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 Fabrics protect you by creating a barrier 
against water and water droplets.

WATER REPELLENT / SU İTİCİ ÖZELLİĞİ

Kumaşlar su ve su damlacıklarına karşı 
bariyer oluşturarak sizi korur.

BREATHABLE / NEFES ALABİLİR

It allows the moisture vapour of the fabric 
to pass through the material and allow the 
body to breathe.
Kumaşın nem buharının malzeme içinden 
geçmesine ve vücudun nefes almasını sağlar.

WINDPROF / RÜZGAR GEÇİRMEZ

It provides complete windproofing and 
protects your body from the cold wind 
effect.
Tamamen rüzgar geçirmezlik sağlayarak  
vücudunuzu soğuk rüzgâr etkisinden korur.

WATER PROOF / SU GEÇİRMEZ

The inner lining prevents raindrops and 
water permeability.
İç astarı sayesinde yağmur damlalarına ve 
su geçirmeye engel olur.

PRODUCT FABRIC INFORMATION / ÜRÜN KUMAŞ BİLGİSİ
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Durable water-repellent exterior

Durable water-repellent exterior

Durable water-repellent exterior

Dayanıklı su itici özellikli dış yapı

Fabric with Triple Lamination Technology
3’lü Laminasyon Teknolojili Kumaş

Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman 

Nefes alabilir iç astar 

Softshell fabrics are produced from a mixture 
of 96% Polyester and 4% Elastane. The 100% 
Polyester micro polar fleece coating inside 
offers extra warmth and comfort to the user. 
The outer surface of the fabric is especially 
water-repellent and breathable, protecting 
you safely in cold and rainy conditions.

FABRIC INFORMATION / KUMAŞ BİLGİSİ

Softshell kumaşlar %96 Polyester ve %4 Elastan 
karışımından üretilmiştir. İç kısımında bulunan 
%100 Polyester micro polar kaplama, kullanıcısına 
extra ısı ve konfor alanı sunar. Kumaşın dış yüzeyi 
özel su itici ve nefes alabilir olup soğuk ve yağışlı 
koşullarda sizi güvenle korur. 

Zippered 
chest pocket

Fermuarlı 
göğüs cebi

Reflective 
bias tape

Reflektif biye

Fleece-lined collar
Polar astarlı yaka

Zippered
side pockets

Fermuarlı
 yan cepler
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%96 Polyester %4 Elastan / 300 gsm
XS - 4XL 

SOFTSHELL OUTDOOR VEST / SOFTSHELL OUTDOOR YELEK
This softshell vest is very stylish and comfortable for your active workdays. It protects you under heavy 
working conditions with its waterproof and windproof features and keeps you warm with its micro polar fabric 
inside. It is one of the most preferred products in its field with its breathable fabric feature.
Bu softshell yelek  aktif iş günleriniz için oldukça şık ve konforludur. Su geçirmezlik ve rüzgar geçirmezlik 
özellikleriyle ağır çalışma koşullarında sizi koruyarak, iç kısmında bulunan micro polar kumaşı ile sıcak kalmanızı 
sağlar. Nefes alabilir kumaş özelliği ile alanının en çok tercih edilen ürünlenlerinden biridir.
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