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

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 zicht-

baarheid, 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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