
Signalisatie regenjas

  Dortmund (HV) 

De Dortmund signalisatie regenjas is vervaardigd uit de oerdegelijke Flexothane® Classic stof. Dankzij zijn uitzonderlijk 
lange levensduur zal hij u jaren beschermen tegen wind en regen. De kap zit trouwens verborgen in de rechtopstaande 
kraag. Verder is hij makkelijk te onderhouden en machinewasbaar. Omdat de jas niet veel weegt en erg soepel is, wordt 
een optimaal draagcomfort verzekerd. De Dortmund signalisatie regenjas wordt vaak gecombineerd met de Rotterdam 

signalisatie regenbroek.
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Signalisatie regenjas
Dortmund (HV) - 4820A2F01

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
 » EN 17353:2020 Type A
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Opgevouwen capuchon in kraag
 » Ritssluiting met flap en drukknopen
 » 2 opgezette zakken met klep
 » Raglan mouwen
 » Elastische polsband met vernauwing d.m.v. 

drukknopen
 » Onderarmventilatie
 » Ruglengte 85 cm (L)

Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » FY1 Fluo Geel

In combinatie met: 
4500

Verpakking: 
20 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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