
Seamaster II
De Aquafloat Seamaster II jas is een drijfjas in fluo geel met meerdere 

zakken die voldoet aan EN 20471. Deze jas werd ontworpen voor maximale 
zichtbaarheid zowel dag als nacht.
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Ontdek onze 
producten

SEAMASTER II 1MMX
SUPERIEURE VOORDELEN:
• Hoge kraag + extra beschermende kingesp met klittenband sluiting. Zeer zichtbare gele verstelbare 

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

• ID borstzakje

• Verborgen interne heupriem voor goede pasvorm

• Fluo gele stof + reflecterende banden voor optimale zichtbaarheid. Volledig gecertificeerd volgens de 

EN 471 norm

• Lus op de linkermouw voor lamp of ander accessoire  

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 lage borstzakken met handverwarmende fleecevoering

• 2 lagere zakken met waterafstotende klep

• 1 mouwzak + fluit in marinekwaliteit

• 1 radiozak op de borst

• 1 Napoleon zak met stormklep

• ID-zak op de borst

• Retro-reflecterende banden op capuchon, schouders, rug, voorkant, borst en boven- en onderarmen

• Binnenin verstelbare neopreen polssluiting

• 1 binnenzak

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 ISO 20471 : 2013 / Class 2

• EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-1

• EN ISO 13688 : 2013

KLEUR:
• 525 Fluo Geel/Blauw

ARTIKEL NUMMER:
1MMXA2N07
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