Anonex
5429A6F01

Signalisatie regenbavetbroek

Deze signalisatie regenbavetbroek in Flexothane® kwaliteit zorgt er niet alleen voor dat u goed zichtbaar bent, maar
hij beschermt u tegelijk ook uitstekend tegen water en wind. Door de lichte, elastische stof kunt u vrij en soepel
bewegen. De duurzame Anonex met borstbovenstuk is verder uitgerust met 1 binnenzak, een gulp met drukknopen,
2 doorsteekgleuven, elastische bretels met pvc knopen en gespen en een elastische vernauwing in de rug.

Signalisatie regenbavetbroek
Anonex - 5429A6F01

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN ISO 13688 : 2013
Buitenkant:
» Gulp met drukknopen
» 2 doorsteekgleuven
» Elastische bretels met PVC knopen en gespen
» Elastische vernauwing in de rug
» Borstbovenstuk

Binnenkant:
» 1 binnenzak

Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²
Maten: 
S - XXXL
Kleur:
» FY1 Fluo Geel
In combinatie met:
3720 – 3762
Verpakking:
15 stuks per doos
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Ontdek onze
producten

Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen. Er wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden. Al onze
technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of stijlkenmerken
van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken. Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele
aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.
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