
Regenparka met uitneembare softshell 
jas

  Burma 

Burma is een multifunctionele 4-in-1 regenparka, die u makkelijk aan uw eigen noden en aan het weer kunt aanpassen. Zowel 
de softshelljas als de regenjas kunnen allebei afzonderlijk gedragen worden. De regenjas, met waterafstotende buitenstof en 

vochtabsorberende coating aan de binnenkant, heeft een afneembare kap met kinbescherming. Met 5 zakken, elastische polsband 
met mouwvernauwing en gebreide windvangers in de mouwen is dit een zeer praktische jas die u bovendien kunt personaliseren met 
uw eigen logo. De softshelljas heeft 2 buitenzakken 1 binnenzak. Bovendien zijn de mouwen afneembaar zodat er een comfortabele 

Beschikbaar tot einde voorraad.
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Regenparka met uitneembare 
softshell jas
Burma - 488AA2EU1

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Uitneembare voering:  (gebaseerd op maat L)

 » Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; 
§ 3.7

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Afneembare kap met kinbescherming
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 2 ingezette zakken
 » 1 Napoleon zak
 » 1 micazak
 » Ronde mouwen
 » Elastische polsband met vernauwing d.m.v. 

klittenband
 » Elastisch koord in taille
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant: 
 » Vaste open structuur voering
 » Gebreide windvangers in de mouwen
 » 1 binnenzak
 » Ritsopening in de rugvoering voor het 

aanbrengen van logo’s

Uitneembare voering: 
 » Uitneembare softshell
 » Afneembare mouwen
 » 2 ingezette zakken
 » Elastiek in mouwuiteinde
 » 1 binnenzak

Stof:
SIOPOR® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU coating; ± 195 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » 201 Marine/Zwart
 » 882 Grijs/Zwart

In combinatie met: 
654Z

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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