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11 NO

لباس كار پيراهن وشلوار شاغلين مناطق عملياتي
 درصد55 وwoll درصد 45شلوار : پارچه شلواري ازجنس فاستوني  درجه يك كجراه  با تركيب ( 

 به رنگ سورمه اي تيره    باشد . جنس آستري جيبها و دور كمر مي بايست52ترويرا ) نخ شماره 
از نوع آستر جيبي رويال درجه يك باشد . در اليه داخلي دور كمر مي بايست از اليي چسب

مرغوب سلكا استفاده گرديده وداراي ترمز كمر مرغوب باشد  . كليه دوختها مي بايست صنعتي
باشند  . 

8 كليه لبه هاي آستري جيبها مي بايست نواردوزي گردد.  حداقل تعداد حلقه هاي كمربند مي بايست 
عدد باشد در اليه داخلي حلقه هاي كمربندازاليي چسب زانفيكس استفاده گردد. وبا دوخت اليك اجرا
گردد  كليه لبه هاي پارچه مي بايست به صورت زيگزاگ  لبه دوزي گردد . درز بيروني شلوار مي

بايست بصورت صنعتي با چرخ  دو سوزنه چرخ گاري گردد .جيب پشتي در سمت راست بدون
 زيرلبه جيب بايدازاليي چسب مرغوب  ايلوشين استفاده گردد . دهانهدرپوش ودكمه  تعبيه شود .  

باشد .YKKجيب هاي بغل بصورت مورب تعبيه گردد .  زيپ شلوار از جنس مرغوب شماره  سه 
شلوارها بدون پيله باشد .  شلوار بايد داراي آسترداخلي  سر زانو هم رنگ پارچه باشد . شلوار پس

از اتوكشي در كاور زيپ دار همراه با ليبل سايزبندي گردد.
 

36شلوار سرمه اي رنگ سايز :  1

11 NO 38شلوار سرمه اي رنگ سايز :  2

70 NO 40شلوار سرمه اي رنگ سايز :  3

371 NO 42شلوار سرمه اي رنگ سايز :  4

548 NO 44شلوار سرمه اي رنگ سايز :  5

485 NO 46شلوار سرمه اي رنگ سايز :  6

372 NO 48شلوار سرمه اي رنگ سايز :  7

247 NO 50شلوار سرمه اي رنگ سايز :  8

118 NO 52شلوار سرمه اي رنگ سايز :  9

28 NO 54شلوار سرمه اي رنگ سايز :  10

292 NO

درصد35پيراهن: جنس پارچه تترون بافت كج راه  با تراكم  بافت باال بدن پوش  به  رنگ سفيد  ( 
 گرم در عرض يك ونيم متر دوجيب درپوش دار درجلو170 درصد نخ پلي استر) با وزن 65پنبه و 

 سانتي متر باشد  دكمه هاي8تعبيه گردد. آستين ها مي بايست دو دكمه اي باشند عرض سر آستين 
جلو بصورت قابك دار اجرا گردد دكمه ها از جنس صدفي چهار سوراخه، كليه دوخت هاي داخلي
مي بايست دوبل بوده وكناره درزهاي بيروني با چرخ دوسوزنه چرخ كاري گردد.تعداد بخيه ها در

عدد باشد.    6هر يك سانت دوخت  
كليه لبه هاي پارچه مي بايست به صورت زيگزاگ لبه دوزي گردد. درباالي جيب سمت چپ محلي

جهت قراردادن قلم تعبيه گردد.    
 سانتي مترباشد. يقه7 سانتي متر ودرزير گلو 4عرض يقه پيراهن  در قسمت پشت گردن به اندازه 

ها مي بايست فنر دار باشند  ودوخت تزيني دوبل روي يقه اجرا گردد اليي چسب مورد استفاده در
11 درجه يك باشد  .SNTيقه ، سرجيب وسرآستين از نوع 
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سايزبنديها مي بايست بر اساس استاندارد اروپايي باشد. هر ثوب پيراهن مي بايست درون جعبه بسته
 برسد.HSEبندي گردد. كليه نمونه ها مي بايست به تاييد اداره  

 
Sپيراهن رنگ سفيد سايز : 

725 NO Mپيراهن رنگ سفيد سايز  :  12

843 NO Lپيراهن رنگ سفيد سايز  :  13

259 NO XLپيراهن رنگ سفيد سايز  :  14

58 NO XXLپيراهن رنگ سفيد سايز  :  15

28 NO XXXLپيراهن رنگ سفيد سايز  :  16

28 NO XXXXLپيراهن رنگ سفيد سايز  :  17

28 NO XXXXXLپيراهن رنگ سفيد سايز :  18

SAS_9940002
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292 NO

لباسكار دوتيكه به رنگ آبي روشن
پارچه لباسكار  :

 گرم درمترعرض(پارچه290%پلي استر باوزن 30%پنبه و70-پارچه كجراه با جنس
سانتي متر) 150عرض

 دوال به رنگ ابي همراه با سرجيب40-بافت پارچه كجراه با تراكم باال (دو  تار و يك پود ) و نخ 
وزيپ . ثبات رنگ در برابرمالش خشك ومرطوب وعرق بدن ، ثباترنگ در مقابل نور ، ميز بايست

از حد
) باالتر بوده  . تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد (صفر درصد) باشد .4استاندارد (نمره 

سانتي متر در محل هاي زير دوخته شود(جنس نوار شبرنگ مرغوب5-نوارشبرنگ:به پهناي 
ودرجه يك)

الف:در محدوده دورتادوربازو
ب- در محدوده دورتا دور  ساق پا

مشخصات كاپشن:
-جيب ها:

دوجيب در بغل بصورت مورب
در روي سينه به صورت لبه دار

 همراه با قفل  بصورت مخفي همراه با قاب5- زيپ جلو كاپشن از جنس پالستيك   مرغوب  درجه 
 .

-ضمنا زيپ مي بايست تا زير يقه لباس امتداد داشته باشد.
-روي بازوي سمت چپ محل قلم خودكار تعبيه گردد

-كاپشن داراي آستر نخي مرغوب در داخل لباسكار باشد.
-آستين كاپشن  مانند آستين پيراهني با دكمه تنظيم در دو اندازه بصورت مخفي 

 
 

Sكابشن سايز :  1

725 NO Mكابشن سايز:  2

843 NO Lكابشن سايز :  3

278 NO XLكاپشن سايز :  4

67 NO XXLكاپشن سايز :  5

28 NO XXXLكاپشن سايز :  6

28 NO XXXXLكابشن سايز :  7
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11 NO

شلوار:
دوجيب در سمت پشت شلوار به صورت لبه دار. 

آستر جيب ها از پارچه تترون مرغوب به لبه آستري جيب ها بايد با نوار دور  دوزي شود.
كليه دوخت ها بصورت صنعتي انجام پذيرد. ليزري نصب شود.

 كليه دكمه ها و زيپ ها غير فلزي و مرغوب باشد . 
برش كليه سايزها بايد مطابق الگوي ايراني-اروپايي باشد.

 تذكر : در بعضي از  قسمتهاي لباس كار بمنظور ( سرشانه و پشت آرنج و... ) ايجاد تنوع و زيبايي
 از همان جنس  پارچه ولي  با رنگ متفاوت استفاده گردد . (مطابق نمونه كارفرما )

ارائه گواهينامه معتبر پارچه از مركز تحقيقات وحفاظت محيط كار يا موسسه استاندارد الزامي
است.

 
 

36شلوار سايز :  8

11 NO 38شلوار سايز :  9

70 NO 40شلوار سايز :  10

371 NO 42شلوار سايز :  11

548 NO 44شلوار سايز :  12

485 NO 46شلوار سايز :  13

372 NO 48شلوار سايز :  14

247 NO 50شلوار سايز :  15

118 NO 52شلوار سايز :  16

28 NO 54شلوار سايز :  17

به عدد
به حروف

هزينه بسته بندی
((لایر))

به عدد
به حروف

هزينه حمل
    ((لایر))

به عدد
به حروف

جمع کل 
((لایر))

شيراز خيابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ايران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کاال) -  

)  ايميل ()07132314447) فاکس (07132138436 - روح هللا پسنديده تلفن (506واحد 

  نام و امضاء و مهر فروشنده:

به عددتوضيحات
به حروف

قيمت کل کاال
((لایر))


