
Signalisatie winter regenparka

Lightflash 
313AN2ES3

Met de Lightflash blijft u warm en zeer goed zichtbaar in extreme winterse omstandigheden. Deze comfortabele signalisatie 
regenparka biedt uitstekende beschutting tegen koude, water en wind. De rechtopstaande kraag, mouvernauwing en 

gebreide windvangers in de mouwen beschermen u bovendien tegen de snijdende wind. Met 2 zakken aan de buitenkant 
en 1 aan de binnenkant, 1 Napoleon-, 1 mica- en 1 telefoonzak kunt u al uw materiaal ook perfect opbergen.
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Signalisatie winter 
regenparka
Lightflash - 313AN2ES3

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
 » EN 342 : 2017 / Class 3 X / 0,300 m² K/W
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Opgevouwen capuchon in kraag
 » Ritssluiting met flap en drukknopen
 » 2 opgezette zakken met klep 

met klittenbandsluiting
 » 1 Napoleon zak
 » 1 micazak
 » 1 telefoonzak
 » Ronde mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant: 
 » Vaste gewatteerde voering
 » Gebreide windvangers in de mouwen
 » 1 binnenzak
 » Ritsopening in de rugvoering voor het 

aanbrengen van logo’s

Stof:
SIOPOR® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU coating; ± 195 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

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

In combinatie met: 
199A – 495A – 799Z

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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