
Signalisatie softshell met ARC 
bescherming

Playford 
9633N2TV4

Zonder twijfel het paradepaardje van onze multinorm producten. De Playford signalisatiesoftshell is een echte topper. Afgewerkt 
in 2 contrasterende kleuren oogt hij stijlvol en sportief, maar tegelijk biedt hij uitstekende ARC-bescherming. De softshell met 

mouwvernauwing en rechtopstaande kraag is bovendien waterdicht en voorzien van reflecterende FR tape. De Playford is binnenin 
voorzien van 1 zak, maar ook aan de buitenkant zijn er tal van functionele opbergmogelijkheden (1 borstzak, 2 ingezette zakken, 1 

lus voor gasdetectiemeter). De Playford kan apart worden gedragen, ofwel als extra voering in vele multinorm regenjassen.
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Signalisatie softshell met ARC 
bescherming
Playford - 9633N2TV4

Europese normeringen
 » IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 24.3 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 F1
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/25H/40
 » EN ISO 11611 : 2007 / Class 2 - A1
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 3 from size S
 » EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 1 ingezette borstzak met ritssluiting
 » 2 ingezette zakken
 » 1 lus voor gasdetectiemeter
 » Rond ingezette mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm)
 » Ruglengte 77 cm (L)

Binnenkant
 » 1 binnenzak

Stof
3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece; ± 350 g/m²

Maten
XS - 5XL

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

I.L.S.
1005 - 3073 - 3074 - 7227 - 7227 - 7229 - 7240 - 7241

Verpakking
5 stuks per doos
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