
Signalisatie softshell met ARC 
bescherming (RWS)

  Toven 

De Toven signalisatiesoftshell beschermt u uitstekend bij blootstelling aan elektrische vlambogen. Het 3-laags gelamineerd 
weefsel is ook perfect waterdicht en houdt u warm tijdens de koude winterdagen. De rechtopstaande kraag, de verborgen 
ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting en de mouwvernauwing beschutten u tegen de snijdende wind. De softshell is 
ook praktisch met 1 opgezette borstzak met ritssluiting, 2 ingezette zakken, 1 binnenzak en 1 lus voor een gasdetectiemeter.

Beschikbaar tot einde voorraad.
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Signalisatie softshell met ARC 
bescherming (RWS)
Toven - 9632A2TV4

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 24,3 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C2 F1
 » EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
 » EN ISO 11611 : 2015 / Class 2 - A1
 » EN 1149-5 : 2018
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 14058 : 2017 / Class 1 3 x  x
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 1 opgezette borstzak met ritssluiting
 » 2 ingezette zakken
 » 1 lus voor gasdetectiemeter
 » Ronde mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » Elastisch koord in zoom
 » Ruglengte 78 cm (L)

Binnenkant: 
 » 1 binnenzak

Stof:
3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece + AST; ± 350 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » FC1 Fluo Oranje

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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