
Compact 275 Supreme
De Compact Supreme 150 Heavy Duty Wipe Clean reddingsvest is uit-

erst geschikt voor zware commerciële vistoepassingen zoals voor krab- en 
kreeftvissers. Ze is ook geschikt voor bouwvakkers.



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

M
od

ifi
ca

tio
n 

da
te

:  
 S

ep
te

m
be

r 9
, 2

02
1 

3:
48

 P
M

COMPACT 275 SUPREME 3MYI

 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Stof met hoge slijtvastheid. Versterkt met extra ‘Tektor’-weefsel met hoge slijtvastheid aan de zijkant en 

onderkant om schade te voorkomen.

• Duurzame PVC bescherming eenvoudig schoon te vegen

• Voor het verbeteren van comfort en om irritatie aan de nek te voorkomen is er een comfortabele nekvo-

ering aangebracht aan de achterkant van de nek

• Mesh achteraan voor betere stabiliteit bij het dragen en in het water. Extra comfort door betere ge-

wichtsverdeling en verminderde druk aan de achterkant van de nek.

• Sluiting van de ritssluiting met stoppunt in het midden van de nek. Ritssluiting werd bedekt om de kans 

op binnendringen van water te verminderen, wat leidt tot onopzettelijk opblazen. Beschermt rits tegen 

slijtage en schade.

• Marine compatibele roestvrijstalen vergrendelende riemgespen en D-ring, goedgekeurd als dek veilig-

heidsharnas voor het bevestigen van veiligheidslijn.

• Afneembare kruisriem

• Indicatie venster inflatiesysteem op de achterkant.

• Service data informatievenster aan de achterkant

OPBLAASBARE LONG:
• Enkele kamer

• Opblaaspijp

• SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long

• Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd “LIFT’”

• 60g CO
2
 gascilinder

• Nieuw inflatiesysteem - minder kans op onopzettelijke inflatie. Soepeler ontwerp om slijtage te vermin-

deren op de buitenhuls en luchtkamer.

• Marine gekwalificeerd fluitje

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
294N

BESCHIKBARE MATEN:
• Universal

GECERTIFICEERD:
• EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 275

• EN ISO 12401 : 2009

KLEUR:
• RS0 Rood

BESCHIKBARE INFLATIESYSTEMEN:
3MYIE6N18: United Moulders DPI opblaas mechanisme
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