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Opnieuw een tijdloze klassieker in Flexothane. Deze overall is niet alleen perfect wind- 
en waterdicht, maar biedt u ook bescherming tegen vloeibare chemische stoffen. Een 

ondoordringbare barrière die tegelijk duurzaam, rekbaar en veel comfortabeler is dan PVC.
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Europese normeringen
 » EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4 

 » Tested to EN 14786 : 2006
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-1
 » CE

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Kap in kraag
 » Ritssluiting met flap en drukknopen
 » Raglan mouwen
 » Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
 » Elastische vernauwing in de rug

Binnenkant
 » Elastische windvangers in de mouwen

Stof
Flexothane Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » A41 Groen Khaki
 » B90 Marineblauw
 » C38 Oranje
 » H45 Korenblauw
 » N15 Zwart
 » Y58 Geel

Verpakking
10 stuks per doos
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