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3 in 1 regenjas met 
uitneembare softshell jas
Rowe - 437AA2CX3

Europese normeringen
 » EN 340 : 2003 »

 » CE

Uitneembare voering
 » EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Afneembare kap
 » Ritssluiting onder beleg met drukknopen
 » 1 opgezette borstzak met soufflet
 » 2 opgezette zakken met soufflet
 » 1 pennenzak
 » Raglan mouwen
 » Elastische polsband met vernauwing d.m.v. 

klittenband
 » Elastische koord in lenden
 » Naden waterdicht getapet
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant
 » Vaste mesh voering
 » 1 binnenzak
 » 1 portofoonzak
 » Ritsopening in de rugvoering voor het 

aanbrengen van logo’s

Uitneembare voering
 » Uitneembare softshell
 » Raglan mouwen
 » 2 ingezette zakken
 » 1 binnenzak

Stof
100% polyester ripstop weefsel met PVC coating; ± 280 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » N15 Zwart

Verpakking
5 pieces per box
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