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INNOVATION AND DESIGN

Myform’s expert design team comprises industry-leading technical Product Managers and Designers. The team combine the latest
research in materials and design with industry feedback and a passion for quality to develop and continually improve the product offering.
In this catalogue, there are over 54 innovative new designs.
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INDUSTRIES

Oil & Gas | Mining | Aviation | Construction | Engineering | Forestry | Government & Local Authorities
Motorway | Road Building | Manufacturing | Ports & Shipping | Railways | Transport | Utilities | Warehousing
Waste Management and many more.
Petrol ve Gaz | Madencilik | Havacılık | İnşaat | Mühendislik | Ormancılık | Hükümet ve Yerel Yetkililer | Otoyol
Yol İnşaatı | İmalat Sanayi | Limanlar ve Nakliye | Demiryolları | Ulaşım | Yardımcı Departmanlar | Depolama
Atık Yönetimi ve daha fazlası.

HIGH
VISIBILITY

RANGE
These products of high-visibility clothing
are manufactured in accordance with the
latest European standards.

Yüksek Görünürlüğü olan bu giysiler, güncel
Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
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World Class High
Visibility Styles
Collections / Koleksiyonlar
Multi Functional Jackets
Çok Fonksiyonlu Parkalar
Padded Jackets
Kapitoneli Parkalar
Bomber Jackets
Bomber Montlar
Essentials Raınwear
Yağmurluklar
Padded Trousers
Kapitoneli Pantolonlar
Fleeces
Polarlar
Sweatshirts
Sweatshirtler
High Visibility Vests
Yüksek Görünürlüklü yelekler
Polo & T-Shirts
Polo T-Shirtler

CE MARKINGS

CE Marking on a product indicates compliance
with the essential requirements for health &
safety as outlined in the PPE Regulation (EU)
2016/425.

Bir ürün üzerindeki CE etiketi, KKD Yönetmeliği
(AB) 2016/425’te belirtildiği gibi sağlık ve
güvenlik için temel gerekliliklere uygunluğu
gösterir.

The manufacturer of CE-marked goods verifies that the
product complies with all applicable EU requirements, such as
safety, health and environmental protection, and if stipulated
in any EU product legislation, has had them examined by a
Notified Body or produced according to a certified production
quality system.

CE etiketli ürünlerin üreticisi, ürünün güvenlik, sağlık ve çevre
koruma gibi tüm geçerli AB gerekliliklerine uygun olduğunu ve
herhangi bir AB ürün mevzuatında şart koşuluyorsa, onaylanmış
kuruluş tarafından incelendiğini veya onaylanmış bir kuruluşa
göre üretildiğini doğrular.

Not all products need CE markings. Only product categories
subject to relevant directives or regulations are required
or allowed to bear CE marking. End-users of protective
products should refer to PPE Regulation (EU) 2016/425 for
the assessment of health and safety at work. Employers are
required to carry out a risk assessment before deciding on the
appropriate protective equipment for their employees.
Please contact the local safety authority in your region for
additional information on CE marking.
This catalogue offers hundreds of items that are fully
CE compliant. This provides total assurance of product
manufacturing standards.

Tüm ürünlerin CE etiketlemesine ihtiyacı yoktur. Yalnızca ilgili
direktiflere veya düzenlemelere tabi olan ürün kategorilerinin
CE işareti vardır. Koruyucu ürünlerin son kullanıcıları, işyerinde
sağlık ve güvenliğin değerlendirilmesi için KKD Yönetmeliği
(AB) 2016/425’e başvurmalıdır. İşverenlerin, çalışanları için
uygun koruyucu ekipmanına karar vermeden önce bir risk
değerlendirmesi yapması gerekmektedir.
CE etiketi hakkında ek bilgi için lütfen bölgenizdeki yerel
güvenlik yetkilisi ile iletişime geçiniz.
Bu katalog, tamamen CE etiketi ile uyumlu sayısız ürün
sunmaktadır. Bu standartlar ürün imalatının toplam güvencesini
sağlar.

Quality Testing / Kalite Testi
Strict quality control processes determine the quality of the product.
Whether the product complies with the desired standards or not
depends on the precision of the control made by experts at every stage
of production. Every Myform of product you use guarantees this quality.
Sıkı kalite kontrol süreçleri ürünün kalitesini belirler. Ürünün istenilen
standartlara uygun olup olmaması, üretimin her aşamasında uzmanlar
tarafından yapılan kontrolün hassasiyetine bağlıdır. Kullandığınız her
Myform ürünü bu kaliteyi garanti eder.

Fabric Testing / Kumaş Testi

In the quality control laboratory, the Minolta Spectrophotometer is used
to check every roll of fabric. This guarantees that the fabric used is fully
compliant to the EN ISO 20471 standard.

This graph displays the CIE 1931 X, Y
chromaticity diagram which defines a colour
space for graphing colour.
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This graph shows an enlarged view of the orange EN ISO 20471 colour range. The colour coordinates
marked on the graph are reading from our fluorescent orange fabric. This reading is taken using the Minolta
Spectrophotometer.
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Bu grafik, renk grafiği için bir renk uzayı
tanımlayan CIE 1931 X, Y kromatiklik
diyagramını gösterir.
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Kalite kontrol laboratuvarında, her kumaş rulosunu kontrol etmek için
Minolta Spektrofotometresi kullanılır. Bu kullanılan kumaşlar tamamen
EN ISO 20471 standardına uygundur.
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Bu grafik, turuncu EN ISO 20471 renk aralığının büyütülmüş bir görünümünü göstermektedir. Grafikte
işaretlenen renk koordinatları, neon turuncu kumaşımızdan okunmaktadır. Bu okuma Minolta Spektrofotometre
kullanılarak alınır.

EURO NORM
HIGH VISIBILITY STANDARDS
This International Standard specifies requirements for high visibility
clothing, is capable of visually signalling the user’s presence. The high
visibility clothing is intended to provide conspicuity of the wearer in
any light condition when viewed by the operators of vehicles or other
mechanised equipment during daylight conditions and under the
illumination of headlights in the dark.
High Visibility clothing has a fluorescent surface, combined with reflective
material that meets certification requirements in 3 different classes:
3

EN ISO 20471
Bu uluslararası standart, kullanıcının varlığını görsel olarak bildirebilen
yüksek görünürlüklü giysiler için gereksinimleri belirtir. Yüksek
görünürlüklü giysilerin, araç veya diğer mekanize ekipman operatörleri
tarafından gün ışığı koşullarında ve karanlıkta farların aydınlatması altında
görüntülendiğinde her türlü ışık koşulunda kullanıcının görünürlüğünü
sağlaması amaçlanmıştır.
Yüksek görünürlüklü giysiler, 3 farklı sınıfta sertifikasyon gereksinimlerini
karşılayan yansıtıcı malzeme ile birleştirilmiş floresan bir yüzeye sahiptir:

Class 3: Highest Level
Highest level of protection - required for any person
working on or near motorways or dual-carriageways
or airports. Must incorporate a minimum of 0.80m2
of background material and 0.20m2 of retro-reflective
materials. (4 metres of 5cm wide reflective tape)

3

2

2

Class 2: Intermediate Level
Required for any person working on or near A and B
class roads, also for delivery drivers. Must incorporate
a minimum of 0.50m2 of background material and
0.13m2 of retro-reflective material. (2.60 metres of
5cm wide reflective tape)

1

1

Class 1: Minimum Level
The minimum level of protection required for any
person working on a private road or to be used in
conjunction with a higher classed garment. Must
incorporate a minimum of 0.14m2 of background
material and 0.10m2 of retro-reflective material. (2
metres of 5cm wide reflective tape) 0.10m2 of retroreflective material. (2 metres of 5cm wide reflective
tape)

Class 2

Class 1

=Class 3
Ensemble

Sınıf 3: En Yüksek Seviye
En yüksek koruma seviyesi - otoyollarda, çift
anayollarda, havaalanlarında veya yakınında çalışan
kişiler için gereklidir. Minimum 0,80 m2 arka plan
malzemesi ve 0,20 m2 geri yansıtıcı malzeme
içermelidir. (4 metre veya 5 cm genişliğinde yansıtıcı
bant)
2. Sınıf: Orta Düzey
A ve B sınıfı yollarda veya yakınında çalışan kişiler ve
ayrıca teslimat sürücüleri için gereklidir. Minimum
0,50 m2 arka plan malzemesi ve 0,13 m2 geri
yansıtıcı malzeme içermelidir. (2,60 metre veya 5 cm
genişliğinde yansıtıcı bant)

Sınıf 1: Minimum Seviye
Özel bir yolda çalışan ya da daha yüksek bir sınıf
seviyesi ile herhangi bir kişi için gereken minimum
koruma seviyesi sağlanır. Minimum 0.14m2 arka
plan malzemesi ve 0.10m2 geri yansıtıcı malzeme
içermelidir. (2 metre veya 5 cm genişliğinde yansıtıcı
bant)

EN ISO 20471 Class 3 Ensembles
There are two ways to attain EN ISO 20471 Class 3 at Myform.
Either choose an EN ISO 20471 product that is rated
Class 3 on its own or choose two products that
together are Class 3 certified.
EN ISO 20471 Class 3 Birleşenleri
Myform’da EN ISO 20471 Sınıf 3’ü elde etmenin iki yolu vardır.
Ya bir EN ISO 20471 Class 3 ürününü tek başına seçebilir ya da bir
Class 2 ürüne ek bir ürünle bu birleşimi elde edebilirsiniz.
Class 3

Class 2

Class 2

Background Material

0.80 m2

0.50 m2

0.14 m2

Retro - Reflective - Material

0.20 m2

0.13 m2

0.10 m2

Combined Material

0.20 m2

EN 343:2003+A1:2007
EN 343 Protective clothing against rain
This standard specifies PPE Clothing used for working in rain or snow,
fog and ground humidity.

Yağmura karşı koruyucu giysi.
Bu standart yağmur, kar, sis ve nemli ortamlarda çalışmak için kullanılan
KKD giysilerini belirtir.

According to the latest version of the standard, EN 343:2019, the
garment and seams are tested for water penetration (waterproofness)
class 1-4 and water vapour resistance (breathability) class 1-4, where
class 4 is the highest level. The garment must achieve a result on both
tests to be CE marked with the EN 343 symbol.

Standardın en son versiyonu olan EN 343:2019’a göre, giysi ve dikiş
yerleri su geçirgenliği (su geçirmezlik) sınıf 1 - 4 (x) ve su buharı direnci
(nefes alabilirlik) sınıf 1 - 4 (y) için test edilir. Burada sınıf 4 en yüksek
seviyedir. Giysinin EN 343 sembolü ile CE işaretli olması için her iki
testte de sonuç alması gerekir.

The breathability of the garments are affected by its construction and it
is common for an unlined garment to reach EN 343 class 4:4 (same as
the outer fabric) whilst lined garments in the same outer fabric might
only achieve EN 343 class 4:2 for example. In these cases it is the lining
in the garment that affects the permeability of water vapour resistance
(breathability). The test method of waterproofness of a readymade
garment in rain tower has also been added to the standard. This test
is optional.

Giysilerin nefes alabilirliği yapısından etkilenir ve astarsız bir giysinin EN
343 sınıf 4:4’e (dış kumaşla aynı) ulaşması yaygındır, aynı dış kumaşa
sahip astarlı giysiler ise yalnızca EN 343 sınıf 4:2’ye ulaşabilir. Örneğin;
bu durumlarda, su buharı direncinin geçirgenliğini (nefes alabilirlik)
etkileyen giysideki astardır. Bir hazır giysinin yağmur kulesindeki
su geçirmezlik test yöntemi de standarda eklenmiştir. Bu test isteğe
bağlıdır.

The previous version of the standard (EN 343:2003+A1:2007) has
3 classes. The requirements of class 1-3 for resistance to water
penetration are the same in both versions of EN 343, but now class
4 has higher requirements. The result for water vapour resistance
(breathability) has also been expanded with a 4th class and the levels
of each class are

x Resistance to water penetration
Resistance to water
penetration Wp
Material before
pretreatment
Material after
pretreatment
(5.2 to 5.5)

1
Wp ≥ 8000
Pa
---

Seams before
pretreatment
Seams after
pretreatment

Wp ≥ 8000
Pa

2

Standardın önceki versiyonu (EN 343:2003+A1:2007) 3 sınıfa sahiptir.
Su penetrasyonuna karşı direnç için sınıf 1 - 3 gereksinimleri, EN
343’ün her iki versiyonunda da aynıdır, ancak sınıf 4 daha yüksek
gereksinimlere sahiptir. Su buharı direncinin (nefes alabilirlik) sonucu
4. sınıfla genişletilmiş ve her sınıfın seviyeleri değiştirilmiştir. Her
iki versiyonda da sadece sınıf 1 aynıdır. EN 343:2003+A1:2007 eski
versiyonuna göre sertifikalar halen geçerlidir. Myform, ürünleri güncel
EN 343:2019 sertifikalıdır.

x Resistance to water penetration
Class

3

4

Resistance to water
penetration Wp
Material before
pretreatment

---

---

Wp ≥ 8000

Wp ≥ 13000

Wp ≥ 20000

Pa

Pa

Pa

Wp ≥ 8000
Pa

Wp ≥ 13000
Pa

Material after
pretreatment
(5.2 to 5.5)

Wp ≥ 8000

---

Pa

y Resistance to water vapour
In accordance with section 4.3 of standard EN 343:2019, the resistance
to water vapour of all of the layers of the garment is as follows:

Seams after
pretreatment

Class

3

4

---

---

Wp ≥ 8000

Wp ≥ 13000

Wp ≥ 20000

Pa

Pa

Pa

Wp ≥ 8000
Pa

Wp ≥ 13000
Pa

Pa

Seams before
pretreatment
Wp ≥ 20000

2

1

Wp ≥ 8000
Pa

Wp ≥ 20000
Pa

y Resistance to water vapour
EN 343:2019 standardı uyarınca su buharına karşı kıyafetteki tüm
katmanlarının buhar geçirgenliği aşağıdaki gibidir:

Class 1

Ret > 40 m Pa / W

Class 1

Ret > 40 m Pa / W

Class 1

25 < Ret 40 m Pa / W

Class 1

25 < Ret 40 m Pa / W

Class 1

15 < Ret 25 m Pa / W

Class 1

15 < Ret 25 m Pa / W

Class 1

Ret > 15 m Pa / W

Class 1

Ret > 15 m Pa / W

EN 17353:2020
EN 17353:2020
Protective clothing – Enhanced visibility equipment for medium-risk stations. –
Test methods and requirements, supersedes two separate standards and brings
together elements of each of the withdrawn standards:
EN 1150:1999- Protective clothing- Visibility clothing for non- Professional use
– Test methods and requirements.
En13356:2001 – Visibility accessories for non- Professional use – Test methods
and requirements.
All products meeting the requirements of the standards are no longer considered
in terms of their use, but rather their suitability in providing protection in mediumrisk situations as defined by their enhanced visibility properties.
The En 17353 standards are applicable to clothing and devices worm in medium
risk situations such as working with- moving vehicles, jogging on roads with lower
traffic speeds, or cycling. It sets forth the minimum amounts of materials that
should be incorporated into products in order to ensure enhanced visibility on an
end-user. The standard also describes the design requirements for various types
of products based on the foreseeable conditions of use by Type ‘A’, ‘B’ and ‘AB’.
TYPE A
Equipment worm by users where the risk of not being seen exists only at daylight
conditions. This equipment uses only the fluorescent material as an enhanced
visibility component.
TYPE B
Equipment is worn by users where the risk of being seen exists only in dark
conditions. This equipment uses only the retroreflective material as an enhanced
visibility component. Including:
TYPE B1
Free hanging retroreflective devices.
TYPE B2
Retroreflective devices are temporarily or permanently placed on limbs only.
TYPE B3
Retroreflective material is placed on the torso or torso and limbs.
TYPE AB
Equipment is worn by users where the risk of not being seen exists during
daylight, twilight, and dark conditions. This equipment uses fluorescent as well
as retroreflective and/or combined performance materials as enhanced visibility
components.
However, the En 17353 standards are not applicable to:
High visibility equipment in high-risk situations, which is covered in EN ISO
20471; Visibility equipment specifically intended for the head, hands, and feet,
e.g. helmets, gloves, and shoes: Equipment integrating active lighting, e. g. LEDs;
Visibility for low–risk situations.
All products subject to EN 17353:2020 are considered as Category II Personal
Protective Equipment according to (EU) 2016/425 and require an EU Notified
body to undergo a CE compliance assessment procedure in order to be marketed
with the CE mark.

EN 1150:1999 – Koruyucu giysiler – Profesyonel olmayan kullanım için görünür
giyim – Test yöntemleri ve gereksinimleri
EN 13356:2001 – Profesyonel olmayan kullanım için görünürlük aksesuarları –
Test yöntemleri ve gereksinimleri.
Standardın gerekliliklerini karşılayan tüm ürünler artık kullanımları açısından
değil, gelişmiş görünürlük özellikleriyle tanımlanan orta riskli durumlarda koruma
sağlamadaki uygunlukları açısından dikkate alınmaktadır.
EN 17353 standardı, yavaş hareket eden araçlarla çalışma, daha düşük trafik
hızlarına sahip yollarda koşu veya bisiklete binme gibi orta riskli durumlarda giyilen
giyim ve cihazlar için geçerlidir. Son kullanıcı üzerinde daha fazla görünürlük
sağlamak için ürünlere dahil edilmesi gereken minimum miktarda malzemeyi
ortaya koymaktadır. Standart ayrıca “A”, “B” ve “AB” tipinde öngörülebilir
kullanım koşullarına göre çeşitli ürün türleri için tasarım gereksinimlerini
açıklamaktadır.
Tip A
Görülmeme riskinin gün ışığı koşulları ve mevcut olduğu durumlarda kullanıcılar
tarafından giyilen ekipmanlardır. Bu ekipman gelişmiş bir görünürlük bileşeni
olarak sadece floresan malzemeyi kullanmaktadır.
Tip B
Görülmeme riskinin karanlık koşullar ve mevcut olduğu durumlarda kullanıcılar
tarafından giyilen ekipmanlardır. Bu ekipman gelişmiş bir görünürlük bileşeni
olarak sadece retroreflektif malzemeyi kullanmaktadır.
Tip B1
Serbest asılı retroreflektif malzemeler.
Tip B2
Retroreflektif cihazlar geçici veya kalıcı olarak sadece uzuvlara yerleştirilir.
Tip B3
Gövde ve uzuvlara yerleştirilen retroreflektif malzemelerdir.
Tip AB
Gün ışığı, alacakaranlık ve karanlık koşullarda görülmeme riskinin mevcut olduğu
durumlarda kullanıcılar tarafından giyilen ekipmanlardır. Bu ekipman, floresan ve
retroreflektif kombine performans malzemelerini gelişmiş görünürlük bileşenleri
olarak kullanmaktadır.
Ancak, EN 17353 standardı aşağıdakiler için geçerli değildir:
EN ISO 20471 kapsamındaki yüksek riskli durumlarda yüksek görünürlük
ekipmanı; Kasklar, eldivenler ve ayakkabılar gibi baş, el ve ayaklar için özel olarak
tasarlanmış görünürlük ekipmanı; Led’ler gibi aktif aydınlatmayı entegre eden
ekipman; Düşük riskli durumlar için görünürlük.
EN 17353:2020’ye tabi tüm ürünler (AB) 2016/425’e göre Kategori II Kişisel
Koruyucu Ekipman olarak kabul edilir ve CE işaretiyle pazarlanabilmesi için bir AB
Onaylanmış kuruluşunun CE uygunluk değerlendirme prosedüründen geçmesini
gerektirir.

RAW MATERIALS / ÜRÜN MATERYALLERİ

POLY
COTTON
COMFORT
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MADE IN JAPAN

Made with 300 Denier 100% Polyester yarn, this is a
tough fabric for tough conditions. 300D is 190 gsm
fabric that has superb abrasion and tears resistance.
The polyurethane (PU) coating on the inside makes
the fabric durable and waterproof and the outer has
a water and stain repellent coating which helps keep
the garment clean. 300D Oxford Weave is available
with both a breathable (300D Breathable) and nonbreathable (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. İç
kısımdaki poliüretan (PU) kaplama kumaşı dayanıklı
ve su geçirmez hale getirir ve dış kısımda giysiyi temiz
tutmaya yardımcı olan su ve leke tutmaz bir kaplama
bulunur. 300D Oxford Weave, hem nefes alan (300D
Nefes Alabilir) hem de nefes almayan (300D Endüstri)
Poliüretan kaplama mevcuttur.

Poly-Cotton Comfort fabric is manufactured from
a 50% cotton, 50% polyester 180 gsm fabric with
cotton on the inside for comfort and polyester on the
outside for maximum durability. The cotton/polyester
mix ensures that the fabric is highly breathable and that
a comfortable temperature is maintained at all times.

Poly-Cotton Comfort kumaş, %50 pamuk, %50
polyester 180 gsm kumaştan, içi rahatlık için pamuklu
ve dışı maksimum dayanıklılık için polyesterden
üretilmiştir. Pamuk/polyester karışımı, kumaşın son
derece nefes alabilir olmasını ve her zaman rahat bir
konforun korunmasını sağlar.

Tencate, one of the leading fabric manufacturers in the
world; develops these fabrics designed for industrial
washing in close cooperation with the best washing
laundries. 65% polyester, 35% cotton 245 gsm fabric,
EN 20471;2013 certified and OEKO-TEX standard 100
class 2 certified durable, high quality are fabrics.

Dünyanın önde gelen kumaş üreticilerinden biri
olan Tencate; endüstriyel yıkama için tasarlanan bu
kumaşları, en iyi yıkama yapan çamaşırhaneler ile yakın
iş birliği içinde geliştirmektedir. % 65 polyester, %35
pamuk 245 gsm kumaş , EN 20471;2013 sertifikalı
ve OEKO-TEX standart 100 sınıf 2 belgeli, dayanıklı,
yüksek kaliteli kumaşlardır.

MYVIS REFLECTIVE TAPE
MYVIS is the latest innovation in reflective tape
material. MYVIS reflective tape is constructed from
thousands of premium, wide-angle, glass beads,
placed per centimetre squared. These beads work
like thousands of tiny mirrors, reflecting light back
towards its source as a brilliant white glow. Perfect
for use in the protective clothing industries MYVIS
reflective tape ensures the wearer ultimate visibility
in low light conditions.

MYVIS REFLEKTİF BANT
MYVIS reklektif şeritler, reflektif bant malzemesindeki
en son teknolojiyle üretilmiştir. MYVIS yansıtıcı
bant, santimetre kare başına yerleştirilmiş binlerce
birinci sınıf, geniş açılı cam boncuktan yapılmıştır.
Bu boncuklar binlerce küçük ayna gibi çalışır ve
ışığı parlak beyaz bir parıltı olarak kaynağına geri
yansıtır. Koruyucu giysi endüstrilerinde kullanım için
mükemmel MYVIS yansıtıcı bant, kullanıcıya düşük ışık
koşullarında en üst düzeyde görünürlük sağlar.

Made with 150 Denier 100% Polyester yarn, this is a
tough fabric for tough conditions. 150D is 150 gsm
fabric that has superb abrasion and tears resistance.
The polyurethane (PU) coating on the inside makes
the fabric durable and waterproof and the outer has
a water and stain repellent coating which helps keep
the garment clean. 150D Oxford Weave is available
with both a breathable (150D Breathable) and nonbreathable (150D Industry) Polyurethane coating.

150 Denye %100 Polyester iplikten üretilen bu kumaş,
zorlu koşullar için dayanıklı bir kumaştır. 150D, üstün
aşınma ve yırtılma direncine sahip 150 gsm kumaştır.
İç kısımdaki poliüretan (PU) kaplama kumaşı dayanıklı
ve su geçirmez hale getirir ve dış kısımda giysiyi temiz
tutmaya yardımcı olan su ve leke tutmaz bir kaplama
bulunur. 150D Oxford Weave, hem nefes alan (150D
Nefes Alabilir) hem de nefes almayan (150D Endüstri)
Poliüretan kaplama mevcuttur.

Japanese plastic snap fasteners, which are produced
from environmentally friendly and harmless to
humans, do not generate dangerous gas after recycle .
Plastic snaps are extremely resistant to cold and heat.
In addition, they do not contain allergy factors. Its
material, shape and design are in harmony with man
and nature. We hope to let everyone in the world know
about high-quality plastic snaps and make people’s
lives easier with them.

Çevre dostu ve insanlara zararsız ürünlerden üretilen
Japon plastik çıtçıtlar, yandıktan sonra tehlikeli gaz
oluşturmaz. Plastik çıtçıtlar soğuk ve sıcaklara karşı
son derece dayanıklıdır. Ayrıca, alerjen faktörler
içermezler. Malzemesi, şekli ve tasarımı insan ve doğa
ile uyumludur. Dünyadaki herkesin yüksek kaliteli
plastik çıtçıtları bilmesini sağlamak ve bunlarla
insanların yaşamlarını kolaylaştırmayı umuyoruz.
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OLYMPUS 5X1 JACKET

STOCK ITEM

5X1

1 Outer jacket
Dış ceket
Concealed hoodie

Gizli kapüşonlu

3

Reflective tape
Reklektif şerit

3
1

2 Outer jacket with inner jacket
İç ve dış ceket birlikte

Phone pocket

Telefon cebi

Hidden pocket

Gizli cep

Radio ring

Telsiz halkası

3 Outer jacket with sleeveless
body warmer
Kolsuz iç ceket ile dış ceket

Elastic cuffs

Protable ID pocket

Lastik Manşetler

Portatif kimlik cebi

Side pockets

Yan cepler

Quick to use two-way zipper

Hızlı kullanım sağlayan
çift yönlü fermuar

4 Inner jacket with sleeves
İç ceket

4121

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

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1

9
40

5 Convertible body warmer
Çevirilebilir yelek

10

5-in-1 Style Suits All Seasons

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.
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.
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

OLYMPUS 5X1 JACKET

STOCK ITEM

5X1

1 Outer jacket
Dış ceket

3

3
1

3 Outer jacket with sleeveless
body warmer
Kolsuz iç ceket ile dış ceket

4 Inner jacket with sleeves
İç ceket

4121

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

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1

9
40

5

Convertible body warmer
Çevirilebilir yelek

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.
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.

BEŞ DEĞİŞİK KULLANIM SEÇENEĞİ

2 Outer jacket with inner jacket
İç ve dış ceket birlikte

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

Functionality, Performance and Comfort Combined

11

OLYMPUS 5X1 JACKET

STOCK ITEM

5X1

1 Outer jacket
Dış ceket

TYPE B3

3
1

3 Outer jacket with sleeveless
body warmer
Kolsuz iç ceket ile dış ceket

4 Inner jacket with sleeves
İç ceket

4124

OLYMPUS MAX-BREATHANE 5 IN 1 JACKET - NAVY

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASS 3:1

9
40

5

12

Convertible body warmer
Çevirilebilir yelek

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.
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.
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

Guaranteed Warmth in Extreme Cold Conditions

BEŞ DEĞİŞİK KULLANIM SEÇENEĞİ

2 Outer jacket with inner jacket
İç ve dış ceket birlikte

LINED FOR ADDED WARMTH AND COMFORT

OLYMPUS ESSENTIAL JACKET

PA D D E D
KAP İTON E Lİ

STOCK ITEM

TYPE B3

4

Concealed hoodie

1

Gizli kapüşonlu

Phone pocket

Telefon cebi

Reflective tape
Reflektif şerit

Hidden pocket

Gizli cep

Side pockets

Yan cepler

Concealed Ribbed Cuffs

Gizli ribanalı Manşetler

Quick to use two-way zipper

Hızlı kullanım sağlayan
çift yönlü fermuar

4125

5

40

OLYMPUS ESSENTIAL LINED JACKET - NAVY

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASS 4:1

Offering high water resistance, breathability and extra warmth with its inner filling, this parka is
among our most popular products with its high visibility. This product, which stands out with its
robustness and functionality; is very comfortable and useful with its adjustable drawstring, hidden
head, and many pockets that provide different usage. There are reflective tapes on this parka and
it complies with EN standards.
Kullanıcısına yüksek su direnci, nefes alabilirlik ve iç dolgusu ile extra sıcaklık sunan bu parka, yüksek
görünürlülüğü ile en popüler ürünlerimiz arasındadır. Sağlamlığı ve fonksiyonelliği ile göze çarpan
bu ürün; ayarlanabilir ipli gizli başlığı, farklı kullanım sağlayan bir çok cebi ile oldukça konforlu ve
kullanışlıdır. Bu parka üzerinde reflektif bantlar mevcut olup EN standartlarına uygundur.
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

Protable ID pocket

Portatif kimlik cebi

Garment Benefits / Giysi Faydaları

This coat is designed for visibility and comfort
in bad weather conditions. Its unique lightweight
material offers an unrivalled blend of breathability,
waterproof and windproof protection. Our 4122, 4123
and 4125 Olympus Essential series are designed with
a quilted interior for added warmth and comfort in
cold conditions. With its wind flap and hidden hood,
it provides comfort and ease of use, especially in bad
weather conditions.

Bu kaban zor hava koşullarına uygun görünürlülük ve rahatlık
için tasarlandı. Eşsiz hafif malzemesi, nefes alabilirlik, su
geçirmez ve rüzgar geçirmez korumanın rakipsiz bir karışımını
sunar. 4122, 4123 ve 4125 Olympus Essential serimiz soğuk
koşullarda daha fazla sıcaklık ve konfor için içi kapitoneli
tasarlandı. Rüzgar patı ve gizli kapüşonu ile özellikle kötü hava
koşullarında kullanıcısına konfor ve kullanım kolaylığı sağlar.

Padded for added warmth and comfort / Daha fazla sıcaklık ve rahatlık için kapitoneli iç astar
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OLYMPUS ESSENTIAL JACKET

PA D D E D
KAP İTON E Lİ

STOCK ITEM

3

4
1

Concealed hoodie

Gizli kapüşonlu

Reflective tape
Reflektif şerit

Phone pocket

Telefon cebi

Hidden pocket

Side pockets

Yan cepler

Concealed Ribbed Cuffs

Gizli ribanalı Manşetler
Quick to use two-way zipper

Protable ID pocket

Hızlı kullanım sağlayan
çift yönlü fermuar

4123

Portatif kimlik cebi

OLYMPUS ESSENTIAL HI-VIS LINED JACKET
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1
Offering high water resistance, breathability and extra warmth with its inner filling, this parka is among our most popular products with its high
visibility. This product, which stands out with its robustness and functionality; is very comfortable and useful with its adjustable drawstring, hidden
head, and many pockets that provide different usage. There are reflective tapes on this parka and it complies with EN standards.

5

40

Kullanıcısına yüksek su direnci, nefes alabilirlik ve iç dolgusu ile extra sıcaklık sunan bu parka, yüksek görünürlülüğü ile en popüler ürünlerimiz arasındadır.
Sağlamlığı ve fonksiyonelliği ile göze çarpan bu ürün; ayarlanabilir ipli gizli başlığı, farklı kullanım sağlayan bir çok cebi ile oldukça konforlu ve kullanışlıdır. Bu
parka üzerinde reflektif bantlar mevcut olup EN standartlarına uygundur.
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
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MAXIMUM VISIBILITY

Gizli cep

Padded for added warmth and comfort / Daha fazla sıcaklık ve rahatlık için kapitoneli iç astar

OLYMPUS ESSENTIAL JACKET

PA D D E D
KAP İTON E Lİ

STOCK ITEM

Concealed hoodie

3

Gizli kapüşonlu

4
1

Phone pocket

Hidden
pocket

Gizli cep

Reflective tape
Reflektif şerit
Side pockets

Yan cepler

Concealed Ribbed Cuffs

Gizli ribanalı Manşetler

Quick to use two-way zipper

Hızlı kullanım sağlayan
çift yönlü fermuar

Protable ID pocket

Portatif kimlik cebi

4122

OLYMPUS ESSENTIAL HI-VIS TWO TONE LINED JACKET

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1

5
40

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.

Quality Padded Jackets Ideal for Cold Weather

Telefon cebi

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

Combining Safety And Design/ Güvenlik ve Tasarımın Birleşimi
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BOMBER 2X1 JACKET

INSIDE
POLAR
FLEECE

2X1

STOCK ITEM

3

Concealed hoodie

Gizli kapüşonlu

4
1

Multiple
Chest Pockets
Çoklu Göğüs Cebi

Removable sleeves

Fermuarlı
çıkarılabilir kollar

Reflective tape
Reflektif şerit

Chest pockets

Göğüs cepleri
Side pockets

Yan cepler

Arm pocket

Kol cebi

Protable ID pocket

Portatif kimlik cebi

Elastic waist structure

Elastik bel yapısı

1 Jacket / Ceket

3126

Press-Stud
adjustable cuffs
Çıt çıtlı ayarlı manşetler

Concealed Ribbed Cuffs

Gizli ribanalı Manşetler

OLYMPUS MULTI HI-VIS TWO-TONE 2 IN 1 BOMBER JACKET
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1

8
40

2 Vest / Yelek

16

Designed for comfort and performance, this 2-in-1 jacket has been developed to protect you in all
weather conditions. It provides practical ease of use with its special combination of 2. It can be
adapted to all weather conditions thanks to its removable arms. While it keeps you dry thanks to
its 100% taped seams, it keeps you warm thanks to its fleece inner structure. It complies with EN
standards with its multiple pockets, elastic waist and concealable hood.
Konfor ve performans için dizayn edilen bu 2’si 1 arada ceket, tüm hava koşullarında sizi koruması için
geliştirildi. 2 in 1 özel kombinasyonu ile pratik kullanım kolaylığı sağlar. Çıkarılabilir kolları sayesinde tüm
hava şartlarına adapte edilebilir. % 100 bantlı dikişleri sayesinde kuru kalmanızı sağlarken, polarlı iç yapısı
sayesinde sıcak tutar. Çoklu cepleri, elastik bel yapısı, gizlenebilir kapüşonu ile EN standartlarına uygundur.
Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm
Inner Lining: 100% Polyester Anti-Pill nish Fleece 300 gsm
XS-4XL

2-In-1 Styles Suits All Seasons / 2 in1 Tasarımı ile Her Mevsime Uygun

PA D D E D

BOMBER JACKET

KAP İTON E Lİ

STOCK ITEM

Concealed hoodie

Gizli kapüşonlu

3

4
1

Chest pocket

Göğüs cebi

Protable ID pocket

Side pockets

Portatif kimlik cebi

Yan cepler

Reflective tape
Reflektif şerit
Adjustable half
elastic cuffs

Ayarlanabilir yarı
elastik manşetler
Elastic waist structure

Elastik bel yapısı

3125

OLYMPUS ESSENTIAL HI-VIS BOMBER LINED JACKET
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1

40

4

Designed for comfort and performance, this jacket has been developed to provide its wearer with
full protection in cold weather conditions. While it keeps you dry thanks to its 100% taped seams,
it keeps you warm thanks to its fleece inner structure. It complies with EN standards with its
multiple pockets, elastic waist and concealable hood.
Konfor ve performans için dizayn edilen bu ceket, kullanıcısına soğuk hava koşullarında tam koruma
sağlaması için geliştirilmiştir. % 100 bantlı dikişleri sayesinde kuru kalmanızı sağlarken, iç dolgusu
sayesinde sıcak tutar. Çoklu cepleri, elastik bel yapısı, gizlenebilir kapüşonu ile EN standartlarına
uygundur.
100% Polyester, 300D Oxford Weave with a stain resistant nish, PU Coated 190 gsm
Outer Jacket: 100% Polyester 60 gsm
Inner Jacket: 100% Polyester lining 150 gsm
XS-4XL

3128

OLYMPUS ESSENTIAL
BOMBER LINED JACKET - NAVY
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OLYMPUS TROUSERS

245
gsm

PERFORMANCE

1

WORKWEAR
STOCK ITEM

FABRIC INFORMATION
KUMAŞ BİLGİSİ
Designed for industrial washing, the
Myform plus collection is made of
high-quality fabrics from the fabric
manufacturer TenCate️.
TenCate, one of the world’s leading
fabric manufacturers, develops its
collections in close collaboration with
the best industrial laundries.
Endüstriyel yıkama için tasarlanan
Myform plus koleksiyonu, TenCate️
kumaş üreticisinin yüksek kaliteli
kumaşlarından yapılmıştır.
Dünyanın önde gelen kumaş
üreticilerinden biri olan TenCate,
koleksiyonlarını en iyi endüstriyel
yıkama yapan çamaşırhaneler ile
yakın işbirliği içinde geliştirmektedir.

2155

OLYMPUS CONTRAST SAFETY TROUSERS
EN ISO 20471 CLASS 1
11
75

This work trouser, which is quite ergonomic, suitable for industrial washing and designed with highquality TENCATE fabrics; draws attention with its functional, comfortable, durable and stylish cuts. It
is an unrivalled and extra long-lasting product with its compliance with EN standards, secure pocket
structures and triple solid stitching structure.
Oldukça ergonomik, endüstriyel yıkamaya uygun ve yüksek kaliteli TENCATE kumaşlar ile dizayn edilen
bu iş pantolonu; fonksiyonel, konforlu, dayanıklı ve şık kesimleriyle dikkat çekmektedir. EN standartlarına
uygunluğu, çoklu cepleri ve üçlü sağlam dikiş yapısıyla rakipsiz ve extra uzun ömürlü bir üründür.
65% Polyester, %35 Cotton 245 gsm
XS-4XL
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%100 Comfort and Durability / %100 Konfor ve Dayanıklılık

SUITABLE FO

R

245
gsm

OLYMPUS TROUSERS

Ease of use with hidden button

2

Gizli düğme ile kullanım kolaylığı

STOCK ITEM

Side pockets

Radio ring

Telsiz halkası

Multiple Rule
Pockets on Right Leg
Kumpas Cebi

Exquisite Workmanship, Unique Function

Yan cepler

Hammer hanger
Çekiç askısı

Multiple Cargo
Pockets on Left Leg
Çoklu Kargo Cebi

Hidden knee pad pockets

Dizlik ile kullanım

Segmented heat transfer tape

Segmentli baskı reflektör

Triple stitch

Üçlü dikiş

Wide cuffs

Geniş manşetler
8

2156

OLYMPUS HIGH CONTRAST SAFETY TROUSERS
EN ISO 20471 CLASS 2
11
75

This work trouser, which is quite ergonomic, suitable for industrial washing and designed with highquality TENCATE fabrics; draws attention with its functional, comfortable, durable and stylish cuts. It is
an unrivalled and extra long-lasting product with its compliance with EN standards, knee pad pockets,
secure pocket structures and triple solid stitching structure.
Oldukça ergonomik, endüstriyel yıkamaya uygun ve yüksek kaliteli TENCATE kumaşlar ile dizayn edilen
bu iş pantolonu; fonksiyonel, konforlu, dayanıklı ve şık kesimleriyle dikkat çekmektedir. EN standartlarına
uygunluğu, dizlik cepleri, çoklu cepleri ve üçlü sağlam dikiş yapısıyla rakipsiz ve extra uzun ömürlü bir
üründür.

SUITABLE FO

R

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

Ergonomic And Functional Design / Ergonomik ve Fonksiyonel Tasarım

19

PA D D E D

OLYMPUS TROUSERS

KAP İTON E Lİ

HIGH-PERFORMANCE PROTECTION

1

Yüksek Performanslı Koruma

4

Elastic waist structure

1

Elastik bel yapısı

Side pockets

Yan cepler

STOCK ITEM

Multiple
cargo pockets
Çoklu kargo cebi

Reflective tape
Reflektif şerit

1
Easy-to-use zippered hems

Ayarlanabilir fermuarlı paçalar

2145

OLYMPUS HI-VIS CONTRAST LINED TROUSERS
EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 4:1

40

7

These cleverly designed winter pants keep the wearer visible, safe and warm and dry in all weather
conditions. Fluorescent fabric and retroreflective while the tape provides superior protection in low
light conditions, padding traps heat to provide greater warmth and comfort to the wearer.
Özenle dizayn edilmiş kışlık pantolonlar, kullanıcısını her koşulda görünür, güvenli ve sıcak tutar.
Floresan kumaş ve retroreflektif bantları, düşük ışık koşullarında üstün güvenlik sağlar.
Özel iç dolgusu sayesinde kullanıcıya daha fazla sıcaklık ve rahatlık sağlamak için ısıyı hapseder.
100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm
100% Polyester lining 60 gsm
100% Polyester lining padded 150 gsm
XS-4XL
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Be Seen From All Directions

2157

OLYMPUS LINED
TROUSERS - NAVY

OLYMPUS FLEECE JACKET

STOCK ITEM

3

EN ISO 20471 Class 3 Fleece Jackets

No wardrobe is complete without a hi-vis fleece jacket;
they’re warm, comfortable and timeless.

300
gsm

Reflective tape
Reflektif şerit
Side pockets

Yan cepler

Semi elastic cuffs

8

Yarı elastik manşetler

3127

OLYMPUS CONTRAST SAFETY FLEECE JACKET
4

40

EN ISO 20471 CLASS 3
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.
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.
100% Polyester, Anti-Pill nish Fleece 300 gsm
XS-4XL

Tüylenmeye Karşı Anti-Pilling Özelliği

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.
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2X1 OLYMPUS VEST

Interactive Zipper

2X1

Garment Code 4121 can be zipped into any of
the 5 in 1 jackets for extra warmth.
Giysi Kodu 4121, 5’i 1 arada dış kaban ile kullanıldığında
extra sıcaklık sağlar.

1

STOCK ITEM

Removable sleeves

Fermuarlı
çıkarılabilir kollar

Side pockets

Yan cepler

Interactive zipper

Elastic cuffs

Çift yönlü fermuar

1 Jacket / Ceket

4121-R

Elastik manşetler

INTERACTIVE GARMENT

Reflective tape
Reflektif şerit

OLYMPUS MAX- BREATHANE HI-VIS 5 IN 1 INNER VEST

4

EN ISO 20471 CLASS 1

40

Designed for easy use and all weather conditions, the 2 in 1 special combination inner vest complies
with EN standards. While keeping you warm thanks to its fleece inner structure, it provides quick
and easy dressing with its removable arms and double-sided usage feature.
Kolay kullanım ve tüm hava koşullarına uygun olarak dizayn edilen 2 in 1 özel kombinasyonlu iç yelek EN
standartlarına uygundur. Polarlı iç yapısı sayesinde sıcak kalmanızı sağlarken, çıkarılabilir kollar ve çift
taraflı kullanım özelliği ile hızlı ve kolay giyinme olanağı sağlar.
100% Polyester, 300D Oxford Weave with a stain resistant nish, PU Coated 190 gsm
Inner Jacket: 100 % Polyester Anti-Pill nish Fleece 300 gsm
XS-4XL

2
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Convertible body warmer / Çevirilebilir yelek

2 Ways to wear and interactive / 2 Farklı kullanım ve interaktif çözüm

280
gsm

OLYMPUS HOODED SWEATSHIRT

3

STOCK ITEM

Adjustable cord
and stopper

Ayarlanabilir kordon
ve stoper

Segmented heat
transfer tape

Segmentli
baskı reflektör

Side pockets

Yan cepler

POLY
COTTON
COMFORT
FABRIC INFORMATION
KUMAŞ BİLGİSİ
Ribbed cuffs

8141
40

2

Ribanalı Manşetler

OLYMPUS CONTRAST SAFETY FULL ZIP
HOODED SWEATSHIRT
EN ISO 20471 CLASS 3

The hooded sweatshirt provides easy-to-use comfort with its front-length zipper.
It provides ultra visibility with its two pockets, adjustable drawstring hood, elastic
waist and sleeve feature, and segmented print reflectors.
Kapüşonlu sweatshirt önü boydan fermuarı ile kullanıcısına kullanım kolaylığı sağlar.
İki adet cebi, ayarlanabilir ipli başlığı, elastik bel ve kol özelliği, segmentli baskı
reflektörleri ile ultra görünürlük sağlar.

Made of 55% Cotton Comfort,
45% Polyester fabric, inner
knit cotton for comfort, outer
knit polyester for maximum
durability.
%55 Pamuk Comfort, %45
Polyester kumaştan, iç örgüsü
rahatlık için pamuklu, dış örgüsü
maksimum
dayanıklılık
için
polyesterden üretilmiştir.

55% Cotton 45% Polyester 280 gsm
XS-4XL

Breathable Durable Comfort / Nefes Alabilir- Dayanıklı ve Konforlu
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OLYMPUS SWEATSHIRT

280
gsm

STOCK ITEM

2

POLY
COTTON
COMFORT

8142

OLYMPUS CONTRAST SAFETY
SWEATSHIRT
EN ISO 20471 CLASS 2

40

Designed for comfort and convenience, these sweatshirts
are made of poly-cotton knitted fabrics for durability,
warmth and breathability suitable for seasonal conditions.
Rahatlık ve konfor için dizayn edilen bu sweatshirtler
dayanıklılık, mevsim şartlarına uygun sıcaklık ve nefes alma
özelliği için poly-cotton örme kumaşlardan üretilmiştir.
55% Cotton 45% Polyester 280 gsm
XS-4XL

280
gsm
STOCK ITEM

2

POLY
COTTON
COMFORT

8143

OLYMPUS CONTRAST SAFETY
HOODED SWEATSHIRT
EN ISO 20471 CLASS 2

40

1

Designed for comfort and convenience, these sweatshirts
are made of poly-cotton knitted fabrics for durability,
warmth and breathability suitable for seasonal conditions.
It provides ease of use with its ergonomic front pockets.
Rahatlık ve konfor için dizayn edilen bu sweatshirtler
dayanıklılık, mevsim şartlarına uygun sıcaklık ve nefes alma
özelliği için poly-cotton örme kumaşlardan üretilmiştir.
Ergonomik ön cebi ile kullanım kolaylığı sağlar.
55% Cotton 45% Polyester 280 gsm
XS-4XL
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Complete Comfort and Breathability

280
gsm

OLYMPUS SWEATSHIRT

3

STOCK ITEM

POLY
COTTON
COMFORT

8140
40

OLYMPUS CONTRAST SAFETY
1/4 ZIP SWEATSHIRT
EN ISO 20471 CLASS 3
Designed for comfort and convenience, these sweatshirts
are made of poly-cotton knitted fabrics for durability,
warmth and breathability suitable for seasonal conditions.
Rahatlık ve konfor için dizayn edilen bu sweatshirtler
dayanıklılık, mevsim şartlarına uygun sıcaklık ve nefes alma
özelliği için poly-cotton örme kumaşlardan üretilmiştir.
55% Cotton 45% Polyester 280 gsm
XS-4XL

190
gsm
3

STOCK ITEM

POLY
COTTON
COMFORT

8144
40

OLYMPUS SAFETY COMFORT
SLEEVED POLO SHIRT
EN ISO 20471 CLASS 3
Our long-sleeved polo shirts are produced from cotton fabrics
in accordance with EN standards, with durability, comfort and
breathability. Elastic waist and arm structure, segmented
printing reflector application provides ease of use.
Uzun kollu polo shirtlerimiz dayanıklılık, rahatlık ve nefes alma
özellikleri ile pamuklu kumaşlardan, EN standartlarına uygun
olarak üretilmiştir. Elastik kol yapısı, segmentli baskı reflektör
uygulaması ile kullanım kolaylığı sağlar.
55% Cotton 45% Polyester 190 gsm
XS-4XL

Maksimum Rahatlık ve Nefes Alabilirlik
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OLYMPUS POLO SHIRT

190
gsm

STOCK ITEM

POLY
COTTON
COMFORT

2

8145

OLYMPUS SAFETY
COMFORT POLO SHIRT
EN ISO 20471 CLASS 2

40

These products, which feature poly-cotton comfort fabric,
are cotton, and the outer structure is polyester for maximum
durability. With its segmented printing reflectors, it provides
ease of use and increases high visibility. It is a favourite
product of the summer months.
Poly-cotton comfort kumaş özelliğine sahip bu ürünlerin iç
yapısı pamuklu, dış yapısı maksimum dayanıklılık için polyester
yapıya sahiptir. Segmentli baskı reflektörleri ile kullanım
kolaylığı sağlarken yüksek görünürlüğü artırır.Yaz aylarının
vazgeçilmez ürünüdür.
55% Cotton 45% Polyester 190 gsm
XS-4XL

190
gsm
STOCK ITEM

POLY
COTTON
COMFORT

8146
40

OLYMPUS CONTRAST SAFETY
COMFORT POLO SHIRT
EN ISO 20471 CLASS 2
These products, which feature poly-cotton comfort fabric,
are cotton, and the outer structure is polyester for maximum
durability. With its segmented printing reflectors, it provides
ease of use and increases high visibility. It is a favourite
product of the summer months.
Poly-cotton comfort kumaş özelliğine sahip bu ürünlerin iç
yapısı pamuklu, dış yapısı maksimum dayanıklılık için polyester
yapıya sahiptir. Segmentli baskı reflektörleri ile kullanım
kolaylığı sağlarken yüksek görünürlüğü artırır.Yaz aylarının
vazgeçilmez ürünüdür.
55% Cotton 45% Polyester 190 gsm
XS-4XL
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Work in summertime

2

190
gsm

OLYMPUS T-SHIRT

STOCK ITEM

POLY
COTTON
COMFORT

8147
40

2

OLYMPUS SAFETY
COMFORT T-SHIRT
EN ISO 20471 CLASS 2
These products, which feature poly-cotton comfort fabric,
are cotton, and the outer structure is polyester for maximum
durability. With its segmented printing reflectors, it provides
ease of use and increases high visibility. It is a favourite
product of the summer months.
Poly-cotton comfort kumaş özelliğine sahip bu ürünlerin iç
yapısı pamuklu, dış yapısı maksimum dayanıklılık için polyester
yapıya sahiptir. Segmentli baskı reflektörleri ile kullanım
kolaylığı sağlarken yüksek görünürlüğü artırır.Yaz aylarının
vazgeçilmez ürünüdür.
55% Cotton 45% Polyester 190 gsm
XS-4XL

190
gsm
STOCK ITEM

2

8148
40

POLY
COTTON
COMFORT

OLYMPUS CONTRAST SAFETY
COMFORT T-SHIRT
EN ISO 20471 CLASS 2

These products, which feature poly-cotton comfort fabric,
are cotton, and the outer structure is polyester for maximum
durability. With its segmented printing reflectors, it provides
ease of use and increases high visibility. It is a favourite
product of the summer months.
Poly-cotton comfort kumaş özelliğine sahip bu ürünlerin iç
yapısı pamuklu, dış yapısı maksimum dayanıklılık için polyester
yapıya sahiptir. Segmentli baskı reflektörleri ile kullanım
kolaylığı sağlarken yüksek görünürlüğü artırır.Yaz aylarının
vazgeçilmez ürünüdür.
55% Cotton 45% Polyester 190 gsm
XS-4XL

Be seen be safe / Görünür ol güvende kal
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OLYMPUS WARNING VEST

125
gsm

STOCK ITEM

2

9148

OLYMPUS HIGH VIS
WARNING VEST
EN ISO 20471 CLASS 2

40

6

Revolutionizing its design, this warning vest combines the
lightness of the vest with the practical use of its pockets,
providing high visibility. A clear ID pocket for security
passes and cards blends into this suit. It is a product that
complies with EN standards with its multi-pocket design,
radio bell and mobile phone pocket.
Tasarımında devrim yaratan bu ikaz yeleği, yüksek
görünürlüğü sağlamak amacıyla yelek hafifliğini ve ceplerinin
pratik kullanımını birleştirir. Güvenlik geçişleri ve kartları için
şeffaf kimlik cebi bu giysi ile uyum sağlar. Çoklu cep dizaynı,
telsiz halkası ve cep telefonu cebi ile EN standartlarına uygun
bir üründür.
100% Polyester Mesh 125 gsm
XS-4XL

125
gsm
STOCK ITEM

2

9146

OLYMPUS HIGH VIS
WARNING VEST
EN ISO 20471 CLASS 2

40

6

Revolutionizing its design, this warning vest combines the
lightness of the vest with the practical use of its pockets,
providing high visibility. A clear ID pocket for security
passes and cards blends into this suit. It is a product that
complies with EN standards with its multi-pocket design,
radio bell and mobile phone pocket.
Tasarımında devrim yaratan bu ikaz yeleği, yüksek
görünürlüğü sağlamak amacıyla yelek hafifliğini ve ceplerinin
pratik kullanımını birleştirir. Güvenlik geçişleri ve kartları için
şeffaf kimlik cebi bu giysi ile uyum sağlar. Çoklu cep dizaynı,
telsiz halkası ve cep telefonu cebi ile EN standartlarına uygun
bir üründür.
100% Polyester Tricot 125 gsm
XS-4XL
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Become instantly recognisable with one of the many colour combinations available

125
gsm

OLYMPUS WARNING VEST

STOCK ITEM

1

9145

OLYMPUS HIGH VIS
WARNING VEST
EN ISO 20471 CLASS 1

40

6

Revolutionizing its design, this warning vest combines the
lightness of the vest with the practical use of its pockets,
providing high visibility. A clear ID pocket for security
passes and cards blends into this suit. It is a product that
complies with EN standards with its multi-pocket design,
radio bell and mobile phone pocket.
Tasarımında devrim yaratan bu ikaz yeleği, yüksek
görünürlüğü sağlamak amacıyla yelek hafifliğini ve ceplerinin
pratik kullanımını birleştirir. Güvenlik geçişleri ve kartları için
şeffaf kimlik cebi bu giysi ile uyum sağlar. Çoklu cep dizaynı,
telsiz halkası ve cep telefonu cebi ile EN standartlarına uygun
bir üründür.
100% Polyester Tricot 125 gsm
XS-4XL

125
gsm
STOCK ITEM

1

9147

OLYMPUS HIGH VIS
WARNING VEST
EN ISO 20471 CLASS 1

40

6

Revolutionizing its design, this warning vest combines the
lightness of the vest with the practical use of its pockets,
providing high visibility. A clear ID pocket for security
passes and cards blends into this suit. It is a product that
complies with EN standards with its multi-pocket design,
radio bell and mobile phone pocket.
Tasarımında devrim yaratan bu ikaz yeleği, yüksek
görünürlüğü sağlamak amacıyla yelek hafifliğini ve ceplerinin
pratik kullanımını birleştirir. Güvenlik geçişleri ve kartları için
şeffaf kimlik cebi bu giysi ile uyum sağlar. Çoklu cep dizaynı,
telsiz halkası ve cep telefonu cebi ile EN standartlarına uygun
bir üründür.
100% Polyester Tricot 125 gsm
100% Polyester Mesh 125 gsm
XS-4XL

Which one will you choose? / Siz hangisini seçeceksiniz?

1516O

OLYMPUS
HI-VIS V-STRAP
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OLYMPUS RAINCOAT

150

Made with 150D oxford weave 100% polyester yarn this is a durable,
hard-wearing fabric for tough conditions. This fabric is lightweight and has
superb abrasion and tear resistance. It has a PU coating inside which makes
the fabric waterproof and has a water repellent coating on the outside which
helps keep the garment clean.

STOCK ITEM

Portable Concealed
detachable hoodie

3

Portatif gizli
çıkarılabilir kapüşonlu

3
3

Reflective tape
Reflektif şerit

Deep pocket
structure

Derin cep yapısı

Elastic cuffs

Elastik manşetler

1
PRODUCT BAG
ÜRÜN ÇANTASI

16102

OLYMPUS ESSENTIAL RAINCOAT
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:3

40

2

It is designed to keep you visible, safe and dry in all conditions. It
is lightweight and suitable for harsh weather conditions with its
100% waterproof taped seams. You can stay dry for a long time
by wearing it over your normal clothes. When not in use, you can
store it by folding it with its special bag.
Tüm koşullarda sizi görünür kılmak, güvende olmanızı ve kuru
kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. %100 su geçirmez
bantlı dikişleri ile zorlu hava şartlarına uygun ve hafiftir. Normal
kıyafetlerinizin üstüne giyerek uzun süre kuru kalabilirsiniz.
Kullanılmadığı zamanlarda özel çantası ile katlayarak muhafaza
edebilirsiniz.

100% Polyester 150D Oxford Weave PU Coated 150 gsm
S-4XL
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Lightweight Longer Coat Lengths For Full Protection

OLYMPUS RAIN SUIT

150

STOCK ITEM

ESSENTIAL RAINWEAR FOR FOUL
WEATHER PROTECTION
3

3
3

Reflective tape
Reflektif şerit

Side pockets

PRODUCT BAG
ÜRÜN ÇANTASI

Yan cepler

Elastic cuffs

Elastik manşetler

Side pockets

Elastic waist structure

Yan cepler

Elastik bel yapısı

16101

OLYMPUS ESSENTIAL RAIN SUIT
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:3

8
40

4

Reflective tape
Reflektif şerit

It is designed to keep you visible, safe and dry in all conditions.
It is lightweight and suitable for harsh weather conditions with
its 100% waterproof taped seams. You can stay dry for a long
time by wearing it over your normal clothes. When not in use,
you can store it by folding it with its special bag.
Tüm koşullarda sizi görünür kılmak, güvende olmanızı ve kuru
kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. %100 su geçirmez
bantlı dikişleri ile zorlu hava şartlarına uygun ve hafiftir. Normal
kıyafetlerinizin üstüne giyerek uzun süre kuru kalabilirsiniz.
Kullanılmadığı zamanlarda özel çantası ile katlayarak muhafaza
edebilirsiniz.
100% Polyester 150D Oxford Weave PU Coated 150 gsm
S-4XL

Adjustable snap fasteners

Ayarlanabilir çıt çıtlı paçalar

Enhanced Abrasion and Tear Resistance / Gelişmiş Aşınma ve Yırtılma Direnci
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150

OLYMPUS RAINCOAT-RAIN SUIT
STOCK ITEM

16104

OLYMPUS ESSENTIAL
RAINCOAT - NAVY
40

2

It is designed to keep you visible, safe and dry in all conditions.
It is lightweight and suitable for harsh weather conditions with
its 100% waterproof taped seams. You can stay dry for a long
time by wearing it over your normal clothes. When not in use,
you can store it by folding it with its special bag.
Sizi görünür kılmak, güvende olmanızı ve kuru kalmanızı sağlamak
için tasarlanmıştır. %100 su geçirmez bantlı dikişleri ile zorlu
hava şartlarına uygun ve hafiftir. Normal kıyafetlerinizin üstüne
giyerek uzun süre kuru kalabilirsiniz. Kullanılmadığı zamanlarda
özel çantası ile katlayarak muhafaza edebilirsiniz.
100% Polyester 150D Oxford Weave PU Coated 150 gsm
S-4XL

PRODUCT BAG
ÜRÜN ÇANTASI

STOCK ITEM

16103

OLYMPUS ESSENTIAL
RAIN SUIT-NAVY
40

4

It is designed to keep you visible, safe and dry in all conditions.
It is lightweight and suitable for harsh weather conditions with
its 100% waterproof taped seams. You can stay dry for a long
time by wearing it over your normal clothes. When not in use,
you can store it by folding it with its special bag.
Sizi görünür kılmak, güvende olmanızı ve kuru kalmanızı sağlamak
için tasarlanmıştır. %100 su geçirmez bantlı dikişleri ile zorlu
hava şartlarına uygun ve hafiftir. Normal kıyafetlerinizin üstüne
giyerek uzun süre kuru kalabilirsiniz. Kullanılmadığı zamanlarda
özel çantası ile katlayarak muhafaza edebilirsiniz.
100% Polyester 150D Oxford Weave PU Coated 150 gsm
S-4XL

PRODUCT BAG
ÜRÜN ÇANTASI
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TECHNICAL INFORMATIONS / TEKNİK BİLGİLER
SIZE MEASURMENTS / BEDEN ÖLÇÜLERİ
Table with sizes for working clothes/ İş kıyafetleri beden tablosu

XS
1

2

Number size label
Numaralı beden etiketi
1

Body height (cm)
Vücut yüksekliği (cm)

4
3

5

2

Breast range (cm)
Göğüs aralığı (cm)

Waist range (cm)
3 Bel aralığı (cm)
Length of sleeve (cm)
4 Kol uzunluğu (cm)
5

Length of trousers (cm)
Pantolon uzunluğu (cm)

S

36

38

162-166
164

166

40

42

166-170
168

70-78
70-74

M

170

44

74-78

78-82

46

172

82-86

174

86-90

50

174-178
176

86-94

66-74

XL

48

170-174

78-86

58-66

L

178

94-102

90-94

94-98

74-82

52

XXL
54

178-182
180

56

3XL
58

182-186

182

102-110

184

186

110-118

60

4XL
62

64

182-186
184

186

66

182-186
184

118-129

186

129-132

98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-129 129-133 133-137

82-90

90-99

99-109

109-124

124-139

58-62

62-66

66-70

70-74

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104 104-109 109-114 114-124 124-133 133-139

60

60

60

60

62

62

64

64

66

66

66

66

66

66

66

66

98

99

100

101

102

104

105

107

108

110

111

111

111

111

111

112

KEY SYMBOLS / ÜRÜN DETAY SEMBOLLERİ
CE certified
This symbol indicates the conformity of essential health and
safety requirements as set out in European Directives.
CE sertifikalı
Bu sembol, Avrupa Direktiflerinde belirtilen temel sağlık ve güvenlik
gereksinimlerinin uygunluğunu gösterir.
EN 343
This standard specifies PPE Clothing used for working in rain or
snow, fog and ground humidity.
EN 343
Bu standart, yağmurda veya karda, sis ve zemin neminde çalışmak
için kullanılan KKD giysilerini belirtir.

Hood
This symbol indicates that the garment comes with a
nondetachable hood.

EN ISO 20471 This International Standard specifies requirements
for high visibility clothing, is capable of visually signalling the
user’s presence.

Reversible garment
This symbol indicates that garments are reversible.

EN ISO 20471 Bu Uluslararası Standart, yüksek görünürlüklü
giysiler için gereksinimleri belirtir ve kullanıcının varlığını görsel
olarak bildirme yeteneğine sahiptir.

Radio loop
This symbol indicates that the garments have a radio loop
for easy attachment of a radio.
Telsiz halkası
Bu sembol, giysilerin bir telsiz halkasına sahip olduğunu gösterir.

Concealed detachable hood
This symbol indicates that the garment comes with a detachable hood
Gizli çıkarılabilir başlık
Bu sembol, giysinin çıkarılabilir bir kapüşonla kullanıldığını gösterir.

9

Kapüşon
Bu sembol, giysinin çıkarılamaz kapüşon olduğunu gösterir.

40

Ters çevrilebilir giysi
Bu sembol, giysilerin ters çevrilebilir olduğunu gösterir.

EN 17353
This standard specifies Protective clothing Enhanced visibility
equipment for medium-risk stations.
EN 17353
Bu standart, orta ve düşük riskli çalışma ortamları için koruyucu
giysi görünürlük bildirme yeteneğine sahiptir.

Print access
This symbol indicates that garments have print/embroidery access.
Baskı erişimi
Bu sembol, giysilerin baskı/nakış erişimi olduğunu gösterir.

Reflector Tape
This symbol indicates the use of reflectors in the garment.
Reflektif Bant
Bu sembol, giyside reflektör kullanımını gösterir.

Interactive garment
This symbol indicates zip-in fleece or vest feature to create
a one-piece garment.
Etkileşimli giysi
Bu sembol, fermuarlı polar veya yelek oluşturma özelliğini gösterir.

Breathable garment
This symbol indicates that the garment is made of a
breathable, waterproof fabric.
Nefes alabilen giysi
Bu sembol, giysinin nefes alabilen, su geçirmez kumaştan
yapıldığını gösterir.

Phone pocket
This symbol indicates that a mobile phone pocket is
included in the garment
Telefon cebi
Bu sembol, giyside telefon cep özelliğinin olduğunu gösterir.

Taped seams
This symbol indicates that the garment has taped waterproof seams.
Bantlanmış dikişler
Bu sembol, giysinin su geçirmez dikişlere sahip olduğunu gösterir.

Two-way zipper
This symbol indicates that the zip can be opened from the
top or bottom of the garment.
İki yönlü fermuar
Bu sembol, fermuarın iki yönlü kullanıldığını gösterir.

Multiple storage pockets
This symbol indicates that the garment is designed with
multiple pockets.
Çoklu saklama cepleri
Bu sembol, giysinin bir çok cep özelliğine sahip olduğunu gösterir.
Maximum washing
This symbol indicates the maximum washing
temperature.
Maksimum yıkama
Bu sembol maksimum yıkamayı gösterir.
Fabric / Kumaş
This symbol indicates garment fabric details
Bu sembol, giysinin kumaş özelliğini gösterir.
Lining / Astar
This symbol indicates the garment lining details
Bu sembol, giysi astar detaylarını gösterir.
Padded / Kapitone
This symbol indicates the garment wadding details
Bu sembol, giysinin iç dolgulu olduğunu gösterir.
This symbol indicates the size range of the garment.
Bu sembol giysinin beden aralığını gösterir

STOCK ITEM

Stock item
Stok ürünü
This symbol indicates that the garment is used in
all four seasons.
Bu sembol giysinin dört mevsimde kullanıldığını gösterir.
This symbol indicates that the garment is used in summer.
Bu sembol giysinin yaz aylarında kullanıldığını gösterir
This symbol indicates that the garment is used during
the winter months.
Bu sembol, giysinin kış aylarında kullanıldığını gösterir.
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