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OLYMPUS ESSENTIAL HI-VIS TWO TONE LINED JACKET  4122

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
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Tüm hava koşullarına uygun olması için
   çıkarılabilir iç ceket
- Derin saklama cepleri
- Gizli cep özelliği
- Kullanışlı iki yönlü fermuar
- Ekstra fonksiyonel gizlenebilir başlık
- Gizli ribanalı manşetler
- Japon plastik çıt çıtlar

Features
- CE Certified
- Superior waterproofing with taped seams
- Reflective tape to increase visibility
- To be suitable for all weather conditions
   removable inner jacket
- Deep storage pockets
- Hidden pocket feature
- Convenient two-way zipper
- Extra functional concealed hood
- Concealed rib cuffs
- Japanese plastic snaps
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Side pockets
Yan cepler

Concealed hoodie
Gizli kapüşonlu

Reflective tape 
Reflektif şerit

Phone pocket
Telefon cebi

Hidden 
pocket
Gizli cep

STOCK ITEM

 

Concealed Ribbed Cuffs
Gizli ribanalı Manşetler

Protable ID pocket
Portatif kimlik cebiQuick to use two-way zipper 

Hızlı kullanım sağlayan 
çift yönlü  fermuar
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Complementing its visibility with its contrast colours, this parka offers its wearer high water resistance, breathability 
and extra warmth with its inner filling. Aiming at durability and functionality with its aesthetic appearance, this 
product complies with EN standards. It has a concealable head, many pockets for different uses, and durable reflective 
tapes.
Kontrast renkleri ile görünürlüğünü tamamlayan bu parka, kullanıcısına yüksek su direnci, nefes alabilirlik ve iç dolgusu 
ile extra sıcaklık sunar. Estetik görünümüyle sağlamlığı ve fonksiyonelliği hedefleyen bu ürün EN standartlarına uygundur. 
Gizlenebilir başlığa, farklı kullanım sağlayan bir çok cebe ve dayanıklı reflektif bantlara sahiptir.

Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm
Inner Lining: 100% Polyester lining 60 gsm 
Inner Padding 100% Polyester padded 180 gsm 
XS-4XL

EN ISO 20471 CLASS 3 
EN 343 CLASS 4:1


