
Bonded softshell jas met uitritsbare 
mouwen

Torreon 
624ZA2TU2

Onze modieuze, veelzijdige Torreon deelt dezelfde eigenschappen als de eraan verwante 
Pulco. Torreon is vervaardigd uit onderhoudsvriendelijke materialen van topkwaliteit en is 

vooral een licht en zeer soepele softshell die u tegen kou en wind beschermt. De Torreon is 
van verschillende functionele zakken voorzien. De ritssluitingen met handige ritstrekkers zijn 
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Bonded softshell jas met 
uitritsbare mouwen
Torreon - 624ZA2TU2

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

 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Ritssluiting met kinbescherming
 » 1 ingezette borstzak met ritssluiting
 » 2 ingezette zakken met ritssluiting
 » Afneembare mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » Lange ritssluiting lus voor het extra 

eenvoudig openen
 » Ruglengte 75 cm (L)

Binnenkant
 » 1 binnenzak

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

Maten
XS - XXXL

Kleur
 » 201 Marine/Zwart
 » 203 Rood/Zwart
 » 312 Grijs/Zwart
 » 617 Kaki/Zwart

In combinatie met
654Z

I.L.S.
603Z - 608Z

Verpakking
5 stuks per doos
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