


Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z
klejonymi szwami.
Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia
ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie
zajmuje miejsca.
Kieszeń na piersi zapinana na wodoszczelny zamek
błyskawiczny.
Przednie kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki
błyskawiczne.
Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć
odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową
ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie.

Techniczny
Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i krzyżującymi się
odblaskami. Wysoka oddychalność oraz wiatro- i
wodoszczelność. CLIMASCOT® Lightweight Insulation.
Dwukolorowy. Podklejane szwy. Odpinany kaptur z podszewką,
z regulacją na gumkę. Zapięcie na wodoszczelny zamek
błyskawiczny i wewnętrzna klapka sztormowa. Wewnętrzna
kieszeń - dwie zapinane na zamek błyskawiczny, jedna
otwarta, z siateczki. Odczepiany uchwyt na identyfikator.
Kieszeń na piersi zapinana na wodoszczelny zamek
błyskawiczny. Przednie kieszenie zapinane na wodoszczelne
zamki błyskawiczne. Wysoki kołnierz. Wewnętrzny ściągacz
wzdłuż dolnej krawędzi przodu kurtki. Gumki w mankietach.
Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców
stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Z
możliwością nadruku.

Użytkownik

19030-449 Parka
oddychający - wiatro- i wodoszczelny - podszewka CLIMASCOT® -
dwukolorowy
MASCOT® ACCELERATE SAFE

100% poliester
210 g/m²

Ripstop.Kurczliwość maks. 2%.Zgodnie z normą EN ISO
20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym
praniu domowym.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

Certyfikaty

Logo
Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać
materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do
temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy
sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału
nadruku.

0,2100m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której
produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia
logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania
certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie
przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 %
łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko
informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla
naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę
widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy
zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad kieszenią po
lewej stronie klatki piersiowej.
Maks. 9×3 cm/3,5×1,1 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. Kieszeń po
prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8x7
cm/3,1x2,7 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku
pleców. Maks. 20×20 cm/7,8×7,8 in
Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na
prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów




