
15501-231 Kuoritakki

hengittävä - tuulen- ja vedenpitävä
MASCOT® SAFE SUPREME

S M L XL 2XL 3XL 4XL

100 % polyesteri
210 g/m²

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

Teollisuuspesun hoitoluokka B3

Sertifioinnit

Logo
Tuote on sertifioitu maksimi 0,0400m² 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. Vasen rinta. Maks. 8 x 7 cm / 3.1 x 2,7

tuumaa

• Työvaatelogo. Keskellä selkää. Maks. 25 x 20 cm / 9,8 x
7,8 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.

• Kulutusta kestävä CORDURA®-materiaali hihansuissa
pidentää tuotteen käyttöikää.

• Takin sisäpuolella on vahvikkeet, jotta vuori ei rikkoutuisi
taskussa olevista työkaluista.

• Hengittävä, tuulen- ja vedenpitävä teipatuilla saumoilla.

• Vedenpitävä pidennys takaosassa voidaan taittaa alas
sateella ja kylmällä ilmalla.

• Tuuletusaukko kainaloissa - avataan vetoketjulla.

Tekninen
Fluoresoiva, pysty- ja vinoheijastimet. Kaksivärinen.
Hengittävä, tuulen- ja vedenpitävä. Teipatut saumat.
Verkkovuori. Irrotettava, vuorattu huppu, jonka voi säätää
kypärän päälle sopivaksi säätönarulla. Säädettävä
metallilanka hupun molemmilla sivuilla. Verkkotuuletusaukot
hihojen alla, avataan vetoketjulla. Korkea kaulus. Sisäkaulus
ribbineulosta. Vesitiivis kynätasku hihassa. Vetoketjukiinnitys
ja painonapillinen tuulilista. Vetoketjulliset sisätaskut
tuulilistan alla – toinen taskuista on muotoilu
matkapuhelimelle ja siinä on aukot kuulokkeiden johdolle
sekä johtopidike. Tuulilistan alla oleva vetoketjullinen tasku,
johon mahtuu 7-tuumainen taulutietokone. Takin selässä
olevan läpän voi taittaa standardipituiseksi tai jättää alas,
jolloin selkäosasta tulee pidempi. Vetoketjullinen rintatasku.
D-lenkki. Ergonomisesti muotoillut hihat mahdollistavat
suuren liikkumisenvapauden. Sisäpuolelta joustinneuleinen
vyötärönauha pitää lämpimänä. CORDURA®-kankaalla
vahvistetut hihansuut, joissa painonappikiinnitys.
Vetoketjulliset etutaskut.

Käyttäjä
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