
Signalisatie T-shirt

Pulcini 
3889A2MC2

Pulcini is een licht, soepel en sterk signalisatie T-shirt dat makkelijk in de machine gewassen kan worden. 
Door de signalisatiemesh onder de armen biedt hij optimale ventilatie terwijl de antibacteriële eigenschappen 

van de vochtregulerende stof onaangenaame geurtjes tegengaan. De gelaste en gesegmenteerde 
reflecterende banden zorgen niet alleen voor extra zichtbaarheid, maar ook voor meer flexibiliteit en comfort.
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Signalisatie T-shirt
Pulcini - 3889A2MC2

Europese normeringen
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » RIS 3279 TOM 2016
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Ronde hals
 » Korte mouwen
 » Onderarmventilatie
 » Gelaste, gesegmenteerde reflecterende tape

Stof
Sio-Cool® Light: 100% polyester birds eye; ± 130 g/m²

Maten
S - 4XL

Kleur
 » FY1 Fluo Geel
 » FC1 Fluo Oranje

Verpakking
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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