
Signalisatie regenparka met 
uitneembare softshell jas

Powell 
401AN3EU1

Op zoek naar een uniforme werkoutfit die voor alle weersomstandigheden geschikt is? Dan is 
onze Powell-jas precies wat u nodig heeft. De lichte regenjas is vervaardigd uit  een uitstekend 

ademend materiaal en wordt gecombineerd met een goed uitgewerkte softshell met afneembare 
mouwen. Een 4-in-1-product van topkwaliteit met een geweldige afwerking.
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Europese normeringen
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 3
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » EN ISO 13688 : 2013

Uitneembare voering
 » EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Afneembare kap
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 2 ingezette zakken
 » 1 Napoleon zak
 » Kimono mouwen
 » Elastische polsband met vernauwing d.m.v. 

klittenband
 » Elastisch koord in taille
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant
 » Vaste open structuur voering
 » Gebreide windvangers in de mouwen
 » 1 binnenzak
 » Ritsopening in de rugvoering voor het 

aanbrengen van logo’s

Uitneembare voering
 » Uitneembare softshell
 » Afneembare mouwen
 » 2 ingezette zakken
 » Elastiek in mouwuiteinde
 » 1 binnenzak

Stof
SIOPOR Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU coating; ± 195 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » 279 Fluo Oranje/Marine
 » 278 Fluo Geel/Marine
 » 717 Fluo Rood/Grijs

In combinatie met
199A - 199A - 799Z

Verpakking
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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