

09030-025 Parka
udtageligt quiltfór - vandtæt - MASCOTEX®
MASCOT® SAFE YOUNG

100% polyester
300 g/m²

Kanvasstruktur.Undgå skyllemiddel.
Industriel plejekategori C2

Certificeringer
Åndbar, vind- og vandtæt MASCOTEX® med tapede
sømme.
Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.
Den indvendige quiltjakke har ribkrave og lommer og
kan lynes ud og anvendes separat.

Logo

Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2200m²

Individuel tilpasning med regulering i nedre kant.

logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på
henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af

Teknisk info

det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter

Fluorescerende og med lodrette og skrå, tværgående

en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til

reflekser. Tofarvet. Åndbar, vind- og vandtæt. Sømme er
tapede. Hætten er aftagelig, foret og har regulerbar
elastiksnøre. Fór af quilt kan lynes ud og anvendes separat har ribkrave og lommer. Inderkrave af blødt, slidstærkt
materiale. Lukning med tovejs lynlås, dobbelt vindfang og
skjulte trykknapper. Lynlåslommer under vindfang.
Brystlomme med lynlås. Brystlomme med klap med
magnetlukning. D-ring. Penholder. Forlommer - to åbne og to
med klap og trykknap. Inderlomme med lynlås. Ergonomisk
formede ærmer giver stor bevægelsesfrihed. Ærmelomme
med lynlås. Rib (skjult i vindfang) og trykknaplukning ved
håndled. Elastiksnøre i nedre kant er regulerbar. Produkter
med magneter må IKKE bruges af personer med
pacemaker/ICD eller lignende på grund af magnetisk reaktion i
områderne, hvor magneter er placeret.

EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende
logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i
henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer
overholdes.
Logoplacering:
Arbejdstøjslogo. Over venstre brystlomme. Max 8x3
cm/3.1x1.1 inch
Arbejdstøjslogo. Venstre brystlomme. Max 7x5
cm/2.7x1.9 inch
Arbejdstøjslogo. Over højre brystlomme. Max 8x3
cm/3.1x1.1 inch
Arbejdstøjslogo. Midt på ryggen. Max 28x12
cm/11x4.7 inch
Arbejdstøjslogo. Vandret på højre ærme. Max 10x5
cm/3.9x1.9 inch
Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal
nærmere

Bruger

