

18788-230 Housut
Lady ommeltu PEARL - erittäin kevyt - yksivärinen
MASCOT® UNIQUE

50 % puuvilla/50 % polyesteri
205 g/m² twilli

Twill-kangas.Kutistuu 1-2 %.
Teollisuuspesun hoitoluokka B1

Pearl-leikkaus on suunniteltu erityisesti naisille, joilla

Sertifioinnit

vyötärön ja lantion mitan ero on alle 20 cm.
Kevyt materiaali, suunniteltu lämpimiin olosuhteisiin.
Kulutusta kestävä kolmoistikattu saumaus lahkeissa ja

Logo

haaroissa pidentää tuotteen käyttöikää.

Logo sijoittaminen:

Matalan vyötärön ja muotoonleikatun housunkauluksen
ansiosta housut myötäilevät ja tukevat vartalon kaikkia
liikkeitä.

Työvaatelogo. Vasen takatasku. Maks. 10 x 3 cm / 3,9
x 1,1 tuumaa
Työvaatelogo. Oikea takatasku. Maks. 10 x 3 cm / 3,9

Vahvikkeet takataskuissa ja mittataskussa.

x 1,1 tuumaa

Heijastinominaisuudet takaavat hyvän näkyvyyden

Työvaatelogo. Pystyssä vasemmassa reidessä,

ympäristössä.

luetaan alhaalta ylös. Maks. 25 x 5 cm / 9,8 x 1,9
tuumaa

Tekninen

Työvaatelogo. Vaakasuorassa vasemmassa reidessä.

Yksivärinen. Lady ommeltu PEARL. Kevyt materiaali.

Työvaatelogo. Pystyssä oikeassa reidessä, luetaan

Kolmoistikatut saumat lahkeissa ja haaroissa. Muotoon

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

ommeltu matala vyötärö. Ergonomisesti muotoillut lahkeet.

Työvaatelogo. Vaakasuorassa oikeassa reidessä.

Vyölenkit. D-lenkki. Vetoketjukiinnitys. Työkalulenkit

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

vyötäröllä. Tilavat etutaskut CORDURA®-vahvikkein, toisessa

Työvaatelogo. Vaakasuorassa vasemmassa

kätevä sisätasku puhelimelle. Vahvistetut takataskut.

pohkeessa. Maks. 12 x 6 cm / 4,7 x 2,3 tuumaa

Säädettävä vasaralenkki. Reisitasku ja puhelintasku, läppä ja

Työvaatelogo. Vaakasuorassa oikeassa pohkeessa.

piilotetut painonapit. CORDURA®-vahvistettu mittatasku.

Maks. 12 x 6 cm / 4,7 x 2,3 tuumaa

Kynätasku. Tuotteen takapuolella on vahvistava kangas, johon

Työvaatelogo. Pystyssä vasemmassa pohkeessa,

takatasku, reisitasku ja mittatasku on kiinnitetty. Heijastimet.

luetaan alhaalta ylös. Maks. 28 x 10 cm / 11 x 3,9

Maks. 9 x 5 cm / 3,5 x 1,9 tuumaa

tuumaa

Käyttäjä

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.

