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Parka
Hingen - 504XA2PE6

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

Uitneembare voering: 
 »

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar)
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 2 opgezette borstzakken met klep met 

verborgen drukknoopsluiting
 » 2 opgezette steekzakken met klep met 

verborgen drukknoopsluiting
 » 1 telefoonzak met klep en 

verborgen drukknoopsluiting
 » Ronde mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » Verstelbare taille

Binnenkant: 
 » Vaste voering
 » 2 binnenzakken

Uitneembare voering: 
 » Uitneembare gewatteerde voering

Stof:
64% Katoen + 35% Polyester + 1% Antistatisch garen; ±350gr/m²

 
 

Kleur: 
 » B98 Marineblauw

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:


