
Signalisatie polo

  Genga 

Onze Genga signalisatiepolo met korte mouwen is een zeer licht en soepel product in een 
gemakkelijk te onderhouden materiaal dat aangenaam aanvoelt. De reflecterende tape is 

elastisch waardoor u niet gehinderd wordt in uw bewegingen.
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Signalisatie polo
Genga - 3869A2MBE

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Omlegkraag
 » Korte mouwen
 » Elastisch reflecterend tape

Stof:
Basic Line: 100% polyester (birds eye); ± 140 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » FY1 Fluo Geel
 » FC1 Fluo Oranje
 » FR1 Fluo Rood

Verpakking: 
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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