15079-010 Bukser med knelommer
MASCOT® HARDWEAR

Standard
82C42 82C43 82C44 82C45 82C46 82C47 82C48 82C49 82C50
82C51 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60 82C62
82C64 82C66 82C68
Kort
76C46 76C47 76C48 76C49 76C50 76C51 76C52 76C54 76C56
76C58
Lang
90C46 90C47 90C48 90C49 90C50 90C51 90C52 90C54 90C56
90C58 90C60 90C62

Produktinformasjon
65% polyester/35% bomull
310 g/m²

CORDURA®-forsterkninger sikrer høy slitestyrke på frontlommene. Dette er
spesielt viktig når lommen brukes til å henge utstyr på.
Flere innsatser av elastisk materiale som gir en helt unik bevegelsesfrihet –
spesielt ved knærne.
Tommestokklomme med Kevlar®-forsterkninger - spesielt motstandsdyktig for
spisse og skarpe gjenstander.
CORDURA®-forsterkede knelommer med innstikk av knepute ovenfra og med
klaff, slik at det ikke samler seg smuss.
Kan enkelt forlenges med 3 cm ved å sprette opp den røde sømmen på
innsiden.

Teknisk
Tonålssømmer på ben og i skritt. Flere innsatser av elastisk stoff for å sikre ekstra
god bevegelsesfrihet. Lavt liv og formskåret linning. Bukseben er ergonomisk
formet. Beltestropper. D-ring. Gylf med glidelås. Verktøysstropp i begge sider av
linning. CORDURA®-forsterkninger på frontlommene gir stabilitet og slitestyrke
til å kunne påsette skruemaskiner osv. Baklommer med forsterkninger og klaffer
med borrelåslukking. Verktøystropp kan trekkes frem i bunnen av venstre
baklomme. Lårlomme med forsterkning og ekstra lommer, inkludert en utvendig
lomme med klaff med magnetlukking. Den bakerste lårlommen kan brukes til et
min-nettbrett, og lårlommen foran kan reguleres etter telefonstørrelse. Ekstra
verktøylomme på venstre ben. Tommestokklomme i CORDURA® med ekstra
lommer og Kevlar®-forsterkning i bunnen. Elastiske knelommer med lufting.
Knelommer i superslitesterk CORDURA® (1000 D) er regulerbare og har klaff og
innstikk ovenfra. CORDURA®-forsterkninger på deler av produktet. Skrittlengden

Canvasstruktur med stretch.
Industriell pleiekategori B2

Sertifiseringer

kan forlenges med 3 cm ved å fjerne de innvendige røde stingene i nedkant.
Reflekseffekter.

Logo
Logoplassering:

Arb.logo venstre baklomme 10x5
Arb.logo høyre baklomme 10x5
Arb.logo venstre lår oppenfra 25x5
Arb.logo venstre lår vannrett 11x5
Arb.logo høyre lår nedenfra 25x5
Arb.logo høyre lår vannrett 11x5
Arb.logo venstre legg vannrett 12x6
Arb.logo høyre legg vannrett12x6
Arb.logo venstre legg oppenfra 22x10
Arb.logo høyre legg nedenfra 22x10
Arb.logo spesialplassering avtalt

Bruker

