


Oddychający, wiatro- i wodoodporny MASCOTEX® z
klejonymi szwami
Duża swoboda w poruszaniu zapewniona poprzez
ergonomiczny krój rękawów.
Możliwość dopięcia kaptura za pomocą zatrzasków.
Zamek błyskawiczny w wewnętrznej dolnej części pleców
stosowany jest przy umieszczaniu haftu.
Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki
zastosowaniu pionowych i poziomych pasków
refleksyjnych.

05023-880 Kurtka zimowa
pikowana podszewka - wodoszczelne
MASCOT® SAFE IMAGE

100% Poliester (MASCOTEX®)
240 g/m²

Nie namaczać. Prać oddzielnie.Nie używać środków
zmiękczających.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

Certyfikaty

Logo
0,1400m² 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. Kieszeń po lewej stronie
klatki piersiowej. Maks. 8×7 cm/3,1×2,7 in
Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po prawej stronie
klatki piersiowej. Maks. 8×5 cm/3,1×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców.
Maks. 28×12 cm/11×4,7 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów



Techniczny
Fluorescencyjny z pionowymi i poziomymi paskami
odblaskowymi. Dwukolorowy. Oddychający, wiatro- i
wodoszczelny. Podklejane szwy. Pikowana podszewka.
Wewnętrzny kołnierz ze ściągaczem. Zapięcie na zamek
błyskawiczny, klapka sztormowa i ukryte zatrzaski. Kieszeń pod
klapką sztormową, zapinana na zamek błyskawiczny. Kieszenie
na piersi z klapką i z zapięciem magnetycznym.Zawieszka na
klucze. Uchwyt na długopis. Przednie kieszenie.Wewnętrzna
kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny.Uchwyty na kabelki
słuchawek. Ergonomiczny kształt rękawówzapewnia dużą
swobodę ruchów. Kieszeń na rękawie zapinanana zamek
błyskawiczny. Ściągacz (ukryty w klapcesztormowej) i zapięcia
na rzepy w mankietach. Regulacja wpasie, na rzepy.
Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnejczęści pleców
stosowany jest przy umieszczaniu haftu lubnadruku. Zatrzaski
przy kapturze. Produkty z magnesami niemogą być używane
przez osoby, mające rozruszniki serca /ICDlub podobne
urządzenia, ze względu na ryzyko reakcjimagnetycznej.
Wyposaż produkt w kaptur, MASCOT® MacCall (patrz
MASCOT® COMPLETE).

Użytkownik


