
Signalisatie fleece sweater

  Monterey 

Combineer een verhoogde zichtbaarheid met optimale koudebescherming: maak kennis met de 
Monterey, een signalisatie fleece sweater met rechtopstaande kraag en elastisch reflecterende 

tape. De sweater in zachte fleece stof werd behandeld tegen pilling en afgewerkt met een 
ritssluiting met kinbescherming, een borstzak met ritssluiting en een elastiek in de mouwuitenden.
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Signalisatie fleece sweater
Monterey - 9852A2TX5

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » EN 14058 : 2017 / Class 1 1 x  x
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Ritssluiting met kinbescherming
 » 1 ingezette borstzak met ritssluiting
 » Ronde mouwen
 » Elastiek in mouwuiteinde
 » Elastisch reflecterend tape
 » Ruglengte 76 cm (L)

Stof:
Dubbelzijdige microfleece: 100% polyester; ± 160 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » 414 Fluo Oranje/Marine

In combinatie met: 
5841 – 6580 – 6580 – 799Z

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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