
Vlamvertragende fleece voering

Heflin 
7254A2TF1

Zachte fleecestof / Goede koudebescherming / Ademend / Met anti-pilling behandeling
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Vlamvertragende fleece 
voering
Heflin - 7254A2TF1

Europese normeringen
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 1/12H/40
 » EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x
 » CE 

 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Ritssluiting
 » Doorsteekgleuf naar binnenzak van de regenjas
 » Rond ingezette mouwen
 » Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
 » Niet afzonderlijk draagbaar
 » Ruglengte 64 cm (L)

Stof
Dubbelzijdige fleece: 100% vlamvertragende polyester; ± 275 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » B75 Marineblauw

I.L.S.
7252

Verpakking
5 stuks per doos
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