

17549-860 Driekwart broek met
kniezakken
MASCOT® SAFE SUPREME

65% polyester/35% katoen
290 g/m²

Twill.Niet weken.Separaat wassen.Het product is
gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen
tot 50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel
wassen.De vuilafstotende behandeling wordt gereactiveerd
tijdens drogen in de wasdroger (volgens voorschriften).
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in

Industriële reinigingscategorie A2

het kruis voor een extra lange levensduur.
De oppervlaktebehandeling maakt het product
vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere
zichtbaarheid.

Certificeringen

De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor
dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en
steun biedt.
Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de
bewegingen van het lichaam.

Logo

Kniezakken met de opening voor de kniebeschermers

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van

aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.

0,0900m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet

Het product kan industrieel gewassen worden.

worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde

Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOTkniebeschermertype SHORT.

Technische informatie

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

Fluorescerend, met reflecties. Eenkleurig. De

ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de

oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend.

grootte van het logo worden nageleefd.

Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.
Ergonomisch gevormde broekspijpen. Lage taille en

Logo plaatsing:

voorgevormde tailleband. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring.

Werkkledinglogo. Linkerachterzak. Max. 10x5

Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen

cm/3,9x1,9 inch

drukknopen. Verstelbare hamerlus. Versterkte dijbeenzak met

Werkkledinglogo. Rechterachterzak. Max. 10x5

extra zakken - inwendig telefoonzakje en uitwendig

cm/3,9x1,9 inch

telefoonzakje met klep en magneetsluiting. Duimstokzak.

Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerdij. Max. 11x5

Kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D). We raden de

cm/4,3x1,9 inch

00418-100 kniebeschermers aan voor dit model.

Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven

Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype SHORT

naar beneden te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch

in overeenstemming met EN 14404.

Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven
naar beneden te lezen. Max. 15x5 cm/5,9x1,9 inch

Gebruiker

Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max.
11x5 cm/4,3x1,9 inch
Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit. Max. 12x6
cm/4,7x2,3 inch
Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op

