
Bavetbroek

  Milagro 

Waterdicht, comfortabel en duurzaam: het zijn enkele troeven van de Milagro. Deze lichte bavetbroek 
met borstbovenstuk en opgezette borstzak is vervaardigd uit onze soepele, geluidsarme Flexothane 

stof. Met nog 2 opgezette zakken en 1 stokmeterzak is dit een uiterst handige bavetbroek. De elastische 
Milagro is afgewerkt met een gulp met drukknopen, 2 doorsteekgleuven en bretels met een gesp.
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Bavetbroek
Milagro - 6660A2FC1

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Gulp met drukknopen
 » 1 opgezette borstzak
 » 2 opgezette zakken
 » 1 stokmeterzak
 » 2 doorsteekgleuven
 » Bretels met gesp
 » Borstbovenstuk

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

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » A41 Groen Kaki
 » Y58 Geel

In combinatie met: 
3792 – 4820

Verpakking: 
15 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:

M
od

ifi
ca

tio
n 

da
te

:   1
9-

04
-2

02
2 

06
:13

 


