


Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z
klejonymi szwami.
Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna
tkanina.
Odporność na zabrudzenia.
Duża swoboda w poruszaniu zapewniona poprzez
ergonomiczny krój rękawów.
Zamek błyskawiczny w wewnętrznej dolnej części pleców
stosowany jest przy umieszczaniu haftu.
Przedłużenie pleców jako dodatkowa ochrona przed
zimnem.
Możliwość dopięcia kaptura za pomocą zatrzasków.

Techniczny
Dwukolorowy. Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i
krzyżującymi się odblaskami. Odporny na zabrudzenia.
Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna
tkanina. Chroni przed łukiem elektrycznym oraz przy
okazjonalnym spawaniu chroni przed łukiem spawalniczym.
Oddychający, wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy.
Pikowana podszewka. Wysoki kołnierz. Zapięcie na zamek
błyskawiczny, podwójna klapka sztormowa i ukryte zatrzaski.
Pasy parciane do mocowania urządzeń alarmowych. Kieszeń
na zamek błyskawiczny pod klapką sztormową może
pomieścić tablet o wymiarach 9,4 cala. Kieszeń na piersi
zapinana na zamek błyskawiczny. Kieszeń na piersi z klapką,
zapinane na ukryte zatrzaski. Zawieszka na klucze. Przednie
kieszenie zapinane na ukryty zamek błyskawiczny.
Ergonomiczny kształt rękawów zapewnia dużą swobodę
ruchów. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części
pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku.
Przedłużenie pleców. Wewnętrzna regulacja w talii na
zatrzaski. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) w
mankietach. Gumki w mankietach. Wyposaż produkt w kaptur,

19835-217 Kurtka zimowa
pikowana podszewka - oddychający - wiatro- i wodoszczelny -
wszechstronna ochrona
MASCOT® MULTISAFE

55% modakryl/39% bawełna/5% poliamid/1% włókno
węglowe
320 g/m²

Tkanina o splocie skośnym/Ripstop.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3
Certyfikaty

Logo
Ze względu na szczególne właściwości tej tkaniny nałożenie
logo możliwe jest tylko przy użyciu określonych typów
nadruku transferowego. Ponieważ jest to produkt o funkcji
ochronnej, zdecydowane zalecamy zlecenie nadruku logo
firmie MASCOT, aby zmniejszyć ryzyko błędów. 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



MASCOT® 19144-217 lub MASCOT® 19044-217 (patrz
MASCOT® COMPLETE).

Użytkownik


