

12379-430 Housut polvitaskuilla
MASCOT® SAFE COMPETE

65 % polyesteri/35 % puuvilla
310 g/m²

Twill-kangas.Ei saa liottaa.Pestävä erillään.Tuote on
sertifioitu säilyttämään ominaisuutensa enintään 50
kotipesun tai 50 teollisuuspesun verran.
Teollisuuspesun hoitoluokka B1

Sertifioinnit
Fluoresoivat osat on pintakäsitelty, mikä tekee niistä
likaa hylkiviä ja näkyviä pitkään.
Kulutusta kestävä kolmoistikattu saumaus lahkeissa ja
haaroissa pidentää tuotteen käyttöikää.

Logo

Vahvikkeet takataskuissa.

Tuote on sertifioitu maksimi 0,0100m² logotausta varten.

Säädettävä vasaralenkki.

Tätä alaa ei saa ylittää. Logoala saa olla tuotteen etupuolella
tai takapuolella maksimissaan 50% kokonaisalasta, jota

Polvitaskut.

logoihin saa käyttää säilyttääkseen EN ISO 20471-

Sertifioitu yhteiskäyttöön MASCOT-polvipehmustetyypin

sertifioinnin. Huomaa: Alue on tarkoitettu vain ohjeeksi

LONG kanssa.

logolle käytettävissä olevasta tilasta. Jotta vaatteen
EN ISO 20471 -standardin mukainen näkyvyysluokka

Tekninen

voitaisiin säilyttää, logon koko-ohjeita on noudatettava.

Fluoresoivat kontrastivärit ja heijastimet. Fluoresoiva osa on

Logo sijoittaminen:

pintakäsitelty, mikä tekee tuotteesta likaa hylkivän.
Kaksivärinen. Kolmoistikatut saumat lahkeissa ja haaroissa.
Vyölenkit. Sepaluksessa vetoketju. D-lenkki. Etutaskut.
Vahvistetut takataskut, toisessa läppä ja tarranauhakiinnitys.
Säädettävä vasaralenkki. Lokeroitu reisitasku, läppä ja
säädettävä tarranauhakiinnitys. Mittatasku. Reidessä
läpällinen kännykkätasku ja säädettävä tarranauhakiinnitys.
Kynätaskut. Polvitaskut. Suosittelemme valitsemaan tähän
malliin 00718-100, 50451-916 & 20118-915 -polvipehmusteet.
Sertifioitu yhteiskäyttöön EN 14404 -standardin mukaisesti
polvipehmustetyypin LONG kanssa.

Työvaatelogo. Vasen takatasku. Maks. 10 x 5 cm / 3,9
x 1,9 tuumaa
Työvaatelogo. Oikea takatasku. Maks. 10 x 5 cm / 3,9
x 1,9 tuumaa
Työvaatelogo. Pystyssä vasemmassa reidessä,
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
ylhäältä alas. Maks. 25 x 5 cm / 9,8 x 1,9 tuumaa
Työvaatelogo. Vaakasuorassa oikeassa reidessä.

Käyttäjä

Maks. 11 x 5 cm / 4,3 x 1,9 tuumaa
Työvaatelogo. Vaakasuorassa oikeassa pohkeessa.
Maks. 12 x 6 cm / 4,7 x 2,3 tuumaa
Työvaatelogo. Tavallisesta poikkeva sijoituspaikka.
Ota yhteyttä ja sovi tarkemmin.

