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100% waterdicht / Winddicht / Hoogademend / Waterafstotende buitenstof / Vochtabsorberende 
coating aan binnenkant / Comfortabel / Soepel / Hoge scheurbestendigheid / Goede 

koudebescherming
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Signalisatie winter 
regenoverall
Cabin - 440AA2EU1

Europese normeringen:
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 3
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » EN 342 : 2004 / class x 3 2 / 0,435 m² K/W tested with underwear type B
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Afneembare kap met kinbescherming
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 1 opgezette borstzak met soufflet
 » 2 ingezette zakken
 » 1 Napoleon zak
 » 1 micazak
 » 1 opgezette dijbeenzak met klep
 » Elastische polsband met vernauwing d.m.v. 

klittenband
 » Ritssluiting met flap en klittenband sluiting 

onderaan het been
 » Elastisch koord in taille

Binnenkant: 
 » Vaste gewatteerde voering
 » Gebreide windvangers in de mouwen
 » 1 binnenzak

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

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » 278 Fluo Geel/Marine
 » 279 Fluo Oranje/Marine

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:

M
od

ifi
ca

tio
n 

da
te

:   2
3-

12
-2

02
0 

12
:18

 


