
North Sea II - two piece suit
Het tweedelige North Sea II pak kan in dezelfde omstandigheden gebruikt 

worden als het ééndelig pak maar biedt extra flexibiliteit en comfort dankzij 
de aparte jas en broek. Dit tweedelige pak wordt als combinatie verkocht.
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Ontdek onze 
producten

NORTH SEA II - TWO PIECE SUIT 1MIA

 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Volledige waterdichte buitenlaag + afgedichte naden

• Anti-spoel riemen aan armen en benen

• Kap opgerold in de nek

• Ritssluiting met dubbele flap met klittenbandsluiting

• 2 opgezette borstzakken met flap

• 2 heupzakken met handverwarmende fleece op jas en broek

• Verstelbare, elastische schouderbanden

• Retro-reflecterende banden op capuchon en borst

• 1 binnenzak

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
121N (Size L)

BESCHIKBARE MATEN:
• S - XXXL

GECERTIFICEERD:
• 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:
• 059 Fluo Geel/Zwart

• 644 Rood/Zwart/Fluo Geel

ARTIKEL NUMMER:
1MIAA2N07
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