
Vlamvertragende en antistatische 
signalisatie gilet

  Senra 

Senra is een vlamvertragende en antistatische signalisatiegilet die uw zichtbaarheid in een 
handomdraai verhoogt. De gilet is afgewerkt met een V-hals, klittenbandsluiting en reflecterende 

FR tape op de buik, borst en rug.

Beschikbaar tot einde voorraad.
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Vlamvertragende en 
antistatische signalisatie gilet
Senra - 494AA2MF0

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 1/5H/40
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 2
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » V-hals
 » Klittenbandsluiting
 » Zonder mouwen
 » Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm)
 » Ruglengte 70 cm (S-3XL)

Stof:
Vlamvertragende mesh 98% polyester + 2% AST; ± 120 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » FY1 Fluo Geel
 » FC1 Fluo Oranje

Verpakking: 
20 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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