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Blouson
Beerten - 004XA2PFA

Europese normeringen:
 » IEC 61482-2 : 2009 class 1- ATPV 15.2 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
 » EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 13688 : 2013

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

verborgen drukknoopsluiting
 » 2 opgezette steekzakken met klep met 

verborgen drukknoopsluiting
 » 1 radiolus
 » Ronde mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

Stof:
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

 
 

Kleur: 
 » B98 Marineblauw

Verpakking: 
15 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:


