19045-449 Vinterjakke
Damepasform - åndbar - vind- og vandtæt - CLIMASCOT®-fór - tofarvet
MASCOT® ACCELERATE SAFE

100% polyester
210 g/m²

Ripstop.Krymp max. 2%.Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber
ved 50 gange husholdningsvask.
Industriel plejekategori C2

Certificeringer
Specielt designet og figursyet til kvinder.
Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder
næsten ingenting, når den presses sammen.
Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
Forlommer med vandtætte lynlåse.
Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra
længde bagtil og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr.

Teknisk info
Damepasform. Fluorescerende og med lodrette og skrå, tværgående reflekser.
Høj åndbarhed samt vind- og vandtæt. Med CLIMASCOT® Lightweight
Insulation. Tofarvet. Sømme er tapede. Hætten er aftagelig, foret og har
regulerbar elastiksnøre. Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang.
Inderlommer - to med lynlås og en åben i net. ID-kortholder er aftagelig.
Forlommer med vandtætte lynlåse. Høj krave. Rib indvendigt i nedre kant foran
på jakken. Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give
ekstra længde bagtil og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr. Elastik ved
håndled. Lynlås nederst på ryg indvendigt anvendes ved tryk/broderi på
produktet. Med printeffekter.

Bruger

Logo
Produktet er certificeret til at kunne påsættes (L-5XL) 0,0400 m² (XS-M) 0,1500m²
logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og
bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde
certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende
en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at
opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger
om logoarealer overholdes.
Logoplacering:

Arbejdstøjslogo stretch. Midt på ryggen. Max 14X14 cm/5.5x5.5 inch
Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på højre ærme. Max 10x5 cm/3.9x1.9
inch
Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere

