
09030-025 Parkatakki

irrotettavalla tikkikangasvuorilla - vedenpitävä - MASCOTEX®
MASCOT® SAFE YOUNG

S M L XL 2XL 3XL 4XL

100 % polyesteri
300 g/m²

Canvas-kangasta.älä käytä huuhteluainetta.

Teollisuuspesun hoitoluokka C2

Sertifioinnit

Logo
Tuote on sertifioitu maksimi 0,2200m² 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-sertifioinnin. Huomaa: Alue on tarkoitettu vain
ohjeeksi logolle käytettävissä olevasta tilasta. Jotta vaatteen
EN ISO 20471 -standardin mukainen näkyvyysluokka
voitaisiin säilyttää, logon koko-ohjeita on noudatettava.

Logo sijoittaminen:
• Työvaatelogo. Vasemman rintataskun yläpuolella. Maks. 8

x 3 cm / 3,1 x 1,1 tuumaa

• Työvaatelogo. Vasen rintatasku. Maks. 7 x 5 cm / 2,7 x
1,9 tuumaa

• Työvaatelogo. Oikean rintataskun yläpuolella. Maks. 8 x 3
cm / 3,1 x 1,1 tuumaa

• Työvaatelogo. Keskellä selkää. Maks. 28 x 12 cm / 11 x
4,7 tuumaa

• Työvaatelogo. Vaakasuorassa oikeassa hihassa. Maks. 10
x 5 cm / 3,9 x 1,9 tuumaa

• Työvaatelogo. Tavallisesta poikkeva sijoituspaikka. Ota
yhteyttä ja sovi tarkemmin.

• Hengittävä, tuulen- ja vedenpitävä MASCOTEX®
teipatuilla saumoilla.

• Irrotettava, vuorillinen huppu säädettävällä kuminauhalla.

• Käännettävässä toppatakissa on resorikaulus ja taskut,
jotka voidaan irrottaa ja käyttää erikseen.

• Muotoonleikatut hihat tuovat liikkumisen vapautta.

• Yksilöllinen istuvuus säädettävällä alareunalla.

Tekninen
Fluoresoiva, pysty- ja vinoheijastimet. Kaksivärinen.
Hengittävä, tuulen- ja vedenpitävä. Teipatut saumat.
Irrotettava vuorellinen huppu, säädettävä kiristysnyöri.
Tikkivuori voidaan irrottaa ja käyttää erillään, resorikaulus ja
taskut. Sisäkaulus pehmeää, kestävää materiaalia.
Kaksisuuntainen vetoketju, kaksinkertainen tuulilista ja
piilotetut painonapit. Vetoketjulliset taskut tuulilistan alla.
Vetoketjullinen rintatasku. Läpällinen rintatasku,
magneettikiinnitys. D-lenkki. Kynäpidike. Etutaskut, kaksi
avointa ja kahdessa läppä ja painonapit. Vetoketjullinen
povitasku. Ergonomisesti muotoillut hihat mahdollistavat
suuren liikkumisenvapauden. Hihataskussa vetoketju. Resori
(piilotettu tuulilistassa) ja painonappikiinnitys hihansuissa.
Helmassa säädettävä kiristysnauha. Tuotteita, joihin on
sijoitettu magneetteja, eivät saa käyttää henkilöt joilla on
tahdistin/ICD tai vastaava taskun sulkemisen yhteydessä
tapahtuvan magneettisen reaktion vuoksi.

Käyttäjä
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