
Softshell jas

Piemonte 
9834A2TU2

Onze Piemonte geeft u een warm, comfortabel en geborgen gevoel. Deze handige, 
nauwsluitende softshell is voorzien van een extra windbreker aan de voorkant. Hij is 

onderhoudsvriendelijk en functioneel. Een goed ogende bescherming voor een goede prijs!
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Softshell jas
Piemonte - 9834A2TU2

Europese normeringen
 » EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x
 » CE 

 » EN 340 : 2003

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Ritssluiting met binnenflap
 » 1 ingezette borstzak met ritssluiting
 » 2 ingezette zakken met ritssluiting
 » Ergonomische raglan mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting

Binnenkant
 » Vaste windbreker voering vooraan
 » 1 binnenzak

Stof
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece aan binnenkant; ± 250 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » 128 Rood/Zwart
 » 201 Marine/Zwart
 » 312 Grijs/Zwart
 » 760 Zwart/Grijs

Verpakking
10 stuks per doos
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