
Vlamvertragende fleece voering met 
mouwen

  Watson 

De Watson is een vlamvertragende fleece voering met lange mouwen. Deze voering; die niet 
afzonderlijk draagbaar is; kreeg een anti-pilling behandeling en beschikt over een handige 

doorsteekgleuf naar de binnenzak van de regenjas waar hij ingeritst kan worden.  De gebreide 
windvangers aan de mouwuiteinden en de zachte fleecestof beschermen u uitstekend tegen de koude.
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Vlamvertragende fleece 
voering met mouwen
Watson - 7221A2TF1

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
 » EN 14058 : 2017 / Class 1 1 x  x
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Ritssluiting
 » Doorsteekgleuf naar binnenzak van de regenjas
 » Ronde mouwen
 » Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
 » Niet afzonderlijk draagbaar
 » Ruglengte 72 cm (L)

Stof:
Dubbelzijdige fleece: 100% vlamvertragende polyester; ± 275 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » B75 Marineblauw

In combinatie met: 
7218

I.L.S.: 
7219

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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