
X6 Trousers
De X6 broek werd speciaal ontworpen om te voldoen aan extreme omstan-
digheden. Voor een betere slijtageweerstand werd de broek uitgerust met 
hoogstaande versterkingspanelen ter hoogte van de knieën en het zitvlak.
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Ontdek onze 
producten

X6 TROUSERS 1MQV
SUPERIEURE VOORDELEN:
• Verstevigingspanelen met hoge slijtvastheid werd toegevoegd aan de knieën en het zitvlak.  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Volledige waterdichte buitenlaag + afgedichte naden

• Anti-spoel riemen aan de benen met gemakkelijk te grijpen treklusjes

• Anti-spoel riemen aan de benen met gemakkelijk te grijpen treklusjes.

• Gulp met ritssluiting

• 2 ingezette zakken met klittenbandsluiting

• Verstelbare, elastische schouderbanden

• Versterking aan knieën en zitvlak

• Ritssluiting en inzetstuk bij been voor een goede pasvorm over laarzen

• Retro reflecterende tape op enkels

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
56N (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:
• 275 Oranje/Marine

ARTIKEL NUMMER:
1MQVA2N07
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