

19090-449 Winterbroek
ademend - wind- en waterdicht - tweekleurig - CLIMASCOT®voering
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.
Zeer slijtvast.
Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een

Certificeringen

efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen
bijna geen plaats in.
Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de
bewegingen van het lichaam.
Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder
bestendig tegen spitse en scherpe voorwerpen.
De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar,
zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.
Verhoogd rugpand biedt ondersteuning en extra
bescherming tegen kou en wind.
Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp houdt
sneeuw en vuil buiten.

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
0,1900m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet
worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde

Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-

mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo

kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken

oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te

kunnen namelijk in hoogte worden versteld.

behouden. Opmerking: de vermelde zone is slechts een
richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te

Technische informatie
Fluorescerend, met reflecties. Stof met hoge slijtvastheid,
ademend, wind- en waterdicht. Met CLIMASCOT® Lightweight
Insulation. Tweekleurig. Getapede naden. Ergonomisch
gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits.
Voorzakken. Achterzakken met versterking en kleppen.
Verborgen hamerlus aan beide kanten. Duimstokzak met
Kevlar®-verstevigingen. Zakken met klep aan de voorkant
van de bovenbenen. Dijbeenzak met gevoerde telefoonzak,
magnetische sluiting en geïntegreerde ID-kaarthouder.
Afneembare ID-kaarthouder. Sterke, elastische verstelbare,
afneembare schouderbanden. De tailleband is hoger aan de
achterkant en biedt daardoor betere bescherming tegen kou.
Tailleband met elastiek in de zij. Verstelbare kniezakken van

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 klep linkervoorzak.
Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
Werkkledinglogo stretch. Boven klep rechtervoorzak.
Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
Werkkledinglogo stretch. Linkerachterzak. Max 11X4
cm/4.3x1.5 inch
Werkkledinglogo stretch. Rechterachterzak. Max
11X4 cm/4.3x1.5 inch
Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op rechterdij.
Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
Werkkledinglogo stretch. Linkerdij horizontaal. Max
9X6 cm/3.5x2.3 inch

duurzaam CORDURA® (500 D). Sneeuwvanger aan de
binnenkant van de pijp. Rits met windvanger aan de
binnenkant onderaan de broekspijpen. We raden de 00718100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915 kniebeschermers
aan voor dit model. Gecertificeerd in combinatie met
kniebeschermertype SHORT of LONG in overeenstemming met
EN 14404.

Gebruiker

