
17049-311 ¾-housut
riipputaskuilla

Dyneema® - ULTIMATE STRETCH - kevyt
MASCOT® ADVANCED

C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48

C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58

C60 C62 C64 C66 C68

92 % polyamidi/8 % elastaani
235 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Kutistuu max. 2 %.

Teollisuuspesun hoitoluokka C2

Sertifioinnit

Logo
Koska tuote on tehty joustavasta materiaalista, myös
logomateriaalin täytyy olla joustavaa.

Logo sijoittaminen:
• Työvaatelogo, joustava. Vasen takatasku. Maks. 11X8

cm/4.7x3.9 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Oikea takatasku. Maks. 11X8
cm/4.7x3.9 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Pystyssä vasemmassa reidessä,
luetaan alhaalta ylös. Maks. 20 x 5 cm / 7,8 x 1,9 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Pystyssä oikeassa reidessä,
luetaan ylhäältä alas. Maks. 20 x 5 cm / 7,8 x 1,9 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Vaakasuorassa oikeassa reidessä.
Maks. 11 x 6 cm / 4,3 x 2,3 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Vaakasuorassa vasemmassa
reidessä. Maks. 11 x 6 cm / 4,3 x 2,3 tuumaa

• Työvaatelogo. Nurjalla puolella vuorissa. Maks. 15 x 1 cm
/ 5,9 x 0,3 tuumaa

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

• Monikäyttöisessä joustavassa kankaassa keveys yhdistyy
hyvään kulutuksenkestävyyteen. Lisäksi se hylkii vettä.

• Joustava kangas joustaa kaikkiin suuntiin ja tarjoaa
ainutlaatuisen liikkumisen vapauden kiristämättä ja
hiertämättä.

• Hyvin mukautuvat, kulutuksenkestävästä
CORDURA®-materiaalista valmistetut riipputaskut
voidaan irrottaa kätevästi vetoketjulla silloin, kun niitä ei
käytetä, ne täytyy tyhjentää tai kun housut on tarkoitus
pestä.

• Reisitasku ja puhelintasku ja integroidulla ID-
korttipidikkeellä.

• Joustavat polvitaskut on valmistettu CORDURA®- ja
Kevlar®-materiaalien lisäksi poikkeuksellisen
kulutuksenkestävästä Dyneema®-kuidusta.

• Heijastinominaisuudet takaavat hyvän näkyvyyden
ympäristössä.

• Sertifioitu yhteiskäyttöön MASCOT-polvipehmustetyypin
LONG kanssa.

Tekninen
On käsitelty vettähylkiväksi. ULTIMATE STRETCH joka on
kevyttä ja erittäin kestävää. Kangas tuskin tuntuu ihoa
vasten koska taskut on integroidut. Kaksoistikatut saumat
lahkeissa ja haaroissa. Matala vyötärö. Ergonomisesti
muotoillut lahkeet. Vyölenkit. Sepaluksessa vetoketju.
Erilliset riipputaskut ovat kestävää CORDURA®.  Uloin osa
riipputaskusta on vahvistettu pohjasta pistoa kestävällä
Kevlarilla. Etutaskut. Takataskut. Työkalulenkit molemmin
puolin vyötäröä. Reisitasku, jonka puhelintaskussa on
magneettilukitus ja integroitu henkilökorttipidike. Irrotettava
ID-korttitasku. CORDURA® vahvistettu mittatasku
lisätaskulla. Kestävä ja pistoja sietävä polvisuoja
CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® polvitasku on elastinen ja
tuulettava. Yksinkertainen henkilökohtainen polvisuojien



säätö. Heijastimet. Suosittelemme valitsemaan tähän malliin
00718-100, 50451-916 ja 20118-915 -polvipehmusteet.
Sertifioitu yhteiskäyttöön EN 14404 -standardin mukaisesti
polvipehmustetyypin LONG kanssa.

Käyttäjä
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