Fire Fighter Intervention Jacket
Professionele brandweerjas die voldoet aan de SOLAS/MED voorschriften.

FIRE FIGHTER INTERVENTION JACKET

1MMF

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Brandwerend kledingstuk met een 2-laagse aramide thermische isolatiebarrière. Ademend. Uitstekende
vochtafvoerende prestaties. Buitenlaag met waterafstotende bewerking.
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Rechtopstaande kraag met klittenbandsluiting om de nek te beschermen
• Ritssluiting met flap
• Vlambestendige drievoudige trim reflecterende banden op borst, rug en armen voor optimale zichtbaarheid, dag en nacht

BESCHIKBARE MATEN:
• S - XXXL

GECERTIFICEERD:
• SOLAS
• EN 469 : 2005 + A1 : 2006 / Xf2 Xr2 Y1 Z2
• EN ISO 13688 : 2013

KLEUR:
• C38 Oranje

ARTIKEL NUMMER:
1MMFA2PVY
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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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