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Comfortabele en ademende stof / Goede vochtregulerende eigenschappen / Niet allergeen en 
onschadelijk voor de huid / Versterkte naden voor een verhoogde bestendigheid en langere 

levensduur
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Vlamvertragende en 
antistatische overall
Aversa - 007VN2PIF

Europese normeringen
 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 E3 F1
 » EN ISO 11611 : 2007 / Class 1 - A1 

 » EN 1149-5 : 2008
 » CE 

 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Omlegkraag
 » Verborgen ritssluiting met flap
 » 2 opgezette borstzakken met klep met 

verborgen drukknoopsluiting
 » 2 opgezette zakken met klep
 » 1 lus voor gasdetectiemeter
 » 1 achterzak met klep en 

verborgen drukknoopsluiting
 » 1 stokmeterzak
 » 2 doorsteekgleuven
 » Rond ingezette mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
 » Dubbel gestikte (2x2) vlam vertragende 

reflecterende strepen (50mm)

Binnenkant
 » Identificatie label
 » Verstelbare elastische taille

Stof
Sio-flame Anti-static: 99% FR katoen + 1% AST; ± 340 g/m²

Maten
REGULAR 44 - REGULAR 64 | 46L - 56L

Kleur
 » B98 Marineblauw
 » H46 Korenblauw
 » M44 Grijs
 » C36 Oranje
 » R26 Rood

Verpakking
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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