

07092-880 Overtrektuinbroek
waterdicht - MASCOTEX®
MASCOT® SAFE IMAGE

100% polyester (MASCOTEX®)
240 g/m²

Niet weken.Separaat wassen.Geen wasverzachter gebruiken.
Industriële reinigingscategorie C2

Certificeringen
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
Licht materiaal.
Verstelbare hamerlus.
De kniezakken kunnen worden versteld zodat de
kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.

Logo

Drukknoopregulering bij de enkels.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van

Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOTkniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken
kunnen namelijk in hoogte worden versteld.

Technische informatie

0,6372m² 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

Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Ademend, wind-

brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN

en waterdicht. Getapede naden. Lichtgewicht voering.

ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de

Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en

grootte van het logo worden nageleefd.

kunststof gespen. Borstzak met klep en pennenzakje. Elastiek
in de rug. Voorzakken met klep en drukknoopsluiting.

Logo plaatsing:

Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting.

Werkkledinglogo. Linkerachterzak. Max. 10x5

Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en

cm/3,9x1,9 inch

klittenbandsluiting. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken.

Werkkledinglogo. Rechterachterzak. Max. 10x5

Verstelbare drukknoopsluiting bij de voet. We raden de 00718-

cm/3,9x1,9 inch

100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915 kniebeschermers

Werkkledinglogo. Verticaal op linkerdij van beneden

aan voor dit model. Gecertificeerd in combinatie met

naar boven te lezen. Max. 15x5 cm/5,9x1,9 inch

kniebeschermertype SHORT of LONG in overeenstemming met

Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerdij. Max. 9x5

EN 14404.

cm/3,5x1,9 inch
Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven
naar beneden te lezen. Max. 15x5 cm/5,9x1,9 inch
Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max.
11x5 cm/4,3x1,9 inch
Werkkledinglogo. Boven zak op voorklep. Max. 12x2
cm/4,7x0,7 inch
Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op
voor afspraak

