


Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku
zwiększają żywotność produktu.
Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny
na zabrudzenia i zapewnia wysoką widoczność.
Kieszenie wiszące wykonane z odpornej na zużycie
CORDURA® z dodatkowymi kieszonkami na narzędzia.
Kieszenie na kolanach wzmocnione tkaniną CORDURA®,
 z wejściem od góry na nakolanniki oraz klapką, dzięki
czemu nie gromadzi się brud.
Możliwość prostego wydłużenia o 3 cm poprzez rozprucie
czerwonego przeszycia z tyłu.
Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach
najbardziej narażonych na zabrudzenie.
Produkt nadaje się do prania przemysłowego.
Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi
MASCOT typu SHORT lub LONG (wysokość kieszeni na
kolanach jest regulowana).

Techniczny
Fluorescerencyjne kolory z elementami odblaskowymi.
Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny na
zabrudzenia. Dwukolorowy. Potrójne szwy w nogawkach i
kroku. Obniżona, dopasowana talia. Nogawki w
ergonomicznym kształcie. Regulowane kieszenie wiszące z
CORDURA® z dodatkowymi kieszonkami na narzędzia. Szlufki
do paska. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny.
Zawieszka na klucze. Uchwyt na narzędzia w pasie. Przednie
kieszenie. Wzmocnione tylne kieszenie z klapką, zapinane na
ukryte zatrzaski. Regulowana pętla na młotek. Wzmocniona
kieszeń na udzie posiadająca dodatkowe kieszenie -
wewnętrzna kieszeń na telefon i zewnętrzna kieszeń na
telefon z klapką i zamknięciem na magnes. Kieszeń na
calówkę z wejściem wzmocnionym materiałem CORDURA.

17531-860 Spodnie z
kieszeniami wiszącymi
CORDURA®
MASCOT® SAFE SUPREME

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 A2

Certyfikaty

Logo
0,0200m² 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. Lewa tylna kieszeń.
Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń.
Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawym udzie,
kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 25×5 cm/9,8×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym
udzie. Maks. 11×5 cm/4,3×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewej łydce.
Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in



Wykonane z trwałego materiału CORDURA® (500 D) kieszenie
na kolanach są regulowane, a ich otwór na wsuwane od góry
nakolanniki zabezpieczony jest klapką. Pionowe paski
refleksyjne na zewnętrznej stronie nogawek w calu
zapewnienia dodatkowej widoczności. Nogawkę można
wydłużyć o 3 cm poprzez usunięcie wewnętrznego,
czerwonego szwu. Do tego modelu polecamy wkładki
ochronne na kolana 00418-100, 00718-100, 50454-916 &
20118-915. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi
typu SHORT lub LONG, zgodnie z normą EN 14404.

Użytkownik


