

14249-442 ¾-housut
polvitaskuilla
CORDURA® - kevyt
MASCOT® UNIQUE

65 % polyesteri/35 % puuvilla
270 g/m²

Twill-kangas.
Teollisuuspesun hoitoluokka A1

Kulutusta kestävä kolmoistikattu saumaus lahkeissa ja
haaroissa pidentää tuotteen käyttöikää.

Sertifioinnit

Hyvä istuvuus muotoonleikatuilla lahkeilla ja kiilalla jalan
sisäpuolella ja haaroissa (lisävahvistuksella).
Vino, tilava reisitasku, josta kätevä pääsy puhelintaskuun.
Polvitaskut kulutuksenkestävästä CORDURA®materiaalista – polvipehmusteiden asennus yläkautta

Logo

läpän alta, jotta taskuun ei kertyisi likaa.

Logo sijoittaminen:

Polvitaskuja voi säätää niin, että polvipehmusteet
asettuvat optimaalisesti polviin nähden.
Sertifioitu yhteiskäyttöön MASCOT-polvipehmustetyypin
SHORT kanssa.

Tekninen
Yksivärinen. Kevyt kangas. Kolmoistikatut saumat lahkeissa ja
haaroissa. Muotoon ommeltu matala vyötärö. Ergonomisesti
muotoillut lahkeet. Vyölenkit. D-lenkki. Sepaluksessa
vetoketju. Työkalulenkit vyötäröllä. Tilavat etutaskut, toisessa
kätevä puhelintasku. Säädettävä vasaralenkki. Vahvistetut
takataskut. Reisitasku ja puhelintasku, läppä ja piilotetut
painonapit. Vahvistettu mittatasku. Kynätasku. Erittäin
kulutuksenkestävästä CORDURA® (1000 D) -materiaalista
valmistetut säädettävät, läpälliset polvitaskut, joihin pehmuste
asetetaan yläkautta. Heijastimet. Suosittelemme valitsemaan
tähän malliin 00418-100 -polvipehmusteet. Sertifioitu
yhteiskäyttöön EN 14404 -standardin mukaisesti
polvipehmustetyypin SHORT kanssa.

Käyttäjä

Työvaatelogo. Vasen takatasku. Maks. 10 x 3 cm / 3,9
x 1,1 tuumaa
Työvaatelogo. Oikea takatasku. Maks. 10 x 3 cm / 3,9
x 1,1 tuumaa
Työvaatelogo. Pystyssä vasemmassa reidessä,
luetaan alhaalta ylös. Maks. 25 x 5 cm / 9,8 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. 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. 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. 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.

