
Signalisatie winter bavetbroek

  Rogat 

De Rogat is een praktische signalisatie regenbavetbroek die uitgewerkt is in een waterafstotende buitenstof met een 
vochtabsorberende coating aan de binnenkant. De Rogat is afgewerkt met een vaste gewatteerde voering en beschermt u 
dus uitstekend tegen de koude. Aan de broekspijpen werd een verborgen ritssluiting voorzien en voor uw verder comfort 

kunnen ook de beenuiteinden vernauwd worden d.m.v. klittenbandsluiting en kunnen de elastische bretels met gespsluiting 
versteld worden. Als extra troef is het rugbovenstuk afneembaar.

Beschikbaar tot einde voorraad.
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Signalisatie winter bavetbroek
Rogat - 495AA2EU1

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

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

Buitenkant: 
 » Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop
 » Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. 

klittenbandsluiting onderaan
 » Verborgen ritssluiting aan broekspijp
 » 2 verstelbare elastische bretels met gespsluiting
 » Afneembaar rugbovenstuk

Binnenkant: 
 » Vaste gewatteerde voering

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

Maten:  
S - XXXL 

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

In combinatie met: 
313A – 404A

Verpakking: 
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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