
Signalisatie regenbroek

  Bergell 

Uw zichtbaarheid verhogen in alle lichtomstandigheden doet u met de Bergell signalisatie regenbroek. 
Deze EN ISO 20471 Klasse 2 regenbroek in Flexothane® stof beschermt u tegen regen, wind en vuil en 

dankzij de elastische stof wordt u nooit gehinderd in uw bewegingen. De comfortabele regenbroek 
met elastische taille is voorzien van reflecterende tape en vernauwingen aan de beenuiteinden.

Beschikbaar tot einde voorraad.
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Signalisatie regenbroek
Bergell - 6361A4FE0

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: 
 » Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
 » Elastische taille

Stof:
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » FC1 Fluo Oranje

In combinatie met: 
1148 – 131Z – 1785 – 4279 – 4303 – 9833

Verpakking: 
15 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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