
Vlamvertragende en antistatische 
regenparka

  Baltero 

De Baltero is onze scheurbestendige, vlamvertragende en antistatische regenparka. De kap zit opgeborgen in de 
rechtopstaande kraag en ook de ritssluiting zit verborgen onder een flap met klittenbandsluiting. Indien het te warm wordt, kunt u 
de vlamvertragende fleece voering (zonder mouwen, met binnenzak) uitnemen. De waterdichte parka beschikt over 2 opgezette 

zakken en 1 Napoleon zak aan de buitenkant en 1 binnenzak. De comfortabele parka werd afgewerkt met mouwvernauwing 
d.m.v. drukknopen, een koord in de zoom en smalle reflecterende FR tape op de armen en borst als finishing touch.
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Vlamvertragende en 
antistatische regenparka
Baltero - 9461N3EF5

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
 » EN 1149-5 : 2018
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Opgevouwen capuchon in kraag
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 2 opgezette zakken
 » 1 Napoleon zak
 » Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
 » Koord in zoom
 » Vlamvertragend reflecterend tape (25 mm)
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant: 
 » Vaste vlamvertragende katoen voering
 » 1 binnenzak

Uitneembare voering: 
 » Uitneembare vlamvertragende fleecevoering in lijf
 » Zonder mouwen
 » Niet afzonderlijk draagbaar
 » 1 binnenzak

Stof:
Sio-Start™ Fr Ast: 100% polyester weefsel met 100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » B75 Marineblauw

In combinatie met: 
4691

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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