
Signalisatie regenbroek

Bitoray 
199AA2X98

Op zoek naar kwalitatieve regenbescherming die u langdurig en in warme omstandigheden 
kunt dragen? De Bitoray voldoet hieraan perfect. De elastische taille en vernauwing aan de 
beenuiteinden zorgen ervoor dat de broek comfortabel zit. Deze lichte regenbroek in een 

ademend weefsel zit altijd comfortabel.
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Signalisatie regenbroek
Bitoray - 199AA2X98

Europese normeringen
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 1
 » RIS 3279 TOM 2016 only for Hi-Vis orange
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
 » Elastische taille

Binnenkant
 » Vaste polyester voering

Stof
SIOPOR Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating; ± 155g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » FC1 Fluo Oranje
 » FR1 Fluo Rood
 » FY1 Fluo Geel

In combinatie met
131Z - 198A - 2006 - 209A - 284A - 313A - 346A - 347A - 364A - 401A - 404A

Verpakking
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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