı kullanım seçeneği 
- Tüm hava koşullarına uygun olması için
   çıkarılabilir iç ceket
- Derin saklama cepleri
- Gizli cep özelliği
- Kullanışlı iki yönlü fermuar
- Ekstra fonksiyonel gizlenebilir başlık
- Elastik manşetler
- Japon plastik çıt çıtlar

Features
- CE Certified
- Superior water cleaning with banded notes
- Reflective tape to increase visibility
- Five different options
- To be suitable for all-weather
   desire inner jacket
- Deep storage pockets
- Hidden pocket feature
- Two handy zippers
- Extra useful header
- Elastic cuffs
- Japanese plastic snaps
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