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Overall
Akersloot - 001XA2PIF

Europese normeringen:
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E2 F1
 » EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Omlegkraag
 » Verborgen drukknoopsluiting onder beleg
 » 2 opgezette borstzakken met klep met 

verborgen drukknoopsluiting
 » 2 opgezette zakken met versteviging
 » 1 stokmeterzak met versteviging
 » 1 opgezette achterzak met klep en 

verborgen drukknoopsluiting
 » 2 doorsteekgleuven met 

verborgen drukknoopsluiting
 » Ronde mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
 » Kniezakken

Binnenkant: 
 » Verstelbare elastische taille

Stof:
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% FR katoen + 1% AST; ± 340 g/m²

 
 

Kleur: 
 » B98 Marineblauw

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:


