
Signalisatie regenjas

Preston 
403ZA2EJ4

Wind- en waterdicht, dat zijn de absolute troeven van onze signalisatie regenjas Preston. Aan de buitenkant is hij afgewerkt 
met een waterafstotende stof, aan de binnenkant met een vochtabsorberende en hoogademende coating. Er is ook extra 
ventilatie voorzien onder de armen. De jas is comfortabel en soepel om te dragen, mede door de elastische koord in taille 
en zoom, en zal door zijn hoge scheurbestendigheid lang meegaan. Binnenin werd er 1 zak en 1 telefoonzak voorzien, ook 

kunnen er verschillende voeringen of fleeces ingeritst worden.

Beschikbaar tot einde voorraad.
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Signalisatie regenjas
Preston - 403ZA2EJ4

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Opgevouwen capuchon in kraag
 » Ritssluiting met flap en drukknopen
 » 2 ingezette borstzakken met ritssluiting
 » 2 opgezette zakken met ritssluiting
 » 1 Napoleon zak
 » Ronde mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » Onderarmventilatie
 » Elastisch koord in taille en zoom
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant: 
 » Vaste voering: gaas in lijf en kap + polyamide in 

de mouwen
 » 1 binnenzak
 » 1 telefoonzak
 » Ritsopening in de rugvoering voor het 

aanbrengen van logo’s
 » Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst 

worden

Stof:
SIOPOR® Extra: 100% polyester weefsel (cotton touch) met 100% PU laminaat; ± 205 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » FC1 Fluo Oranje
 » FY1 Fluo Geel

In combinatie met: 
4448 – 5841

I.L.S.: 
131Z – 497Z – 7805

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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