
Heupwader met veiligheidslaarzen

  Largan 

Zoekt u een heupwader met knieversterking en veiligheidslaarzen? Dan bent u perfect uitgerust met de 
Largan. De veiligheidslaarzen, klasse S5, zijn voorzien van stalen teenkap en onpenetreerbare middenzool. Het 

gestructureerde bovendeel van deze laars biedt ook bescherming aan het scheenbeen. Dankzij de Texoflex 
kwaliteit is dit een zeer sterke, waterdichte en scheurbestendige heupwader die perfect is voor industrieel gebruik.

Beschikbaar tot einde voorraad.
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Heupwader met 
veiligheidslaarzen
Largan - 703AA2B17

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

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

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

Maten:  
39 - 47 

Kleur: 
 » A96 Khaki

Verpakking: 
2 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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