
Aquafloat Harness Jacket
De Aquafloat Harness jas is een éénkleurige rode jas die speciaal ontworpen werd om 

een EN ISO 12401 dek veiligheidsharnas te bevestigen aan de harnasopeningen op 
de borst.Dit kan zowel met als zonder voorgemonteerd harnas gemonteerd worden.



MULLION BELGIUM 

Export office 

Fabriekstraat 23 

8850 Ardooie 

Belgium 

T +32 (0)51 74 15 02 

info@mullion-pfd.com 

 

MULLION UK 

Altham Lane 

Altham, Accrington 

Lancashire BB5 5YA 

United Kingdom 

T +32 (0)51 740 830 

unitedkingdom@mullion-pfd.com 

 

MULLION IRELAND 

Gweedore Business Park 

Derrybeg, Co. Donegal 

Ireland 

T +353 (0)74 95 31 169 

ireland@mullion-pfd.com

Copyright © 2020 Mullion Survival Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. info@mullion-pfd.com 
Mullion Survival Technology Ltd. is een dochtermaatschappij van Sioen Industries Group. De werkelijke textielkleuren kunnen enigszins afwijken van de geprinte kleuren. We zijn niet verantwoordelijk voor printfouten.

© 2020 Mullion Survival Technology Ltd - Maritieme Veiligheidspakken & Reddingsvesten 
 
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. 

Ontdek onze 
producten

AQUAFLOAT HARNESS JACKET 1MMW
SUPERIEURE VOORDELEN:
• Reddingsvestbevestigingslussen op borst en aan de nek voor een goede en veilige pasvorm.

• Hoge kraag + extra beschermende kingesp met klittenband sluiting. Zeer zichtbare gele verstelbare 

geïsoleerde kap met ingebouwde kin- en gezichtsbescherming in de kraag.

• Verborgen interne heupriem voor goede pasvorm

• Harnasopeningen voorzien op de borst voor het toevoegen van een EN ISO 12401 harnas

• Optioneel voorgevormd ISO 12401 dek veiligheidsharnas

• Gemakkelijk toegankelijke zoom om logo’s te kunnen plaatsen op de achterkant van de jas  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Volledige waterdichte buitenlaag + afgedichte naden

• Kruisgordel voor de veiligheid van de drager.

• Anti-spoel riemen aan de armen

• Ritssluiting met dubbele flap met klittenbandsluiting

• 2 opgezette borstzakken met waterafstotende flappen + fluitje in marinekwaliteit

• 1 Napoleon zak met stormklep

• 2 lage heupzakken met fleece handwarmer

• Retro-reflecterende banden op capuchon, schouders en armen

• Binnenin verstelbare neopreen polssluiting

BINNENKANT:
• Marine gekwalificeerd fluitje

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
54N (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:
• 706 Rood/Fluo Geel

ARTIKEL NUMMER:
1MMWA2N07
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