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PRODUCT FABRIC INFORMATION / ÜRÜN KUMAŞ BİLGİSİ

FABRIC INFORMATION
For decades, workers around 
the world have been wearing 
Tecawork® poly-cotton and cotton-
rich blends. They appreciate the 
comfort and quality of these 
fabrics, while leading garment 
makers and industrial laundries 
in Europe value their durability 
and excellent colour performance, 
even after repeated industrial 
laundering.

KUMAŞ BİLGİSİ
Onlarca yıldır dünyanın dört bir 
yanındaki işçiler Tecawork® poli-
pamuk ve pamuk açısından  zengin 
karışımlar giyiyor. Bu kumaşların 
konforunu ve kalitesini takdir 
ederken, Avrupa’nın önde   gelen iş 
elbiseleri üreticileri ve endüstriyel 
çamaşırhaneleri, defalarca 
endüstriyel yıkamadan sonra bile 
dayanıklılıklarına ve mükemmel renk 
performanslarına değer veriyor.

SUITABLE FOR

PLUS WORKWEAR 245
gsm

%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
XS - 4XL 

Multiple 
Chest Pockets
Çoklu Göğüs Cebi

Side pockets
Yan cepler

Reflective piping 
Reflektif biye

Reflective tape 
Reflektif şerit

Hook & loop 
adjustable cuffs
Cırtlı ayarlanabilir
manşetler

Chest pockets
Göğüs cepleri

Multiple Cargo 
Pockets on 
Left Leg
Çoklu 
Kargo Cebi

Reflective piping 
Reflektif biye

Side pockets
Yan cepler

Reflective tape 
Reflektif şerit

Rule pocket 
Kumpas cebi

Elastic waist 
structure
Elastik bel yapısı

These suits are designed to provide you with practical 
use and an original appearance in all weather conditions. 
It allows you to work comfortably with its functional, 
comfortable and ergonomic structure. It provides max-
imum performance with its wide-secure pocket struc-
ture, velcro waist design, reflective bands and corporate 
colour options.
Bu takımlar sizlere tüm hava koşullarında pratik kullanım ve 
özgün bir görünüm sağlamak için dizayn edilmiştir. Fonk-
siyonel, konforlu ve ergonomik yapısıyla rahat çalışmanızı 
sağlar.  Geniş - güvenli cep yapısı, cırt bantlı bel dizaynı, re-
flektif bantları ve kurumsal renk seçenekleriyle maksimum 
performans sağlar.

MASTER SET / MASTER TAKIM5117
8

9

Multiple Chest Pockets
Çoklu Göğüs Cebi

Multiple Pockets On Arm
Çoklu Kol Cebi

Multiple Cargo 
Pockets on Left Leg

Çoklu Kargo Cebi

Multiple Rule 
Pockets on Right Leg

Kumpas Cebi


