

19081-771 T-shirt, met lange
mouwen
Premium - Modern fit - tweekleurig
MASCOT® ACCELERATE SAFE

50% polyester/50% katoen
150 g/m²

Gebreid materiaal.Kan max. 5% krimpen.Het product is
gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van
haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.
Industriële reinigingscategorie B2
Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid

Certificeringen

en kleurechtheid, en katoen aan de achterkant voor
extra comfort.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale
bewegingsvrijheid.
Extra bewegingsvrijheid door de elastische
reflectiestrepen.
De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om
irritaties te voorkomen.

Technische informatie
Premium. Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig.

Logo
Omdat het product is gemaakt van stretchmateriaal dient er
gebruik gemaakt te worden van een rekbaar transfer. 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.

Moderne pasvorm. Comfortabel katoen aan de binnenkant en

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van (M-

duurzaam polyester met stretch aan de buitenkant. Vierkant

5XL) 0,0000 m² (S) 0,2300m² logo. Het goedgekeurde aantal

jacquardpatroon. Elastische reflectieband. Ronde hals. Tricot

m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en

aan de hals. Verstevigde boord.

achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het
gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471

Gebruiker

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:
T-shirtlogo. Borst links. Max. 12x10 cm/4,7x3,9 inch
T-shirtlogo. Borst rechts. Max. 12x10 cm/4,7x3,9 inch
T-shirtlogo. Op de rug. Max 28X16 cm/11x6.2 inch
T-shirtlogo. Midden in de nek. Max. 12x5 cm/4,7x1,9
inch
T-shirtlogo. Horizontaal op rechtermouw. Max. 10x5
cm/3,9x1,9 inch
T-shirtlogo. Horizontaal op linkermouw. Max. 10x5
cm/3,9x1,9 inch
T-shirtlogo. Onder halsuitsnede. Max. 12x5
cm/4,7x1,9 inch
T-shirtlogo. Speciale plaats. Neem contact op voor
afspraak

