
Smart Thermal Floatation Liner
Deze thermische drijfvoering kan toegevoegd worden aan het Smart 1A pak 

waardoor het beschermingsniveau verhoogd wordt tot 6 uur.
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Ontdek onze 
producten

SMART THERMAL FLOATATION LINER 1MC6
SUPERIEURE VOORDELEN:
• Flexibele en lichte drijfvoering die zowel extra drijfvermogen als thermische bescherming biedt.

• Gemakkelijk toegankelijke rits middenvoor

• Elastische duimlussen en voetbeugelriemen om gemakkelijker aan te trekken en een goede pasvorm 

onder het Smart 1A pak

• Kleurgecodeerd voor het gemak van bijpassende maten  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Gladde dubbelzijdige nylon gevoerd met 5mm schuimvoering voor gemakkelijk aantrekken.

• Rits voor zwaar werk vooraan

• Versterkte en getapete naden om de massa te verminderen

BESCHIKBARE MATEN:
• S - XL

KLEUR:
• 0 zwart

ARTIKEL NUMMER:
1MC6A2HM5
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