
Regenbroek

  Lacq 

Sterk en scheurbestendig. Water- en winddicht. Deze robuuste regenbroek met 2 
doorsteekgleuven en elastisch koord in de taille heeft een gulp met drukknopen. De vernauwing 

aan de beenuiteinden is ook door middel van drukknopen.



Ontdek onze 
producten

Copyright © 2020 Sioen Industries. Alle rechten voorbehouden. info@sioen.com 
Sioen nv is een dochtermaatschappij van Sioen Industries Group. De werkelijke textielkleuren kunnen enigszins afwijken van de geprinte kleuren. We zijn niet verantwoordelijk voor printfouten.

© 2020 - Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopor® en het SIOEN logo zijn handelsmerken van de Sioen Industries Group.  
 
Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen. Er wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden. Al onze 
technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of stijlkenmerken 
van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken. Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele 
aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn. 

SIOEN hoofdkantoor 
Fabriekstraat 23 
B-8850 Ardooie 

Belgium 
T: +32 (51) 740 800 
F: +32 (51) 740 962 

www.sioen-ppc.com

Regenbroek
Lacq - 5210A9B01

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Gulp met drukknopen
 » 2 doorsteekgleuven
 » Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
 » Elastisch koord in taille

Stof:
100% polyester breisel met 100% PVC coating; ± 380 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » A98 Groen Kaki

In combinatie met: 
1692

Verpakking: 
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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