
Vlamvertragende en antistatische 
signalisatie polo

Arran 
540AA2MPI

Comfortabel, veilig, zichtbaar én modieus: de Arran heeft het allemaal. Deze lichte signalisatiepolo is niet alleen 
vlamvertragend en antistatisch, maar hij heeft ook goede vochtregulerende en antibacteriële eigenschappen 
om vervelende geurtjes tegen te gaan. Deze polo met lange mouwen is voorzien van een soepele, gelaste en 

gesegmenteerde reflecterende tape en is afgewerkt met een omlegkraag en drukknoopsluiting die verborgen zit onder het 
beleg.
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Vlamvertragende en 
antistatische signalisatie polo
Arran - 540AA2MPI

Europese normeringen
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
 » EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » EN 13758-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 50+
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Omlegkraag
 » Verborgen drukknoopsluiting onder beleg
 » Lange mouwen
 » Gelaste, gesegmenteerde reflecterende tape
 » Ruglengte 72 cm (L)

Stof
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » 065 Fluo Geel/Marine

Verpakking
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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