
Vlamvertragende en antistatische 
regenparka

  Duffel 

Moet u in weer en wind vlammen en hitte trotseren? Dan is de vlamvertragende en antistatische Duffel regenparka de 
ideale en meest modieuze oplossing voor u! Deze parka is dankzij de SIOPOR® kwaliteit water- en winddicht, de ademende 

beschermingslaag zorgt er echter voor dat u comfortabel uw werk kunt blijven doen. De kap kunt u wegsteken in de kraag en met 
6 zakken aan de buitenkant en 1 binnenin is deze regenparka tevens zeer praktisch. De reflecterende FR tape verhoogt bovendien 

uw zichtbaarheid. Dankzij het I.L.S.-systeem kunnen verschillende bijhorende fleeces, voeringen en softshells ingeritst worden.
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Vlamvertragende en 
antistatische regenparka
Duffel - 3074N3EF7

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
 » EN 1149-5 : 2018
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Opgevouwen capuchon in kraag
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 2 ingezette borstzakken met ritssluiting
 » 2 opgezette zakken met klep 

met klittenbandsluiting
 » 1 Napoleon zak
 » 1 telefoonzak
 » 2 lussen voor gasdetectiemeters
 » Ronde mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » Elastische taille in de rug + koord in de zoom
 » Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm)
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant: 
 » Vaste vlamvertragende katoen voering
 » 1 binnenzak met ritssluiting
 » Ritsopening in de rugvoering voor het 

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

worden

Stof:
SIOPOR® Fr Ast: 100% polyester weefsel met 100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » 019 Marine/Koningsblauw

In combinatie met: 
5806

I.L.S.: 
1666 – 1874 – 2578 – 496Z – 7690 – 7759 – 7760 – 7761 – 7771 – 7870 – 9387 – 9633 – 9634 – 9643 – 
9644 – 9705 – 9896

Verpakking: 
5 stuks per doos
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