
Aquafloat Superior Suit
Het Aquafloat pak is een drijfpak dat continu gedragen kan worden. Voldoet 
aan ISO 15027 klasse D voor 2 uur thermische bescherming in koud water.
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Ontdek onze 
producten

AQUAFLOAT SUPERIOR SUIT 1MHN
SUPERIEURE VOORDELEN:
• Versterkte panelen toegevoegd aan het gebied van de knieën en zitvlak

• Hoge kraag + extra beschermende kingesp met klittenband sluiting. Zeer zichtbare gele verstelbare 

geïsoleerde kap met ingebouwde kin- en gezichtsbescherming in de kraag.

• ID borstzakje  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Volledige waterdichte buitenlaag + afgedichte naden

• Waterdichte riemen aan armen en benen met gemakkelijk te grijpen treklusjes.

• Ritssluiting met dubbele flap met klittenbandsluiting

• 2 opgezette borstzakken met waterafstotende flappen + fluitje in marinekwaliteit

• 1 Napoleon zak met stormklep

• 2 lage heupzakken met fleece handwarmer

• Ritssluiting en inzetstuk bij been voor een goede pasvorm over laarzen

• Verstelbare taille riem met elastische rug taille

• SOLAS-goedgekeurde retro-reflecterende banden op capuchon, borst en schouders

• Binnenin verstelbare neopreen polssluiting

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
74N (Size L)

BESCHIKBARE MATEN:
• S - XXXL

GECERTIFICEERD:
• EN ISO 15027-1 : 2012 Class D

• EN ISO 12402-5: 2006+A1:2010 ; EN ISO 12402-6:2006+A1:2010 +prEN: 2017

• EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-1

• EN ISO 13688 : 2013

KLEUR:
• 471 Blauw/Rood/Geel

ARTIKEL NUMMER:
1MHNA2N07
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