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Signalisatie regenbavetbroek
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Europese normeringen
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 2 from size S
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-1
 » CE 

 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Gulp met drukknopen
 » 2 doorsteekgleuven
 » Elastische bretels met PVC knopen en gespen
 » Elastische vernauwing in de rug
 » Borstbovenstuk

Binnenkant
 » 1 binnenzak

Stof
Flexothane Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » FY1 Fluo Geel

In combinatie met
3720 - 3762 - 6833

Verpakking
15 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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