
Winterparka

  Treban 

Wilt u zich beschermen tegen de koude winterregen en wind, maar toch over heel wat opbergzakken en extra 
features beschikken? Dan is de Treban de ideale winterparka voor u. De reflecterende banden op armen, borst 
en rug verhogen uw zichtbaarheid tijdens de lange, donkere winterdagen. Voor uw comfort werd er elastische 
vernauwing voorzien in de rug en aan de polsbanden die tevens vernauwd kunnen worden d.m.v. klittenband.
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Winterparka
Treban - 193AA2X75

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » Based on essential safety requirements annex II - § 1
 » EN 14058 : 2017 / Class 1 3 x  x
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Opgevouwen capuchon in kraag
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 2 ingezette borstzakken
 » 2 opgezette zakken
 » 1 telefoonzak
 » 1 mouwzak + pennenzak
 » 1 lus voor badge
 » Ronde mouwen
 » Elastische polsband met vernauwing d.m.v. 

klittenband
 » Elastische vernauwing in de rug
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant: 
 » Vaste voering: bovenaan lijf in fleece, onderaan 

lijf in gewatteerde voering
 » 1 binnenzak

Stof:
100% polyester weefsel met PVC coating; ± 330 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » 760 Zwart/Grijs

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:

M
od

ifi
ca

tio
n 

da
te

:   1
9-

04
-2

02
2 

05
:2

6 


