
19090-449 Talvihousut

hengittävä - tuulen- ja vedenpitävä - kaksivärinen -
CLIMASCOT®-vuorilla
MASCOT® ACCELERATE SAFE

S M L XL 2XL 3XL 4XL

5XL

100 % polyesteri
210 g/m²

Ripstop.Kutistuu max. 2 %.Tuote on STANDARDIN EN ISO
20471 mukaisesti sertifioitu säilyttämään laatunsa 50
kotipesulla.

Teollisuuspesun hoitoluokka C2

Sertifioinnit

Logo
Tuotteeseen on valittava siirtokuva, jonka voi kuumentaa
korkeintaan 145 asteeseen. Muista tarkastaa siirtokuvan
pesuohje ennen tuotteen pesemistä.

Tuote on sertifioitu maksimi 0,1900m² 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. Vasen takatasku. Maks. 11X4
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

• Hengittävä, tuulen- ja vedenpitävä teipatuilla saumoilla.

• Erittäin kulutuksenkestävä.

• Ainutlaatuinen CLIMASCOT® eristys lämmittää
tehokkaasti, on kevyt ja pehmeä, eikä vie lähes yhtään
tilaa kokoon puristettuna.

• Ergonomisesti muotoillut lahkeet on suunniteltu
myötäilemään kehon luonnollisia liikkeitä.

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

• Kulutuksenkestävästä CORDURA®-materiaalista
valmistetut polvitaskut ovat säädettävissä siten, että
polvipehmusteet sijoittuvat optimaaliseen kohtaan.

• Korotettu selkäkappale tukee sekä suojaa kylmältä ja
tuulelta.

• Lumilukko lahkeen sisäpuolella pitää lumen ja lian ulkona.

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

Tekninen
Fluoresoiva, heijastimet. Erittäin kulutuksenkestävä,
hengittävä sekä tuulen- ja vedenpitävä kangas. CLIMASCOT®
Lightweight Insulation. Kaksivärinen. Teipatut saumat.
Ergonomisesti muotoillut lahkeet. Vyölenkit. Sepaluksessa
vetoketju. Etutaskut. Vahvistetut läpälliset takataskut. 
Piilotettu vasaralenkki molemmilla puolilla. Mittatasku
Kevlar®-vahvikkeilla. Reisien päällä läpälliset taskut.
Reisitaskussa vuoritettu puhelintasku, magneettikiinnitys ja
integroidulla ID-korttipidikkeellä. Irrotettava ID-korttitasku.
Kestävästä kuminauhasta valmistetut irrotettavat ja
säädettävät olkaimet. Takaa korotettu vyötärö suojaa hyvin
kylmää vastaan. Vyötärön sivuilla kuminauha.
Kulutuksenkestävästä CORDURA® (500 D) -materiaalista
valmistetut polvitaskut ovat säädettävät. Jalkaosan
sisäpuolella on lumilukko. Tuulilistallinen vetoketju alaosien
sisäpuolella. Suosittelemme valitsemaan tähän malliin
00418-100, 00718-100, 50451-916 ja 20118-915



reidessä. Maks. 9X6 cm/3.5x2.3 tuumaa

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

-polvipehmusteet. Sertifioitu yhteiskäyttöön EN 14404
-standardin mukaisesti polvipehmustetyypin SHORT tai LONG
kanssa.

Käyttäjä
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