
19578-236 Broek met
kniezakken

Vrouwelijke pasvorm DIAMOND - Stretch Zones - tweekleurig
MASCOT® ACCELERATE SAFE

82C34 82C36 82C38 82C40 82C42 82C44 82C46

82C48 82C50 82C52 82C54 82C56 76C34 76C36

76C38 76C40 76C42 76C44 76C46 76C48 76C50

76C52 76C54 76C56

70% polyester/30% katoen
215 g/m²

Twill/Ripstop.Kan max. 2% krimpen.Het product is
gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen tot
50 keer huishoudelijk wassen of ≥ 25 keer industrieel
wassen.

Industriële reinigingscategorie B1

Certificeringen

Logo
Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van (82
cm) 0,0300 m² (76 cm) 0,0100m² 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 stretch. Boven klep linkervoorzak. Max

11x6 cm/4.3x2.3 inch 

• Werkkledinglogo stretch. Boven klep  rechtervoorzak. Max
11x6 cm/4.3x2.3 inch 

• Werkkledinglogo stretch. Linkerachterzak. Max 11X4
cm/4.3x1.5 inch 

• Werkkledinglogo stretch. Rechterachterzak. Max 11X4
cm/4.3x1.5 inch 

• De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen
met een verschil van meer dan 20 centimeter tussen de
heupomtrek en tailleband.

• Lichte en sterke stofkwaliteit met ripstop. Ripstop is een
bijzonder scheurbestendig weefsel dat ervoor zorgt dat de
stof langer meegaat.

• Het product is een combinatie van stevige stof en
stretchstof, waarbij de stretchstof geplaatst is op de
plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.

• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de
bewegingen van het lichaam.

• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar,
zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.

• Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen
worden bevestigd.

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

• Het product kan industrieel gewassen worden.

Technische informatie
Vrouwelijke pasvorm DIAMOND. Fluorescerend, met
reflecties. Tweekleurig. Bepaalde delen van het product zijn
voorzien van stretchmateriaal. Combinatie van de
lichtgewicht stofkwaliteit 236 en ULTIMATE STRETCH kwaliteit
511. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis.
Verborgen knoopsluiting. Sluiting met rits. Ergonomisch
gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Voorzakken.
Achterzakken met versterking. Verborgen hamerlus aan
rechterkant. Versterkte duimstokzak. Zakken met klep aan
de voorkant van de bovenbenen. Verstelbare kniezakken van
duurzaam CORDURA® (500 D). De hoogte van de kniezak is
gemakkelijk en individueel aan te passen. Dijbeenzak met
telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Met prints.
Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen
worden bevestigd. De beenlengte kan worden verlengd met 3
cm door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen.
We raden de 00418-100, 00718-100, 50451-916 en



• Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op rechterdij. Max
9X6 cm/3.5x2.3 inch

• Werkkledinglogo stretch. Linkerdij horizontaal. Max 9X6
cm/3.5x2.3 inch

• Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor
afspraak

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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