

15779-330 Housut polvitaskuilla
kevyt
MASCOT® LIGHT

65 % polyesteri/35 % puuvilla
245 g/m²

Twill-kangas.Kutistuu 1-2 %.
Teollisuuspesun hoitoluokka A1

Sertifioinnit

Kulutusta kestävä kolmoistikattu saumaus lahkeissa ja
haaroissa pidentää tuotteen käyttöikää.
Erityinen muotoilu lahkeen takaosassa, jotta
polvivahvikkeen kohdalle ei kasautuisi kangasta
polviasennossa työskenneltäessä.

Logo
Logo sijoittaminen:
Työvaatelogo. Vasen takatasku. Maks. 10 x 5 cm / 3,9

Polvitaskuja voi säätää niin, että polvipehmusteet

x 1,9 tuumaa

asettuvat optimaalisesti polviin nähden.

Työvaatelogo. Oikea takatasku. Maks. 10 x 5 cm / 3,9

Tumma kangas on sijoitettu sinne, missä vaate altistuu

x 1,9 tuumaa

eniten lialle.

Työvaatelogo. Pystyssä vasemmassa reidessä,

Kolme eri lahkeenpituutta vakiona, jotta voit valita
parhaimman istuvuuden ja yksityiskohtien
optimaalisimman sijainnin.
Tuote kestää teollista pesua.

luetaan alhaalta ylös. Maks. 25 x 5 cm / 9,8 x 1,9
tuumaa
Työvaatelogo. Vaakasuorassa vasemmassa reidessä.
Maks. 11 x 5 cm / 4,3 x 1,9 tuumaa
Työvaatelogo. Pystyssä oikeassa reidessä, luetaan

Sertifioitu yhteiskäyttöön MASCOT-polvipehmustetyypin

ylhäältä alas. Maks. 25 x 5 cm / 9,8 x 1,9 tuumaa

SHORT tai LONG kanssa, sillä polvitaskun korkeutta voi

Työvaatelogo. Vaakasuorassa oikeassa reidessä.

säätää.

Maks. 11 x 5 cm / 4,3 x 1,9 tuumaa
Työvaatelogo. Vaakasuorassa vasemmassa

Tekninen
Kevyt kangas. Kaksivärinen. Kolmoistikatut saumat lahkeissa
ja haaroissa. Ergonomisesti muotoillut lahkeet. Sepaluksessa
vetoketju. Etutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen
reisitasku, piilotetut painonapit. Mittatasku vahvisteisella
aukolla. Säädettävät polvitaskut polyesteria.
Kontrastiompeleet. Heijastimet. Suosittelemme valitsemaan
tähän malliin 00718-100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915
-polvipehmusteet. Sertifioitu yhteiskäyttöön EN 14404 standardin mukaisesti polvipehmustetyypin SHORT tai LONG
kanssa.

Käyttäjä

pohkeessa. Maks. 12 x 6 cm / 4,7 x 2,3 tuumaa
Työvaatelogo. Vaakasuorassa oikeassa pohkeessa.
Maks. 12 x 6 cm / 4,7 x 2,3 tuumaa
Työvaatelogo. Pystyssä vasemmassa pohkeessa,
luetaan alhaalta ylös. Maks. 28 x 10 cm / 11 x 3,9
tuumaa
Työvaatelogo. Pystyssä oikeassa pohkeessa, luetaan
ylhäältä alas. Maks. 28 x 10 cm / 11 x 3,9 tuumaa
Työvaatelogo. Tavallisesta poikkeva sijoituspaikka.
Ota yhteyttä ja sovi tarkemmin.

