

15690-231 Talvihousut
tikkikangasvuorilla - irrotettavilla olkaimilla - vedenpitävä
MASCOT® SAFE SUPREME

100 % polyesteri
210 g/m²

Ripstop.Tuote on STANDARDIN EN ISO 20471 mukaisesti
sertifioitu säilyttämään laatunsa 50
kotipesulla.Vedenpitävyys > 10 000 mm EN ISO 811 standardin mukaisesti.
Teollisuuspesun hoitoluokka B3

Sertifioinnit
Lumilukko lahkeen sisäpuolella pitää lumen ja lian
ulkona.
Takaosasta korotettu vyötärö sekä korkea lämmin
reunus, joka kiertää vatsan ympäri.
Pidennetty vetoketju tuulilistalla säärien ulkosivulla
helpottaa käyttöä saappaiden päällä.
Polvitaskut, joissa polvipehmusteita varten läpällinen
aukko, joka estää lian kertymisen.
Hengittävä, tuulen- ja vedenpitävä teipatuilla saumoilla.

Logo
Tuote on sertifioitu maksimi 0,4500m² logotausta varten.
Tätä alaa ei saa ylittää. Logoala saa olla tuotteen etupuolella
tai takapuolella maksimissaan 50% kokonaisalasta, jota
logoihin saa käyttää säilyttääkseen EN ISO 20471-

Sertifioitu yhteiskäyttöön MASCOT-polvipehmustetyypin

sertifioinnin. Huomaa: Alue on tarkoitettu vain ohjeeksi

SHORT tai LONG kanssa, sillä polvitaskun korkeutta voi

logolle käytettävissä olevasta tilasta. Jotta vaatteen

säätää.

EN ISO 20471 -standardin mukainen näkyvyysluokka
voitaisiin säilyttää, logon koko-ohjeita on noudatettava.

Tekninen
Fluoresoiva, vinoheijastimet. Hengittävä, tuulen- ja
vedenpitävä. Teipatut saumat. Tikkivuori. Takaa korotettu
vyötärö suojaa hyvin kylmää vastaan. Vyölenkit. D-lenkki.
Sepaluksessa vetoketju. Etutaskut. Vahvistetut takataskut,
läpässä piilotetut painonapit. Vahvistettu reisitasku, jossa on
lisätaskuja – puhelintasku sisäpuolella sekä läpällä ja
magneettikiinnikkeellä varustettu puhelintasku ulkopuolella.
Mittatasku. Läpälliset säädettävät polvitaskut, pääsy
yläosasta. Jalkaosan sisäpuolella on lumilukko. Tuulilistallinen
vetoketju lahkeiden ulkosivussa. 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

Logo sijoittaminen:
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. Vaakasuorassa vasemmassa reidessä.
Maks. 9 x 5 cm / 3,5 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.
Maks. 11 x 5 cm / 4,3 x 1,9 tuumaa
Työvaatelogo. Vaakasuorassa vasemmassa
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. Tavallisesta poikkeva sijoituspaikka.
Ota yhteyttä ja sovi tarkemmin.

