
Signalisatie winterblouson met 
uitritsbare mouwen

Sparrow 
029AA2PBE

Gezien worden én warm blijven, dat is wat de Sparrow voor u doet. Deze robuuste signalisatie winterblouson 
heeft een comfortabele, warme en uitneembare bontvoering. Ook de bontkraag en de mouwen, met gebreide 
windvangers aan de mouwuiteinden, zijn afneembaar. Met de binnenzak en de vele zakken aan de buitenkant, 

inclusief een telefoonzak, pennenzak en een lus voor een badge, hebt u nooit opbergruimte te kort.
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Signalisatie winterblouson 
met uitritsbare mouwen
Sparrow - 029AA2PBE

Europese normeringen:
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN ISO 13688 : 2013

Uitneembare voering: 
 »

Buitenkant: 
 » Afneembare bontkraag
 » Ritssluiting
 » 2 opgezette borstzakken met ritssluiting
 » 2 ingezette zakken
 » 1 telefoonzak
 » 1 mouwzak + pennenzak
 » 1 lus voor badge
 » Afneembare mouwen
 » Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
 » Elastische zoom
 » Ruglengte 75 cm (L)

Binnenkant: 
 » Vaste voering: polyamide in lijf + gewatteerde 

voering in de mouwen
 » 1 binnenzak

Uitneembare voering: 
 » Uitneembare bontvoering
 » Zonder mouwen
 » Niet afzonderlijk draagbaar
 » 1 binnenzak

Stof:
80% polyester + 20% katoen; ± 280 g/m²

Maten:  
XS - XXXXL 

Kleur: 
 » FY1 Fluo Geel
 » FC1 Fluo Oranje

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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