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

S M L XL 2XL 3XL 4XL

5XL

100 % polyesteri
210 g/m²

Ripstop.Vedenpitävyys > 10 000 mm EN ISO 811 -standardin
mukaisesti.Tuote on STANDARDIN EN ISO 20471 mukaisesti
sertifioitu säilyttämään laatunsa 50 kotipesulla.Kutistuu max.
2 %.

Teollisuuspesun hoitoluokka B3

Sertifioinnit

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

Tuote on sertifioitu maksimi (M-5XL) 0,0200 m² (S) 0,2500m²
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, joustava. Vasemman rintataskun

yläpuolella. Maks. 9 x 3 cm / 3,5 x 1,1 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Oikea rintatasku. Maks 8x7
cm/3.1x2.7 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Keskellä selkää. Maks 20 x 20 cm
/ 7,8 x 7,8 tuumaa

• Työvaatelogo, joustava. Vaakasuorassa oikeassa hihassa.
Maks. 10 x 5 cm / 3,9 x 1,9 tuumaa

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

• Hengittävä, tuulen- ja vedenpitävä teipatuilla saumoilla.

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

• Rintatasku, vesitiivis vetoketju.

• Etutaskut, vedenpitävät vetoketjut.

• Takin selässä olevan läpän voi taittaa standardipituiseksi
tai jättää alas, jolloin selkäosasta tulee pidempi.

Tekninen
Fluoresoiva, pysty- ja vinoheijastimet. Erittäin
kulutuksenkestävä, hengittävä sekä tuulen- ja vedenpitävä
kangas. CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kaksivärinen.
Teipatut saumat. Irrotettava vuorellinen huppu, säädettävä
kiristysnyöri. Vedenpitävä vetoketjukiinnitys ja
kaksinkertainen tuulilista. Povitaskut, kahdessa vetoketjut,
yksi avoin, verkkomateriaalia. Irrotettava ID-korttitasku.
Rintatasku, vesitiivis vetoketju. Etutaskut, vedenpitävät
vetoketjut. Korkea kaulus. Takin helman sisäpuolella on
edessä resori. Takin selässä olevan läpän voi taittaa
standardipituiseksi tai jättää alas, jolloin selkäosasta tulee
pidempi. Resori (piilotettu tuulilistassa) hihansuissa.
Tarranauhakiinnitys hihansuussa. Vetoketju alaselän
sisäpuolella brodeerauksia/logopainatuksia varten.
Tehostekuviota.

Käyttäjä
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