

07169-860 Avosuoja
polvitaskuilla
MASCOT® SAFE COMPETE

65 % polyesteri/35 % puuvilla
290 g/m²

Twill-kangas.Ei saa liottaa.Pestävä erillään.Tuote on
sertifioitu säilyttämään ominaisuutensa enintään 50
kotipesun tai 50 teollisuuspesun verran.Likaahylkivä
käsittely aktivoituu uudelleen pesuohjeiden mukaisessa
rumpukuivauksessa.
Pintakäsittely tekee tuotteesta likaa hylkivän ja
varmistaa hyvän näkyvyyden.

Teollisuuspesun hoitoluokka B1

Sertifioinnit

Kulutusta kestävä kolmoistikattu saumaus lahkeissa ja
haaroissa pidentää tuotteen käyttöikää.
Yksilöllinen istuvuus säädettävällä housunkauluksella.
Reisitasku puhelintaskulla, läpällä ja vetoketjulla.
Polvitaskut, joissa polvipehmusteiden asennus alakautta,
jotta taskuun ei kertyisi likaa.
Sertifioitu yhteiskäyttöön MASCOT-polvipehmustetyypin
LONG kanssa.

Tekninen

Logo
Tuote on sertifioitu maksimi 0,1700m² logotausta varten.
Tätä alaa ei saa ylittää. Logoala saa olla tuotteen etupuolella
tai takapuolella maksimissaan 50% kokonaisalasta, jota
logoihin saa käyttää säilyttääkseen EN ISO 20471sertifioinnin. Huomaa: Alue on tarkoitettu vain ohjeeksi
logolle käytettävissä olevasta tilasta. Jotta vaatteen

Fluoresoiva, heijastimet. Pintakäsittely tekee tuotteesta likaa

EN ISO 20471 -standardin mukainen näkyvyysluokka

hylkivän. Kaksivärinen. Kolmoistikatut saumat lahkeissa ja

voitaisiin säilyttää, logon koko-ohjeita on noudatettava.

haaroissa. Säädettävät olkaimet, lyhyt vahva kuminauha,
muovisoljet. Läppätasku, painonapit. Povitasku

Logo sijoittaminen:

tarranauhakiinnityksellä. Säädettävä vyötärö. Etutaskut.

Työvaatelogo. Läppätasku. Maks. 12 x 8 cm / 4,7 x

Sepaluksessa vetoketju. Vahvistetut takataskut, toisessa läppä

3,1 tuumaa

ja tarranauhakiinnitys. Säädettävä vasaralenkki. Lokeroitu

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

reisitasku, läppä ja säädettävä tarranauhakiinnitys.

x 1,9 tuumaa

Kynätaskut. Reidessä läpällinen kännykkätasku ja säädettävä

Työvaatelogo. Oikean takataskun läppä. Maks. 9 x 3

tarranauhakiinnitys. Mittatasku. Polvitaskut. Suosittelemme

cm / 3,5 x 1,1 tuumaa

valitsemaan tähän malliin 00718-100, 50451-916 & 20118-

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

915 -polvipehmusteet. Sertifioitu yhteiskäyttöön EN 14404 -

x 1,9 tuumaa

standardin mukaisesti polvipehmustetyypin LONG kanssa.

Työvaatelogo. Vaakasuorassa vasemmassa reidessä.
Maks. 11 x 5 cm / 4,3 x 1,9 tuumaa
Työvaatelogo. Pystyssä oikeassa reidessä, luetaan
ylhäältä alas. Maks. 15 x 5 cm / 5,9 x 1,9 tuumaa
Työvaatelogo. Vaakasuorassa oikeassa reidessä.
Maks. 11 x 5 cm / 4,3 x 1,9 tuumaa
Työvaatelogo. Läppätaskun yläpuolella. Maks 12 x 2
cm / 4,7 x 0,7 tuumaa
Työvaatelogo. Vaakasuorassa oikeassa pohkeessa.
Maks. 12 x 6 cm / 4,7 x 2,3 tuumaa

Käyttäjä

