
19589-711 Værktøjsvest

ULTIMATE STRETCH - vandafvisende - tofarvet
MASCOT® ACCELERATE SAFE

S L 2XL

92% polyester/8% elastan
265 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Krymp max. 2%.Produktet er certificeret
til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange
husholdningsvask.

Industriel plejekategori C2

Certificeringer

Logo
Da produktet er lavet af stretch-materialer, skal der ved tryk
på produktet anvendes en strækbar transfer. Der bør vælges
en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af
hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke
vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet
vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2500m² logo.
Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det
samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN
ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en
vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til
logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i
henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer
overholdes.

Logoplacering:
• Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre brystlomme. Max

9x3 cm/3.5x1.1 inch

• Arbejdstøjslogo stretch. Højre brystlomme. Max 10X3
cm/3.9x1.1 inch

• Arbejdstøjslogo stretch. I nakke. Max 12x3 cm/4.7x1.1
inch

• Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal
nærmere

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en
unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt
med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er
vandafvisende.

• Hængelommer med Kevlar® og
CORDURA®-forstærkninger.

• Hængelommer er aftagelige.

• Værktøjsstropper i begge sider.

• Ventilation i ryggen.

Teknisk info
Fluorescerende og med reflekser. Har en vandafvisende
finish. Ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke.
Lukning med lynlås. ID-kortholder er aftagelig. Brystlomme.
Telefonbrystlomme med klap. To aftagelige hængelommer
foran og to hængelommer bagpå. Hængelommer bagpå kan
knappes op. Trykknaplukning på inderste hængelomme.
Hængelomme med foret telefonlomme og magnetlukning.
Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger.
Værktøjsstrop i begge sider af linning. Lynlåsregulering i
begge sider. Ventilation i ryggen. Ventilation i siderne med
lynlåse.
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