


Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna
tkanina.
Podwójne i potrójne szwy w nogawkach i w kroku.
Pas o anatomicznym kształcie, stabilizujące podczas
pracy we wszystkich pozycjach.
Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z
ruchem ciała
Kieszenie na kolanach z wejściem od góry na nakolanniki
oraz klapką, dzięki czemu nie gromadzi się brud.
Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi
MASCOT typu LONG.

Techniczny
Dwukolorowy. Fluorescencyjny z odblaskami. Antystatyczna,
chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina. Odporny na
zabrudzenia. Chroni przed łukiem elektrycznym oraz przy
okazjonalnym spawaniu chroni przed łukiem spawalniczym.
Podwójne i potrójne szwy w nogawkach i w kroku. Szlufki do
paska. Obniżona, dopasowana talia. Zawieszka na klucze.
Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Nogawki w
ergonomicznym kształcie. Przednie kieszenie. Wzmocnione
tylne kieszenie z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski. Kieszeń
na udzie z klapką i zapięciem na ukryte zatrzaski. Kieszeń na
udzie, na telefon. Wzmocniona kieszeń na calówkę.
Regulowane kieszenie na kolanach z klapką i dostępem od
góry. Do tego modelu polecamy wkładki ochronne na kolana
00718-100, 50451-916 & 20118-915. Certyfikowane do użytku
z wkładkami ochronnymi typu LONG, zgodnie z normą EN
14404.

Użytkownik

13879-216 Spodnie z
kieszeniami na kolanach
wszechstronna ochrona
MASCOT® MULTISAFE

55% modakryl/39% bawełna/5% poliamid/1% włókno
węglowe
275 g/m²

Tkanina o splocie skośnym/Ripstop.Kurczliwość maks.
3%.Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie
właściwości do 50 prań domowych lub 50 prań
przemysłowych.W celu spełnienia wymogów normy EN13034
zaleca się impregnować od pierwszego prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B1
Certyfikaty

Logo
Ze względu na szczególne właściwości tej tkaniny nałożenie
logo możliwe jest tylko przy użyciu określonych typów
nadruku transferowego. Ponieważ jest to produkt o funkcji
ochronnej, zdecydowane zalecamy zlecenie nadruku logo
firmie MASCOT, aby zmniejszyć ryzyko błędów. W celu
uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z
naszym działem obsługi klienta.

Umieszczenie logo:

Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów




