


Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna
tkanina PyroPro®.
Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku
zwiększają żywotność produktu.
Regulowane szelki tkaninowe z krótkimi mocnymi
gumkami.
Regulowane kieszenie na kolanach umożliwiają
odpowiednie umieszczenie nakolanników.
Skierowane ku dołowi szwy uniemożliwiają przedostaniu
się iskier.
Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi
MASCOT typu SHORT lub LONG (wysokość kieszeni na
kolanach jest regulowana).

Techniczny
Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna
tkanina PyroPro®. Chroni przed łukiem elektrycznym oraz przy
okazjonalnym spawaniu chroni przed łukiem spawalniczym.
Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny na
zabrudzenia. Potrójne szwy w nogawkach i kroku. Regulowane
szelki z krótkimi, mocnymi gumkami i plastikowymi klamrami.
Kieszeń w klapie z zapięciem na ukryty zatrzask. Wewnętrzna
kieszeń zapinana na rzepy. Regulacja w talii. Przednie
kieszenie. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Tylne
kieszenie z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski. Kieszeń na
udzie z klapką i zapięciem na ukryte zatrzaski. Kieszeń na
calówkę. Regulowane kieszenie na kolanach z klapką i
dostępem od góry. Szwy umieszczone do wewnątrz
zapobiegające zapaleniu od iskier. Kontrastowe szwy. 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.

06669-135 Ogrodniczki z
kieszeniami na kolanach
wszechstronna ochrona
MASCOT® MULTISAFE

87% bawełna/12% poliamid/1% włókno węglowe
320 g/m²

Struktura Canvas. Grube płótno.Kurczliwość do 7% po 5
praniach przemysłowych (ISO 15797) i do 5% po prań
domowych. Prać osobno. W celu spełnienia wymogów normy
EN13034 zaleca się impregnować od pierwszego prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B2

Certyfikaty

Logo
Ze względu na szczególne właściwości materiału w tej
jakości nadruk logo możliwy jest wyłącznie przy użyciu
transferu o typie Loxy LP 157. 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



Użytkownik


