
15503-259 Fleece jas

gewatteerd - voering - winddicht en waterafstotend
MASCOT® SAFE SUPREME

S M L XL 2XL 3XL 4XL

100% polyester
345 g/m²

Fleecekwaliteit.Het product is gecertificeerd voor het
behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk
wassen.

Industriële reinigingscategorie C1

Certificeringen

Logo
Bovenaan op het rugpand en op de borstzak kan het product
bedrukt worden (Op de inzetstukken van softshell materiaal).

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van
0,3800m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde
mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo
oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden.
Opmerking: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de
plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-
Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te
behouden, moeten de instructies voor de grootte van het
logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:
• Werkkledinglogo. Borst links. Max. 9x5 cm/3,5x1,9 inch

• Werkkledinglogo. Bovenaan op de rug. Max. 25x8
cm/9,8x3,1 inch

• Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor
afspraak

• Effectieve isolatie door de licht gewatteerde voering.

• Ademend, winddicht en waterafstotend.

• Linker borst en bovenste deel van de rug is geschikt voor
bedrukking.

• Strechstof in de zij en elastische reflectiestrepen geven
extra bewegingsvrijheid.

• Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke
bewegingen van de armen.

Technische informatie
Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Ademend,
winddicht en waterafstotend. Gewatteerd. Sluiting met rits en
inwendige windvanger. Hoge kraag. Binnenzak met
ritssluiting, speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en
headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats
houden. Verlengde rug. Borstzak met rits. Voorzakken met
rits. Pennenzakje. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen
voor extra bewegingsvrijheid. Tricot (verborgen in
windvanger) bij de pols.  Rits onderaan de rug voor
bedrukking/borduursel.

Gebruiker
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