
17531-860 Broek met
spijkerzakken

CORDURA®
MASCOT® SAFE SUPREME

82C44 82C45 82C46 82C47 82C48 82C49 82C50

82C51 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60 82C62

82C64 82C66 82C68 90C46 90C47 90C48 90C49

90C50 90C51 90C52 90C54 90C56 90C58 90C60

90C62 76C46 76C47 76C48 76C49 76C50 76C51

76C52 76C54 76C56 76C58

65% polyester/35% katoen
290 g/m²

Twill.Niet weken.Separaat wassen.Het product is
gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen tot
50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel
wassen.De vuilafstotende behandeling wordt gereactiveerd
tijdens drogen in de wasdroger (volgens voorschriften).

Industriële reinigingscategorie A2

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. Linkerachterzak. Max. 10x5 cm/3,9x1,9

inch

• Werkkledinglogo. Rechterachterzak. Max. 10x5
cm/3,9x1,9 inch

• Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven naar

• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in
het kruis voor een extra lange levensduur.

• De oppervlaktebehandeling maakt het product
vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere
zichtbaarheid.

• Gereedschapzakken van CORDURA® met extra vakken
voor gereedschap.

• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met
opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er
geen vuil inkomt.

• Kan eenvoudig worden verlengd met 3 cm door de rode
stiksels onder aan de binnenkant te verwijderen.

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

• Het product kan industrieel gewassen worden.

• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-
kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken
kunnen namelijk in hoogte worden versteld. 

Technische informatie
Fluorescerende contrastkleur met reflecties. De
oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend.
Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen
en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband.
Ergonomisch gevormde broekspijpen. Verstelbare
spijkerzakken van CORDURA® met extra
gereedschapszakken. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring.
Gereedschapslus aan de tailleband. Voorzakken.
Achterzakken met versterking, klep en verborgen
drukknopen. Verstelbare hamerlus. Versterkte dijbeenzak
met extra zakken - inwendig telefoonzakje en uitwendig
telefoonzakje met klep en magneetsluiting. Duimstokzak
versterkt met CORDURA® bij de opening. Verstelbare
kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D) met klep en
opening aan de bovenzijde. Verticale reflectie op de
buitenkant van de broekspijpen voor betere zichtbaarheid.
De beenlengte kan worden verlengd met 3 cm door de rode
stiksels aan de binnenkant te verwijderen. We raden de



beneden te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch

• Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max. 11x5
cm/4,3x1,9 inch

• Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit. Max. 12x6
cm/4,7x2,3 inch

00418-100, 00718-100, 50451-916 en 20118-915
kniebeschermers aan voor dit model. Gecertificeerd in
combinatie met kniebeschermertype SHORT of LONG in
overeenstemming met EN 14404.

Gebruiker
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