

19279-510 Bukser med
knælommer
ULTIMATE STRETCH - vandafvisende - tofarvet - velegnet til
industrivask
MASCOT® ACCELERATE SAFE

83% genanvendt polyester/17% elastolefin
205 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Krymp max. 2%.Produktet er certificeret
til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange
husholdningsvask eller ≥ 25 gange industrivask.
Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en

Industriel plejekategori B1

unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller
generer.
Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt
med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er

Certificeringer

vandafvisende.
Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter
kroppens naturlige bevægelser.
Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt
modstandsdygtig over for spidse og skarpe genstande.

Logo

Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes

Da produktet er lavet af stretch-materialer, skal der ved tryk

med knapper.

på produktet anvendes en strækbar transfer. Der bør vælges

Effektiv ventilation ved benet via lynlås på baglåret.

en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af

Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så
knæpuderne får den optimale placering.
Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype

hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke
vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet
vaskes.

SHORT eller LONG, da knæpudelommen kan

Produktet er certificeret til at kunne påsættes (82+90 cm)

højdejusteres.

0,0300 m² (76 cm) 0,0400m² logo. Dette godkendte areal

Produktet kan industrivaskes.

Teknisk info

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

Fluorescerende og med reflekser. Polyesterdelen er fremstillet

plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde

af genanvendte ressourcer. Har en vandafvisende finish.

produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal

Tofarvet. Lav vægt. Ultimativt strækstof med ekstra lav vægt

anvisninger om logoarealer overholdes.

og høj slidstyrke. Tonålssømme på ben og i skridt.
Knaplukning er skjult. Bukseben er ergonomisk formede.

Logoplacering:

Bæltestropper. Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer med

Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre forlommeklap.

forstærkninger. Skjult hammerstrop i højre side.

Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch

Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger. Lommer med

Arbejdstøjslogo stretch. Over højre forlommeklap.

klap foran på lår. Knælommer i super slidstærk CORDURA®

Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch

(1000 D) er regulerbare. Lårlomme med foret telefonlomme,

Arbejdstøjslogo stretch. Venstre baglomme. Max

skjult trykknaplukning og integreret ID-kortholder. ID-

11X4 cm/4.3x1.5 inch

kortholder er aftagelig. Lodret lynlås med mulighed for

Arbejdstøjslogo stretch. Højre baglomme. Max 11X4
cm/4.3x1.5 inch
Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på højre lår. Max

ventilation på baglår. Med printeffekter. Forberedt til
hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper.
Skridtlængden kan forøges med 3 cm ved at fjerne den
indvendige, røde syning ved fod. Vi anbefaler 00418-100,
00718-100, 50454-916 & 20118-915 knæpuder til denne
model. Samcertificeret med knæpudetype SHORT eller LONG i
henhold til EN 14404.

Bruger

