


Bez szwów na szczycie ramion, co zapobiega
gromadzeniu się i wsiąkaniu wody.
Oddychający, wiatroszczelny i wodoodporny produkt.
Wytrzymała wkładka CORDURA® w nadgarstkach
wydłuża żywotność produktu.
Ciemna tkanina jest umieszczona w miejscach
najbardziej narażonych na zabrudzenie.
Rękawy wydłużone na grzbiecie dłoni zapewniają
dodatkową ochronę przed zimnem i opadami.

Techniczny
Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i krzyżującymi się
odblaskami. Dwukolorowy. Właściwości oddychające, wiatro- i
wodoodporne. Polar po wewnętrznej stronie. Zapięcie na
zamek błyskawiczny i wewnętrzna klapka sztormowa.
Odpinany kaptur z podszewką, z regulacją na gumkę. Wysoki
kołnierz. Wewnętrzne kieszenie. Wewnętrzna kieszeń na
zamek błyskawiczny została specjalnie zaprojektowana na
telefon, posiada otwór na kabel do zestawu głośnomówiącego
oraz pętelki do utrzymywania kabla we właściwym miejscu.
Przedłużenie pleców. Kieszeń na piersi zapinana na zamek
błyskawiczny. Zawieszka na klucze. Kieszeń na długopis.
Ergonomiczny kształt rękawów zapewnia dużą swobodę
ruchów. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) w mankietach.
Mankiety ze wzmocnieniami CORDURA® i zapięcie na rzep.
Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny.

Użytkownik

15502-246 Kurtka softshell
oddychający - wiatroszczelny i wodoodporny
MASCOT® SAFE SUPREME

100% poliester
360 g/m²

Ripstop/Trójwarstwowy softshell.Produkt posiada certyfikat
potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań
domowych.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

Certyfikaty

Logo
(S-M) 0,2200m² & (L-4XL) 0,0100m² 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. Po lewej stronie klatki
piersiowej. Maks. 6×7 cm/2,3×2,7 in
Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców.
Maks. 25×20 cm/9,8×7,8 in
Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym
rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna.
Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów




