


Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny
na zabrudzenia i zapewnia wysoką widoczność.
Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki
zastosowaniu pionowych i poziomych pasków
refleksyjnych.
Odblaskowe sprzączki z przodu zamiast zamka
błyskawicznego sprawiają, że zapięcie nie zostanie
uszkodzone przez brud.
Automatyczne zapięcie kieszeni na piersi na magnesy.
Cztery wzmocnione, naszywane kieszenie zwisające.

Techniczny
Fluorescencyjny z pionowymi i poziomymi paskami
odblaskowymi. Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest
odporny na zabrudzenia. Wkładki na ramionach. Zapięcie z
przodu z odblaskowymi klamrami. Kieszenie na piersi - jedna
otwarta, druga z klapką i zapięciem magnetycznym. Kieszenie
na gwoździe. W pasie pasek z zapięciem na zatrzask.
Kieszenie wiszące. Tylna kieszeń wisząca, zapinana na guziki.
Kieszeń wewnętrzna z siateczki. Pętla na młotek i narzędzia.
Regulacja na guzik z boku. Produkty z magnesami nie mogą
być używane przez osoby, mające rozruszniki serca /ICD lub
podobne urządzenia, ze względu na ryzyko reakcji
magnetycznej.

Użytkownik

08089-860 Kamizelka na
Narzędzia
cztery kieszenie kaburowe
MASCOT® SAFE CLASSIC

65% poliester/35% bawełna
290 g/m²

Tkanina o splocie skośnym.Nie namaczać. Prać
oddzielnie.Produkt posiada certyfikat potwierdzający
zachowanie właściwości do 50 prań domowych lub 50 prań
przemysłowych.Odporna na zabrudzenia powłoka jest
ponownie aktywowana podczas suszenia ubrań w suszarce
zgodnie z instrukcją prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B1
Certyfikaty

Logo
0,0600 (S - 0,3000)m² 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 na odzieży roboczej. Pośrodku pleców.
Maks. 12×12 cm/4,7×4,7 in
Logo na odzieży roboczej. Na karku.
Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów


