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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.
Myform’un uzman tasarım ekibi, endüstri lideri teknik ürün yöneticileri ve tasarımcılardan oluşur. Ekip, ürün sunumunu geliştirmek ve
sürekli iyileştirmek için malzeme ve tasarımdaki en son araştırmaları ve endüstriden aldığı geri bildirimleri kalite tutkusu ile birleştirir.
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STOKTAN SERVİS

INTERNATIONAL PARTNERS

All products are independently
tested according to the highest
international standards. All
Certificates and Declarations of
Conformity can be downloaded from
Tüm ürünlerimiz en yüksek
uluslararası standartlara göre
bağımsız olarak test edilmiştir.
Sertifikalar ve Uygunluk Beyanları
internet sitemizden indirebilirsiniz.

www.myform.com.tr

WE ARE MANUFACTURER

BİZ ÜRETİCİYİZ

REFLECTIVE CLOTHES - YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜ KIYAFETLER

High visibility clothing is required to provide maximum visibility for those working in low light and
poor visibility conditions, especially those working around moving vehicles. Myform is the most
comprehensive manufacturer of high-visibility clothing on the market. It provides service to its users
with more than 60 product types.
Özellikle hareketli araçların çevresinde çalışanlar olmak üzere, düşük ışık ve zayıf görüş koşullarında
çalışanlara, maksimum görünürlük sağlamak için yüksek görünürlüklü kıyafetler gerekmektedir.
Myform, pazardaki en kapsamlı yüksek görünürlüklü kıyafet üreticisidir. 60’dan fazla ürün çeşidi ile
kullanıcılarına hizmet sağlamaktadır.

60+
STYLES

PROTECTIVE WEAR - KORUYUCU KIYAFETLER

Workers in the most dangerous industries may be regularly exposed to heat, flames, molten metal spatter
and electric arc explosions. Serious injuries and even deaths can occur in such work accidents. Employees
in this situation need very strong protective garments and equipment. Myform’s innovative, durable and
international normed products offers its users the opportunity to work safely and comfortably.

07+

En tehlikeli endüstrilerdeki işçiler düzenli olarak ısıya, alevlere, erimiş metal sıçramalarına ve elektrik ark
patlamalarına maruz kalabilir. Bu tür iş kazalarında ciddi yaralanmalar hatta ölümler meydana gelebilmektedir.
Bu durumdaki çalışanlar çok güçlü koruyucu giysi ve ekipmanlara ihtiyaç duyarlar. Myform’un yenilikçi,
dayanıklı ve uluslararası normlara uygun ürünleri, kullanıcılarına güvenli ve rahat çalışma imkanı sunar.

STYLES

PLUS WORKWEAR - PLUS İŞ ELBİSELERİ

For decades, workers around the world have been wearing products made from Tecawork® poly-cotton and cottonrich blend fabrics. While appreciating the comfort and quality of these fabrics, Europe’s leading manufacturers
of workwear and industrial laundries value their durability and excellent colour performance, even after repeated
industrial washings. Myform, Plus group manufactures work clothes using these unique fabrics.
Onlarca yıldır dünyanın dört bir yanındaki işçiler Tecawork® poli-pamuk ve pamuk açısından zengin karışımlı
kumaşlardan üretilmiş ürünler 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. Myform, Plus grubu iş elbiselerini bu eşsiz
kumaşları kullanarak üretmektedir.

WORKWEAR - İŞ ELBİSELERİ
Our company, which has been a workwear manufacturer for more than half a century, produces workwear
needs of personnel working in many industries and business lines. In this field, it offers its users more than
295 types of classic style workwear. This product range is updated according to the requirements and
understanding of the time.
Yarım yüzyılı aşkın süredir iş kıyafetleri üreticisi olan firmamız, bir çok endüstri ve iş kolunda çalışan personellerin
iş kıyafeti ihtiyaçlarını üretmektedir. Bu alanda kullanıcılarına 295 çeşitten fazla klasik stil iş elbiseleri ile
hizmet sunmaktadır. Bu ürün yelpazesi zamanın gerekliliklerine ve anlayışına göre güncellenmektedir.

OUTDOOR WORKWEAR - OUTDOOR İŞ ELBİSELERİ
Outdoor clothing, which is the new lifestyle and business style of recent years, has been completed with the
requirements of workspaces. Myform Outdoor wear is specially designed with their comfort, elegance and
superior comfort, unique designs and unique cuts for light and difficult working conditions.
Son yılların yeni yaşam ve iş tarzı olan Outdoor kıyafetler çalışma alanlarının gereksinimleri ile tamamlanmıştır.
Myform Outdoor kıyafetler rahatlığı, şıklığı ve kullanıcısına sağladığı üstün konfor, hafif ve zorlu çalışma
koşullarına göre eşsiz tasarımlar ve özgün kesimleri ile özel olarak dizayn edilmiştir.

ÖZEL
GÜVENLİK
KIYAFETLERİ,
AYAKKABILARI
& AKSESUARLARI

SECURTY WEAR- ÖZEL GÜVENLİK KIYAFETLERİ

Myform Özel Güvenlik kıyafetleri eşsiz dikim ve kalitesi ile kullanıcılarına orijinal kalite sunmaktadır. Üretiminde
kullandığı materyaller, dikiş ve tasarım özellikleri; T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 15/05/2020 tarihli ve 1295 sayılı Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerine ait üniforma yönergesine uygun olarak üretilmiştir. Özel
güvenlik personellerinin tüm giyim kuşam ve ayakkabı ihtiyaçlarını, yazlık - kışlık olmak üzere üretimi yapılmış ve
kullanıcısına sunulmuştur. Bu alanda kullanıcılarına 15’den fazla elbise ve yan ekipmanları ile hizmet sunmaktadır.

10+

STYLES

295+
STYLES

33+
STYLES

15+
STYLES
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Product code
Ürün Kodu

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.

60

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 Görünümlü 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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Kalite kontrol laboratuvarında, her kumaş rulosunu kontrol etmek için
Minolta Spektrofotometresi kullanılır. Bu kullanılan kumaşlar tamamen
EN ISO 20471 standardına uygundur.

Y

Y
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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 ve 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 ve 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 ve 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 1

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 2

25 < Ret 40 m Pa / W

Class 2

25 < Ret 40 m Pa / W

Class 3

15 < Ret 25 m Pa / W

Class 3

15 < Ret 25 m Pa / W

Class 4

Ret > 15 m Pa / W

Class 4

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
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.

150

POLY
COTTON
COMFORT

MADE IN JAPAN

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

OLYMPUS 5 in 1 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

12

5-in-1 Style Suits for 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 5 in 1 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 13

OLYMPUS 2 in1 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

Removable sleeves

Fermuarlı
çıkarılabilir kollar

Reflective tape
Reflektif şerit

Side pockets

Yan cepler

Interactive zipper

Elastic cuffs

Çift yönlü fermuar

1 Jacket / Ceket

4121-R

Elastik manşetler

INTERACTIVE GARMENT

STOCK ITEM

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

14

Convertible body warmer / Çevirilebilir yelek

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

OLYMPUS 5 in 1 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

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 DEĞİŞİK KULLANIM SEÇENEĞİ

2 Outer jacket with inner jacket
İç ve dış ceket birlikte

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 15

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.
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

16

Combining Safety And Design/ Güvenlik ve Tasarımın Birleşimi

Quality Padded Jackets Ideal for Cold Weather

Telefon cebi

PA D D E D

OLYMPUS ESSENTIAL JACKET

KAP İTONEL İ

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

MAXIMUM VISIBILITY

Gizli cep

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

17

LINED FOR ADDED WARMTH AND COMFORT

OLYMPUS ESSENTIAL JACKET

4125

5

40

STOCK ITEM

KAP İTON E Lİ

TYPE B3

Concealed hoodie

4

Gizli kapüşonlu

1

Phone pocket

Telefon cebi

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

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
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PA D D E D

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

PA D D E D

OLYMPUS TROUSERS

KAP İTON E Lİ

HIGH-PERFORMANCE PROTECTION
Yüksek Performanslı Koruma

1

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

2157

OLYMPUS LINED
TROUSERS - NAVY

Be Seen From All Directions

19

PA D D E D

BOMBER JACKET

KAP İTON E Lİ

Concealed hoodie

Gizli kapüşonlu

STOCK ITEM

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 180 gsm
XS-4XL

3128
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Powerful Protection Against Wind and Rain

OLYMPUS ESSENTIAL
BOMBER LINED JACKET - NAVY

BOMBER 2X1 JACKET

INSIDE
POLAR
FLEECE

2X1
STOCK ITEM

Concealed hoodie

3

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

Press-Stud
adjustable cuffs
Çıt çıtlı ayarlı manşetler

Elastic waist structure

Elastik bel yapısı

1 Jacket / Ceket

3126

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

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

to Wearile-Her
Flexibility
All Weathers
2-In-1 Styles Suits All Seasons / 22 Ways
in1 Tasarımı
MevsimeinUygun
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300

PA D D E D

OLYMPUS HI-VIS VEST
STOCK ITEM

KAP İTON E Lİ

FABRIC INFORMATION
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 non-breathable (300D
Industry) Polyurethane coating.

Fleece-lined collar

Polar astarlı yaka

Phone pocket

Telefon cebi

KUMAŞ BİLGİSİ

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.

8

9143
40

Chest pockets

Fermuarlı
göğüs cebi

Side pockets

Yan cepler

EN ISO 20471 CLASS 1
Designed for easy use and all weather conditions, this vest complies with EN standards. While
keeping you warm thanks to its fleece collar and quilted interior, it provides practical use to its
user with its multi-pocket design.
Kolay kullanım ve tüm hava koşullarına uygun olarak dizayn edilen bu yelek EN standartlarına uygundur.
Polarlı yakası ve kapitoneli iç yapısı sayesinde sıcak kalmanızı sağlarken, çok cep dizaynı ile kullanıcısına
pratik kullanım sağlar
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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Göğüs cepleri

Zippered
chest pocket

OLYMPUS LINED HI-VIS VEST
6

1

Yüksek görünürlü işlevsellik sunar.

Reflective tape
Reflektif şerit

300

PA D D E D

OLYMPUS VEST

KAP İTON E Lİ

Fleece-lined collar

Phone pocket

Telefon cebi

Chest pockets

Göğüs cepleri
Zippered
chest pocket

Fermuarlı
göğüs cebi

Reflective tape
Reflektif şerit

Side pockets

Yan cepler

8

9144
6
40

OLYMPUS LINED VEST - NAVY
Designed for easy use and all weather conditions, this vest complies with EN standards. While
keeping you warm thanks to its fleece collar and quilted interior, it provides practical use to its
user with its multi-pocket design.
Kolay kullanım ve tüm hava koşullarına uygun olarak dizayn edilen bu yelek EN standartlarına uygundur.
Polarlı yakası ve kapitoneli iç yapısı sayesinde sıcak kalmanızı sağlarken, çok cep dizaynı ile kullanıcısına
pratik kullanım sağlar

STOCK ITEM

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

Be seen be safe / Görünür ol güvende kal

OFFERS VISIBILITY, VERSATILITY AND FUNCTIONALITY

Polar astarlı yaka
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OLYMPUS FLEECE JACKET

300
gsm

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

2

EN ISO 20471 Class 2 Fleece Jackets

STOCK ITEM

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 2
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

24

Warm, comfortable and timeless.

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.

280
gsm

OLYMPUS HOODED SWEATSHIRT

3

Segmented tapes for comfort

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

Ribanalı Manşetler

8141
40

2

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
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 27

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

OLYMPUS T-SHIRT

190
gsm

STOCK ITEM

POLY
COTTON
COMFORT

8147
40

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 29

2

OLYMPUS WARNING VEST

125
gsm

STOCK ITEM

1

9145

OLYMPUS HIGH VIS
WARNING VEST
EN ISO 20471 CLASS 1

Superior Safety Vests

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

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

30

Become instantly recognisable with one of the many colour combinations available

125
gsm

OLYMPUS WARNING VEST

STOCK ITEM

9147

1

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

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

Which one will you choose? / Siz hangisini seçeceksiniz?

1516O

OLYMPUS
HI-VIS V-STRAP
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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
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Enhanced Abrasion and Tear Resistance / Gelişmiş Aşınma ve Yırtılma Direnci

150

OLYMPUS RAINCOAT

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

Lightweight Longer Coat Lengths For Full Protection
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OLYMPUS RAIN SUIT

ESSENTIAL RAINWEAR FOR
FOUL WEATHER PROTECTION

Portable Concealed
detachable hoodie

Portatif gizli
çıkarılabilir kapüşonlu

150

STOCK ITEM

PRODUCT BAG
ÜRÜN ÇANTASI

Elastic waist structure

Elastik bel yapısı
Reflective tape
Reflektif şerit

Side pockets

Yan cepler

Side pockets

Yan cepler

Elastic cuffs

Elastik manşetler

Reflective tape
Reflektif şerit

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
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Adjustable snap fasteners

Ayarlanabilir çıt çıtlı paçalar

Enhanced Abrasion and Tear Resistance / Gelişmiş Aşınma ve Yırtılma Direnci

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.

Portable Concealed
detachable hoodie

Portatif gizli
çıkarılabilir kapüşonlu

STOCK ITEM

Reflective tape
Reflektif şerit

Deep pocket
structure

PRODUCT BAG
ÜRÜN ÇANTASI

Derin cep yapısı

Elastic cuffs

Elastik manşetler

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

Lightweight Longer Coat Lengths For Full Protection
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NORDIC

PA D D E D
KAPİ T ONEL İ

Concealed hoodie

Gizli kapüşonlu

STOCK ITEM

Reflective tape
Reflektif şerit

550
gsm

Chest pockets

Göğüs cepleri

Side pockets
Yan cepler
ID pocket

Kimlik cebi

Hidden thumb holes

Gizli başparmak delikleri

4105

NORDIC SOĞUK İKLİM KABAN

4
40

This coat, which provides protection to its wearer in severe cold conditions, offers working comfort
without restricting your movement compared to its competitors. There are reflective tapes that allow
you to be visible in every area. There are supports that increase your comfort and provide durability. It
is very functional thanks to its thumb holes and wide pocket structure for extra comfort.
Ağır soğuk koşullarında kullanıcısına koruma sağlayan bu kaban rakiplerine oranla hareketinizi kısıtlamadan
çalışma konforu sunar. Her alanda görünür olmanızı sağlayan reflektif bantlar mevcuttur. Konforunuzu
artıran ve dayanıklılığı sağlayan destekler bulunmaktadır. Extra konfor için başparmak delikleri ve geniş cep
yapısı sayesinde oldukça fonksiyoneldir.
Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm
Inner Lining: 100% Polyester lining 60 gsm
Inner Padding: 100% Polyester Padded 300 gsm
S-4XL

36

Protection in Extremely Cold Environments

STOCK ITEM

Concealed hoodie

Gizli kapüşonlu

550
gsm

PA D D E D
KAP İTON E Lİ

STOCK ITEM

550
gsm

Reflective tape
Reflektif şerit
Facilitating
movement elastic
back structure
Hareketi kolaylaştıran
elastik sırt yapısı

ID pocket

Kimlik cebi

Adjustable buckle
Ayarlanabilir toka
Side pockets
Yan cepler

Side pockets
Yan cepler

Hidden thumb holes

Gizli başparmak delikleri
Rule pocket
Kumpas cebi

Knee pad
pockets
Reflective tape
Reflektif şerit

Reflective tape
Reflektif şerit

Dizlik ile
kullanım

With zipper
adjustable hems
Fermuarlı
ayarlanabilir
paçalar

With zipper
adjustable hems
Fermuarlı
ayarlanabilir
paçalar

10106 NORDIC SOĞUK İKLİM KOLLU TULUM
Overall, which provides protection to its wearer in severe cold conditions, offers working
comfort without restricting your movement compared to its competitors. There are
reflective tapes that allow you to be visible in every area. There are extra knee pad pockets on the knees that increase your comfort. It has an elastic waist structure for extra
comfort. It is very functional thanks to its large pocket structure.

40

3

Ağır soğuk koşullarında kullanıcısına koruma sağlayan bu tulum rakiplerine oranla hareketinizi
kısıtlamadan çalışma konforu sunar. Her alanda görünür olmanızı sağlayan reflektif bantlar
mevcuttur. Dizlerde konforunuzu artıran extra dizlik cepleri bulunmaktadır. Extra konfor için
elastik bel yapısı vardır. Geniş cep yapısı sayesinde oldukça fonksiyoneldir.
Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm
Inner Lining: 100% Polyester lining 60 gsm
Inner Padding: 100% Polyester Padded 300 gsm
S-4XL

2133
40

3

NORDIC SOĞUK İKLİM ASKILI PANTOLON
Overall, which provides protection to its wearer in severe cold conditions, offers working
comfort without restricting your movement compared to its competitors. There are
reflective tapes that allow you to be visible in every area. It has an elastic back structure
for extra comfort. It is very functional thanks to its large pocket structure.
Ağır soğuk koşullarında kullanıcısına koruma sağlayan bu tulum rakiplerine oranla hareketinizi
kısıtlamadan çalışma konforu sunar. Her alanda görünür olmanızı sağlayan reflektif bantlar
mevcuttur. Extra konfor için elastik sırt yapısı vardır. Geniş cep yapısı sayesinde oldukça
fonksiyoneldir.
Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm
Inner Lining: 100% Polyester lining 60 gsm
Inner Padding: 100% Polyester Padded 300 gsm
S-4XL

Extrem çalışma koşullarına uygun
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ARC

Electric ArcProtective Clothing

OIL

Protective Clothing for Petrochemical Fields

It is our product group developed for the protection of employees against high heat, electrode
spatter, pressure and flame caused by possible arc explosions, especially in the machinery,
electronics and energy sectors, especially in electricity transmission and distribution companies.
In the manufacture of clothes, non-flammable and anti-static fabrics and accessories are used.
Necessary certification and testing processes are completed before the clothes are put on sale.
Especially when working with a high-risk category such as electric arc, we strongly avoid the use
of fabrics that are made non-flammable after finishing. Thus, we eliminate the occurrence of an
unforeseen risk with domestic and industrial washings. Our protective clothing, produced by using
fabrics, accessories and sewing techniques in accordance with international standards and legal
regulations, has finished product test reports and CE certificates.

Working against risks such as possible fire, explosion and flame spread in areas where flammable
and explosive liquids and gases are used, transported and processed intensively, such as Oil
Refineries, Natural Gas Cycle Power Plants, Special Gas Filling Facilities, Gas Stations, Solvent
Based Chemical Production and Storage Facilities. It is our clothing group designed and produced
for the maximum protection of personnel and to provide a safe working environment. The fabrics
used are non-flammable and anti-static. In this way, unforeseen risks that may occur with
washing are eliminated. protection performance In addition, ergonomics and comfort are also
considered in our clothes. The clothes produced using fabrics, accessories and sewing techniques
in accordance with international standards and legal regulations are offered for sale after
receiving CE certification.

Elektrik Arkına Koruyucu Kıyafetler

Petrokimya Sahaları için Koruyucu Kıyafetler

Elektrik iletim ve dağıtım şirketleri başta olmak üzere, makine, elektronik ve enerji sektörlerinde
özellikle arıza ve bakım çalışmaları sırasında oluşması muhtemel ark patlamalarından kaynaklanan
yüksek ısı, elektrot sıçramaları, basınç ve aleve karşı çalışanın korunması amacıyla geliştirilmiş
ürün grubumuzdur. Kıyafetlerin imalatında alev almaz ve anti-statik özellikteki kumaş ve
aksesuarlar kullanılmaktadır. Kıyafetler satışa sunulmadan önce gerekli sertifikasyon ve test
süreçleri tamamlanmaktadır. Özellikle elektrik ark gibi yüksek risk kategorisi ile çalışılırken
sonradan apre yapılarak alev almaz özellik kazandırılan kumaşların kullanımından şiddetle
kaçınmaktayız. Böylece evsel ve endüstriyel yıkamalarla öngörülmeyen bir risk oluşmasını
ortadan kaldırmaktayız. Uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygun kumaş, aksesuar ve
dikim teknikleri kullanılmak suretiyle üretilen koruyucu kıyafetlerimiz bitmiş ürün test raporlarına
ve CE sertifikalarına sahiptir.

Petrol Rafinerileri, Doğal Gaz Çevrim Santralleri, Özel Gaz Dolum Tesisleri, Benzin İstasyonları,
Solvent Bazlı Kimyasal Üretim ve Depolama Tesisleri gibi yanıcı ve patlayıcı sıvıların ve gazların
yoğun olarak kullanıldığı, taşındığı ve işlendiği sahalarda oluşması muhtemel yangın, patlama ve
alev yayılması gibi risklere karşı çalışan personelin azami korunması ve güvenli çalışma ortamının
sağlanması amacıyla tasarlanmış ve üretilmiş kıyafet grubumuzdur. Kullanılan kumaşlar alev
almaz ve anti-statik özelliktedir. Bu sayede yıkamayla beraber oluşabilecek öngörülemeyen riskler
ortadan kaldırılmaktadır. Koruma performansının yanı sıra kıyafetlerimizde ergonomi ve konfor
da göz önünde bulundurulmaktadır. Uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara uygun kumaş,
aksesuar ve dikim teknikleri kullanılarak üretilen kıyafetler CE sertifikasyonu aldıktan sonra satışa
sunulmaktadır.

MOLTEN Protective Clothing Against Melt Splashes
It is our product group developed especially for the protection of personnel working in the Iron and
Steel Industry, Foundry and Rolling Mills against possible splashes, radiant heat, melt spillage and
flame. During working with molten steel alloys, copper, iron, chromium, aluminium and similar
metals, high temperatures occur between 700 °C and 1600 °C depending on the material
type, and splashing materials can adhere to the clothing. Adhesion time should be very short for
employee safety. Otherwise, if the molten substance comes into contact with the fabric for a long
time, it pierces the fabric and may cause localized 2nd and 3rd-degree burns on the body. In order
to prevent this, we have the fabrics treated with special chemicals that increase the slipperiness.
In the manufacture of clothes, non-flammable and anti-static fabrics and accessories are used.
Necessary certification and testing processes are completed before the clothes are put on sale.
Thus, we eliminate the occurrence of an unforeseen risk with domestic and industrial washings.

Eriyik Sıçramalarına Karşı Koruyucu Kıyafetler
Özellikle Demir-Çelik Endüstrisinde, Dökümhane ve Haddehanelerde çalışan personelin, oluşması
muhtemel sıçramalara, radyan ısıya, eriyik dökülmesine ve aleve karşı korunması amacıyla
geliştirilmiş ürün grubumuzdur. Eriyik çelik alaşımları, bakır, demir, krom, alüminyum ve benzeri
metallerle çalışma esnasında malzeme cinsine bağlı olarak 700 °C ile 1600 °C arasında yüksek
ısılar oluşmakta ve sıçrayan materyaller kıyafete yapışabilmektedir. Yapışma süresi, çalışanın
güvenliği açısından çok kısa olmalıdır. Aksi halde eriyik madde kumaşla uzun süre temas ederse,
kumaşı deler ve vücutta bölgesel olarak 2. ve 3.derece yanıklar oluşturabilir. Bunu önlemek
için kumaşların üzerine kayganlığı arttırıcı özel kimyasallarla işlem yaptırmaktayız. Kıyafetlerin
imalatında alev almaz ve anti-statik özellikteki kumaş ve aksesuarlar kullanılmaktadır. Kıyafetler
satışa sunulmadan önce gerekli sertifikasyon ve test süreçleri tamamlanmaktadır. Böylece evsel
ve endüstriyel yıkamalarla öngörülmeyen bir risk oluşmasını ortadan kaldırmaktayız.

WELDING

Welding Splash Protective Clothing

Splashing burrs, small molten metals at high temperatures and flames during welding and
cutting operations can pierce the fabrics and cause severely painful burns on the worker’s body.
Heavyweight fabrics are generally used against these hazards, and we apply special finishings
to ensure that the splashes are easily removed from the fabric. These finishes are selected from
chemicals that will not adversely affect their non-flammability feature. In addition to using nonflammable fibres, it is also used in this category in thick cotton fabrics with a fireproof finish that
is resistant to 50 items of washing. There is a long-term contract with the fabric as a result of
the burrs at a temperature of approximately 1400 °C, especially in the inner arm, back of the
knee and shoulder areas. In these cases, reinforcement pieces from their own fabric are used
to prevent the fabric from puncturing in a short time. Our products are produced with materials,
fabrics and sewing techniques in accordance with international standards and are subject to the
CE certification process in their finished form. Our clothes are designed both to ensure maximum
protection of personnel against possible hazards and in accordance with work ergonomics.

Kaynak Sıçramalarına Karşı Koruyucu Kıyafetler

Kaynak ve kesme işlemleri sırasında etrafa sıçrayan çapaklar, yüksek sıcaklıktaki küçük eriyik
metaller ve alevler kumaşları delerek çalışanın vücudunda ciddi anlamda acı veren yanıklar
oluşturabilmektedir. Bu tehlikelere karşı genellikle ağır gramajlı kumaşlar kullanılmakta
olup sıçrayan parçaların kumaştan kolayca uzaklaşmasını sağlamak amacıyla özel apreler
uygulamaktayız. Bu apreler alev almazlık özelliğini olumsuz etkilemeyecek kimyasallardan
seçilmektedir. Elyafından alev almaz özellikte elyaflar kullanıldığı gibi aynı zamanda 50 yıkamaya
dayanıklı alev almaz apreli kalın pamuklu kumaşlarda bu kategoride kullanılmaktadır. Yaklaşık
1400 °C sıcaklıktaki çapakların özellikle kol içi, diz arkası ve omuz bölgelerinde takılıp kalması
neticesinde kumaşla uzun süreli teması söz konusudur. Bu durumlarda kumaşın kısa sürede
delinmesini önlemek amacıyla kendi kumaşından takviye parçalar kullanılmaktadır. Ürünlerimiz
uluslararası standartlara uygun malzeme, kumaş ve dikim teknikleri ile üretilmekte ve bitmiş
hali ile CE sertifikasyon sürecine tabi tutulmaktadır. Kıyafetlerimiz hem olası tehlikelere karşı
personelin azami oranda korunmasını sağlayacak hem de çalışma ergonomisine uygun biçimde
tasarlanmıştır.
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WHAT IS CE?

CE NEDİR?

If a product to be sold in the European Union market falls within the scope of one
or more of the European Union Directives, it is a legal obligation to bear the CE
Mark. The “CE” Brand is named after the initials of the French words “Conformité
Européenne”, which means “European Conformity”. This regulation obliges
the manufacturers to use the CE mark on the products, on their packaging and
on all kinds of documents about the product. CE marking gives manufacturers
the obligation to ensure that their products comply with certain standards and
requirements while letting users know that the product complies with basic quality
and safety standards. CE Mark (mark) is known as a quality symbol by many users,
CE Mark (certificate) means that if the products are used in accordance with their
intended purpose, they will not harm human life and property, the existence of
plants and animals and the environment, in other words, the product is a safe
product. It’s a sign that shows. The CE Certificate (Trademark) is required for all
products manufactured in the European Union and covered by one or more of the
EU Directives, as well as for products in non-EU countries to be sold within the EU.

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin
veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur.
“CE” Markası adını Fransızca “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité
Européenne” kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE
işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman
üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı
standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken
kullanıcıların da ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini
sağlar. CE Markası (işareti) pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak
bilinmektedir, CE İşareti (belgesi), ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan
can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer
bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. CE Sertifikası
(Markası) Avrupa Birliği’nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının
kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduğu gibi AB üyesi olmayan
ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de gereklidir.

CE Mark:

CE İşareti:

• It ensures the free movement and marketing of the product in EU countries.
• Industrialists are obliged to put the “CE” mark on the product in order to market
their products at the national and international levels.
• Indicates the conformity of the product with EU technical legislation
• Acts as a kind of product passport
• It is definitely not a quality brand and guarantees certificate.
• Shows the level at which quality starts
• Products below this level are classified as unsafe and are not placed on the
market, therefore they are considered to be of poor quality.
• It is not possible to reject the product in EU countries, on legal grounds related
to norms.
• An indication of compliance with the new approach directives

• Ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar.
• Sanayiciler, ulusal ve uluslararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün
üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler.
• Ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir.
• Bir çeşit ürün pasaport işlevini görür.
• Kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir.
• Kalitenin başladığı seviyeyi gösterir.
• Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak nitelenir ve piyasaya arz
edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler.
• Ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi
mümkün değildir.
• Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

For this reason, the CE Certificate is also a “Passport” for products manufactured
outside the EU.

Bu nedenle CE Sertifikası AB dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport”
niteliğindedir.

EN

WHAT IS EN?

EN NEDİR?

EN (European Norm) is the abbreviation of European Standards. EN was created
to provide harmonization between Standards in the European Union. It is the
European Committee for Standardization (CEN) that creates standards for
Europe. This committee is composed of representatives of the national standards
institutes of EFTA member countries (Austria, Finland, Iceland, Norway, Sweden
and Switzerland) and each EU country, as well as leading PPE manufacturers. The
said standards are; It is developed by the European Standards Committee and is
controlled by the health and safety management in each member country.

EN (European Norm), Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde
Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur. Avrupa için
standartlar oluşturan Avrupa Standartları Komitesi’dir (European Committee for
Standardization/ CEN). Bu komite, EFTA üyesi ülkelerin (Avusturya, Finlandiya,
İzlanda, Norveç, İsveç ve İsviçre) ve her AB ülkesinin ulusal standart enstitüleri ve
ayrıca önde gelen Kişisel Koruyucu Donanım üreticileri temsilcilerinden oluşmuştur.
Söz konusu standartlar; Avrupa Standartları Komitesi tarafından geliştirilir ve her üye
ülkedeki sağlık ve güvenlik yönetimi tarafından kontrol edilir.

ISO

WHAT IS ISO?

ISO NEDİR?

ISO is the abbreviation of International Organization for Standardization, that
is, it is a quality management system standard created by the international
standardization organization. ISO 9001 Certificate, on the other hand, determines
an assurance that the products or services of the relevant organization are put
forward as a result of a management approach that is directed and managed in
accordance with an internationally accepted management system, and therefore
the continuity of the product and service quality of the organization can be
ensured. TSE is a member of ISO and its only representative in Turkey.

ISO International Organization for Standardization’un (Uluslararası Standart
Organizasyonu) kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün
oluşturduğu bir kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili
kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine
uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu
ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin
bir güvencesini belirler. TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.

TSE WHAT IS THE TURKISH STANDARDS INSTITUTE (TSE)?

Turkish Standardization Institute; was established with law no. 132 dated
18.11.1960 in order to make all kinds of substances and products, as well as
procedures and service standards. The Ministry to which the Institute is related is
the Ministry of Industry and Trade. The Institute is a public institution that has a
legal personality and is managed according to the provisions of private law, and
its short name and brand is TSE.
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TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) NEDİR?

Türk Standartları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet
standartlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur.
Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’dır. Enstitü, tüzel kişiliği
haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası
TSE’dir.

EN 11612: Protective Clothing - Heat and
Flame Protective Clothing

EN 11612: Koruyucu Giysiler – Isı ve Aleve
Karşı Koruyucu Giyecek

This standard defines the performance requirements for garments
designed to protect the wearer (excluding hands) from heat and/or flame.
The performance requirements set forth in this international standard are
applicable to garments that have limited flame propagation properties
and are intended for use where the wearer may be exposed to radiant,
convective or contact heat or splashes of molten metal. This test uses
standard methods and conditions to predict the performance of fabrics/
clothes in contact with heat or flame. In addition to the fabric, the sewing,
logo and closure systems used in the dress should also be tested. Tests
should be performed on pre-machined components according to the
manufacturer’s care label.

Bu standart, kullanıcıyı ısıdan ve/veya alevden (eller hariç) koruma amaçlı
giysiler için performans gereklerini belirtir. Bu uluslararası standartta
özetlenen performans gereklilikleri, sınırlı alev yayma özelliklerine sahip
giysiler için geçerlidir ve kullanıcının radyant, konvektif veya temas ısısına
ve ayrıca erimiş metal sıçramalarına maruz kalabileceği durumlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Isı veya alevle temas eden kumaşların/
giysilerin performansı, geleneksel prosedürler ve ayarlar kullanılarak tahmin
edilir. Kumaşın yanı sıra elbisenin dikimi, logosu ve kapama mekanizmaları
da kontrol edilmelidir. Önceden işlenmiş bileşenler, üreticinin talimatlarına
göre test edilmelidir.

Code A: [ISO 15025] Limited Flame Spread (A1 / A2)
(Mandatory) Procedure A: (Code A1) Flame spread test from fabric surface
(Optional) Procedure B: (Code A2) Flame spread test from fabric edge
Code B: [ISO 9151] Protection Against Convective Heat (B1 / B2 / B3)
Code C: [ISO 6942] Protection against Radiant Heat (C1 / C2 / C3 / C4)
Code D: [ISO 9185] Protection against Molten Aluminum Splash (D1 / D2 / D3)
Code E: [ISO 9185] Molten Metal (Iron) Splash Protection (E1/E2 / E3)
Code F: [ISO 12127] Contact Heat Protection (F1 / F2 / F3)

Kod A: [ISO 15025] Sınırlı Alev Yayılımı (A1 / A2)
(Zorunlu) Prosedür A: (Kod A1) Kumaş yüzeyinden alev yayılması testi
(Opsiyonel) Prosedür B: (Kod A2) Kumaş kenarından alev yayılması testi
Kod B: [ISO 9151] Konvektif Isıya Karşı Koruma (B1 / B2 / B3)
Kod C: [ISO 6942] Radyan Isıya Karşı Koruma (C1 / C2 / C3 / C4)
Kod D: [ISO 9185] Erimiş Alüminyum Sıçramasına Karşı Koruma (D1 / D2 / D3)
Kod E: [ISO 9185] Erimiş Metal (Demir) Sıçramasına Karşı Koruma (E1/E2 / E3)
Kod F: [ISO 12127] Kontakt Isıya Karşı Koruma (F1 / F2 / F3)

The data in the table below is taken into account for the classification of protective clothing according to the EN
11612 standard.Koruyucu elbiselerin EN 11612 standardına göre sınıflandırılması için aşağıdaki tablodaki veriler
dikkate alınır.
STANDARDS / STANDARTLAR
EN ISO 15025:
Limited Flame Spread / Sınırlı Alev Yayılımı

ISO 9151 :
Convective Heat / Konvektif Isı

EN ISO 6942:
Radiant Heat / Radyan Isı

ISO 9185:
Molten Aluminum Splash
Erimiş Alüminyum Sıçraması
ISO 9185:
Molten Iron Splash / Erimiş Demir Sıçraması

ISO 12127:
Contact Heat / Kontakt Isı

KODE /KOD

CLASSIFICATION / SINIFLANDIRMA

A1

Prosedür A’ ya göre işlem uygulanır

A2

Prosedür B’ ye göre işlem uygulanır

B1

4.0s < HTI24 < 10.0sn

B2

10.0s < HTI24 < 20.0sn

B3

20.0s < HTI24

C1

7.0s < RHTI24 < 20.0sn

C2

20.0s < RHTI24 < 50.0sn

C3

50.0s < RHTI24 < 95.0sn

C4

95.0s < RHTI24

D1

100g < D1 < 200g

D2

200g < D2 < 350g

D3

350g < D3

E1

60g < E1 < 120g

E2

120g < E2 < 200g

E3

200g < E3

F1

5.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 10.0sn

F2

10.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 15.0sn

F3

15.0sn < T (s) eşik değeri zamanı
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EN 11612 A: ISO 15025 Limited Flame Spread

EN 11612 A: ISO 15025 Sınırlı Alev Yayılımı

Procedure A (A1) limited flame propagation testing is mandatory. It is the flame spread
test from the fabric surface, it is tested with the apparatus shown below. As a result of
the test performed according to Procedure A; There will be no holes in any sample, there
will be no flame jumping on top or the sides in any sample, no sample will melt or drip by
melting, flame extinction time average ≤2 sec., core extinction time average ≤2 seconds.
and the seams have conditions that will continue to hold the fabric panels together. It
is valid even though there is no flame, hole or flammable residue in the tested fabric.
Procedure B (A2) testing is optional. It is the test for the spread of flame from the fabric
edge. As a result of the test performed according to Procedure B; All considerations
except hole formation and sewing apply.

Prosedür A (A1) sınırlı alev yayılımı testi zorunlu yapılmaktadır. Kumaş yüzeyinden
alevin yayılması testidir. Aşağıda gösterilen düzenek ile test edilmektedir. Prosedür
A’ya göre yapılan test neticesinde; hiçbir numunede delik olmayacak, hiçbir
numunede üste veya kenarlara alev atlaması olmayacak, hiçbir numune erimeyecek
ve eriyerek damlamayacak, alev sönme süresi ortalama ≤2 sn., kor sönme süresi
ortalama ≤2 sn. ve dikişler kumaş panellerini bir arada tutmaya devam edecek
şartları bulunmaktadır. Test edilen kumaşta alev, delik ve alevlenebilir kalıntı
olmadığı halde geçerlidir. Prosedür B (A2) testi ise opsiyoneldir. Kumaş kenarından
alevin yayılması testidir. Prosedür B’ye göre yapılan test neticesinde; delik oluşumu
ve dikiş dışındaki tüm hususlar geçerlidir.

EN 11612 B: ISO 9151 Convective Heat Transfer
Procedure B – In the optional convective heat transfer test, it is tested by holding the
flame with a heat flow density of 80 kW/m2 on the clothes or parts of the dress such
as the fabric and accessories. 24 °C (Celsius) degrees on the back surface of the test
specimen The time taken for temperature rise is measured. At least level B1 must be
achieved.

EN 11612 B: ISO 9151 Konvektif Isı Transferi
Prosedür B – Opsiyonel konvektif ısı transferi testinde 80 kW/m2 ısı akış
yoğunluğundaki alevin elbise veya elbisenin kumaşı, aksesuarları gibi parçalarının
üzerine tutulması yöntemiyle test edilir. Test numunesinin arka yüzeyindeki 24
°C (santigrat) derecelik ısı artışı için geçen süre ölçülür. En az B1 seviyesine
ulaşılmalıdır.

B1: 4 < 10 seconds
B2: 10 < 20 seconds
B3: 21 seconds or more

B1: 4 < 10 saniye
B2: 10 < 20 saniye
B3: 21 saniye ve fazlası

EN 11612 C: ISO 6942 Radiant Heat Transfer
Procedure C – The radiant heat transfer test is mandatory for EN 11612:2015 and
optional for EN ISO 11611:2015. The test is the same for both standards, but the
classification is different. It is tested by holding the flame with a heat flow density of
20 kW/m2 on the clothes or parts of the dress such as fabric and accessories. The time
taken for a temperature rise of 24 °C (Celsius) on the back surface of the test specimen
is measured. At least level C1 must be achieved.

EN 11612 C: ISO 6942 Radyan Isı Transferi
Prosedür C – Radyan ısı transferi testi EN 11612:2015 standardı için zorunlu,
EN ISO 11611:2015 standardı için opsiyoneldir. Her iki standart için de test aynı
fakat sınıflandırması farklıdır. 20 kW/m2 ısı akış yoğunluğundaki alevin elbise veya
elbisenin kumaşı, aksesuarı gibi parçalarının üzerine tutulması yöntemiyle test
edilir. Test numunesinin arka yüzeyindeki 24 °C (santigrat) derecelik ısı artışı için
geçen süre ölçülür. En az C1 seviyesine ulaşılmalıdır.

C1: 7 < 20 seconds
C2: 20 < 50 seconds
C3: 50 < 95 seconds
C4: 95 seconds or more

C1: 7 < 20 saniye
C2: 20 < 50 saniye
C3: 50 < 95 saniye
C4: 95 saniye ve fazlası

EN 11612 D and E: ISO 9185 Molten Metal Splash
Procedures D and E - Molten Metal Splash. In the molten metal spatter test (determining
levels D and E), D represents aluminium melt and E represents iron melt. The sample
fabric is stretched over the PVC film in a frame in the test setup. PVC film here represents
human skin, and any damage to the PVC film means that human skin will be damaged.
The test measures the amount of molten metal needed to damage the PVC film.

EN 11612 D ve E: ISO 9185 Erimiş Metal Sıçraması
Prosedür D ve E – Erimiş Metal Sıçraması. Erimiş metal sıçramaları (D ve E
seviyeleri belirleme) testinde, D alüminyum eriyiğini, E ise demir eriyiğini temsil
eder. Numune kumaş test düzeneğindeki bir çerçevede PVC film üzerine gerilir.
Buradaki PVC film insan derisini temsil etmektedir ve PVC film üzerinde oluşacak
bir hasar, insan derisinin zarar göreceği anlamına gelir. Test, PVC filmine zarar
vermek için gereken erimiş metal miktarını ölçer.

Classification for molten aluminum:
D1: 100 < 200 grams
D2: 200 < 350 grams
D3: 350 grams and more
Classification for molten iron:
E1: 60 < 120 grams
E2: 120 < 200 grams
E3: 200 grams and more
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Erimiş alüminyum için sınıflandırma:
D1: 100 < 200 gram
D2: 200 < 350 gram
D3: 350 gram ve fazlası
Erimiş demir için sınıflandırma:
E1: 60 < 120 gram
E2: 120 < 200 gram
E3: 200 gram ve fazlası

EN 11612 F: ISO 12127 Contact Temperature
Procedure F - Contact Heat. The optional contact temperature test is the test of
measuring the time taken for the temperature increase of 10 degrees Celsius
on the back surface of the fabric, which is contacted with the metal plate at a
temperature of 250 degrees Celsius. At least an F1 level must be achieved. The
test results may vary depending on fabric weight and fibre blend.
Classification for contact heat:
F1: 5 < 10 seconds
F2: 10 < 15 seconds s
F3: 15 seconds or more

EN 11611

EN 11612 F: ISO 12127 Kontakt Isı
Prosedür F – Kontakt Isı. Opsiyonel kontak ısısı testinde 250 santigrat derecelik
sıcaklıktaki metal plakaya temas ettirilen kumaşın arka yüzeyindeki 10 santigrat
derecelik ısı artışı için geçen sürenin ölçülmesi testidir. En az F1 seviyesine
ulaşılmalıdır. Test sonucu, kumaş ağırlığı ve elyaf karışımına göre değişebilir.
Kontakt ısı için sınıflandırılma:
F1: 5 < 10 saniye
F2: 10 < 15 saniye s
F3: 15 saniye ve fazlası

Other testing standards:
EN 14116: Covers the performance characteristics of materials used in
protective clothing regarding limited flame spread.
EN 469: Protective clothing for firefighters
ISO 13934-1: Tensile strength
ISO 13937-2: Tear strength
ISO 5077: Dimensional stability
ISO 17493: Heat resistance

Diğer test standartları:
EN 14116: Koruyucu giysilerde kullanılan malzemelerin sınırlı alev yayma ile
ilgili performans özelliklerini kapsar.
EN 469: İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler
ISO 13934-1: Çekme mukavemeti
ISO 13937-2: Yırtılma mukavemeti
ISO 5077: Boyut dengeliliği
ISO 17493: Isı direnci

EN 11611: Protective Clothing - Protective
Clothing for Welding and Related Processes

EN 11611: Koruyucu Giysiler - Kaynak ve ilgili
İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

This tip is used for protection against small metals, short-term heat by flame,
radiant heat. Clothes used in this international standard and similar works
(other than hand welding) use minimum basic equipment and test methods. This
standard defines two classes of specific performance products.

Bu tip koruyucu giysiler kullanıcıyı küçük erimiş metal sıçramalarına, alevle kısa
süre temasa, radyan ısılara karşı korumak amaçlıdır. Bu uluslararası standart
kaynak ve benzeri işlerde kullanılan (el koruması hariç) koruyucu giysilerin
minimum temel gerekliliklerini ve test metotlarını tanımlar. Bu standart spesifik
performans gereksinimli iki sınıf tanımlamaktadır.

•Class 1, protection against commonly used and less hazardous welding and
similar processes that cause radiant heat.
•Class 2, protection against high level and more dangerous welding and similar
processes that cause radiant heat.
EN ISO 116 11 removes the fronts and lower parts of protective schools, schools
and their fronts. There are a number of other designs for use for purchasing
droplets found anywhere on clothing. Testing is not encouraged according to the
manufacturer’s care label.
In terms of necessity:
• Tensile Strength (must be at least 400 N)
• Tear Strength (must be at least 20 N)
• Strength in the List
• Stitch Strength
• Dimensional Change
• Leather Requirements
• Limited Flame Spread (A1 + A2)
• Molten Droplets
• Heat Transfer (Radiation)
• Electrical Resistance
* This bookcase and not made on the seams.

•Class 1, düşük seviyeli sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha az tehlikeli
kaynak ve benzeri işlemlere karşı koruma.
•Class 2, yüksek seviyeli sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha tehlikeli
kaynak ve benzeri işlemlere karşı koruma.
EN ISO 11611 koruyucu giysinin vücudun üst ve alt kısmını, enseyi, kolları ve
bacakları tamamen kapatmasını gerektirmektedir. Giysi üzerinde herhangi bir
yerde erimiş damlacıkların bulunmasını önlemek için takip edilmesi gereken bir
takım başka tasarım gereksinimleri vardır. Test, imalatçının bakım etiketine göre
önceden işlenmiş bileşenler üzerinde yapılmalıdır.
Yapılması gereken testler aşağıdaki gibidir:
• Çekme Mukavemeti (en az 400 N olmalıdır)
• Yırtılma Mukavemeti (en az 20 N olmalıdır)
• Patlama Mukavemeti
• Dikiş Mukavemeti
• Boyutsal Değişim
• Deri Gereksinimleri
• Sınırlı Alev Yayılımı (A1 + A2)
• Erimiş Damlacıklar
• Isı Transferi (Radyasyon)
• Elektrik Direnci
* Bu testler kumaş ve dikişler üzerinde yapılmalıdır.
Performance Level / Performans Seviyesi

Test Type and Reference Standards / Test Tipi ve Referans Standartları

Class 1

Class 2

Effect of molten metal (burr) splashes (droplets: g)
Eriyik metal (çapak) sıçramalarının etkisi (damlacıklar: g)

ISO 9150

> 15 g

> 25 g

Radiant Heat Transfer (rays)
Radyan Isı Transferi (ışınlar)

ISO 6942

RHTI 24 > 7 s

RHTI 24 > 16 s
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EN 1149: Protective Clothing
Electrostatic Properties

EN 1149: Koruyucu Giysiler
Elektrostatik Özellikler

This standard is used for protection against use, not for protection under
electrostatic conditions. In European standards, testing paths and specifications
for clothing in protective clothing are part of the standards. This standard
specifies the clothing to be worn, the clothing to be worn, and the design features.
These requirements can have high lightning enrichment weather conditions. This
standard is not applicable to maintenance versus use.

Bu standart deşarj tehlikesinden korunmayı sağlayan kıyafetlerde, elektrostatik
gereklilikleri tanımlar, ana voltajdan korunmak için kullanılmaz. Bu Avrupa
Standardı, koruyucu giysilerdeki elektrostatik özellikler için test yöntemleri
ve gereksinimleri tanımlayan standartların bir parçasıdır. Bu standart yangın
çıkarabilecek boşalmalara karşı kullanılan giysilerin malzeme ve tasarım
gerekliliklerini tanımlar. Bu gereklilikler oksijen zengin alevlenebilirliği yüksek
atmosferik koşullarda yeterli olmayabilir. Bu standart şebeke voltajına karşı
kullanılan malzemelere uygulanamaz.

EN 1149 consists of:
EN 1149-1: Surface defining test method
EN 1149-2: Test method of electrical measurement of material (vertical step)
EN 1149-3: Test method for measurement of load (charge) attenuation
EN 1149-4: test (development)
EN 1149-5: Material performance and design.

EN 1149 aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
EN 1149-1: Yüzey direnci ölçümü test metodu
EN 1149-2: Materyalin elektrik direnci ölçümünün test metodu (düşey direnç)
EN 1149-3: Yük (şarj) zayıflaması ölçümünün test metodu
EN 1149-4: Giysi testi (geliştirme aşamasında)
EN 1149-5: Materyal performansı ve tasarım gereklilikleri.

Electrostatic emitter shielding may cover as unsuitable use in normal use.
Conductive parts (zippers, aids, etc.) are given by being covered by the material
intended for use.

Elektrostatik yayıcı koruyucu giysi, normal kullanım sırasında tüm uygun olmayan
malzemeleri kalıcı olarak kapsayabilecektir. İletken parçalar (fermuarlar,
düğmeler vb.) kullanım esnasında dış malzeme tarafından kaplanması şartıyla
izin verilir.

IEC 61482: Protective Clothing - Protective
Clothing Against Thermal Effect of Electric Arc

IEC 61482: Koruyucu Giysiler – Elektrik Arkının
Termal Etkisine Karşı Koruyucu Giyecek

This standard specifies the requirements and test methods for protective clothing
and materials used against the thermal effects of an electric arc. An electric arc
is a continuous electrical discharge of a high current between conductors that
produces very bright light and intense heat. The electric arc releases much more
energy on the surface of the protective clothing for a short time than an open
flame. Two international test methods have been developed to provide information
on the resistance of clothing to the thermal effects of electric arcs. Each method
gives different information. One or both must be done to comply with the standards.

Bu standart, bir elektrik arkının termal etkilerine karşı koruyucu giysilerin ve
kullanılan malzemelerin gereksinimleri ve test yöntemlerini belirtir. Elektrik arkı,
çok parlak ışık ve yoğun ısı üreten iletkenler arasında yüksek akımın sürekli bir
elektrik deşarjıdır. Elektrik arkı koruyucu giysinin yüzeyinde açık aleve oranla kısa
bir süre için çok daha fazla enerji açığa çıkartır. Giysilerin elektrik arklarının termal
etkilerine karşı direnci hakkında bilgi vermek için iki uluslararası test yöntemi
geliştirilmiştir. Her metot farklı bilgi verir. Standartlara uymak için biri veya ikisi
de yapılmalıdır.

Open Arc Method EN 61482-1-1
This test method aims to detect the ATPV (Arc Thermal Performance Value) or EBT
(Energy Breakopen Threshold) of the fabric. ATPV is the amount of energy (50%
probability) required to cause a 2nd-degree burn to pass through the material
before breaking. In other words, ATPV represents the maximum thermal energy
load per square centimetre of a fabric that can protect the user from 2nd-degree
burns. EBT is the amount of energy at which the material breaks (50% probability).
This is normally the upper limit of the fabric where the material loses its mechanical
resistance and the fibres are also damaged. Both ATPV and EBT are expressed in
calories per cm² (cal/cm²).

Açık Ark Metodu EN 61482-1-1
Bu test yöntemi, kumaşın ATPV’ sini (Ark Termal Performans Değeri) veya
EBT’sini (Enerji Breakopen Eşiği) tespit etmeyi amaçlamaktadır. ATPV, kırılma
öncesi malzemeden geçerek 2. derece yanmaya neden olmak için gerekli olan
enerji miktarıdır (% 50 olasılık). Diğer bir deyişle ATPV kullanıcıyı 2. derecede
yanık olmaktan koruyabilecek bir kumaşın her santimetre karesindeki maksimum
termal enerji yükünü temsil eder. EBT, malzemenin kırıldığı (%50 olasılık) enerjinin
miktarıdır. Bu normalde materyalin mekanik direncini kaybettiği ve liflerin de hasar
gördüğü kumaşın en üst limitidir. Hem ATPV hem de EBT cm² başına kalori olarak
ifade edilir (cal/cm²).

Box Test Method EN 61482-1-2
The fabric/dress is exposed to an electric arc for 0.5 seconds in a box bounded by
a special electrode arrangement. Class 1 - 4 kA is a current of the arc; Class 2 - 7
kA is a current of arc.

Kutu Test Yöntemi EN 61482-1-2
Kumaş/elbise özel elektrot düzeneği ile “sınırlanmış bir kutu içerisinde 0,5 saniye
elektrik arkına maruz bırakılır. Sınıf 1 - 4 kA arkın bir akımıdır; Sınıf 2 - 7 kA arkın
bir akımıdır.

• Class 1 – 4kA
• Class 2 – 7kA

• Class 1 – 4kA
• Class 2 – 7kA

EN 13034: Protective Clothing Against
Liquid Chemicals

EN 13034: Sıvı Kimyasal Maddelere
Karşı Koruyucu Giyecekler

Performance requirements for protective clothing provide limited protection
against liquid chemicals (equipment type 6 and type PB [6]) This standard
specify minimum requirements for limited use and limited reuse performance of
chemical protective clothing. Limited performance chemical protective clothing,
where exposure to light sprays, liquid aerosols or low pressure, low volume
splashes is likely where a full liquid permeability barrier (at a molecular level) is
not required. Intended for use in situations This standard covers both chemical
protective clothing (Type 6) and partial body protectors (Type 6B).

Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler
için performans kuralları (tip 6 ve tip PB [6] donanımı) Bu standart, kimyasal
maddelere karşı koruyucu giyeceklerin sınırlı kullanma ve sınırlı tekrar
kullanılabilme performansları için asgari kuralları kapsar. Sınırlı performansa
sahip, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler, tam bir sıvı geçirgenlik
bariyerinin (moleküler seviyede) gerekmediği hafif püskürmelere, sıvı aerosollere
veya düşük basınçlı, düşük hacimli sıçramalara maruz kalmanın muhtemel olduğu
durumlarda kullanım için amaçlanmıştır. Bu standart, kimyasal maddelere karşı
koruyucu giyecek takımı (Tip 6) ve kısmi vücut koruyucularının (Tip PB 6) her
ikisini de kapsar.

EN 469: Protective Clothing for Firefighters

EN 469: İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler

Performance rules for protective clothing for use in firefighting. This standard
is to plan minimum performance for apparel related to users used in firefighting
operations and aids such as rescue work, accidents. This European Standard
relates to the use and minimum performance specifications for the clothing worn
in their operation. Clothing should provide systemists with complete protection,
including the neck, wrists, arms and wrists. Even when you’re on the go, jackets
and shopping paths should endanger your safety.
Depending on the level of protection of human clothes according to the
EN 469 standard, two-level related:
Seviye 1 , Seviye 2
Level 2 garments must have a water moisture design.

EN 469 standardına göre itfaiyeci elbiseleri koruma seviyelerine bağlı
olarak iki seviye ile tanımlanmıştır:
Seviye 1 , Seviye 2
Seviye 2 Giysiler su geçirmez nem bariyerine sahip olmalıdır.

Tier 2 dresses provide higher performance than Tier 1 dresses and are marked
according to their performance level.
Something like “1” if the suit got a level 1 on any of the tests, even if it’s a level 2.
Regarding EN 469 benchmarking, on 4 different tests and in connection with
these tests are referred to as classes 1 and level 2. Also, a dress according to
these tests in the upper cabin.
• Xf – Isı Test Performansı: Alev
• Xr – Isı Testi Performansı: Işıma
• Y – Su geçirim direnci
• Z – Su Buharına Karşı Direnci

TEST

Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler için performans kuralları.
Bu standart, yangınla mücadele işlemleri ve kurtarma çalışması, felaketler
sırasındaki yardımlar gibi ilgili diğer faaliyetler sırasında giyilen koruyucu
giyecekler için asgari performans kurallarının seviyelerini kapsar. Bu Avrupa
Standardı yangın söndürme ve ilgili operasyonlar sırasında giyilen koruyucu
giysilerin minimum performans gerekliliklerini tanımlar. Giysiler itfaiyecilere,
gövde, boyun, bilekler dahil kollar ve bilekler dahil bacaklar olarak bütünlüklü
bir koruma sağlamalıdır. Hareket halindeyken bile ceket ve pantolon arasındaki
mesafe güvenliği tehlikeye atmamalıdır.

Seviye 2 elbiseler, Seviye 1 elbiselere göre daha yüksek performans sağlarlar ve
performans seviyelerine göre işaretlenirler.
Elbise testlerin herhangi birinden seviye 1 almışsa diğerleri seviye 2 olsa bile,
elbisenin seviyesinin “1” olduğu anlaşılır.
EN 469 standardı bu ayrımı temel olarak 4 farklı deney üzerinde gerçekleştirir
ve bu testlere bağlı olarak elbiseler seviye 1 ve seviye 2 olarak adlandırılır. Ayrıca
elbise üzerine yapılacak işaretleme bu testlere göre belirlenir.
• Xf – Isı Test Performansı: Alev
• Xr – Isı Testi Performansı: Işıma
• Y – Su geçirim direnci
• Z – Su Buharına Karşı Direnci

TEST METHOD
TEST METODU

PERFORMANCE LEVEL / PERFORMANS SEVİYESİ
LEVEL 1 / SEVİYE 1

MARKING /İŞARETLEME LEVEL 2 / SEVİYE 2

MARKING /İŞARETLEME

Heat Transfer - FLAME
Isı Transferi - ALEV

EN 367

HTI24 ≥ 9s
HTI24- HTI12 ≥ 3s

X f1

HTI24 ≥ 13s
HTI24- HTI12 ≥ 4s

Xf2

Heat Transfer - RADIANS
Isı Transferi - RADYAN

EN ISO 6942

HTI24 ≥ 10s
HTI24- HTI12 ≥ 3s

X r1

HTI24 ≥ 18s
HTI24- HTI12 ≥ 4s

Xr2

Resistance to Water Penetration
Su Nüfuziyetine Karşı Direnç

EN 20811

Seviye 1 < 20 kPa

Y1

Seviye 2 ≥ 20 kPa

Y2

Resistance to Water Infiltration
Su Buharı Geçirgenliği

EN 31092

30 m2Pa/W
< Seviye 1 < 45 m2Pa/W

Z1

< Seviye 2 ≤ 30 m2Pa/W

Z2
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Optimum Solution for Protection
in Multi-Hazard Workarea

OPTIMA
IMPROVED
Ultra light segmented heat

PA D D E D
KAPİ T ONEL İ

Zippered, concealed
detachable hood

Fermuarlı, gizli
çıkarılabilir kapüşon

transfer reflective tape
Ultra light segmentli
transfer baskılı reflektör

STOCK ITEM

585
gsm

Radio apparatus

Telsiz aparatı

Pen pocket

Kalem cebi

Fireproof zipper

Yanmaz fermuar

FR Segmented heat
transfer tape

Chest pockets

Göğüs cepleri

Yanmaz segmentli
baskı reflektör

Side pockets
Yan cepler

Adjustable cuffs

Ayarlanabilir manşetler

42007 OPTIMA PADDED LONG JACKET / OPTİMA KABAN
7

Fixed Flame Resistant Felt Lining
Aleve Dayanıklı Keçe Astar

60

Our padded long jacket is made from flame-resistant and anti-static fabrics. Certified to multiple
International Standards, Myform Technical Garment Range offers high-level safety without compromising
the comfort of employees in the workplace. Quality workmanship combined with premium fabric ensure
the garments maintain their new look wear after wear. The garments in the Myform Technical Garment
Range are stylish and practical.
Dolgulu uzun ceketimiz aleve dayanıklı ve antistatik kumaşlardan üretilmiştir. Birden fazla Uluslararası
Standartlara göre onaylanan Myform Teknik Giysi Yelpazesi, çalışanların iş yerindeki rahatlığından ödün
vermeden üst düzey güvenlik sunar. Kaliteli işçilik ve birinci sınıf kumaş, giysilerin giyildikten sonra yeni
görünümünü korumasını sağlar. Myform Teknik Giysi Yelpazesindeki giysiler şık ve pratiktir.
XS - 4XL

46

CE
CAT
III

Powerful Performance
Remarkable Comfort

Tehlikeli Çalışma Alanlarında Optimum Koruma
IMPROVED
Ultra light segmented heat

STOCK ITEM

transfer reflective tape
Ultra light segmentli
transfer baskılı reflektör

350
gsm

Fireproof zipper

Yanmaz fermuar

Chest pockets

Göğüs cepleri

FR Segmented heat
transfer tape

Yanmaz segmentli
baskı reflektör
Side pockets
Yan cepler

Press-Stud
adjustable cuffs
Çıt çıtlı ayarlı manşetler

Elastic waist structure

Elastik bel yapısı

42003 OPTIMA JACKET
4

60

Our jacket is made from flame-resistant and anti-static fabrics. Certified to multiple
International Standards, Myform Technical Garment Range offers high-level
safety without compromising the comfort of employees in the workplace. Quality
workmanship combined with premium fabric ensure the garments maintain their
new look wear after wear. The garments in the Myform Technical Garment Range are
stylish and practical.

OPTİMA MONT
Bu ceketimiz aleve dayanıklı ve antistatik kumaşlardan üretilmiştir. Birden fazla
Uluslararası Standartlara göre onaylanan Myform Teknik Giysi Yelpazesi, çalışanların
iş yerindeki rahatlığından ödün vermeden üst düzey güvenlik sunar. Kaliteli işçilik ve
birinci sınıf kumaş, giysilerin giyildikten sonra yeni görünümünü korumasını sağlar.
Myform Teknik Giysi Yelpazesindeki giysiler şık ve pratiktir.

XS - 4XL

CE
CAT
III

Güçlü Performans
Olağanüstü Konfor
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OPTIMA

Optimum Solution for Protection in
Welding and Assembly Processes

IMPROVED
Ultra light segmented heat
transfer reflective tape

STOCK ITEM

Non-combustible
segmentprint reflector

350
gsm

Yanmaz segmentli
baskı reflektör

Fireproof zipper

KAYNAK ENDÜSTRISI IÇIN TASARLANDI

Yanmaz fermuar

Chest pockets

Göğüs cepleri

42009 OPTIMA JACKET / OPTİMA CEKET
2

60

Our jacket is made from flame-resistant and anti-static fabrics. Certified to multiple International Standards, Myform Technical
Garment Range offers high-level safety without compromising the comfort of employees in the workplace. Especially being
designed for Welding and Assembly working conditions. Quality workmanship combined with premium fabric ensure the
garments maintain their new look wear after wear.
Ceketimiz aleve dayanıklı ve antistatik kumaşlardan üretilmiştir. Birden fazla Uluslararası Standart tarafından onaylanan Myform Teknik
Giysi Yelpazesi, çalışanların iş yerindeki rahatlığından ödün vermeden üst düzey güvenlik sunar. Özellikle Kaynak ve Montaj çalışma
koşulları için tasarlanmıştır. Kaliteli işçilik ve birinci sınıf kumaş, giysilerin giyildikten sonra yeni görünümünü korumasını sağlar.
XS - 4XL
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CE
CAT
III

Powerful Performance
Remarkable Comfort

Lightweight Flame Resistant Protection
STOCK ITEM

160
gsm

Supported
arm structure

Chest pockets

Destekli
kol yapısı

Göğüs cepleri

42001 FLAME SH ARC SHIRT
FLAME SH ARK GÖMLEK
2

40

Offering a more formal look, this lightweight long sleeve shirt provides
protection against heat, flame, anti-static hazards. Concealed button
front closure enhances the professional look while offering maximum FR
protection and all-day comfort.
Daha resmi bir görünüm sunan bu hafif uzun kollu gömlek, ısıya, aleve, anti
statik tehlikelere karşı koruma sağlar. Gizli düğmeli ön kapama, maksimum FR
koruması ve gün boyu konfor sunarken profesyonel görünümü geliştirir.

Inherently
Flame Resistant

XS - 4XL

CE
CAT
III

Güçlü Performans
Olağanüstü Konfor
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Inherently
Flame Resistant

230
gsm
STOCK ITEM

42004 POLO FLAME FR 230
SWEATSHIRT

YÜKSEK PERFORMANS MAKSIMUM KONFOR

40

The lightweight, modacrylic fabric provides
more comfort and protection. Features include
concealed front button opening, the collar and
ribbed cuffs.
Hafif, modakrilik kumaş daha fazla konfor ve
koruma sağlar. Özellikler arasında gizli ön düğme
açıklığı, yaka ve fitilli manşetler bulunur.
XS - 4XL

CE
CAT
III

STOCK ITEM

Inherently
Flame Resistant
42008 FLAMEPROOF BALACLAVA
40

Made from Inherently flame resistant and antistatic fabric. The
fabric provides ARC1 protection against the thermal hazard of the
electric arc and the cotton content gives extra comfort against the
skin. The appropriate solution when both protection and comfort
are required
Doğal olarak aleve dayanıklı ve antistatik kumaştan yapılmıştır.
Kumaş, elektrik arkının termal tehlikesine karşı ARC1 koruması sağlar
ve pamuk içeriği cilde karşı ekstra rahatlık sağlar. Hem koruma hem
de konfor gerekli olduğunda uygun çözüm.
Standard size / Standart beden

CE
CAT
III
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The Perfect Balance of Design, Comfort and Protection

Optimum Solution for Protection
in Multi-Hazard Workarea
350
gsm
STOCK ITEM

IMPROVED
Ultra light segmented heat
transfer reflective tape
Ultra light segmentli
transfer baskılı reflektör

Elastic waist structure

Elastik bel yapısı

Side pockets
Yan cepler

Back pockets
Arka cepler

Cargo pocket

Kargo cebi

FR Segmented heat
transfer tape

Yanmaz segmentli
baskı reflektör

42002 OPTIMA TROUSERS/ OPTİMA PANTOLON
5

60

These pants are made of flame-resistant fabric. Certified to
multiple international standards, the Myform Tecnich apparel
range offers guaranteed safety in the workplace. Quality
craftsmanship and premium fabric ensure garments retain their
new look after wearing. The clothes in the Myform Technic series
are stylish and practical.
Bu pantolon aleve dayanıklı kumaştan yapılmıştır. Birden fazla
uluslararası standarda göre sertifikalandırılmış Myform Tecnich giysi
yelpazesi, işyerinde garantili güvenlik sunar. Kaliteli işçilik ve birinci
sınıf kumaş, giysilerin giyildikten sonra yeni görünümünü korumasını
sağlar. Myform Technic serisindeki giysiler şık ve pratiktir.
XS - 4XL

CE
CAT
III

Tasarım, Konfor ve Korumanın
Mükemmel Dengesi
51

We enable
professionals to be
great at what they do,
Any work, anywhere.
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.

High-quality poly-cotton and
cotton-rich workwear fabrics
Professional workwear made with Tecawork® Poly-cotton
and cotton-rich workwear fabrics are designed to exceed
today’s market requirements:
Comfortable
Breathable
Flexible
Crease recovery
Liquid splashes (covered in norm EN 13034)
High visibility (covered in norm EN ISO 20471)
Industrial launderable
Colourfast
Durable
This fabric collection rank all stars for the requirements for
workwear fabrics developed by European Textile Services
Association (ETSA).

Suitable for a wide range of sectors
Professional workwear made with Tecawork® Poly-cotton
and cotton-rich fabrics are used in a variety of industries,
including:
Healthcare
Automotive
Construction
Retail
Transport
Many more

Myform iş elbiseleri Tencate
Kumaşlarının Türkiye Distribütörüdür,
Myform, Plus Workwear ürün
gruplarında bu kumaşları
kullanmaktadır.

Her yerde, her koşulda.
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.

Yüksek kaliteli poli-pamuk ve pamuk
açısından zengin iş giysisi kumaşları
Tecawork® Poly-pamuk ve pamuk açısından zengin iş giysisi
kumaşlarıyla yapılan profesyonel iş kıyafetleri, günümüzün
pazar gereksinimlerini aşacak şekilde tasarlanmıştır:
Rahat
Nefes alabilir
Esnek
Kırışıklık giderme
Sıvı sıçramaları (Norm EN 13034 kapsamındadır)
Yüksek görünürlük (EN ISO 20471 normu kapsamındadır)
Endüstriyel yıkanabilir
Solmaz
Dayanıklı
Bu kumaş koleksiyonu, Avrupa Tekstil Hizmetleri Birliği
(ETSA) tarafından geliştirilen iş giysisi kumaş gereksinimleri
için tüm yıldızları sıralıyor.

Çok çeşitli sektörler için uygundur
Tecawork® Poly-pamuk ve pamuk açısından zengin
kumaşlarla yapılan profesyonel iş kıyafetleri, aşağıdakiler de
dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır:
Sağlık hizmeti
Otomotiv
Yapı
Perakende
Ulaşım
Daha birçok sektörde

OLYMPUS TROUSERS

245
gsm

PERFORMANCE

1

WORKWEAR
STOCK ITEM

FABRIC INFORMATION
KUMAŞ BİLGİSİ
For decades, workers around the world
have been wearing Tecawork ® polycotton 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.
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.

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.

R
SUITABLE FO

65% Polyester, %35 Cotton 245 gsm
XS - 4XL
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%100 Comfort and Durability / %100 Konfor ve Dayanıklılık

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
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METRON

PERFORMANCE WORKWEAR

FABRIC INFORMATION
KUMAŞ BİLGİSİ

245
gsm

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.

STOCK ITEM

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.

Phone pocket

Telefon cebi

Chest pocket

Göğüs cebi

Pen pockets

Kalem cepleri

Zipper pocket

Fermuarlı cep

Radio ring

Telsiz halkası

Deep inner pocket
with zipper

Fermuarlı derin iç cep

Side pockets
Yan cepler
Metres pocket

Metre cebi

Deep pocket structure with
zipper on both sides on the back
of the vest It is quite functional.
Yeleğin arka kısmında bulunan her iki
taraftaki fermuarlı derin cep yapısı
oldukça fonksiyoneldir.

9140
13

METRON VEST / METRON YELEK

Metron vest offers practical use and an original look to its wearer.
These long-lasting vest are suitable for industrial washing conditions,
with many useful pockets and safe storage space. Myform plus collection
It is an indispensable part of the family.
Metron yelek kullanıcısına pratik kullanım ve özgün bir görünüm sunar.
Birçok kullanışlı cebi ile güvenli saklama alanıyla birlikte uzun ömürlü bu yelek
endüstriyel yıkama şartlarına uygundur. Myform plus collection
ailesinin vazgeçilmez parçasıdır.
%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
XS - 4XL

SUITABLE FO

56

R

Tecawork Kumaş ile Üstün Konfor ve Performans

Deep pocket
structure
Derin cep yapısı

PLUS WORKWEAR

245
gsm
STOCK ITEM

Side pockets
Yan cepler

Myform Metron Plus Collection is produced
with high quality Tencate fabrics for superior
comfort and practicality. Soft textured 65%
polyester, 35% cotton fabrics are long-lasting
and provide a stylish look. While polyester
brings durability to clothes, the cotton ratio
ensures a high degree of washing. Each piece
of the collection has multi-functional pockets
designed according to your needs and many
useful features.
Myform Metron Plus Koleksiyonu yüksek kaliteli
Tencate kumaşlarla üstün konfor ve pratiklik için
üretilmiştir. Yumuşak dokulu %65 polyester, %35

Triple stitch

Üçlü dikiş yapısı

Pen Pockets
Kalem cepleri

pamuk kumaşlar uzun ömürlüdür ve şık bir görünüm
sağlar. Polyester giysilere sağlamlığı getirirken,
pamuk oranı ise yüksek derecede yıkanmayı
sağlar. Koleksiyonun her bir parçası ihtiyaçlarınıza
göre dizayn edilmiş multi-fonksiyonel ceplere ve
kullanışlı birçok özelliklere sahiptir.

Multiple Cargo
Pockets on Left Leg
Çoklu Kargo Cebi

Cargo pocket

Kargo cebi

Hidden knee
pad pockets

Gizli dizlik
ile kullanım

Radio ring

Telsiz halkası

Elastic waist structure

Elastik bel yapısı

Back pockets
Arka cepler

Adjustable
wide cuffs

2146
8

METRON TROUSERS / METRON PANTOLON

Metron trousers are unique, practical and have a special cut. It offers safe
storage space with many useful pockets. These long-lasting trousers are
suitable for industrial washing conditions. It is an indispensable part of the
Myform plus collection family.
Metron pantolon özgün, pratik ve özel kesimlidir. Birçok kullanışlı cebi ile güvenli
saklama alanı sunar. Uzun ömürlü bu pantolon endüstriyel yıkama şartlarına
uygundur. Myform plus collection ailesinin vazgeçilmez parçasıdır.

Ayarlanabilir
geniş Manşetler

R
SUITABLE FO

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

%100 Konfor ve Dayanıklılık
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%100 Comfort and Durability / %100 Konfor ve Dayanıklılık

OSAKA

PRACTICAL & VERSATILE

FABRIC INFORMATION
KUMAŞ BİLGİSİ
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.
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.

Chest pocket

Göğüs cebi

Phone pocket

Telefon cebi

Pen pockets

Zipper pocket

Kalem cepleri

Fermuarlı cep

Radio ring

Telsiz halkası

Side pockets
Yan cepler

Tool pockets
Alet cepleri

245
gsm
STOCK ITEM

9141
10

OSAKA VEST / OSAKA YELEK
The Osaka vest offers practical use and a unique look to its wearer.
This long-lasting vest, with its many useful pockets and safe storage
space, is suitable for industrial washing conditions. Robust Oxford
fabric is used for wear zones. It is an indispensable part of the Myform
plus collection family.
Osaka yelek kullanıcısına pratik kullanım ve özgün bir görünüm sunar.
Birçok kullanışlı cebi ile güvenli saklama alanıyla birlikte uzun ömürlü
bu yelek endüstriyel yıkama şartlarına uygundur. Aşınma bölgelerini
sağlamlaştırmak için 300D Oxford kumaş kullanılmıştır. Myform plus
collection ailesinin vazgeçilmez parçasıdır.
%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
%100 Polyester 300D Oxford / 190 gsm
XS - 4XL

SUITABLE FO

58

R

Oxford Contrast Offers Maximum Abrasion Resistance

PLUS WORKWEAR

Elastic waist structure

Elastik bel yapısı

Side pockets
Yan cepler

Zipper pockets

Fermuarlı cepler

Hammer attachment

Cekiç aparatı

Cargo pocket

Kargo cebi

245
gsm
STOCK ITEM

Myform Osaka Plus Collection is produced
with high quality Tencate fabrics for superior
comfort and practicality. Soft textured 65%
polyester, 35% cotton fabrics are long-lasting
and provide a stylish look. While polyester
brings durability to clothes, the cotton ratio
ensures high degree of washing. Robust 300D
Oxford cloth reinforced for wear zones. Each
piece of the collection has multi-functional
pockets designed according to your needs and
many useful features.
Myform Osaka Plus Koleksiyonu yüksek kaliteli
Tencate kumaşlarla üstün konfor ve pratiklik için
üretilmiştir. Yumuşak dokulu %65 polyester, %35
pamuk kumaşlar uzun ömürlüdür ve şık bir görünüm
sağlar. Polyester giysilere sağlamlığı getirirken,
pamuk oranı ise yüksek derecede yıkanmayı
sağlar. Aşınma bölgeleri için 300D Oxford kumaş
takviye edilmiştir. Koleksiyonun her bir parçası
ihtiyaçlarınıza göre dizayn edilmiş multi-fonksiyonel
ceplere ve kullanışlı birçok özelliklere sahiptir.

Metres pocket

Metre cebi

Hidden knee
pad pockets

Gizli dizlik
ile kullanım

Back pockets
Arka cepler
Rule pocket
Kumpas cebi

2147
9

OSAKA TROUSERS / OSAKA PANTOLON

Osaka trousers are stylish and durable. It offers practical use and an original
appearance to its user. It has a secure storage area with many useful pockets.
Robust 300D Oxford cloth reinforced for wear zones. These long-lasting
trousers are suitable for industrial washing conditions. It is an indispensable
part of the Myform plus collection family.
Osaka pantolon şık ve uzun ömürlüdür. Kullanıcısına pratik kullanım ve özgün
bir görünüm sunar. Birçok kullanışlı cebi ile güvenli saklama alanına sahiptir.
Aşınma bölgelerini sağlamlaşırmak için 300D Oxford kumaş takviye edilmiştir.
Uzun ömürlü bu pantolon endüstriyel yıkama şartlarına uygundur. Myform plus
collection ailesinin vazgeçilmez parçasıdır.

SUITABLE FO

R

%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
%100 Polyester 300D Oxford / 190 gsm
XS - 4XL

Ergonomik ve Fonksiyonel Tasarım

59

PALMIRA PLUS

245
gsm

FABRIC INFORMATION
KUMAŞ BİLGİSİ
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.
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.

STOCK ITEM

Phone pocket

Telefon cebi

Chest pocket

Pen pockets

Göğüs cebi

Kalem cepleri

Deep inner pocket
with zipper

Radio ring

Fermuarlı derin iç cep

Telsiz halkası

Side pockets
Yan cepler

Grey- Navy
Gri - Lacivert

9136

EXCELLENT WORKING COMFORT

6

60

PALMIRA PLUS VEST / PALMİRA PLUS YELEK
Palmira vest offers practical use and a stylish look to its wearer. It has a secure storage area
with many useful pockets. It is made of Tencate fabric and is suitable for industrial washing
conditions. It is among the most preferred products of the Myform Plus Collection family.
Palmira yelek kullanıcısına pratik kullanım ve şık bir görünüm sunar. Birçok kullanışlı cebi ile
güvenli saklama alanına sahiptir. Tencate kumaştan üretilmiş olup endüstriyel yıkama şartlarına
uygundur. Myform Plus Collection ailesinin en çok tercih edilen ürünleri arasındadır.
%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
XS - 4XL

2141
Grey- Navy
Gri - Lacivert

R
SUITABLE FO

Functional, Stylish and Durable
245
gsm
STOCK ITEM

PLUS WORKWEAR
Myform Palmira Plus Collection is produced
with high quality Tencate fabrics for superior
comfort and practicality. Soft textured 65%
polyester, 35% cotton fabrics are long-lasting
and provide a stylish look. It is among the most
preferred products of the industry. Each piece
of the collection has multi-functional pockets
designed according to your needs and many
useful features.
Myform Palmira Plus Koleksiyonu yüksek kaliteli
Tencate kumaşlarla üstün konfor ve pratiklik için
üretilmiştir. Yumuşak dokulu %65 polyester,
%35 pamuk kumaşlar uzun ömürlüdür ve şık bir
görünüm sağlar. Sektörün en çok tercih edilen
ürünleri arasındadır. Koleksiyonun her bir parçası
ihtiyaçlarınıza göre dizayn edilmiş multi-fonksiyonel
ceplere ve kullanışlı birçok özelliklere sahiptir.

Elastic waist structure

9136

Side pockets
Yan cepler

Navy- Grey
Lacivert - Gri

Cargo pocket

Back pockets
Arka cepler

Kargo cebi

Rule pocket
Kumpas cebi

Reflective tape
Reflektif şerit

Navy- Grey
Lacivert - Gri

2141
8

PALMIRA PLUS TROUSERS / PALMİRA PLUS PANTOLON
Palmira plus trousers offer practical use and a stylish look to the wearer. It has a safe
storage area with many useful pockets. Made of Tencate fabric, these trousers are suitable
for industrial washing conditions. It is among the most preferred products of the Myform
Plus Collection family.
Palmira plus pantolon kullanıcısına pratik kullanım ve şık bir görünüm sunar. Birçok kullanışlı cebi
ile güvenli saklama alanına sahiptir.Tencate kumaştan üretilen bu pantolon endüstriyel yıkama
şartlarına uygundur. Myform Plus Collection ailesinin en çok tercih edilen ürünleri arasındadır.

SUITABLE FO

R

EXCELLENT CHOICE CORPORATE COLOURS

Elastik bel yapısı

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

Fonksiyonel, Şık ve Dayanıklı

61

CAMPER

BENZERSİZ FONKSİYONEL CEPLER

MORE DETAILS

MULTI FUNCTIONAL POCKETS

STOCK ITEM

62

245
gsm

Segmented heat
transfer tape

Segmentli baskı
reflektör

Segmented heat
transfer tape

Segmentli baskı
reflektör

Chest pocket

Göğüs cebi

Radio ring

Telsiz halkası
Deep zippered pockets
Fermuarlı derin cepler

Phone pocket
Telefon cebi

Tool pockets
Alet cepleri

9139
10

CAMPER VEST / CAMPER YELEK
This vest is made of special Tencate fabric and its multiple pockets are highly
functional. It offers many uses with its zippered, snap fastener and velcro
pockets. With its robust and contemporary design, it is ideal for your active
workdays in all harsh conditions.
Bu yelek özel Tencate kumaştan üretilmiş olup çoklu cepleri oldukça fonksiyonludur.
Fermuarlı, çıtçıtlı ve cırtlı cepleri ile birçok kullanım alanı sunar. Sağlam ve çağdaş
dizaynı ile tüm ağır koşullarda, aktif iş günleriniz için idealdir.
%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
XS - 4XL

SUITABLE FO
Deep zippered pockets
Fermuarlı derin cepler

Çok Amaçlı - Fonksiyonlu Yelek

R

LOOPUS EXCELLENT WORKING COMFORT

PLUS
PLUSWORKWEAR
collection

STOCK ITEM

245
gsm

Elastic waist structure

Elastik bel yapısı

Side pockets
Yan cepler

FABRIC INFORMATION
KUMAŞ BİLGİSİ

Cargo pocket

Kargo cebi

Reflective tape
Reflektif şerit

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.
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.

Back pocket
Arka cep

Navy
Lacivert

Rule pocket
Kumpas cebi

Grey
Gri

2152
5

LOOPUS TROUSERS / LOOPUS PANTOLON

These trousers are designed with high-quality TENCATE fabrics suitable for industrial
washing. It is among our unrivaled and most preferred products with its compliance
with OEKO-TEX standards, multiple pockets and solid sewing structure.
Bu pantolon endüstriyel yıkamaya uygun, yüksek kaliteli TENCATE kumaş ile dizayn
edilmiştir. OEKO-TEX standartlarına uygunluğu, çoklu cepleri ve sağlam dikiş yapısıyla
rakipsiz ve en çok tercih edilen ürünlerimiz arasındadır.
%65 Polyester %35 Cotton /245 gsm
XS - 4XL

R
SUITABLE FO

Fonksiyonel, Şık ve Dayanıklı

63

MASTER

It offers unique usage to its users with different colour options. With its functional and comfortable structure,
it is the ideal uniform option for many business sectors. It increases your mobility with its wide-secure pocket
structure, velcro waist design, reflective bands, ergonomic design.

245
gsm
Reflective tape
Reflektif şerit

STOCK ITEM

Chest pockets

Multiple
Chest Pockets
Çoklu Göğüs Cebi

Göğüs cepleri

Reflective piping
Reflektif biye

Side pockets
Yan cepler
Hook & loop
adjustable cuffs
Cırtlı ayarlanabilir
manşetler

Side pockets
Yan cepler

Navy - Royal blue
Lacivert - Saks mavi

Elastic waist structure

Elastik bel yapısı
Side pockets
Yan cepler

Pleated for
easy move
Hareket kolaylığı
için körük

Reflective piping
Reflektif biye
Rule pocket
Kumpas cebi

Reflective tape
Reflektif şerit

Multiple
arm pockets
Çoklu kol cebi

Multiple Cargo
Pockets on Left Leg
Çoklu Kargo Cebi

Reflective tape
Reflektif şerit
Hook & loop
adjustable waist
Cırtlı ayarlanabilir bel

Navy - Red
Lacivert - Kırmızı

64

Fonksiyonellik ve Tasarım bir arada

Farklı renk seçenekleri ile kullanıcısına eşsiz kullanım sunar. Fonksiyonel ve konforlu yapısıyla birçok iş sektörü için ideal üniforma
seçeneği oluşturmaktadır. Geniş- güvenli cep yapısı, cırt bantlı bel dizaynı, reflektif bantları, ergonomik dizaynı ile hareket
kabiliyetinizi artırır.

WORKWEAR iş elbiseleri

245
gsm

MORE DETAILS

Grey - Red
Gri - Kırmızı

5117
8
9

Grey - Royal blue
Gri - Saks mavi

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

Combines Function & Style

STOCK ITEM

MASTER SET / MASTER TAKIM
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 maximum performance with its
wide-secure pocket structure, 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. Fonksiyonel, konforlu ve ergonomik yapısıyla rahat çalışmanızı sağlar.
Geniş - güvenli cep yapısı, cırt bantlı bel dizaynı, reflektif bantları ve kurumsal renk
seçenekleriyle maksimum performans sağlar.
%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
XS - 4XL

Herkes için ideal kombinasyon

65

OLIMPIA
The stylish colors offered are perfect
for corporate branding. Each garment
has multi-pocket storage. The product
has been carefully designed to be
useful in all work areas.
Sunulan şık renkler kurumsal
markalaşma için mükemmeldir. Her
giysi, çok cepli saklama alanına sahiptir.
Ürün tüm çalışma alanlarında kullanışlı
olacak şekilde özenle tasarlanmıştır.

Chest pockets

Pen pocket
Kalem cebi

Göğüs cepleri

Comfortable and lightweight.
Allowing ease of movement while
working.
Rahat ve hafif. Çalışırken hareket
kolaylığı sağlar.
Safety design with increased visibility
with reflective tapes.
Reflektif bantlarla görünürlüğü arttırılmış
güvenlikli tasarım.

Reflective tape
Reflektif şerit
Side pockets
Yan cepler

Press-Stud
adjustable cuffs
Çıt çıtlı ayarlı manşetler

Elastic waist structure

Elastik bel yapısı

Elastic waist structure
Side pockets
Yan cepler

Elastik bel yapısı

Back pocket
Arka cep
Cargo Pocket
Kargo Cebi

Rule pocket
Kumpas cebi

245
gsm
5121
5
5

Reflective tape
Reflektif şerit

STOCK ITEM

OLIMPIA SET
OLİMPİA TAKIM
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
maximum performance with its wide secure
pocket structure, elastic waist structure,
reflective bands and contrast colour options.
Bu takımlar sizlere tüm hava koşullarında
pratik kullanım ve özgün bir görünüm
sağlamak için dizayn edilmiştir. Fonksiyonel,
konforlu ve ergonomik yapısıyla rahat
çalışmanızı sağlar. Geniş güvenli cep yapısı,
elastik bel yapısı, reflektif bantları ve kontrast
renk seçenekleriyle maksimum performans
sağlar.
%65 Polyester %35 Cotton
245 gsm
XS - 4XL

66

Great choice of outstanding colourways

WORKWEAR iş elbiseleri

C O N T R A S T COLOURING

EXCELLENT CHOICE & CORPORATE COLOURS

Navy - Royal blue
Lacivert - Saks mavi

Grey - Red
Gri - Kırmızı

Grey - Black
Gri - Siyah
Navy - Red
Lacivert - Kırmızı

Geniş renk seçenekleri ile mükemmel seçim

67

MULTI

STOCK ITEM

245
gsm

The stylish colors offered are perfect
for corporate branding. Each garment
has multi-pocket storage. The product
has been carefully designed to be
useful in all work areas.
Sunulan şık renkler kurumsal
markalaşma için mükemmeldir. Her
giysi, çok cepli saklama alanına sahiptir.
Ürün tüm çalışma alanlarında kullanışlı
olacak şekilde özenle tasarlanmıştır.
Comfortable and lightweight.
Allowing ease of movement while
working.
Rahat ve hafif.Çalışırken hareket
kolaylığı sağlar.

Reflective tape
Reflektif şerit

Multi chest pockets

Chest pockets

Çoklu Göğüs cepleri

Göğüs cepleri

Deep inner pocket
with zipper

Radio ring

Fermuarlı derin iç cep

Telsiz halkası

Side pockets
Yan cepler
Meter pocket

Metre cebi

Navy - Red
Lacivert - Kırmızı

9137
6

Side pockets
Yan cepler

MULTI VEST / MULTİ YELEK

It is designed for multi-purpose use in different working
conditions. It is produced from special poly-cotton fabrics
for comfort and durability.
Farklı çalışma koşullarında çok amaçlı kullanılmak üzere
dizayn edilmiştir. Konfor ve sağlamlık için özel polikoton
kumaşlardan üretilmiştir.
%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
XS - 4XL

Cargo pocket

Kargo cebi

STOCK ITEM

245
gsm

Tool pockets
Alet cepleri

2143
7

Navy - Red
Lacivert - Kırmızı

68

MULTI TROUSERS / MULTİ PANTOLON
It is designed for multi-purpose use in different working conditions. It is
produced from special poly-cotton fabrics for comfort and durability.
Farklı çalışma koşullarında çok amaçlı kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.
Konfor ve sağlamlık için özel polikoton kumaşlardan üretilmiştir.
%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
XS - 4XL

Polycotton fabric for superior comfort and durability

STOCK ITEM

245
gsm

9137
Grey - Royal blue
Gri - Saks mavi

Gusseted side pockets
Körüklü yan cepler

Multiple cargo
pockets on Left Leg
Çoklu Kargo Cebi

STOCK ITEM

245
gsm

Combines Function & Style

Çok Amaçlı - Fonksiyonel Takım

WORKWEAR iş elbiseleri

Back pocket with flaps
Kapaklı arka cepleri

Cargo pocket

Kargo cebi

MORE DETAILS

2143

Grey - Royal blue
Gri - Saks mavi

Süper konfor ve sağlamlık için polikoton kumaş

69

WINTO

This range of cleverly crafted traditional designs have been constructed
using 100% cotton premium fabric. High-quality materials combined
with comfort, strength and durability, makes these garments a practical
choice for all your workwear needs in cold working area.

Akıllıca hazırlanmış bu geleneksel tasarım yelpazesi, %100 pamuklu
birinci sınıf kumaş kullanılarak yapılmıştır. Konfor, güç ve dayanıklılık ile
birleşen yüksek kaliteli malzemeler, bu giysileri soğuk çalışma alanındaki
tüm iş kıyafeti ihtiyaçlarınız için pratik bir seçim haline getirir.

PA D D E D
KAPİ T ONEL İ

STOCK ITEM

600
gsm

Reflective tape
Reflektif şerit
Chest pockets

Göğüs cepleri

Pen pocket
Kalem cebi

Buttom pockets
Alt cepler
Ribbed cuffs

Ribanalı Manşetler

4111
6

WINTO PARKA / WİNTO KABAN

This coat is perfect for the winter months. It has a special inner
filling material to keep you warm in cold weather conditions and to
provide extra heat. With its comfortable and light structure, it is very
ergonomic and never restricts your mobility. It considers elegance
and comfort in your working life with its multi-pocket structure,
ease of use and different colour options.
Bu kaban kış ayları için idealdir. Soğuk hava şartlarında sizi sıcak tutacak,
ekstra ısı sağlaması için özel iç dolgu malzemesine sahiptir. Konforlu
ve hafif yapısıyla oldukça ergonomik olması hareket kabiliyetinizi asla
kısıtlamaz. Çoklu cep yapısı, kullanım kolaylığı ve farklı renk seçenekleriyle
çalışma hayatınızda şıklık ve rahatlığı göz önünde bulundurur.

100%
COTTON
FABRIC

Reflective tape
Reflektif şerit

%100 Cotton / Pamuk 390 gsm
%100 Polyester lining 60 gsm
%100 Polyester padding 150 gsm
XS - 4XL

Chest pockets

Göğüs cepleri

9135
5

WINTO VEST / WİNTO YELEK
While this vest protects you against the cold thanks
to its padded interior, it is very comfortable with its
multi-pocket structure and different colour options.
Bu yelek dolgulu iç yapısı sayesinde sizi soğuğa karşı
korurken, çoklu cep yapısı ve farklı renk seçenekleri ile
oldukça konforludur.

PADDED
KAPİTONELİ

600
gsm
STOCK ITEM

%100 Cotton / Pamuk 390 gsm
%100 Polyester lining 60 gsm
%100 Polyester padding 150 gsm
XS - 4XL

70

Optimum Solutions in Cold Work Areas

Side pockets
Yan cepler

WORKWEAR iş elbiseleri
6

WINTO JACKET / WİNTO MONT
This coat provides you with warmth, practical use and a unique look in cold weather conditions with different color
options. With its comfortable and light structure, it is very ergonomic and never restricts your mobility. It is an
indispensable product of the winter months thanks to its multi-pocket structure, elastic cuffs and fleece fabric inside.
Bu mont Soğuk hava şartlarında sizlere sıcaklık, pratik kullanım ve farklı renk seçenekleri ile özgün bir görünüm
sağlar. Konforlu ve hafif yapısıyla oldukça ergonomik olması hareket kabiliyetinizi asla kısıtlamaz. Çoklu cep yapısı,
elastik manşetleri ve iç yapısında bulunan polar kumaş sayesinde kış aylarının vazgeçilmez ürünüdür.
%100 Cotton / Pamuk 390 gsm
%100 Polyester polar fleece 170 gsm
XS - 4XL

Reflective tape
Reflektif şerit

FLEECE LINING
İÇ KISMI POLARLI

Chest pockets

560
gsm

Göğüs cepleri

Pen pocket
Kalem cebi

STOCK ITEM

Side pockets
Yan cepler

Elastic waist structure
Elastik bel yapısı
Ribbed cuffs

Ribanalı Manşetler

Elastic waist
structure

Side pockets
Yan cepler

Elastik bel yapısı
Back pocket
Arka cep

100%
COTTON
FABRIC

Rule pocket
Kumpas cebi

390
gsm
STOCK ITEM

Cargo pocket
Kargo cebi

Reflective tape
Reflektif şerit

2142
5

Combines Function & Style

3117

WINTO TROUSERS / WİNTO PANTOLON

These pants are ideal in cold working environments during the winter
months. It provides maximum performance with its large number of
pockets and reflective tapes.
Bu pantolon kış aylarında soğuk çalışma ortamlarında idealdir.
Çok sayıda cep sayısı, reflektif bantları ile maxsimum performans sağlar.
%100 Cotton / Pamuk 390 gsm
XS - 4XL

Soğuk Çalışma Alanlarında Optimum Çözümler 71

Vest
Yelek

9135
PADDED
KAPİTONELİ

600
gsm

Navy
Lacivert

Navy - Grey
Lacivert - Gri

Navy - Red
Lacivert - Kırmızı

Navy - Royal blue
Lacivert - Saks Mavi

Navy
Lacivert

Navy - Grey
Lacivert - Gri

Navy - Red
Lacivert - Kırmızı

Navy - Royal blue
Lacivert - Saks Mavi

Navy
Lacivert

Navy - Grey
Lacivert - Gri

Navy - Red
Lacivert - Kırmızı

Navy - Royal blue
Lacivert - Saks Mavi

Jacket
Mont

3117
IN SIDE FLEECE
İÇ KISMI POLARLI

570
gsm

Parka
Kaban

4111
PADDED
KAPİTONELİ

600
gsm

72

Navy Contrast Collection / Lacivert Kombinli Koleksiyon

Padded /Kapitoneli
Grey - Navy
Gri - Lacivert

Grey - Red
Gri - Kırmızı

Grey - Royal blue
Gri - Saks Mavi

Grey
Gri

Grey - Navy
Gri - Lacivert

Grey - Red
Gri - Kırmızı

Grey - Royal blue
Gri - Saks Mavi

Grey
Gri

Grey - Navy
Gri - Lacivert

Grey - Red
Gri - Kırmızı

Grey - Royal blue
Gri - Saks Mavi

Padded /Kapitoneli

Inside Polar Fleece /İç Kısmı Polarlı

Grey
Gri

Grey Contrast Collection / Gri Kombinli Koleksiyon 73

WARM
VEST
PETRA

PA D D E D
KAPİ T ONEL İ

Reflective tape
Reflektif şerit

100%
COTTON
FABRIC

STOCK ITEM

Chest pocket

Multi chest pocket

Göğüs cebi

Çoklu Göğüs cebi

485
gsm

Zippered side pockets

EXCELLENT WORKING COMFORT

Fermuarlı yan cepler

74

Navy / Red
Lacivert / Kırmızı

Navy / Grey
Lacivert / Gri

9116
5

Grey / Royal blue
Gri / Saks mavi

WARM ROBALI VEST / WARM ROBALI YELEK
While this vest protects you against the cold thanks to its padded interior, it is very
comfortable with its multi-pocket structure and different colour options.
Bu yelek dolgulu iç yapısı sayesinde sizi soğuğa karşı korurken, çoklu cep yapısı ve farklı
renk seçenekleri ile oldukça konforludur.

Genel Kullanıma Uygun Dayanıklı İş Yelekleri

Navy / Royal blue
Lacivert / Saks mavi

%100 Cotton / Pamuk 245 gsm
%100 Polyester lining 60 gsm
%100 Polyester padding 180 gsm
XS - 4XL

ONE DESIGN, TWO DIFFERENT FABRICS

WORKWEAR iş elbiseleri

STOCK ITEM

STOCK ITEM

245
gsm

Side pockets

Yan cepler

390
gsm

100%
COTTON
FABRIC

Side pockets

Yan cepler

Cargo pocket

Cargo pocket

Kargo cebi

Kargo cebi

Reflective tape
Reflektif şerit

2957
5

Back pocket
Arka cep

Back pocket
Arka cep

Rule pocket
Kumpas cebi

Rule pocket
Kumpas cebi

SIMPLEX TECHNICAL TROUSERS 16/12
SİMPLEX TEKNİK PANTOLON 16/12

These trousers offer excellent protection to the wearer with their solid structure.
It is produced from 100% cotton special fabrics and is an indispensable part of
the summer months. It makes your working life easier with its deep inner pocket
structure and reflective tapes.
Bu pantolon kullanıcısına sağlam yapısı ile mükemmel koruma sunmaktadır. %100
pamuklu özel kumaşlardan üretilmiş olup, yaz aylarının vazgeçilmez bir parçasıdır.
Derin iç cep yapısı ve reflektif bantları ile çalışma hayatınızı kolaylaştırır.
%100 Cotton / Pamuk 245 gsm
XS - 4XL

Reflective tape
Reflektif şerit

2958
5

SIMPLEX TECHNICAL TROUSERS 7/7
SİMPLEX TEKNİK PANTOLON 7/7

These trousers offer excellent protection to the wearer with their solid structure.
It is produced from 100% cotton special fabrics and is an indispensable part of
the winter months. It makes your working life easier with its deep inner pocket
structure and reflective tapes.
Bu pantolon kullanıcısına sağlam yapısı ile mükemmel koruma sunmaktadır. %100
pamuklu özel kumaşlardan üretilmiş olup, kış aylarının vazgeçilmez bir parçasıdır.
Derin iç cep yapısı ve reflektif bantları ile çalışma hayatınızı kolaylaştırır.
%100 Cotton / Pamuk 390 gsm
XS - 4XL

Tek Tasarım iki Farklı Kumaş
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SANTO

Ideal Combination For All Work

Energetic harmony in all work areas
with trousers and vests.
Pantolon ve yelek ile tüm çalışma
alanlarında enerjik uyum.

100%
COTTON

This range of cleverly crafted
traditional designs have been
constructed using 100% cotton
premium fabric. High-quality
materials combined with comfort,
strength and durability, makes
these garments a practical choice
for all your workwear needs in cold
working area.

FABRIC

STOCK ITEM

245
gsm

Akıllıca hazırlanmış bu geleneksel
tasarım yelpazesi, %100 pamuklu
birinci sınıf kumaş kullanılarak
yapılmıştır. Konfor, güç ve dayanıklılık
ile birleşen yüksek kaliteli malzemeler,
bu giysileri soğuk çalışma alanındaki
tüm iş kıyafeti ihtiyaçlarınız için pratik
bir seçim haline getirir.

Reflective tape
Reflektif şerit

Chest pockets

Göğüs cepleri

Radio ring

Telsiz halkası

Side pockets
Yan cepler

Side pockets
Yan cepler

9142
Navy - Red
Lacivert - Kırmızı

Cargo Pocket
Kargo cep

Reflective tape
Reflektif şerit

Back pocket
Arka cep

Rule pocket
Kumpas cebi

Navy - Red
Lacivert - Kırmızı

2151
5

SANTO TROUSERS / PANTOLON
The trousers is suitable for general use of working.
it has many useful pockets and surrounded with reflective tape.
Pantolon genel çalışma kullanımına uygundur.
Birçok kullanışlı cebi vardır ve etrafı gece görünümü için
reflektif şerit ile çevrilidir.
%100 Cotton / Pamuk 245 gsm
XS - 4XL

76

Genel Çalışma Ortamlarına Uygun İş Takımları

The Perfect Combination for All Workarea

WORKWEAR iş elbiseleri

245
gsm

STOCK ITEM

100%
COTTON
FABRIC

6

SANTO VEST / YELEK

The vest is suitable for general use of working.
it has many useful pockets and surrounded
with reflective tape.
Yelek genel çalışma kullanımına uygundur. Birçok
kullanışlı cebi vardır ve etrafı gece görünümü için
reflektif şerit ile çevrilidir.
%100 Cotton / Pamuk 245 gsm
XS - 4XL

9142

2151

Grey - Red
Gri - Kırmızı

MÜKEMMEL KOMBİNASYON

9142

Grey - Red
Gri - Kırmızı

Tüm Çalışma Koşulları İçin Mükemmel Kombinasyon

77

İhtiyaç Duyulduğunda Olması Gereken Ürünler
STOCK ITEM

245
gsm

100%
COTTON
FABRIC

10109 RESCUE TECHNICAL SLEEVE JUMPSUIT
RESCUE TEKNİK KOLLU TULUM
6

This coverall offers excellent protection and comfort to its wearer. It provides mobility
with its deep pocket structure and elastic waist structure. It makes you visible with the
reflective bands on the arms and legs.
Bu tulum kullanıcısına mükemmel koruma ve konfor sunmaktadır. Derin cep yapısı ve elastik
bel yapısı ile hareket kabiliyeti sağlar. Kol ve bacaklardaki reflektif bantları ile görünür
olmanızı sağlar.

10102 RESCUE CLASSIC SLEEVE JUMPSUIT
RESCUE KLASİK KOLLU TULUM
6

%100 Cotton / Pamuk 245 gsm
S - 4XL

78

Genel Çalışma Ortamlarına Uygun İş Tulumları

This coverall offers excellent protection and comfort to its
wearer. Special zippered pocket structure and elastic waist
structure Provides mobility with.
Bu tulum kullanıcısına mükemmel koruma ve konfor
sunmaktadır. Özel fermuarlı cep yapısı ve elastik bel yapısı
ile hareket kabiliyeti sağlar.
%100 Cotton / Pamuk 245 gsm
S - 4XL

WORKWEAR iş elbiseleri

Tüm çalışma koşulları için mükemmel seçim

These user-friendly overalls
are made of 100% cotton
fabric. High-quality materials
are combined with comfort,
strength and durability, making
it an ideal choice for all working conditions.

Deep inner pocket
with zipper

Kullanıcı dostu bu tulumlar 100%
pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Yüksek kaliteli malzemeler konfor,
sağlamlık ve dayanıklılık ile
kombine edilmiş olup tüm çalışma
koşulları için ideal bir seçenektir.

Fermuarlı derin iç cep

Elastic waist
structure

Elastik bel yapısı

Radio ring

Telsiz halkası

STOCK ITEM

245
gsm

Side pockets
Yan cepler

100%
COTTON
FABRIC

Rule pocket
Kumpas cebi

10101 GARDEN JUMPSUIT
GARDEN BAHÇIVAN TULUM
5

This gardener offers you lower body protection.
It is durable and comfortable with its special
cotton structure. For extra comfortable
movement, the back of the straps is elastic and
adjustable with buckles. It is an ideal choice for
all your working conditions thanks to its deep
and secure pocket structures.
Bu bahçıvan sizlere alt vücut koruması sunar.
Özel pamuk yapısı ile dayanıklı ve konforludur.
Extra rahat hareket için askı arkaları lastikli ve
ayarlanabilir tokalıdır. Derin ve güvenli cep yapıları
sayesinde tüm çalışma koşullarınız için ideal bir
seçimdir.
%100 Cotton / Pamuk 245 gsm
S - 4XL

Navy
Lacivert

Grey
Gri

79

SONA DENIM
Made from 100% cotton, this superb
the garment is durable and comfortable,
meeting all your working requirements.

12 OUNCE

Reflective tape
Reflektif şerit

400
gsm

%100 pamuktan üretilen bu harika
kıyafet dayanıklı ve rahattır, tüm
çalışma gereksinimlerinizi karşılar.

Chest pockets

STOCK ITEM

Göğüs cepleri

Excellent dye retention and fully
pre-shrunk, this modern workwear will
maintain its fresh appearance wash
after wash.
Halat boyama ve tamamen ön çekme
işlemleri yapılmış bu modern iş kıyafeti
yıkamadan sonra herhangi bir renk
değişimi ve çekme problemi oluşturmaz.

Side pockets
Yan cepler

Superior protective qualities and
excellent wearer comfort.
Üstün koruyucu özellikler ve mükemmel
kullanıcı konforu.

Blue / Mavi

3109

100%
COTTON

6

FABRIC

SONA DENIM JACKET / SONA DENİM MONT
These garments are produced from quality denim fabric.
Each part of the garment can be matched with the other.
Bu giysiler kaliteli denim kumaştan üretilmektedir.
Giysinin her bir parçası diğeriyle eşleştirilebilir.
%100 Cotton / Pamuk 400 gsm
XS - 4XL

Reflective tape
Reflektif şerit

Elastic waist structure

Elastik bel yapısı

12 OUNCE

400
gsm

Chest pockets

Göğüs cepleri

Side pockets
Yan cepler

STOCK ITEM

Rule pocket
Kumpas cebi

Cargo Pocket
Kargo Cebi

Side pockets
Yan cepler
Reflective tape
Reflektif şerit

Blue / Mavi

9128
6

SONA DENIM VEST /SONA DENİM YELEK
These garments are produced from quality denim fabric.
Each part of the garment can be matched with the other.
Bu giysiler kaliteli denim kumaştan üretilmektedir.
Giysinin her bir parçası diğeriyle eşleştirilebilir.
%100 Cotton / Pamuk 400 gsm
XS - 4XL

80

Denim’in Sağlamlığı, Pamuğun Konforu

Blue / Mavi

2136
7

SONA DENIM TROUSERS
SONA DENİM PANTOLON

These garments are produced from quality denim fabric.
Each part of the garment can be matched with the other.
Bu giysiler kaliteli denim kumaştan üretilmektedir.
Giysinin her bir parçası diğeriyle eşleştirilebilir.
%100 Cotton / Pamuk 400 gsm
XS - 4XL

WORKWEAR iş elbiseleri

TOP-RATED ALL SEASONS, BEST SELLERS

100%
COTTON
FABRIC

12 OUNCE

400
gsm

BLACK DENIM

STOCK ITEM

3109
Black
Siyah

9128

2136

Black
Siyah

Black
Siyah
Conversion

Gram weight per square meter
convert to ounces in yards
for x 0.0295
Ounces in yard x 33.91
to convert to grams

Sona Product Range / Ürün Çeşidi

JACKET / MONT

VEST / YELEK

TROUSERS / PANTOLON

Blue / Mavi
Black / Siyah
Blue Padded / Mavi Kapitoneli
BlackPadded / Siyah Kapitoneli

Tüm Mevsimlerde En Çok Tercih Edilen
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SONA DENIM

PA D D E D
KAPİ T ONEL İ

Made from 100% cotton, this superb
the garment is durable and comfortable,
meeting all your working requirements.

STOCK ITEM

%100 pamuktan üretilen bu harika
kıyafet dayanıklı ve rahattır, tüm
çalışma gereksinimlerinizi karşılar.

100%
COTTON

Excellent dye retention and fully
pre-shrunk, this modern workwear will
maintain its fresh appearance wash
after wash.

Superior protective qualities and
excellent wearer comfort.
Üstün koruyucu özellikler ve mükemmel
kullanıcı konforu.

5

610
gsm

Chest pockets

Göğüs cepleri

Halat boyama ve tamamen ön çekme
işlemleri yapılmış bu modern iş kıyafeti
yıkamadan sonra herhangi bir renk
değişimi ve çekme problemi oluşturmaz.

3110

12 OUNCE

FABRIC

Reflective tape
Reflektif şerit
Side pockets
Yan cepler

SONA DENIM PADDED JACKET

SONA DENİM KAPİTONELİ MONT

%100 Cotton / Pamuk 400 gsm
%100 Polyester lining 60 gsm
%100 Polyester padding 150 gsm
XS - 4XL

Padded interior
Kapitoneli iç yapı

PA D D E D
KAPİ T ONEL İ

Reflective tape
Reflektif şerit

100%
COTTON
FABRIC

STOCK ITEM

Chest pockets

Göğüs cepleri

12 OUNCE

610
gsm

Side pockets
Yan cepler

9129
5

SONA DENIM PADDED VEST
SONA DENİM KAPİTONELİ YELEK

%100 Cotton / Pamuk 400 gsm
%100 Polyester lining 60 gsm
%100 Polyester padding 150 gsm
XS - 4XL

Padded interior
Kapitoneli iç yapı

82

Kış Mevsiminde En Çok Tercih Edilen

DURABLE WORKWEAR FOR DEMANDING CONDITIONS

PETRA

WORKWEAR iş elbiseleri

CLASSIC collection
Made from 100% cotton, this superb the garment is durable and
comfortable, meeting all your working requirements.
%100 pamuktan üretilen bu harika giysi dayanıklı ve rahattır, tüm çalışma gereksinimlerinizi karşılar.

10.5 OUNCE

355
gsm

Elastic waist structure

Elastik bel yapısı

STOCK ITEM

Back pockets
Arka cepler

Side pockets
Yan cepler
Rule pocket
Kumpas cebi

Cargo pocket

Kargo cebi

Reflective tape
Reflektif şerit

2124
6

100%
COTTON
FABRIC

PETRA JEAN TECHNICAL TROUSERS
PETRA JEAN TEKNİK PANTOLON
These pants are made of quality denim fabric.
The garment can be matched with another denim ensemble.
Bu pantolon kaliteli denim kumaştan üretilmektedir.
Giysi diğer denim grubu ile eşleştirilebilir.
%100 Cotton / Pamuk 355 gsm
XS - 4XL

Zorlu Çalışma Koşullarında Uygun Seçim

83

SAFARI

Safari gömlek kullanıcısına çalışma performansı, estetiği ve konforu dengeler. Günlük aktivite ve çalışma ortamları için bir
çözüm yolu sunar. Üstün aşınma direnci ve gün boyu olağanüstü konfor sağlayan son teknoloji denim kumaşlardan üretilmiştir.

Chest pockets

Göğüs cepleri

Pencil pocket

Kalem cebi

Foldable arm
structure
Katlanabilir
kol yapısı

STOCK ITEM

5 OUNCE

Lightweight - Comfortable and Durable

165
gsm
Blue
Mavi

COLOUR

BLACK

Foldable Arm
Katlanabilen Kol

Black
Siyah

1114
3

SAFARI JEAN SHIRT / SAFARİ JEAN GÖMLEK
These garments are produced from quality denim fabric.
Each part of the garment can be matched with the other.
Bu giysiler kaliteli denim kumaştan üretilmektedir.
Denim grubunun her bir parçası diğerleri ile eşleştirilebilir.
%90 Cotton %10 Polyester / 165 gsm
XS - 4XL

84

Hafif, Konforlu ve Dayanıklı

This denim shirt has an ergonomic
cut and is designed to provide a
modern and stylish look. While it offers
durability with its double seams, it
provides extra ease of use to its user
with its buttoned chest pockets. It
provides ease of movement with its
foldable arms.
Bu denim gömlek ergonomik kesime sahip
olup, modern ve şık bir görünüm sağlamak
için tasarlanmıştır. Çift dikişleri ile sağlamlığı
sunarken, düğmeli göğüs cepleri ile
kullanıcısına extra kullanım kolaylı sağlar.
Katlanabilen kolları ile hareket kolaylığı
sağlar.

DENVER

CLASSIC collection

Stretch denim trousers balances comfort, versatility and aesthetics. Products are designed to the highest standards and offer a
solution for everyday activity and working environments. Constructed with cutting edge fabrics giving superior abrasion resistance
and exceptional all-day comfort. Ingenious design solutions on fastenings and pocketing systems give unrivalled fit and security.

STUNNING DESIGN, OUTSTANDING PERFORMANCE
SUPER

COLOUR
SLIM FIT

Side pockets
Yan cepler

BLACK

9.5 OUNCE

STOCK ITEM

Cargo pocket

Kargo cebi

Reinforced knee
construction

Güçlendirilmiş
diz yapısı

Black
Siyah

Back pockets
Arka cepler

POLY-COTTON SUPERIOR MIX

320
gsm

Rule pocket
Kumpas cebi

Blue
Mavi

2150
8

DENVER DENIM TROUSERS / DENVER DENİM PANTOLON
These garments are produced from quality denim fabric.
Each part of the garment can be matched with the other.
Bu giysiler kaliteli denim kumaştan üretilmektedir.
Denim grubunun her bir parçası diğerleri ile eşleştirilebilir.
%82 Cotton %16 Polyester %2 Elastan / 320 gsm
XS - 4XL

Yenimevsiminde
Nesil Dizaynenveçok
Çalışma
Kış
tercihKonforu
edilen

85

SWEATSHIRTS MAKSİMUM KONFOR VE SICAKLIK
POLY
COTTON
COMFORT

3
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

STOCK ITEM

320
gsm

Black / Siyah

It is produced with a unique blend of cotton
and polyester. While polyester provides
superior durability, cotton provides comfort
to its user with its soft texture. With its
special structure with raising inside, it
helps you to stay warm in harsh working
environments. It is very ergonomic with its
comfortable cut that provides freedom of
movement. With its superior quality fabric
structure, no wear is observed in the colour
of washing repeatedly.
Pamuk ve polyesterin eşsiz harmanı ile üretilmiştir.
Polyester, üstün dayanıklılık sağlarken, pamuk
yumuşak dokusu ile kullanıcısına konfor sağlar.
İçindeki şardonlu özel yapısıyla zorlu çalışma
ortamlarında sıcak kalmanıza yardımcı olur.
Hareket özgürlüğü sağlayan rahat kesimiyle
oldukça ergonomiktir. Üstün kaliteli kumaş yapısı
ile defalarca yıkamada renginde herhangi bir
aşınma görülmez.

86

Red / Kırmızı

Anthracite / Antrasit

8118
1

COMFORT HOODIE SWEATSHIRT

This comfortable and practical Hooded sweatshirt is very useful with its special fabric structure. It
has an ergonomic structure with its special arm cut. It provides ease of use in your work area with
its large kangaroo pockets.
Bu konforlu ve pratik kapüşonlu sweatshirt özel kumaş yapısı ile oldukça kullanışlıdır. Özel kol kesimi ile
ergonomik bir yapıya sahiptir. Geniş kanguru cepleri ile çalışma alanınızda kullanım kolaylığı sağlar.
%65 Cotton %35 Polyester / 320 gsm
XS - 4XL

Maximum Comfort and Ideal For Warmth

WORKWEAR iş elbiseleri

POLY-COTTON COMFORT SWEATSHIRTS
9

COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

STOCK ITEM

320
gsm

Royal Blue / Saks Mavi
Orange / Turuncu
Black / Siyah
Red / Kırmızı
Grey / Gri

Navy / Lacivert
Burgundy / Bordo
Anthracite / Antrasit

8115

COMFORT POLO SWEATSHIRT

Green / Yeşil

Polo collar sweatshirts offer comfort and durability to their wearers. It is produced from cotton-polyester
blended fabrics with raising inside. Knitted collar and armholes have an elastic structure. It is an
indispensable product of the winter months.
Polo yaka sweatshirtler kullanıcısına konfor ve dayanıklılığı sunar. Pamuk – polyester karışımlı içi şardonlu
kumaşlardan üretilmiştir. Örgü yaka ve kol ağızları elastik yapıya sahiptir. Kış aylarının vazgeçilmez ürünüdür.
%65 Cotton %35 Polyester / 320 gsm
XS - 4XL

Kurumsal Kimliğinize Uygun Renk Seçenekleri

87

SWEATSHIRTS

KIŞ AYLARI İÇİN İDEAL
7
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ
STOCK ITEM

280
gsm

Turquoise / Turkuaz
Black / Siyah
Royal Blue / Saks Mavi

100%
COTTON
FABRIC

Orange / Turuncu
Grey / Gri
Navy / Lacivert

8112

Red / Kırımızı

ECO POLO SWEATSHIRT

While the sweatshirt protects you against the cold thanks to its thick raising inner
structure, it offers a wide It is an ideal choice for your corporate brand with its colour range.
Sweatshirt kalın şardonlu iç yapısı sayesinde sizi soğuğa karşı korurken, geniş
renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.
%100 Cotton / 280 gsm
XS - 4XL

88

Farklı Renklerle Pamuğun Konforu

WIDE COLOUR OPTIONS

WORKWEAR iş elbiseleri

100%
COTTON
FABRIC

Royal Blue / Saks Mavi
Grey / Gri
Navy / Lacivert

Red / Kırımızı

7
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ
STOCK ITEM

280
gsm
Black / Siyah
Orange / Turuncu
Turquoise / Turkuaz

8125

ECO BİSİKLET YAKA SWEATSHIRT
While the sweatshirt protects you against the cold thanks to its thick raising inner
structure, it offers a wide It is an ideal choice for your corporate brand with its
colour range.
Sweatshirt kalın şardonlu iç yapısı sayesinde sizi soğuğa karşı korurken, geniş renk
yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir
%100 Cotton / 280 gsm
XS - 4XL

Geniş Renk Seçenekleri İle Her Zaman İdeal

89

POLO T-SHIRT Superior Quality And Comfort
220
gsm
STOCK ITEM

Anthracite / Antrasit

Orange / Turuncu
Red / Kırımızı
Grey / Gri
Royal Blue / Saks Mavi

Black / Siyah
Burgundy / Bordo

Turquoise / Turkuaz
White / Beyaz

8103

COMFORT POLO PIQUE T-SHIRT

T-shirt can benefit from its breathable feature, it is indispensable for the
summer months. It offers excellent comfort and softness. It is an ideal
choice for your corporate brand with its wide colour selection.
T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının
vazgeçilmezidir. Mükemmel konfor ve yumuşaklık sunar. Geniş renk
yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.
%60 Cotton %40 Polyester / 220 gsm
XS - 4XL

90

Uzun Süreli Kullanım İçin İdeal

Navy / Lacivert

10
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

WORKWEAR iş elbiseleri

Yaz Ayları İçin İdeal Seçim

Red / Kırımızı

Royal Blue / Saks Mavi

Grey / Gri

Black / Siyah

5
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

Navy / Lacivert

100%
COTTON
FABRIC

STOCK ITEM

200
gsm
8101

ECO POLO PİKE T-SHIRT

T-shirt can benefit from its breathable feature, it is indispensable for the
summer months. It offers excellent comfort and softness. It is an ideal
choice for your corporate brand with its wide colour selection.
T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının
vazgeçilmezidir. Mükemmel konfor ve yumuşaklık sunar. Geniş renk
yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.
%100 Cotton / 200 gsm
XS - 4XL

Genel Çalışma Koşulları İçin Ekonomik ve İdeal Seçim 91

LONG SLEEVED
POLO SHIRT

UZUN KOLLU POLO SHIRT

Royal Blue / Saks Mavi
Navy / Lacivert

Black / Siyah

Red / Kırımızı

5
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ
Grey / Gri

100%
COTTON
FABRIC

8107

ECO POLO PİKE UZUN KOL T-SHIRT
Polo collar t-shirt offers excellent comfort and softness to its wearer with
its breathable fabric feature and long sleeve structure. It is an ideal choice
for your corporate brand with its wide colour selection.
Polo yaka t-shirt nefes alabilir kumaş özelliği ve uzun kol yapısıyla
kullanıcısına mükemmel konfor ve yumuşaklık sunar. Geniş renk yelpazesi
ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.
%100 Cotton / 200 gsm
XS - 4XL

92

Genel Çalışma Koşulları İçin Ekonomik ve İdeal Seçim

STOCK ITEM

200
gsm

WORKWEAR iş elbiseleri

IDEAL FOR HOT WEATHER
5

150
gsm

STOCK ITEM

COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

Black / Siyah
Red / Kırımızı

100%
COTTON
FABRIC

Navy / Lacivert

White / Beyaz

8129

COMFORT V YAKA SUPREME T-SHIRT
T-shirt can benefit from its breathable feature, it is indispensable for
the summer months. It is an ideal choice for your corporate brand with
its wide color selection.
T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmezidir.
Geniş renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.

Grey / Gri

%100 Cotton / 150 gsm
XS - 4XL

2

150
gsm

STOCK ITEM

COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

8128 COMFORT BİSİKLET YAKA
SUPREME T-SHIRT
T-shirt can benefit from its breathable
feature, it is indispensable for the summer
months. It offers excellent comfort and
softness. It is an ideal choice for your
corporate brand with its wide colour
selection.

100%
COTTON
FABRIC

White / Beyaz

Black / Siyah

T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde
yaz aylarının vazgeçilmezidir. Mükemmel konfor
ve yumuşaklık sunar. Geniş renk yelpazesi ile
kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.
%100 Cotton / 150 gsm
XS - 4XL

Compact Penye - Yüksek Kalite
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T-SHIRT

Hem Ekonomik - Hem Konforlu
6

Sıcak Havalar İçin İdeal Seçim

COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

STOCK ITEM

145
gsm

Red / Kırımızı
Navy / Lacivert
Royal Blue / Saks Mavi

100%
COTTON
FABRIC

Black / Siyah
Grey / Gri

8113

FESTİVAL BİSİKLET YAKA T-SHIRT

T-shirt can benefit from its breathable feature, it is indispensable for the summer months. It
offers excellent comfort and softness. It is an ideal choice for your corporate brand with its
wide colour selection.
T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmezidir. Mükemmel konfor ve
yumuşaklık sunar. Geniş renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.
%100 Cotton / 145 gsm
XS - 4XL
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White / Beyaz

WORKWEAR iş elbiseleri

100%
COTTON

STOCK ITEM

2

FABRIC

COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

8151

145
gsm

FESTİVAL BİSİKLET YAKA
UZUN KOL T-SHIRT
T-shirt can benefit from its breathable
feature, it is indispensable for the summer
months. It offers excellent comfort and
softness. It is an ideal choice for your
corporate brand with its wide colour
selection.
T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde
yaz aylarının vazgeçilmezidir. Mükemmel konfor
ve yumuşaklık sunar. Geniş renk yelpazesi ile
kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.
%100 Cotton / 145 gsm
XS - 4XL

Grey / Gri
Navy / Lacivert

STOCK ITEM

8108

STOCK ITEM

DESTEKLİ POLO UZUN KOL T-SHIRT

T-shirt is indispensable for the summer months thanks to its breathable
fabric feature. The front and sleeves are made of denim fabric, and the back
is made of cotton pique fabric.
T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmezidir.
Ön ve kol kısmı denim kumaştan, arka kısmı cotton pike kumaştan üretilmiştir.

8117

DESTEKLİ POLO SWEATSHIRT

Sweatshirt is indispensable for the winter months thanks to its breathable
fabric feature. The front and sleeves are made of denim fabric, and the
back is made of raised fabric.
Sweatshirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde kış aylarının vazgeçilmezidir.
Ön ve kol kısmı denim kumaştan, arka kısmı şardonlu kumaştan üretilmiştir.

Ön Kısmı ve Kolları Denim Kumaşla Desteklenmiştir
95

OUTDOOR
WORKWEAR

STUNNING DESIGN, OUTSTANDING
PERFORMANCE
Fleece-lined collar

Polar astarlı yaka

WATER REPELLENT / SU İTİCİ ÖZELLİĞİ
Reflective
bias tape

Fabrics protect you by creating a barrier
against water and water droplets.
Kumaşlar su ve su damlacıklarına karşı
bariyer oluşturarak sizi korur.
BREATHABLE / NEFES ALABİLİR

Reflektif biye
Zippered
chest pocket

Fermuarlı
göğüs cebi

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

Adjustable cuffs

Zippered
side pockets

su geçirmeye engel olur.

Fermuarlı
Yan cepler

3108
3

SOFTSHELL OUTDOOR JACKET / SOFTSHELL OUTDOOR MONT

This softshell jacket offers you waterproof and windproof features for your outdoor work. The
micropolar structure inside provides you with maximum warmth. In addition to all these, it offers
freedom of movement and flexibility with its breathable fabric technology. It makes your working life
easier with its waterproof zippered pockets.
Bu softshell ceket, dış mekan çalışmalarınız için size su geçirmez ve rüzgar geçirmez özellikler sunar.
İçerisindeki mikropolar yapı size maksimum sıcaklık sağlaken tüm bunlara ek olarak nefes alabilen kumaş
teknolojisi ile hareket özgürlüğü ve esneklik sunar. Fermuarlı cepleri ile çalışma hayatınızı kolaylaştırır.
%96 Polyester %4 Elastan / 300 gsm
XS - 4XL

96

Ayarlanabilir manşetler

Red / Kırmızı

Muhteşem tasarım, olağanüstü performans

Fabric with Triple Lamination Technology
3’lü Laminasyon Teknolojili Kumaş
1
2

1

2

3
3

Durable water-repellent exterior
Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
Durable water-repellent exterior
Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
Durable water-repellent exterior
Nefes alabilir iç astar

OUTDOOR WORKWEAR

3

FABRIC INFORMATION / KUMAŞ BİLGİSİ

COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

STOCK ITEM

300
gsm

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.
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.

Black / Siyah

Red / Kırmızı

Navy / Lacivert

Rahat Hareket - İdeal Koruma - Şık Görünüm

97

OUTDOOR

STOCK ITEM

WORKWEAR

300
gsm
Fleece-lined collar

Polar astarlı yaka

Reflective
bias tape

Reflektif biye

Navy / Lacivert

Zippered
chest pocket

Fermuarlı
göğüs cebi

Red / Kırmızı

Zippered
side pockets

Fermuarlı
yan cepler

Grey / Gri
Black / Siyah

9121
3

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.
%96 Polyester %4 Elastan / 300 gsm
XS - 4XL
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Konfor ve ısı için yumuşak özel yapı

Fabric with Triple Lamination Technology
3’lü Laminasyon Teknolojili Kumaş
1
2

1

2

3
3

Durable water-repellent exterior
Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
Durable water-repellent exterior
Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
Durable water-repellent exterior
Nefes alabilir iç astar

OUTDOOR WORKWEAR
FABRIC INFORMATION / KUMAŞ BİLGİSİ
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.

Zipped
back
pocket

Snap closure

Çıtçıtlı kapama

Fermuarlı
arka cep

Zipped side
pockets

Softshell kumaşlar %96 Polyester ve
%4 Elastan karışımından üretilmiştir. İç

Fermuarlı
yan cepler

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.

Zipped
pocket

Segmented heat
transfer tape

Fermuarlı
cep

Segmentli baskı
reflektör

Black / Siyah

STOCK ITEM

300
gsm

Navy / Lacivert

2154 SOFTSHELL OUTDOOR TROUSERS
4 SOFTSHELL OUTDOOR PANTOLON

Softshell trousers offer waterproof and windproof to their users with their unique style. The micropolar
structure in its internal structure provides you with extra warmth. While providing freedom of movement
with its special cut, it makes you visible with its transfer reflectors. It aims to make your working life easier
with its zippered pockets.
Softshell pantolon özgün tarzı ile kullanıcısına su geçirmezlik, rüzgâr geçirmezlik sunar. İç yapısındaki micro
polar yapısı size extra sıcaklık sağlar. Özel kesimiyle hareket özgürlüğü sağlarken, transfer reflektörleri ile sizi
görünür kılar. Fermuarlı cepleri ile çalışma hayatınızı kolaylaştırmayı hedefler.
%96 Polyester %4 Elastan / 300 gsm
XS - 4XL

Fabric with Triple Lamination Technology
3’lü Laminasyon Teknolojili Kumaş
1
2

1

2

3
3

Durable water-repellent exterior
Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
Durable water-repellent exterior
Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
Durable water-repellent exterior
Nefes alabilir iç astar

Special Fabric For Comfort and Warmth

99

The special fleece fabric with anti-pilling is extremely durable and pill-free. It is made of 100% polyester.
Fleece fabric is soft for comfortable wear and extremely durable. It is suitable for all work.
Anti-pilling özelliğine sahip özel polar kumaş son derece dayanıklı ve tüylenme önleyicidir. %100 polyesterden üretilmiştir.
Polar kumaş, rahat kullanım için yumuşaktır ve son derece sağlamdır. Tüm çalışma koşulları için uygundur.

ALPEN POLAR

Maximum Comfort and Warmth

WORKWEAR

OUTDOOR

6
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

Anthracite - Black
Antrasit - Siyah

Navy - Red
Lacivert - Kırmızı

3106
4

Royal blue - Black
Saks mavi - Siyah

Red - Navy
Kırmızı - Lacivert

Black / Anthracite
Siyah / Antrasit

Navy- Grey
Lacivert - Gri

ALPEN FLEECE JACKET / ALPEN POLAR MONT
It is designed to keep you warm on cold and windy days. It provides comfort to its users with its ergonomic zippered
pockets, additional inner pockets, elastic waist structure and elastic cuffs. It provides a stylish look with its corporate
colour options.
Soğuk ve rüzgârlı günlerde sizi sıcak tutmak için dizayn edilmiştir. Fermuarlı ergonomik cepleri, ek iç cepleri, elastik bel
yapısı ve elastik manşetleri ile kullanıcısına rahatlık sağlar. Kurumsal renk seçenekleri ile şık bir görünüm sağlar.
%100 Polyester / 280 gsm
XS - 4XL

100 Maksimum Konfor ve Sıcaklık Sağlar

STOCK ITEM

280
gsm

OUTDOOR WORKWEAR

FRIGUS POLAR

STOCK ITEM

300
gsm

Black
Siyah

3105
5

Navy
Lacivert

FRIGUS FLEECE JACKET / FRIGUS POLAR MONT
It is designed to keep you warm on cold and windy days. ergonomic pockets,
It provides comfort to the user with its additional inner pocket structure and elastic cuffs.
Soğuk ve rüzgârlı günlerde sizi sıcak tutmak için dizayn edilmiştir. Ergonomik cepleri,
ek iç cep yapısı ve elastik manşetleri ile kullanıcısına rahatlık sağlar.
%100 Polyester / 300 gsm
XS - 4XL

Grey
Gri

OPTI POLAR

Grey
Gri

3118
2

STOCK ITEM

220
gsm

Navy
Lacivert

OPTI FLEECE JACKET / OPTİ POLAR CEKET
It is designed to keep you warm on cold and windy days. It provides comfort to its user
with its ergonomic pockets and elastic cuffs.
Soğuk ve rüzgârlı günlerde sizi sıcak tutmak için dizayn edilmiştir. Ergonomik cepleri ve
elastik manşetleri ile kullanıcısına rahatlık sağlar.
%100 Polyester / 220 gsm
XS - 4XL

Black
Siyah

Tüylenmeye karşı Anti-Pilling Yüzey 101

OUTDOOR
WORKWEAR

STYLISH AND COMFORTABLE
4

STOCK ITEM
FLEECE LINING

COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

11119 POLAR ELDİVEN

İÇ KISMI POLARLI

470
gsm

Zipped chest pocket

Fermuarlı gögüs cebi

Fermuarlı
yan cepler

11120 ÖRGÜ ELDİVEN

Anthracite
Antrasit

11118 POLAR BERE

8106

ÖRGÜ BERE
Black / Siyah

Navy / Lacivert
Red / Kırmızı

9123
4
3

MOTTO VEST / MOTTO YELEK
While this vest protects you against the cold thanks to its padded interior, it is very
comfortable with its multi-pocket structure and different colour options.
Bu yelek dolgulu iç yapısı sayesinde sizi soğuğa karşı korurken, çoklu cep yapısı ve farklı
renk seçenekleri ile oldukça konforludur.

11121 POLAR BOYUNLUK

102 Maksimum Konfor ve Sıcaklık Sağlar

%100 Polyester Soft Micro / 140 gsm
%100 Polyester Fleece / 180 gsm
%100 Polyester Padding / 150 gsm
S - 4XL

Maximum Comfort and Warmth

Zippered side
pockets

INNOVATIVE SAFETY FOOTWEAR FOR
DEMANDING ENVIRONMENTS

OUTDOOR FOOTWEAR

How it works

Nefes alabilen
antibakteriyel
polly-u foot pedi

Nefes alabilen mebranlı
su geçirmez %100
Dry-Touch tekstil astar

Kolay giyip çıkarma
için özel kancalar

Çift bileşenli taban
teknolojisi faylon / kauçuk

1,8 - 2,0 mm su itici
özellikli (hydrofobic)
dana derisi

Su geçirmeyen
(wp) membranlı
tekstil astar

12105 LOGAN
OUTDOOR BOT
36 - 46

Ara tabanda kullanılan ultra hafif malzeme
sayesinde esnek ve konforlu bir kullanım sağlar

Nefes alabilen
antibakteriyel
polly-u foot pedi

Weight : 994 gr / 42 No

Nefes alabilen
%100 Dry-Touch
tekstil astar

12104 ETNA OUTDOOR
AYAKKABI
36 - 46

Weight : 990 gr / 42 No

1,8 - 2,0 mm su itici
özellikli (hydrofobic)
dana derisi

Çift bileşenli taban
teknolojisi faylon / kauçuk

Ara tabanda kullanılan ultra
hafif malzeme sayesinde esnek
ve konforlu bir kullanım sağlar

Ayağı yormayan hafif tasarım ve üstün yer tutuşu
Poliüretan
antibakteriyel
iç taban pedi
Antibakteriyel
ter emici astar

12103 CITY HAFİF AYAKKABI

Kolay giyip
çıkarma sağlayan
kolonlu bağcıklar

36 - 46

Dış yüzey delikli
keçe takviyeli
örme Cordura

Weight : 510 gr / 42 No

Extra konfor sağlayan
Poliüretan Taban

Zorlu koşullar için yenilikçi tasarımlar 103

İŞ ÖNLÜĞÜ
180
gsm

Genel Çalışma Ortamları İçin Uygun
2

COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

Hafif İş Kıyafetlerinde İdeal Tasarım

STOCK ITEM

Grey - Burgundy
Gri - Bordo

Grey - Royal Blue
Gri - Saks Mavi

6107
3

MEN WORK COAT / ERKEK İŞ ÖNLÜĞÜ ROBALI
Stylish and practical, this work apron with front snap fasteners offers
maximum comfort all day. It is unrivalled with a chest pocket, two side
pockets and a relaxed fit.
Şık ve pratik, önden çıtçıtlı bu iş önlüğü tüm gün maksimum konfor sunar. Bir
göğüs cebi, iki yan cepleri ve rahat kesimiyle rakipsizdir.
%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
XS - 4XL

104 Renk Kombinleri İle Kurumsal Bütünlük Sağlar

WORKWEAR iş elbiseleri

Ideal For Active Workarea
4
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

180
gsm
STOCK ITEM

Navy / Lacivert

Royal Blue / Saks Mavi
Grey / Gri

White / Beyaz

6106
3

MEN WORK COAT / ERKEK İŞ ÖNLÜĞÜ
Stylish and practical, this work apron with front snap fasteners offers
maximum comfort all day. It is unrivalled with a chest pocket, two side
pockets and a relaxed fit.
Şık ve pratik, önden çıtçıtlı bu iş önlüğü tüm gün maksimum konfor sunar. Bir
göğüs cebi, iki yan cepleri ve rahat kesimiyle rakipsizdir.
%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
XS - 4XL

Her Alana Uygun Farklı Renk Seçenekleri 105

BAYAN İŞ ÖNLÜKLERİ STYLISH AND PRACTICAL MODELS
210
gsm

COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

Bayan Hizmetli Personeller İçin İdeal

STOCK ITEM

2

Black / White
Siyah / Beyaz

Black - Red
Siyah - Kırmızı

6101
3

LADIES COAT / BAYAN EKOSE CİLDADİYE

Stylish and practical, this women’s work apron with front buttons offers
maximum comfort all day. It is unrivalled with a chest pocket, two side
pockets and a relaxed fit.
Şık ve pratik, önden düğmeli bu bayan iş önlüğü tüm gün maksimum konfor
sunar. Bir göğüs cebi, iki yan cepleri ve rahat kesimiyle rakipsizdir.
%65 Polyester %35 Viscon / 210 gsm
XS - 4XL

106

Şık ve pratik modeller

Şık ve Pratik İş Önlükleri

WORKWEAR iş elbiseleri

Navy / Lacivert
Pink / Pembe

Grey / Gri

White / Beyaz

5
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

Light Blue / Açık Mavi

6105
3

LADIES COAT / BAYAN İŞ ÖNLÜĞÜ

Stylish and practical, this women’s work apron with front snap fasteners
offers all-day comfort. One chest is without campaign, with two side pockets
and a small cut.

180
gsm
STOCK ITEM

Şık ve pratik, önden çıtçıtlı bu bayan iş önlüğü tüm gün maksimum konfor
sunar. Bir göğüs cebi, iki yan cepleri ve rahat kesimiyle rakipsizdir.
%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
XS - 4XL

Her Alana Uygun Farklı Renk Seçenekleri ile

107

AŞÇI CEKETLERİ Mutfak Personelleri İçin İdeal Tasarımlar

6
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

White - Red
Beyaz - Kırmızı
Red - Black
Kırmızı - Siyah

180
gsm

White - Plaid
Beyaz - Pötikare

STOCK ITEM

Turquoise - Black
Turkuaz - Siyah

7102
2

CHEFS JACKET / AŞÇI CEKETİ KRUVAZE YAKA

Chef jackets are made of sturdy, durable quality fabrics. It guarantees to be washed
many times. Ideal for modern kitchens. It offers all-day freedom of movement and a
modern look. It provides a very comfortable use with its snap fastener structure.
Şef ceketleri sağlam, dayanıklı kaliteli kumaşlardan üretilmiştir. Defalarca
yıkanabilmeyi garanti eder. Modern mutfaklar için idealdir. Tüm gün hareket özgürlüğü
ve modern bir görünüm sunar. Çıtçıtlı yapısıyla oldukça rahat bir kullanım sağlar.
%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
XS - 4XL

108

White - Black
Beyaz - Siyah

Şık ve pratik modeller

Black - White
Siyah - Beyaz

WORKWEAR iş elbiseleri

İşin Ustalarına...

White - Red
Beyaz - Kırmızı
Red - Black
Kırmızı - Siyah

6
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

180
gsm

White - Plaid
Beyaz - Pötikare

STOCK ITEM

Turquoise - Black
Turkuaz - Siyah

White - Black
Beyaz - Siyah

Black - White
Siyah - Beyaz

7105
1

CHEFS JACKET /MONO AŞÇI CEKETİ

Chef jackets are made of sturdy, durable quality fabrics. It guarantees to be washed
many times. Ideal for modern kitchens. It offers all-day freedom of movement and a
modern look. It provides a very comfortable use with its snap fastener structure.
Şef ceketleri sağlam, dayanıklı kaliteli kumaşlardan üretilmiştir. Defalarca
yıkanabilmeyi garanti eder. Modern mutfaklar için idealdir. Tüm gün hareket özgürlüğü
ve modern bir görünüm sunar. Çıtçıtlı yapısıyla oldukça rahat bir kullanım sağlar.
%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
XS - 4XL

Her Alana Uygun Farklı Renk Seçenekleri ile

109

HAFİF İŞ PANTOLONLARI

Genel Amaçlı Hafif İş Pantolonları

180
gsm
STOCK ITEM

White / Beyaz

2114
3

Navy / Lacivert

DUAL TROUSERS / DUAL PANTOLON

Trousers are very functional and comfortable. It is very useful with its
semi-elastic waist structure and provides easy use with its ideal side
and back pockets.
Pantolon çok fonksiyonel ve konforludur. Yarı elastik bel yapısı ile oldukça
kullanışlı, ideal yan ve arka cepleri ile kolay kullanım sağlar.
%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
XS - 4XL

Black / Siyah

STOCK ITEM

STOCK ITEM

180
gsm

Navy / Lacivert

Black / Siyah

2125

LADIES TROUSERS
BAYAN ALPAKA PANTOLON
%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
XS - 4XL

110

200
gsm

Şık ve pratik modeller

Black / Siyah

2101
3

TROUSERS
ERKEK KLASİK KUMAŞ PANTOLON
%80 Polyester %20 Viscon / 200 gsm
36 - 66

WORKWEAR
CLASSIC iş elbiseleri

Aktif Çalışma Alanları için İdeal
180
gsm
STOCK ITEM

White / Beyaz

2115
3

Black / Siyah

TROUSERS / TÜM LASTİKLİ PANTOLON

Trousers are very functional and comfortable. It is very useful with its
elastic waist structure and provides easy use with its ideal side and
back pockets.
Pantolon çok fonksiyonel ve konforludur. Elastik bel yapısı ile oldukça
kullanışlı, ideal yan ve arka cepleri ile kolay kullanım sağlar.
%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
XS - 4XL

Navy / Lacivert

210
gsm
STOCK ITEM

2126
3

TROUSERS / PÖTİKARE PANTOLON

Trousers are very functional and comfortable. It is very useful with its
semi-elastic waist structure and provides easy use with its ideal side
and back pockets.
Pantolon çok fonksiyonel ve konforludur. Yarı elastik bel yapısı ile oldukça
kullanışlı, ideal yan ve arka cepleri ile kolay kullanım sağlar.
%65 Polyester %35 Viscon / 210 gsm
XS - 4XL

Her Alana Uygun Farklı Seçenekler
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ÖNLÜK

Mutfak Personelleri İçin İdeal Tasarımlar

210
gsm
6112
1

STOCK ITEM

APRON / PÖTİKARE ASKILI ÖNLÜK AYAR TOKALI
Aprons are modern designs. It is ideal for all active work with its special
structure that provides comfort and its comfortable waist structure.
Önlükler modern bir dizaynlar güncelleştirilmiştir. Konforu sağlayan özel
kumaşı ve rahat bel yapısıyla tüm aktif çalışma koşulları için idealdir.
%65 Polyester %35 Viscon / 210 gsm
Standart size

180
gsm
STOCK ITEM

6
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

6111
1

APRON / ASKILI ÖNLÜK AYAR TOKALI

Aprons are modern designs. It is ideal for all active work with its special
structure that provides comfort and its comfortable waist structure.
Önlükler modern bir dizaynlar güncelleştirilmiştir. Konforu sağlayan özel
kumaşı ve rahat bel yapısıyla tüm aktif çalışma koşulları için idealdir.
%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
Standart size

112

Şık ve pratik modeller

WORKWEAR iş elbiseleri

PVC ÖNLÜK

Islak Çalışma Ortamları İçin
Uygun PVC İş Önlüğü

3
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ
STOCK ITEM

Red / Kırmızı

White / Beyaz

6110

PVC APRON / PVC ÖNLÜK

Navy / Lacivert

It is ideal for all active working conditions with its special fabric that
provides comfort and its comfortable waist structure.
Konforu sağlayan özel kumaşı ve rahat bel yapısıyla tüm aktif çalışma
koşulları için idealdir.
%100 Polyester Lining PVC 0,45±%5 micron
Standart size

Her Alana Uygun Farklı Renk Seçenekleri 113

ÖNLÜK

6114
1

Mutfak Personelleri İçin İdeal Tasarımlar

5

APRON / BELDEN ÖNLÜK CEPLİ - YIRTMAÇLI

It is ideal for all active working conditions with its special fabric that
provides comfort and its comfortable waist structure.
Konforu sağlayan özel kumaşı ve rahat bel yapısıyla tüm aktif çalışma
koşulları için idealdir.

COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

180
gsm
STOCK ITEM

%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
Standart size

6
COLOUR OPTIONS
RENK SEÇENEKLERİ

6119
1

APRON / BELDEN ÖNLÜK CEPLİ BİYELİ
It is ideal for all active working conditions with its special fabric that
provides comfort and its comfortable waist structure.
Konforu sağlayan özel kumaşı ve rahat bel yapısıyla tüm aktif çalışma
koşulları için idealdir.
%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
Standart size

114

Şık ve pratik modeller

180
gsm
STOCK ITEM

WORKWEAR iş elbiseleri

11112 BANDANA

Catering ve Mutfak Endüstrisi Aksesuarları

%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
Standart size

11107 MANTAR KEP
%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
Standart size

11106 KAYIK KEP
%75 Polyester %25 Viscon / 180 gsm
Standart size

11132 BAYAN KETEN EŞARP
Standart size

11131 BAYAN SATEN EŞARP
Standart size

Her Alana Uygun Farklı Aksesuarlar
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Özel Güvenlik Kıyafetleri serimizde
ihtiyacınız olan tüm ürünleri her zaman
stoklarımızda bulabilirsiniz.
Myform Özel Güvenlik kıyafetleri eşsiz dikim ve kalitesi ile kullanıcılarına orjinal kalite
sunmaktadır. Üretiminde kullandığı materyaller, dikiş ve tasarım özellikleri; T.C. İçişleri
Bakanlığı’nın 15/05/2020 tarihli ve 1295 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan
özel güvenlik görevlilerine ait üniforma yönergesine uygun olarak üretilmiştir. Özel
güvenlik personellerinin tüm giyim kuşam ve ayakkabı ihtiyaçlarını yazlık - kışlık olmak
üzere üretimi yapılmış ve kullanıcısına sunulmuştur. Bu alanda kullanıcılarına 15’den
fazla elbise ve yan ekipmanları ile hizmet sunmaktadır.

Şartnameye UYGUN ÜRÜNLER

SECURITY WEAR

3x1
DIŞ KABAN

1

İç Mont ve Dış Kaban Birlikte

2

Yalnız Dış Kaban

3

Yalnız İç Mont

UYGUN

ÜRÜNLER

290

3 Farklı
Kullanım Şekli

Şartnameye

gsm

İÇ MONT

340
gsm

OPTİMUM KORUMA İÇİN

DİNAMİK DİZAYN
1
2
3

118 Tüm hava koşulları için çoklu kullanım

3’lü Laminasyon Teknolojisi
1 Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
2 Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
3 Nefes alabilir iç astar

GÜVENLİK Kıyafetleri

DIŞ KABAN

ASTARLI

290
gsm

STOCK ITEM

İsimlik
‘‘D’’ halkası

Çıkarılabilir
Ayarlamalı
Kapüşon

Özel Güvenlik
Logosu

Özel Güvenlik
Logosu

Özel Armalar için
Zemin Cırtı
Su Geçirmez Fermuarlı
Kol ve Kalem Cepleri
Körüklü
Göğüs cepleri

Robotik
Kol Dizayn

Ayarlanabilir
Bel Lastiği

Körüklü
Alt cepler

Reflektif Bantlı
Ayarlanabilir Manşet

Her iki yanda teçhizata kolay
ulaşım için su geçirmez fermuarlar

Su Geçirmez
Ana Fermuar

4112
5

GÜVENLİK DIŞ KABAN
Türkiye’de özel güvenlik hizmetleri için yayınlanan tebliğe göre güvenlik
personeline ait dış kaban tasarımıdır.
%100 Polyester 3 katmanlı dış kumaş / 230 gsm
%100 Polyester astar / 60 gsm
XXS - 6XL

3’lü Laminasyon Teknolojili Dış Kumaş

1
2
3

1 Dayanıklı su itici özellikli dış yapı

2 Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
3 Nefes alabilir iç astar

Her zaman yüksek performanslı güvenlik kıyafetleri
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İÇ MONT

Şartnameye

PA D D E D

UYGUN

KAP İTON E Lİ

340
gsm

ÜRÜNLER
STOCK ITEM

Yumuşak Polar
Astarlı Yaka

İsimlik
‘‘D’’ halkası

Özel Güvenlik
Logosu
Özel Armalar için
Zemin Cırtı
Su Geçirmez Fermuarlı
Kol ve Kalem Cepleri

Fermuarlı
Yan Cepler
Robotik
Kol Dizayn

Reflektif Bantlı
Ayarlanabilir Manşet

Cırt Bantlı Ayarlanabilir Bel
Her iki Yanda Teçhizata Kolay
Ulaşım için Su Geçirmez Fermuarlar

3119
4

GÜVENLİK İÇ MONT
Türkiye’de özel güvenlik hizmetleri için yayınlanan tebliğe göre güvenlik personeline
ait iç mont tasarımıdır.
%100 Polyester 2 katmanlı dış kumaş / 130 gsm
%100 Polyester kapitoneli astar / 210 gsm
XXS - 6XL

120 Tüm hava koşulları için çoklu kullanım

1
2

2’li Laminasyon Teknolojili Dış Kumaş
1 Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
2 Su geçirmez ve nefes alabilir membran

SOFTSHELL MONT

GÜVENLİK Kıyafetleri

STOCK ITEM

Yumuşak Polar
Astarlı Yaka

Çene Koruması

SOFTSHELL

340
gsm

İsimlik
‘‘D’’ halkası

Özel Güvenlik
Logosu

Özel Güvenlik
Logosu

Özel Armalar için
Zemin Cırtı
Su Geçirmez Fermuarlı
Kol ve Kalem Cepleri

Fermuarlı
Yan Cepler

Cırt Bantlı
Ayarlanabilir Manşet
Her iki Yanda Teçhizata Kolay
Ulaşım için Su Geçirmez Fermuarlar

Su Geçirmez
Ana Fermuar

Cırt Bantlı Ayarlanabilir Bel

3120
4

GÜVENLİK SOFTSHELL MONT
Türkiye’de özel güvenlik hizmetleri için yayınlanan tebliğe göre güvenlik personeline
ait softshell mont tasarımıdır.
%85 Polyester %15 Elastan / 340 gsm
%100 Polyester Polar kumaş
XXS - 6XL

3’lü Laminasyon Teknolojili Kumaş

1
2
3

1 Dayanıklı su itici özellikli dış yapı

2 Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
3 Nefes alabilir iç astar

Her zaman yüksek performanslı güvenlik kıyafetleri
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SWEATSHIRT
İsimlik
‘‘D’’ halkası

Özel
Güvenlik
Logosu

Özel Güvenlik
Logosu
Özel Armalar için
Zemin Cırtı

STOCK ITEM

245
gsm
8134

Ribanalı
Manşet

GÜVENLİK T-SHIRT KIŞLIK
Türkiye’de özel güvenlik hizmetleri için yayınlanan tebliğe göre
güvenlik personeline ait kışlık t-shirt tasarımıdır.
%100 Kanallı polyester şardonlu / 245 gsm
XXS - 7XL

T-SHIRT

İsimlik
‘‘D’’ halkası
Özel Güvenlik
Logosu
Özel Armalar için
Zemin Cırtı

Kol Ucu
Manşetli

STOCK ITEM

145
gsm
8135

GÜVENLİK T-SHIRT YAZLIK
Türkiye’de özel güvenlik hizmetleri için yayınlanan
tebliğe göre güvenlik personeline ait yazlık t-shirt tasarımıdır.
%100 Kanallı polyester /145 gsm
XXS - 7XL

122 Tüm hava koşulları için çoklu kullanım

8137

GÜVENLİK T-SHIRT
YAZLIK UZUN KOL

%100 Kanallı polyester / 145 gsm
XXS - 4XL

GÜVENLİK Kıyafetleri

PANTOLON

STOCK ITEM

110
gsm

Kapaklı
Arka Cepler

Yan Cepler

Kapaklı
Körüklü
Kargo Cepler

3’lü Reflektif
Şeritler

Ayarlanabilir
Cırtlı Paça

2144
6

GÜVENLİK PANTOLON
Türkiye’de özel güvenlik hizmetleri için yayınlanan tebliğe göre
güvenlik personeline ait dört mevsim pantolon tasarımıdır.
%63Polyester %34 Cotton %3 Elastan / 230 gsm
36 - 64

Her zaman yüksek performanslı güvenlik kıyafetleri

123

YAĞMURLUK

Ayarlanabilir
Kapüşon

Sıcak Transfer
Reflektif Bant

STOCK ITEM

110
gsm

Sıcak Transfer
Özel Güvenlik Logosu

Kolay Giyilebilir
Çıt Çıtlı Kapama

2’li Laminasyon Teknolojili Kumaş

1

1 Dayanıklı su itici özellikli dış yapı

2

2 Su geçirmez ve nefes alabilir membran

16111 GÜVENLİK YAĞMURLUK
Türkiye’de özel güvenlik hizmetleri için yayınlanan tebliğe göre
güvenlik personeline ait yağmurluk tasarımıdır.
%100 Polyester iki katmanlı / 110 gsm
Standart beden

124 Tüm hava koşulları için çoklu kullanım

GÜVENLİK Kıyafetleri

11124 GÜVENLİK ŞAPKA
YAZLIK

15150 GÜVENLİK KEMER

11125 GÜVENLİK ŞAPKA
KIŞLIK

12101 PORTA DERİ AYAKKABI

115 - 135 cm

Ayarlanabilir beden

36 - 46

Ayarlanabilir beden

11123 GÜVENLİK BERE
Standart beden

12102 MAGNA DERİ BOT
36 - 46

Her zaman yüksek performanslı güvenlik kıyafetleri
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Printing - Embroidery Applications / Baskı - Nakış Uygulamaları
Carrying your brand on your clothes increases your company’s prestige.
It is one of the most important ways to increase our corporate identity and company
awareness. The most obvious method of these applications is to apply your company
logo and name on the product with embroidery or printing.

Markanızı kıyafetlerinizde taşımak, firma prestijinizi arttırır.
Kurumsal kimliğimizi ve firma bilinirliğinizi arttırmanın ön önemli yollarından birisidir. Bu
uygulamaların en belirgin yöntemi firma logonuzu ve isminizi nakış veya baskıyla ürün üzerine
uygulamaktır.

Our company can print or embroider the corporate logo on the products
you buy.

Firmamız kurumsal logosu satın aldığınız ürünlerin üzerine baskı veya nakış
olarak uygulayabilmektedir.

Be sure that we will apply your logo to the products of your company with the highest
standards by printing and embroidery, with our customer-oriented and quality service
understanding. Thank you for submitting your logo to us.

Müşteri odaklı ve kaliteli hizmet anlayışımızla firmanıza ait ürünlere logonuzu baskı ve nakış
yolu ile en yüksek standartlarda uygulayacağımızdan emin olunuz. Logonuzu bize teslim
ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Embroidery / Nakış
We provide services in our factory with our professional staff and wide machine park on embroidery
equipment and applications on work clothes. We carry out your work under assurance, at high-quality
standards, with a professional technical team and workmanship.
İş kıyafetleri üzerine nakış ekipmanları ve uygulamaları konusunda profesyonel kadromuz ve geniş makine parkurumuz ile
fabrikamızda hizmet vermekteyiz. İşinizi güvence altında, yüksek kalite standartlarında, profesyonel bir teknik ekip ve işçilik ile
gerçekleştiriyoruz.

Digital printing / Dijital Baskı
Thanks to our new technological digital printing machine that combines digital with textiles, we are
able to print digitally without color and design limitations. We get high quality long-lasting results
with this printing application, which has high washing standards. Thanks to this printing, we can
easily apply everything we can imagine on our textile products.
Dijitali tekstille buluşturan yeni teknolojik dijital baskı makinamız sayesinde renk ve tasarım sınırlaması olmadan dijital
baskı yapabilmekteyiz. Yüksek yıkama standartlarına sahip bu baskı uygulamamızla yüksek kalitede uzun ömürlü sonuç
almaktayız. Hayal edebileceğimiz herşeyi bu baskı sayesinde tekstil ürünlerimizin üzerine kolayca uygulayabilmekteyiz.

Imagine
Tasarla

Print
Bas

Transfer Baskı / Transfer Printing
In transfer printing, which is one of the old but very useful and traditional printing
methods, the graphic work is transferred to the surface of the silk stretched on a
template with the help of photo emissions to be mirrored. The second operation is
to transfer the graphic manually to the transfer paper with the help of paint; Then it
takes the form that can be transferred by drying, dusting and heat treatment. After
this process, it is applied to the product with the help of press heat. The purpose of
the use is to get perfect results in fine, detailed or high-colour graphics. This method
is often used in our products.
Eski ama çok kullanışlı ve geleneksel baskı yöntemlerden biri olan transfer baskıda grafik çalışması bir
şablona gerilmiş ipeğin yüzeyine aynalanacak foto emisyonları yardımıyla aktarılır. İkinci işlem manuel
olarak grafiğin boya yardımıyla transfer kağıdına aktarılmasıdır; daha sonra kurutulup ve tozlanıp ısıl
işlemden geçirilerek transfer edilebilecek formu alır bu işlemden sonra pres ısısı yardımıyla ürüne uygulanır.
Kullanım amacı ince, detaylı veya renk sayısı fazla olan grafiklerde kusursuz sonuç almaktır. Ürünlerimizde
sıklıkla bu yöntem kullanılmaktadır.
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Applicate
Enjoy
Uygula Keyfini çıkar

Screen Printing / Serigrafi Baskı
It is also known as screen printing or silk printing, which is one of the most traditional and frequently used
textile printing methods. In screen printing, the graphic is transferred to the surface of the silk stretched on a
template with the help of photo emissions. Then, paint is poured on this template and automatically transferred to the material with the pressure of the working squeegee. Screen printing is preferred where the print
is desired to remain durable for a long time without fading.
Oldukça geleneksel ve sıklıkla kullanılan tekstil baskı yöntemlerinden birisi olan serigrafi ya da ipek baskısı adıyla da bilinmektedir.
Serigrafi baskıda grafik bir şablona gerilmiş ipeğin yüzeyine foto emisyonları yardımıyla aktarılır. Daha sonra bu şablon üzerine
boya dökülüp ragle lastiği basıncı ile otomatik olarak malzemeye transfer edilir. Baskının uzun süre solmadan dayanıklı kalması
istenilen yerlerde serigrafi baskı tercih edilir. Hayal edebileceğimiz herşeyi bu baskı sayesinde tekstil ürünlerimizin üzerine kolayca
uygulayabilmekteyiz.

Foil Flex Printing / Folyo Flex Baskı
Foil Flex printing is the application of the graphic to the product by cutting the existing foils with the
help of plotter machines and then using the press adjusted at the appropriate temperature. Plotter
machines are machines that can be cut with a diamond tip. Since it can cut in the X, Y, Z plane, it can
cut all kinds of shapes and texts.
Folyo Flex baskı grafiğin mevcut bulunan folyolardan plotter makineleri yardımıyla kesim yapılarak daha sonra uygun
sıcaklıkta ayarlanmış pres ile ürüne uygulanmasıdır. Plotter makineleri elmas uç ile kesim yapabilen makinelerdir. X, Y, Z
düzleminde kesim yapabildiğinden her türlü şekli ve yazıyı kesebilmektedir.

PRODUCT USE AND MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

ÜRÜN KULLANIM VE BAKIM ÖNERİLERİMİZ

THINGS YOU NEED TO CONSIDER ACCORDING TO THE FABRIC TYPES

KUMAŞ TÜRLERİNE GÖRE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Cotton Fabrics:
It has high moisture absorption feature. It has flexibility and durability. Color and texture may
deteriorate when washed at high temperatures. Particular attention should be paid to washing the
dark colored ones separately.

Pamuklu Kumaşlar:
Nem çekme özelliği yüksektir. Esneklik ve dayanıklılık özelliğine sahiptir. Yüksek ısılarda
yıkandığında renk ve dokusu bozulabilir. Özellikle koyu renk olanları ayrı yıkamaya özen
göstermek gerekir.

Polyester Fabrics:
Resistant to high heat. It does not wrinkle easily and has low stain-holding properties. Colors are
less likely to fade.

Polyester Kumaşlar:
Yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Kolay kırışmaz, leke tutma özelliği düşüktür. Renklerin
solma olasılığı düşüktür.

Jean Fabrics:
Some Jean fabrics can give dye due to their content. This type of product can be washed on one or
the reverse side to prevent the formation of vein marks on the fabric surface. In long-term use, the
fabric may wear out and the color tone may change.

Jean Kumaşlar: Bazı Jean kumaşlar içeriği itibariyle boya verebilir. Bu türde ürünlerin
tek veya tersinden yıkanarak kumaş yüzeyinde damar izlerinin oluşması engellenir. Uzun
zamanlı kullanımlarında kumaş yıpranabilir ve renk tonu değişebilir.

• You should always take care to wear the product suitable for your size.
• Use in accordance with the washing instructions prolongs the life of your clothing.
• Be sure to follow the instructions.
• Wash wool and acrylic products inside out, dry them by laying them out, and store them by folding them.
• Take care not to use bleach.
• Do not dry your clothes in direct sunlight.
• Use special detergents suitable for delicate fabrics such as wool and satin.
• Only wipe PVC products with a soapy cloth.
• Do not iron the reflective tapes on high-looking products.
• Do not repair damaged, torn or worn clothes, replace them with new ones.
• Replace the products that have lost their high-looking feature with new ones.
• Wash the printed products at 30°C and iron them inside out.

Lycra Blended Fabrics:
Avoid contact with high heat. The lycra in the fabric can melt and shrink too much.
Woolen Fabrics:
Woolen fabrics with very good thermal insulation should be dry cleaned. They are quite amenable
to felting, and over time, they can become hairy due to excessive friction. It is recommended to be
dried by laying so that it does not deform. Washing at high temperatures will cause shrinkage.

• Daima bedeninize uygun olan ürünü giymeye özen göstermelisiniz.
• Yıkama talimatlarına uygun kullanım, giysinizin ömrünü uzatır.
• Talimatlara mutlaka uyunuz.
• Yünlü ve akrilik ürünleri tersten yıkayıp sererek kurutunuz, katlayarak muhafaza ediniz.
• Çamaşır suyu kullanmamaya özen gösteriniz.
• Giysilerinizi direkt güneş ışığında kurutmayınız.
• Yünlü, saten gibi hassas kumaşlar için uygun olan özel deterjanlar kullanınız.
• PVC ürünleri sadece sabunlu bez ile siliniz.
• Yüksek görünümlü ürünler üzerinde bulunan reflektif bantları ütülemeyiniz.
• Zarar görmüş, yırtılmış ya da yıpranmış kıyafetleri tamir etmeyiniz, yenisi ile değiştiriniz.
• Yüksek görünümlü özelliğini yitirmiş ürünleri yenisi ile değiştiriniz.
• Baskılı ürünleri 30°C sıcaklıkta yıkayınız ve tersten ütüleyiniz.

Lycra Karışımlı Kumaşlar:
Yüksek ısıyla temasından kaçınılmalıdır. Kumaş içindeki lycra eriyebilir ve çok fazla
çekebilir.
Yünlü Kumaşlar:
Isı yalıtımı çok iyi olan yünlü kumaşlar kuru temizleme olmalıdır. Keçeleşmeye oldukça
müsait olup zaman içinde fazla sürtünmeden dolayı tüylenme yapabilirler. Deforme
olmaması için serilerek kurutulması önerilir. Yüksek ısıda yıkanması çekmeye neden
olur.
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Custom Design and Production
Size Özel Tasarım ve Üretim
Apart from the products in our catalogue and on our website, we can make any
special production you want, specific to your company.

Kataloğumuz ve internet sitemizde bulunan ürünlerimizin dışında istediğiniz,
kurumsalınıza özel her türlü özel üretimi gerçekleştirebiliyoruz.

The product you need is carefully designed in our “design and product development”
department as soon as possible, taking into account your working conditions in line
with your demands. As a result of the various alternatives offered to your liking,
a sample product is produced for your preferred design and presented to you. By
making mutual criticisms on the sample, the product is brought together to the final
stage and the manufacturing sample is created. In addition, production can be made
based on the sewn product sample or designs you have previously liked.

İhtiyaç duyduğunuz ürün, talepleriniz doğrultusunda çalışma koşullarınız dikkate
alınarak “ tasarım ve ürün geliştirme” departmanımızda özenle en kısa sürede
tasarlanır. Beğeninize sunulan çeşitli alternatifler sonucunda tercih ettiğiniz tasarım
için numune ürün üretilip sizlere sunulur. Numune üzerinde karşılıklı kritikler yapılarak
ürün son aşamasına birlikte getirilir ve imalat numunesi oluşturulur. Ayrıca elinizde
bulunan ve daha önce beğendiğiniz dikili ürün numunesinden veya tasarımlardan yola
çıkılarakta üretim yapılabilmektedir.

Designs suitable for all your working conditions and needs.

Her türlü çalışma koşullarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun tasarımlar.

Her aşamasında uçtan uca takip bilinci ile üretim yapılmaktadır.

Determine
your needs

Custom
design for you

Produce
samples

İhtiyaçlarınızı
belirliyoruz

Size özel tasarım
yapıyoruz

Numune
üretiyoruz
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Carry out
serial
production
Seri üretimini
gerçekleştiriyoruz

Deliver
on time
Zamanında
teslim ediyoruz

TECHNICAL INFORMATIONS / TEKNİK BİLGİLER
SIZE MEASURMENTS / BEDEN ÖLÇÜLERİ

Table with sizes for working clothes/ İş kıyafetleri beden tablosu

XS
1

Number size label
Numaralı beden etiketi

2

1

Body height (cm)
Vücut yüksekliği (cm)

3

2

Breast range (cm)
Göğüs aralığı (cm)

4

36

38

162-166
164

Length of sleeve (cm)
4 Kol uzunluğu (cm)
5

Length of trousers (cm)
Pantolon uzunluğu (cm)

166

M

40

42

166-170
168

170

L

44

46

170-174
172

174

48

XL
50

174-178
176

178

82-88

88-96

96-102

102-110

72-78

78-86

86-94

94-102

Waist range (cm)
3 Bel aralığı (cm)

5

S

52

XXL
54

178-182
180

182

110-116
102-110

56

3XL
58

182-186
184

186

60

4XL
62

186-194
188

190

64

66

194-200
192

194

116-124

124-130

130-134

110-118

118-126

126-134

60

60

60

60

62

62

64

64

66

66

68

68

70

70

70

70

98

99

100

101

102

104

105

107

108

108

108

108

108

108

108

108

Table with sizes for women working clothes / İş kıyafetleri kadın beden tablosu

XS
1

4

5

Number size label
Numaralı beden etiketi

2

1

Body height (cm)
Vücut yüksekliği (cm)

3

2

Breast range (cm)
Göğüs aralığı (cm)

32

5

Length of trousers (cm)
Pantolon uzunluğu (cm)

34

150-156
152

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

S

156

M

36

38

160-166
162

166

L

40

42

170-174
172

174

44

XL
46

174-178
176

178

74-80

84-88

90-96

100-104

60-64

68-72

76-80

84-88

48

XXL
50

178-182
180

182

52

3XL
54

178-182
180

182

56

4XL
58

178-182
180

182

60

62

182-184
180

184

108-116

116-120

122-128

134-138

94-100

112-118

118-124

124-130

55

55

56

56

56

56

58

58

58

58

59

59

59

59

59

59

88

90

100

101

102

104

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

FOOT DIMENSIONS TABLE
AYAK ÖLÇÜLERİ TABLOSU

CHOOSE YOUR SIZE CORRECTLY!

• The person whose measurement is taken should not change his posture while taking the
measurement, as he is in his normal posture.
• While taking the measurement, the measurement should be taken without loosening and
tightening too much.
• If your size falls between two sizes, choose the larger size.

BEDENİNİZİ DOĞRU ÖLÇÜN!

• Ölçüsü alınan kişi normal duruşu nasılsa ölçü alınırken de duruş şeklini değiştirmemelidir.
• Ölçü alınırken bolluk vermeden, fazla sıkmadan ölçü alınmalıdır.
• Eğer ölçünüz iki beden arasında kalıyorsa büyük olan bedeni tercih ediniz.
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KEY SYMBOLS / ÜRÜN DETAY SEMBOLLERİ
CE certified
This symbol indicates the conformity of essential health and safety requirements
as set out in European Directives.

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.

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.

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.

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

Two-way zipper
This symbol indicates that the zip can be opened from the
top or bottom of the garment.

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

İki yönlü fermuar
Bu sembol, fermuarın iki yönlü kullanıldığını gösterir.
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.

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

9

40

Lining / Astar
This symbol indicates the garment lining details
Bu sembol, giysi astar detaylarını 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.

Padded / Kapitone
This symbol indicates the garment wadding details
Bu sembol, giysinin iç dolgulu olduğunu gösterir.

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

Reversible garment
This symbol indicates that garments are reversible.
Ters çevrilebilir giysi
Bu sembol, giysilerin ters çevrilebilir olduğunu gösterir.
Print access
This symbol indicates that garments have print/embroidery access.
Baskı erişimi
Bu sembol, giysilerin baskı/nakış erişimi olduğunu gösterir.
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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.

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

Kapüşon
Bu sembol, giysinin çıkarılamaz kapüşon olduğunu 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.

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.

Myform İş Elbiseleri, ürünlerinin tasarım ve içerik değişikliği hakkını saklı tutar. Katalog baskı renkleri ürün renkleri ile
birebir aynı olmayabilir. Stokta bulunmayan veya üretimden kalkan modellerin karşılanması ve tedarik süreci firmanın
üretim politikasına bağlıdır. Katalogdaki bilgiler içerik ve baskı hatalarından kaynaklanabilecek hatalar Myform İş Elbiseleri
için bağlayıcı değildir. Myform İş Elbiseleri, ürünlerinde renk ve tasarımlarını önceden haber vermeksizin değişiklik yapma
hakkına sahiptir. Bu katalog ve web sitesinde yer alan tüm eserlerin (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video vb.) kullanım
hakkı Myform İş Elbiselerine ait olup izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz. Myform İş Elbiseleri, Çatlıoğulları Tekstil San.
Tic. Ltd. Şti.’nin tescilli bir markasıdır.
Fotoğraf & Grafik Tasarım Seyit Demir

THE FUTURE OF

WORKWEAR
IS HERE

Factory: Fevzi Çakmak Mh. Sıla Cd. D Blok
No :71/AG - PK.42050, Karatay/KONYA / TÜRKİYE

+90 507 566 77 99

myform.com.tr

