

17549-860 Knickers med
knælommer
MASCOT® SAFE SUPREME

65% polyester/35% bomuld
290 g/m²

Twill.Ingen iblødsætning.Vask tøjet separat.Produktet er
certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange
husholdningsvask eller 50 gange industrivask.Den
smudsafvisende behandling reaktiveres ved tørretumbling i
henhold til vaskeinstruktionerne.
Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger

Industriel plejekategori A2

produktets levetid.
Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende
og sikrer dermed høj synlighed.
Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne

Certificeringer

følger og støtter alle kroppens bevægelser.
Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter
kroppens naturlige bevægelser.
Knælommer med indstik af knæpude fra neden, så de
ikke samler snavs.

Logo

Produktet kan industrivaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,0900m²

Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype,
SHORT.

Teknisk info

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

Fluorescerende og med reflekser. Ensfarvet.

logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i

Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende.

henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer

Trenålssømme på ben og i skridt. Bukseben er ergonomisk

overholdes.

formede. Lav talje og formskåret linning. Bæltestropper. Gylp
med lynlås. D-ring. Forlommer. Baglommer med

Logoplacering:

forstærkninger, klap og skjulte trykknapper. Hammerstrop er

Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x5

regulerbar. Lårlomme med forstærkninger og ekstra lommer -

cm/3.9x1.9 inch

en indvendig telefonlomme samt en udvendig telefonlomme

Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5

med klap og magnetlukning. Tommestoklomme. Knælommer i

cm/3.9x1.9 inch

slidstærk CORDURA® (500 D). Vi anbefaler 00418-100

Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 11x5

knæpuder til denne model. Samcertificeret med knæpudetype

cm/4.3x1.9 inch

SHORT i henhold til EN 14404.

Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og
ned. Max 25x5 cm/9.8x1.9 inch

Bruger

Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og
ned. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 11x5
cm/4.3x1.9 inch
Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre læg. Max 12x6
cm/4.7x2.3 inch
Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal
nærmere

