
Signalisatie softshell jas met 
uitritsbare mouwen

Drayton 
167AA2TU2

Moderne look / lichtgewicht softshell jas / goede koude- en windbescherming
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Signalisatie softshell jas met 
uitritsbare mouwen
Drayton - 167AA2TU2

Europese normeringen
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 3 with sleeves
 » EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 2 ingezette zakken
 » Afneembare mouwen
 » Elastiek in mouwuiteinde
 » Ruglengte 75 cm (L)

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

In combinatie met
799Z

I.L.S.
166A - 566A

Verpakking
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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