
Signalisatie polo

Levane 
3872A2MBE

Licht maar sterk, vochtdoorlatend en machinewasbaar. Dit zijn de troeven van onze modieuze 
signalisatiepolo Levane. De polo, met omlegkraag in contrasterende kleur, heeft korte mouwen 

en rekbare opgenaaide reflecterende banden. De grijze kleurvlakken op de schouders en 
onderaan de polo maken het geheel af.

Beschikbaar tot einde voorraad.
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Signalisatie polo
Levane - 3872A2MBE

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: 
 » 993 Fluo Geel/Grijs
 » 984 Fluo Oranje/Grijs

Verpakking: 
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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