
X5000 jacket
De X5000 jas is ontworpen om de drager een maximum aan ademende ei-

genschappen te bieden. Ideaal voor gebruik bij zeil- en vrijetijdsactiviteiten.
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Ontdek onze 
producten

X5000 JACKET 1MMG
SUPERIEURE VOORDELEN:
• Hoog ademend vermogen voor actief gebruik zonder ongemak

• Licht en flexibel voor bewegingsvrijheid bij actief gebruik

• Speciaal ontwikkelde voering gecombineerd met geperforeerd schuim om het ademend vermogen, de 

afvoer van transpiratievocht en het draagcomfort te optimaliseren

• Hoge verstelbare kraag + afneembare (met rits), verstelbare, geïsoleerde capuchon met punt + kinriem 

voor optimale gezichtsbescherming

• Bijkomend ventilatiesysteem aan de onderarmen en op de borst en bovenrug

• Hoge zichtbaarheidscapuchon, strook op kraag, bovenlichaam en armen + zilveren reflecterend biesje

• Elastische taille + gordel voor een goede pasvorm  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Volledig waterdicht + hoog ademende buitenstof + afgedichte naden

• Anti-spoel riemen aan de armen

• Kraag met flap en klittenbandsluiting

• Afneembare kap met elastisch aanrijgkoord, kinbescherming en klep

• Ritssluiting met kinbescherming met dubbele flap en klittenbandsluiting

• 2 opgezette zakken met waterdichte ritssluiting

• Verstelbare taille riem met elastische rug taille

• Retro-reflecterende banden op capuchon, borst en polsen

• Vaste voering: zeer ademend schuim + vochtafvoerende voeringcomplex

• Binnenin verstelbare neopreen polssluiting

• 2 binnenzakken

• Binnenzak voor opbergen kap

BINNENKANT:
• Kruisgordel werd toegevoegd aan de jas voor veiligheid van de drager

• Marine gekwalificeerd fluitje

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
51N (Size L)

BESCHIKBARE MATEN:
• S - XXXL

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

ARTIKEL NUMMER:
1MMGA2EU1
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