
Regenoverall

  Montreal (HV) 

Hoge zichtbaarheid en perfecte wind- en waterdichtheid, dat is wat de fluorescerende Montreal regenoverall u biedt. 
Deze soepele overall met rechtopstaande kraag, waarin de kap opgeborgen zit, beschermt u bovendien ook tegen 

vloeibare chemicaliën. Deze duurzame en geluidsarme overall met ritssluiting onder flap en drukknopen, heeft bovendien 
gebreide windvangers in de mouwen, elastische vernauwing in de rug en mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen.
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Regenoverall
Montreal (HV) - 4964A2F01

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4
 » EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type 4
 » Tested to EN 14786 : 2006
 » 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
 » Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
 » Elastische vernauwing in de rug

Binnenkant: 
 » Elastische windvangers in de mouwen

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

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » FY1 Fluo Geel
 » W02 Wit

Verpakking: 
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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