X5000 Suit
Het X500 pak is ontworpen om de drager een maximum aan ademende eigenschappen te bieden. Ideaal voor gebruik bij zeil- en vrijetijdsactiviteiten.

X5000 SUIT

1MHT

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledig waterdicht + hoog ademende buitenstof + afgedichte naden
Waterdichte riemen aan armen en benen met gemakkelijk te grijpen treklusjes.
Kraag met flap en klittenbandsluiting
Afneembare kap met elastisch aanrijgkoord, kinbescherming en klep
Ritssluiting met kinbescherming met dubbele flap en klittenbandsluiting
2 ingezette heupzakken met waterdichte ritssluiting
Ritssluiting en inzetstuk bij been voor een goede pasvorm over laarzen
Verstelbare taille riem met elastische rug taille
Retro-reflecterende banden op capuchon, borst, polsen en enkels
Vaste voering: zeer ademend schuim + vochtafvoerende voeringcomplex
Binnenin verstelbare neopreen polssluiting
2 binnenzakken
Binnenzak voor opbergen kap

BINNENKANT:
• Marine gekwalificeerd fluitje

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
88N (Size L)

BESCHIKBARE MATEN:
• S - XXXL
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GECERTIFICEERD:
• EN ISO 12402-5: 2006+A1:2010 ; EN ISO 12402-6:2006+A1:2010
• EN 343 : 2003 + A1 : 2007 Class 3-1

KLEUR:
• 799 Zwart/Fluo Geel
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Ontdek onze
producten

Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen.
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden.
Al onze technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of
stijlkenmerken van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken.
Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.
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