
19069-711 Combi haalari

ULTIMATE STRETCH - vettähylkivä - kaksivärinen
MASCOT® ACCELERATE SAFE

82C44 82C46 82C48 82C50 82C52 82C54 82C56

82C58 82C60 82C62 82C64 82C66 82C68 90C46

90C48 90C50 90C52 90C54 90C56 90C58 90C60

90C62 76C46 76C48 76C50 76C52 76C54 76C56

76C58

92 % polyesteri/8 % elastaani
265 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Kutistuu max. 2 %.Tuote on sertifioitu
säilyttämään ominaisuutensa enintään 50 kotipesun verran.

Teollisuuspesun hoitoluokka C2

Sertifioinnit

Logo
Koska tuote on tehty joustavasta materiaalista, myös
logomateriaalin täytyy olla joustavaa. Tuotteeseen on
valittava siirtokuva, jonka voi kuumentaa korkeintaan 145
asteeseen. Muista tarkastaa siirtokuvan pesuohje ennen
tuotteen pesemistä.

Tuote on sertifioitu maksimi 0,2200m² 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. Vasemman  yläpuolella etutaskun läppä .

Maks 11x6 cm/4.3x2.3 tuumaa

• Työvaatelogo. Oikean  etutaskun yläpuolella läppä. Maks
11x6 cm/4.3x2.3 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Oikea rintatasku. Maks 10X3
cm/3.9x1.1 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Vasen takatasku. Maks. 11X4

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

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

• Kevlar® ja CORDURA®-vahvistetut riipputaskut.

• Irrotettavat riipputaskut.

• Mittatasku Kevlar®-vahvikkeilla – erityisen
vastustuskykyinen teräville esineille.

• Takareidessä oleva vetoketju takaa tehokkaan
tuuletuksen.

• Polvitaskut kahteen suuntaan joustavasta
CORDURA®-kankaasta, joka helpottaa liikkeitä polvillaan
työskennellessä.

• Polvitaskuja voi säätää niin, että polvipehmusteet
asettuvat optimaalisesti polviin nähden.

• Sertifioitu yhteiskäyttöön MASCOT-polvipehmustetyypin
SHORT tai LONG kanssa, sillä polvitaskun korkeutta voi
säätää. 

Tekninen
Fluoresoiva, heijastimet. On käsitelty vettähylkiväksi.
Kaksivärinen. ULTIMATE STRETCH joka on kevyttä ja
kestävää. Kaksoistikatut saumat lahkeissa ja haaroissa.
Ergonomisesti muotoillut lahkeet. Irrotettavat riipputaskut.
Sisemmässä riipputaskussa painonappikiinnitys.
Riipputaskussa vuoritettu puhelintasku ja magneettikiinnitys.
Kevlar® ja CORDURA®-vahvistetut riipputaskut. Vyölenkit.
Työkalulenkit molemmin puolin vyötäröä. Kaksisuuntainen
vetoketju ja kaksinkertainen tuulilista. Etutaskut. Vahvistetut
läpälliset takataskut.  Piilotettu vasaralenkki molemmilla
puolilla. Nappi (irrotettava) veitsenpidikkeen kiinnittämistä
varten. Mittatasku Kevlar®-vahvikkeilla. Reisien päällä
läpälliset taskut. Polvitaskuissa kahteen suuntaan joustavaa
CORDURA®-kangasta ja ilmanvaihtoaukot. Yksinkertainen
henkilökohtainen polvisuojien säätö. Reisitaskussa vuoritettu
puhelintasku, magneettikiinnitys ja integroidulla ID-



cm/4.3x1.5 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Oikea takatasku. Maks. 11X4
cm/4.3x1.5 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Vaakasuorassa oikeassa reidessä.
Maks. 9X6 cm/3.5x2.3 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Vaakasuorassa vasemmassa
reidessä. Maks. 9X6 cm/3.5x2.3 tuumaa

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

korttipidikkeellä. Irrotettava ID-korttitasku. Pystysuora
vetoketju mahdollistaa ilman vaihtumisen reisien takana.
Rintataskussa kolo kynälle. Läpällinen rintatasku kännykälle.
Säädettävät olkahihnat, tarranauhat. Tuuletus selässä.
Tehostekuviota. Kaikkien standardipituisten lahkeiden
pituutta voi pidentää 3 cm avaamalla lahkeen sisäpuolella
olevat punaiset saumat. Suosittelemme valitsemaan tähän
malliin 00418-100, 00718-100, 50451-916 ja 20118-915
-polvipehmusteet. Sertifioitu yhteiskäyttöön EN 14404
-standardin mukaisesti polvipehmustetyypin SHORT tai LONG
kanssa.

Käyttäjä
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