
15535-231 Winterjas

ademend - wind- en waterdicht - gewatteerd
MASCOT® SAFE SUPREME

S M L XL 2XL 3XL 4XL

100% polyester
210 g/m²

Ripstop.Hydrostatische druk van > 10.000 mmH²O volgens
EN ISO 811.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO
20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50
keer huishoudelijk wassen.

Industriële reinigingscategorie B3

Certificeringen

Logo
Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van
0,0200m² 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. 8x7 cm/3.1x2,7 inch

• Werkkledinglogo. Midden op de rug. Max. 25x20
cm/9,8x7,8 inch

• Werkkledinglogo. Horizontaal op rechtermouw. Max. 10x5
cm/3,9x1,9 inch

• Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor
afspraak

• Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.

• Extra reflecties op de rug voor extra zichtbaarheid, daar
waar men zich niet zelf kunt oriënteren.

• Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange
levensduur.

• De donkere stof bevindt zich daar waar het product het
meest aan vuil wordt blootgesteld.

• Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.

Technische informatie
Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie.
Tweekleurig. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede
naden. Gewatteerd. Voering van quilt in de mouwen. Hoge
kraag. Binnenkraag van tricot. Afneembare capuchon, met
rijgsnoer zodat deze over een helm past. Verstelbare draad
aan beide kanten van de capuchon. Sluiting met rits en
windvanger met drukknopen. Binnenzak met rits onder de
windvanger - speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en
headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats
houden. Borstzak met rits met plaats voor een 9,4 inch
tablet. Borstzak met rits. Borstzak met klep en drukknoop. D-
ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra
bewegingsvrijheid. Voorzakken met rits. Reguleerbaar
rijgsnoer aan de binnenkant. Rits onderaan de rug voor
bedrukking/borduursel. Verlengde rug. Waterdichte
pennenzak. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. 
Manchetten met CORDURA® versterkingen en
drukknoopsluiting.

Gebruiker
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