
İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ



PROJECT :  
MODEL     :  İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ 

ÖNLÜK PROJE - ÜRETİM BİRİMİ  



PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ 

ÖNLÜK PROJE DETAY - ÜRETİM BİRİMİ 

sağ göğüs asetat şeffaf isimlik

iç etiket

sol göğüs 
firma logo nakış

ön supat paslanmaz 
krom nikel çıtçıtlı

sağ göğüs yapıştırma cep

yanlardan pantolon cebine
ulaşmak için yırtmaç

arkadan yırtmaçlı

sabit kuşak

KUMAŞ :%100 Viskon 185 gr/m² kumaştan üretilmektedir.



PROJECT :  
MODEL     :  İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ 

İŞ ELBİSESİ - BAYAN TSHİRT PROJE - ÜRETİM BİRİMİ  

YAZLIK TSHİRT PROJE  KIŞLIK TSHİRT PROJE  



PROJECT :  
MODEL     :  İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ 

İŞ ELBİSESİ - BAYAN TSHİRT PROJE DETAYLAR - ÜRETİM BİRİMİ  

** Tshirt projesinde bayanlar için model tunik çeklinde uzun olcaktır.

YAZLIK TSHİRT PROJE DETAY  KIŞLIK TSHİRT PROJE DETAY  

iç etiket

sol göğüs 
firma logo nakış

V yaka

yanlarda yırtmaç

iç etiket

sol göğüs 
firma logo nakış

bisiklet yaka

yanlarda yırtmaç

KUMAŞ :%100 Polyester 175 gr/m²  Dry touch kumaştan üretilmektedir. KUMAŞ :%100 Polyester 175 gr/m²  Dry touch, içi miflönlü  kumaştan üretilmektedir.



PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ 

İŞ ELBİSESİ - ERKEK  TSHİRT PROJE - ÜRETİM BİRİMİ   

YAZLIK TSHİRT PROJE  KIŞLIK TSHİRT PROJE  



PROJECT :  
MODEL     :  İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

 İŞ ELBİSESİ - ERKEK  TSHİRT PROJE DETAYLAR - ÜRETİM BİRİMİ  

YAZLIK TSHİRT PROJE DETAY  KIŞLIK TSHİRT PROJE DETAY  

iç etiket

sol göğüs 
firma logo nakışV yaka

iç etiket

sol göğüs 
firma logo nakışbisiklet yaka

KUMAŞ :%100 Polyester 175 gr/m²  Dry touch kumaştan üretilmektedir. KUMAŞ :%100 Polyester 175 gr/m²  Dry touch, içi miflönlü  kumaştan üretilmektedir.



PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ PROJE 3

SOFTSHELL MONT - ÜRETİM BİRİMİ  - KIŞLIK  



PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ PROJE 3

SOFTSHELL MONT  DETAY - ÜRETİM BİRİMİ - KIŞLIK 
İÇ ASTAR :%100 polyester 270 gr/² anti-pling kumaş üretilecektir.

kol ve beden 
model dikişler

kol ağzı özel örgü ribanalıdır

su geçirmez beden fermuarı

mont içi fleto 
fermuarlı alt cepler

sırt model dikişler

sol göğüs 
firma logo nakış

etek ucu lastikli stoperli

KUMAŞ :%96 polyester %4 elastan 295 gr/m² softshell kumaştan üretilmektedir.



PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

YELEK PROJE - ÜRETİM BİRİMİ - YAZLIK  



yelek iç alt fleto fermuarlı cepler

yelek içi sağ- sol fleto fermuarlı cep

PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

YELEK PROJE DETAY - ÜRETİM BİRİMİ  - YAZLIK  

 dik yaka sol göğüs 
firma logo nakış

ön model dikişler

etek ucu lastikli stoperli

sırt firma logo nakış

sırt model dikişler

beden fermuarı su geçirmez fermuar

İÇ ASTAR :%100 polyester 120 gr/m²  kapitone kumaş üretilecektir.

KUMAŞ :%96 polyester %4 elastan 295 gr/m² softshell kumaştan üretilmektedir.

sağ göğüs asetat şeffaf isimlik



PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

YELEK PROJE 2 - RAMPA - ŞOFÖR BİRİMİ



yelek içi sağ- sol fleto fermuarlı cep

yelek iç alt fleto fermuarlı cepler

PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

YELEK PROJE DETAY - RAMPA - ŞOFÖR BİRİMİ  

 dik yaka sol göğüs 
firma logo nakış

ön model dikişler

etek ucu lastikli stoperli

sırt firma logo nakış

sırt model dikişler

beden fermuarı su geçirmez fermuar

KUMAŞ :%100 polyester mebran kaplamalı bondit kumaştan üretilmektedir.

İÇ ASTAR :%100 polyester 270 gr/² anti-pling kumaş üretilecektir.



PANAMA MONT TAKIM PROJE - MAKİNE ENERJİ BİRİMİ 

PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

MONT

YELEK

TSHİRT

PANTOLON



PROJECT :  
MODEL     :  İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ 

ERKEK  TSHİRT PROJE DETAYLAR -  MAKİNE ENERJİ BİRİMİ  

YAZLIK TSHİRT PROJE DETAY  KIŞLIK TSHİRT PROJE DETAY  

iç etiket

sol göğüs 
firma logo nakışV yaka

iç etiket

sol göğüs 
firma logo nakışbisiklet yaka

KUMAŞ :%100 Polyester 175 gr/m²  Dry touch kumaştan üretilmektedir. KUMAŞ :%100 Polyester 175 gr/m²  Dry touch, içi miflönlü  kumaştan üretilmektedir.



PANAMA MONT PROJE DETAY - MAKİNE ENERJİ BİRİMİ 

PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

rüzgar geçirmez
paslanmaz çıtçıtlı ön supat

 ** Mont; cep kapakları, cep ağzı ve ön supat başlangıç-bitiş noktaları punteriz dikiş güçlendirilmiştir 

ön roba garnisi siyah renk 

yan kuplar

 yanlardan lastikli

model kesimli kol 
garnisi siyah renk

biye reflektör

sol göğüs 
firma logo nakış

sırt firma logo nakış

sırt roba garnisi siyah
iki bölmeli kalep cep

beden kemik fermuarlı

sırt biye reflektör

kol ağzı manşetli, 
paslanmaz çıt çıtlı 

sağ GSM cep

 D toka

sol göğüs fermuarlı cep

fleto fermuarlı alt cepler

KUMAŞ :%65 polyester %35 pamuk 285 gr/m²  panama kumaştan üretilmektedir.

İÇ ASTAR :%100 polyester 120 gr/m²  kapitone kumaş üretilecektir.



PANAMA YELEK PROJE DETAY - MAKİNE ENERJİ BİRİMİ  

PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

kemik beden fermuarı

 ** Yelek; cep kapakları, cep ağzı ve ön supat başlangıç-bitiş noktaları punteriz dikiş güçlendirilmiştir 

ön roba garnisi siyah renk 

malzeme askısı

biye reflektör

sol göğüs 
firma logo nakış

sırt roba garnisi siyah

iki bölmeli kalep cep

sırt biye reflektör

sağ GSM cep

 D toka

kapaklı sağ cep

kemik fermuarlı alt cepler

KUMAŞ :%65 polyester %35 pamuk 285 gr/m²  panama kumaştan üretilmektedir.

İÇ ASTAR :%100 polyester 120 gr/m²  kapitone kumaş üretilecektir.



PANAMA PANTOLON PROJE DETAY - MAKİNE ENERJİ BİRİMİ  

PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

astarlı yan cepler,
cep ağızları siyah garnili 

 çok amaçlı kumpas cep 

kemer köprüsü

oxford kumaş diz takviyesi

su geçirmez oxfort paça takviyesi

çırt bant zarf kapaklı, 
sol komando cep  

arka geniş kemer köprüsü

yan kuplar

yapıştırma arka cepler

 D toka

sol fermuarlı cep

 ** Pantolon; ağ kısmı, fermuar patı, cep kapakları ve cep ağzı punteriz dikişi ile güçlendirilmiştir 

KUMAŞ :%65 polyester %35 pamuk 285 gr/m²  panama kumaştan üretilmektedir.



SOFTSHELL KABAN PANTOLON PROJE - RAMPA BİRİMİ 

PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ



SOFTSHELL KABAN PROJE DETAY - RAMPA BİRİMİ 

PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

 ** Mont; cep kapakları, cep ağzı ve ön supat başlangıç-bitiş noktaları punteriz dikiş güçlendirilmiştir 

İÇ ASTAR :%100 polyester 200 gr/m²  kapitone kumaş üretilecektir.

KUMAŞ :%96 polyester %4 elastan 295 gr/m² softshell kumaştan üretilmektedir.

kol ağzı cırt bantlı daraltma 

kol ağzı özel örgü ribana

su geçirmez 
fermuarlı göğüs cepler

yan robalar

sırt firma logo

sol göğüs firma logostoper daraltmalı kapüşon

ön omuz robası
 omuz roba

rüzgar geçirmez, paslanmaz çıt çıtlı ön supat

5cm kol reflektör

su geçirmez fermuarlı 
sağ göğüs cep



SOFTSHELL PANTOLON PROJE DETAY - RAMPA BİRİMİ 

PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

astarlı yan cepler 

kemer köprüsü (7 adet)

5cm paça reflektör

arkadan lastikli bel

yapıştırma arka cepler

 ** Pantolon; ağ kısmı, fermuar patı, cep kapakları ve cep ağzı punteriz dikişi ile güçlendirilmiştir 

İÇ ASTAR :%100 polyester 120 gr/m²  kapitone kumaş üretilecektir.

KUMAŞ :%96 polyester %4 elastan 295 gr/m² softshell kumaştan üretilmektedir.



KEP 

PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

ÖNLÜK ASKILI ÖNLÜK PANTOLON

**  Pantolon rengi siyahtır.

İŞ ELBİSESİ - YEMEKHANE BİRİMİ



PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

iç etiket

sol göğüs 
firma logo nakışön supat paslanmaz 

krom nikel çıtçıtlı

arkadan yırtmaçlı

ÖNLÜK PROJE DETAY - YEMEKHANE BİRİMİ

KUMAŞ :%65 polyester, %35 pamuk 245gr/m² harman kumaştan üretilmektedir.



PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

boyun askısı

beden ayarlama kuşağı

sağda yapıştırma cep

ASKILI ÖNLÜK PROJE DETAY - YEMEKHANE BİRİMİ

KUMAŞ :%65 polyester, %35 pamuk 245gr/m² harman kumaştan üretilmektedir.



PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

PANTOLON PROJE DETAY - YEMEKHANE BİRİMİ

KUMAŞ :%65 polyester, %35 pamuk 245gr/m² harman kumaştan üretilmektedir.

astarlı yan cepler 

kemer köprüsü (7 adet)

arkadan lastikli bel

 ** Pantolon; ağ kısmı, fermuar patı, cep kapakları ve cep ağzı punteriz dikişi ile güçlendirilmiştir 

 ** Pantolon rengi siyahtır.



PROJECT :  
MODEL     : İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ÇİZİMİ

İÇLİK PROJE - RAMPA BİRİMİ


