Hengsdijk
384XA2PFA

Breteloverall

Breteloverall
Hengsdijk - 384XA2PFA
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:
» Gulp met ritssluiting
» 1 opgezette borstzak met ritssluiting en klep met
verborgen drukknoopsluiting
» 2 opgezette zakken met versteviging met klep
met verborgen drukknoopsluiting
» 1 opgezette achterzak met klep en
verborgen drukknoopsluiting
» 1 stokmeterzak met klep en
verborgen drukknoopsluiting
» 1 telefoonzak
» 2 doorsteekgleuven met drukknopen
» Kniezakken
» 2 verstelbare elastische bretels met gespsluiting
» Borst- en rugbovenstuk
» Dubbele jeansknoopsluiting aan de zijkanten

Binnenkant:
» Verstelbare elastische taille

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


Kleur:
» B98 Marineblauw
Verpakking:
10 stuks per doos
Was- en onderhoudsinstructies:
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Ontdek onze
producten

Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen. Er wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden. Al onze
technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of stijlkenmerken
van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken. Hiervoor aanvaardt Sioen gaan enkele
aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.
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