

19030-449 Parka
ademend - wind- en waterdicht - CLIMASCOT®-voering tweekleurig
MASCOT® ACCELERATE SAFE

100% polyester
210 g/m²

Ripstop.Kan max. 2% krimpen.Het product is gecertificeerd
volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar
eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.
Industriële reinigingscategorie C2
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een
efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen

Certificeringen

bijna geen plaats in.
Borstzak met waterdichte rits.
Voorzakken met waterdichte ritsen.
Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te
verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v.
drukknopen.

Technische informatie
Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Groot
ademend vermogen en wind- en waterdicht. Met CLIMASCOT®
Lightweight Insulation. Tweekleurig. Getapede naden.
Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch
rijgsnoer. Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige
windvanger. Binnenzakken - beide met ritssluiting en één van
netmateriaal. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met
waterdichte rits. Voorzakken met waterdichte ritsen. Hoge
kraag. Ribstof aan de binnenkant onderaan de voorkant van
de jas. Elastiek bij de pols. Rits onderaan de rug voor
bedrukking/borduursel. Met prints.

Gebruiker

Logo
Kies een transfer die voor de opdruk op het product kan
worden verwarmd tot maximaal 145 °C. Denk eraan om de
wasvoorschriften van de gekozen transfer te controleren
voordat u het product wast.
Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van
0,2100m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde
mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo
oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te
behouden. Opmerking: de vermelde zone is slechts een
richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te
brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN
ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de
grootte van het logo worden nageleefd.
Logo plaatsing:
Werkkledinglogo stretch. Boven linkerborstzak. Max.
9x3 cm/3,5x1,1 inch
Werkkledinglogo stretch. Rechterborstzak. Max. 8x7
cm/3,1x2,7 inch
Werkkledinglogo stretch. Midden op de rug. Max.
20x20 cm/7,8x7,8 inch
Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op
rechtermouw. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op
voor afspraak

