
Signalisatie hoge wader met 
veiligheidslaarzen

  Gyleen 

Maak u zichtbaar, bescherm uw voeten tegen kwetsuren en houd uw voeten en benen droog met de Gyleen. Deze 
signalisatie hoge wader is uitgerust met veiligheidslaarzen met stalen teenkap en onpenetraarbare middenzool. De knieën 

werden versterkt en ook het scheenbeen is beschermd door het gestructureerde bovendeel van deze laars. Voor uw 
comfort werd er 1 binnenzak voorzien en is de Gyleen uitgerust met bretellen met gesp. De fluorescerende oranje kleur 

zorgt ervoor dat u altijd en overal goed zichtbaar bent.

Beschikbaar tot einde voorraad.
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Signalisatie hoge wader met 
veiligheidslaarzen
Gyleen - 704AA2B17

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / AC : 2009  Class 3-1
 » EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Bretels met gesp
 » Knieversterkingen
 » Rubberlaars voor industrieel gebruik / Te 

gebruiken in tal van omgevingen / Het 
gestructureerde bovendeel van deze laars biedt 
ook bescherming aan het scheenbeen / Zeer 
duurzaam en slijtvast / Met stalen teenkap en 
middenzool voor bescherming tegen kwetsuren

Binnenkant: 
 » 1 binnenzak

Stof:
100% polyester breisel met 100% PVC coating; ± 700 g/m²

Maten:  
39 - 47 

Kleur: 
 » FC1 Fluo Oranje

Verpakking: 
2 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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