


Z przodu tkanina z poliestru zapewniająca odporność na
zużycie oraz bawełna po bokach zapewniająca wygodę.
Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia
wyjątkową swobodę ruchów.
Duża swoboda ruchów i elementy odblaskowe.
Dodatkowe wykończenie szwów na szyi zapobiega
podrażnieniom.

Techniczny
Premium. Fluorescencyjny ze skośnymi, krzyżującymi się
odblaskami. Dwukolorowy. Nowoczesny krój. Wygodna
bawełna po stronie wewnętrznej oraz odporny na zużycie
poliester po stronie zewnętrznej. Kwadratowy wzór żakardowy.
Elastyczne odblaski. Okrągłe wykończenie pod szyją. Ściągacz
przy szyi. Osłona szwów przy szyi.

Użytkownik

19082-771 T-Shirt
Premium - Nowoczesny krój - dwukolorowy
MASCOT® ACCELERATE SAFE

50% poliester/50% bawełna
150 g/m²

Dzianina.Kurczliwość maks. 5%.Zgodnie z normą EN ISO
20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym
praniu domowym.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B2
Certyfikaty

Logo
Jako, że produkt jest zrobiony z materiału strecz, należy
używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku
logo na produkt. Z uwagi na przeniesienie nadruku na
produkt należy wybrać materiał transferowy, który można
rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed
wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla
wybranego materiału nadruku.

0,0600m² 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 T-shircie. Pośrodku klatki piersiowej.
Maks. 18×18 cm/7×7 in
Logo na T-shircie. Po lewej stronie klatki piersiowej.
Maks. 12×10 cm/4,7×3,9 in
Logo na T-shircie. Po prawej stronie klatki piersiowej.
Maks. 12×10 cm/4,7×3,9 in
Logo na T-shircie. Na plecach. Maks. 28X16
cm/11x6,2 in
Logo na T-shircie. Pośrodku na karku.
Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in
Logo na T-shircie. Pod wycięciem na szyję.
Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in
Logo na T-shircie. Lokalizacja specjalna. Prosimy o
kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów


