
Dames signalisatie softshell

Jerica 
547AA2TU2

Deze 2-laagse signalisatiesoftshell met reflecterende stroken werd speciaal voor dames ontworpen. De borst 
en de 2 zijzakken zijn voorzien van ritssluitingen, terwijl de mouwvernauwing gebeurt d.m.v. klittenbandsluiting. 

De Jerica is aan de binnenkant afgewerkt met fleece en 1 binnenzak voor extra opbergruimte. Dankzij het 
handige I.L.S.-systeem kan deze softshell perfect in de Talia regenjas ingeritst worden.
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Dames signalisatie softshell
Jerica - 547AA2TU2

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Ritssluiting
 » 1 ingezette borstzak
 » 2 opgezette zakken met ritssluiting
 » Ronde mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » Reflecterende strepen (50 mm)
 » Ruglengte 72 cm (L)

Binnenkant: 
 » 1 binnenzak

Stof:
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece aan binnenkant; ± 250 g/m²

Maten:  
XS - XXL 

Kleur: 
 » FC1 Fluo Oranje
 » FY1 Fluo Geel

I.L.S.: 
546A

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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