
22079-605 Broek met
kniezakken

ULTIMATE STRETCH - lichtgewicht - waterafstotend
MASCOT® CUSTOMIZED

82C42 82C43 82C44 82C45 82C46 82C47 82C48

82C49 82C50 82C51 82C52 82C54 82C56 82C58

82C60 82C62 82C64 82C66 82C68 90C46 90C47

90C48 90C49 90C50 90C51 90C52 90C54 90C56

90C58 90C60 90C62 76C44 76C45 76C46 76C47

76C48 76C49 76C50 76C51 76C52 76C54 76C56

76C58

89% gerecycled polyamide/11% elastaan
180 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Kan max. 3% krimpen.Kleur 0689: 83%
gerecycled polyester/17% elastaan.

Industriële reinigingscategorie C2

Certificeringen

Logo
Omdat het product is gemaakt van stretchmateriaal dient er
gebruik gemaakt te worden van een rekbaar transfer.

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. Rechterachterzak. Max. 10x5
cm/3,9x1,9 inch

• Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerdij. Max. 11x5
cm/4,3x1,9 inch

• Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max. 11x5
cm/4,3x1,9 inch

• Ontwikkeld met focus op het schildersvak met
bijvoorbeeld speciale zakken.

• Slijtvaste, ultralichte stretch zorgt voor een unieke
bewegingsvrijheid.

• Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket
System.

• Extra ventilatie geeft u maximaal comfort, elke dag
opnieuw.

• Extreem slijtvaste kniezakken van CORDURA®
beschermen uw knieën zonder concessies aan de
kwaliteit.

• Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.

• De broeken kunnen eenvoudig worden uitgelegd,
waarmee de beenlengte 3 cm langer wordt.

Technische informatie
Ontwikkeld met focus op het schildersvak met bijvoorbeeld
speciale zakken. Ultieme stretchstof met laag gewicht en
hoge slijtvastheid. Met een waterafstotende finish.
Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System.
Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis.
Ergonomisch gevormde broekspijpen. Ventilatieopeningen bij
de knie en achterop bij de tailleband. Riemlussen. Gulp met
rits. Netmateriaal met ventilatie aan de zijden - te openen
met rits. Voorzakken. Achterzakken, waarvan één met klep.
Open zak, met klein zakje erop, aan de zijkant van het
dijbeen met ruimte voor bijv. een schilderskwast. Dijbeenzak
met telefoonzak met magneetsluiting en geïntegreerde ID-
kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Zakken met klep
aan de voorkant van de bovenbenen. Verstelbare kniezakken
met ventilatie van zeer slijtvast CORDURA®. De hoogte van
de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. De
beenlengte kan worden verlengd met 3 cm door de rode
stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Reflectie-effecten.
We raden de 00418-100, 00718-100, 50451-916 en



• Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit. Max. 12x6
cm/4,7x2,3 inch

• Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterkuit. Max. 12x6
cm/4,7x2,3 inch

• Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit van beneden
naar boven te lezen. Max. 28x10 cm/11x3,9 inch

• Werkkledinglogo. Verticaal op rechterkuit van boven naar
beneden te lezen. Max. 28x10 cm/11x3,9 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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