
Vlamvertragende en antistatische 
signalisatie regenjas

  Coch 

Bescherm uzelf in slecht weer tegen gevaar met onze Coch signalisatie regenjas. De mouwen 
van dit soepele lichtgewicht kunnen vernauwd worden met drukknopen. De jas voldoet aan veel 

normen; zo verhindert ze niet alleen dat vlammen zich verspreiden, maar zorgt er ook voor dat u dag 
en nacht zichtbaar bent en beschermt u tegen de regen en de gevaren van statische elektriciteit.
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Vlamvertragende en 
antistatische signalisatie 
regenjas
Coch - 4U09A2FFX

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Vaste kap
 » Ritssluiting met flap en drukknopen
 » 2 ingezette zakken
 » Ronde mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
 » Ruglengte 84 cm (L)

Stof:
100% FR Polyester breisel met FR PU coating + AST; ± 240 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » FY1 Fluo Geel

Verpakking: 
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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