
Lichtgewicht gelamineerde softshell jas

  Cardi 

Zoekt u een superlichte, comfortabele en nauwaansluitende softshelljas? De Cardi is de perfecte keuze voor u. Deze 
comfortabele 3-laagse softshell fungeert als een windbreker. Voor uw comfort werd de ritssluiting voorzien van een 

binnenflap met kinbescherming en zijn de mouwuiteinden elastisch. De borstzak en de 2 zijzakken; met ritssluiting en 
handige lange ritsstrekkers; maken deze functionele jas af. Kan bovendien met de Tornhill (608Z) en Cumbria (603Z) jassen 

gecombineerd worden dankzij het I.L.S.-systeem.
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Lichtgewicht gelamineerde 
softshell jas
Cardi - 553AA2LR4

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Ritssluiting met binnenflap met kinbescherming
 » 1 ingezette borstzak met ritssluiting
 » 2 ingezette zakken met ritssluiting
 » Ronde mouwen
 » Elastiek in mouwuiteinde
 » Ruglengte 75 cm (L)

Stof:
3-laags gelamineerde softshell: 100% polyester stretch + PU ademend laminaat + 100% polyester breisel 
aan binnenkant; ± 200 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » B81 Nassaublauw

I.L.S.: 
603Z – 608Z

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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