
19669-236 Avosuoja
polvitaskuilla

Stretch Zones - kaksivärinen - ProWash®
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

70 % polyesteri/30 % puuvilla
215 g/m²

Twill-kangas / Ripstop.Kutistuu max. 2 %.Tuote on sertifioitu
säilyttämään ominaisuutensa enintään 50 kotipesun tai ≥ 25
teollisuuspesun verran.

Teollisuuspesun hoitoluokka B1

Sertifioinnit

Logo
Tuote on sertifioitu maksimi (82+90 cm) 0,0800 m² (76 cm)
0,0500m² 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. Läppätasku. Maks. 10 x 8 cm /
3,9 x 3,1 tuumaa

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

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

• Kevyt ja kestävä Ripstop-kangas. Ripstop-kankaan
repäisynkestävä kudontatapa varmistaa, että kangas
kestää pitkään käytössä.

• Tuotteessa on sekä joustamatonta että joustavaa
kangasta. Joustava kangas on sijoitettu kohtiin, jotka
liikkuvat eniten.

• Ergonomisesti muotoillut lahkeet on suunniteltu
myötäilemään kehon luonnollisia liikkeitä.

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

• Kolme eri lahkeenpituutta vakiona, jotta voit valita
parhaimman istuvuuden ja yksityiskohtien
optimaalisimman sijainnin.

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

• Tuote kestää teollista pesua.

Tekninen
Fluoresoivat kontrastivärit ja heijastimet. Kaksivärinen.
Stretchiä osassa tuotetta. Yhdistelmä kevyt kankaista laatua
236 sekä ULTIMATE STRETCH laatua 511. Kaksoistikatut
saumat lahkeissa ja haaroissa. Ergonomisesti muotoillut
lahkeet. Säädettävät olkaimet, lyhyt vahva kuminauha,
muovisoljet. Olkainten päät voidaan kääriä kokoon lappuosan
taakse pienten hihnojen avulla. Läppätasku, kynätasku,
läpällinen puhelintasku, piilotetut painonapit. Säädettävä
vyötärö. Vyölenkit. D-lenkki. Sepaluksessa vetoketju.
Etutaskut. Vahvistetut takataskut. Piilotettu vasaralenkki
oikealla puolella. Vahvistettu mittatasku. Reisien päällä
läpälliset taskut. Kulutuksenkestävästä CORDURA® (500 D)
-materiaalista valmistetut polvitaskut ovat säädettävät.
Yksinkertainen henkilökohtainen polvisuojien säätö.
Reisitasku ja puhelintasku, läppä ja piilotetut painonapit.
Tehostekuviota. Kaikkien standardipituisten lahkeiden
pituutta voi pidentää 3 cm avaamalla lahkeen sisäpuolella
olevat punaiset saumat. Suosittelemme valitsemaan tähän



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.

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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