
Regenjas

Sheffer 
698ZA2X98

Zoekt u een regenjas met een ademende stof zodat u niet alleen beschermt bent tegen koude, regen en wind, maar 
zodat uw lichaam ook koel en comfortabel blijft? Dan is de Sheffer precies wat u zoekt. De rechtopstaande kraag en de 

mouwvernauwing beschermen u tegen de wind, terwijl de onderarmventilatie het ademende gevoel verhoogt en u nooit 
een klam gevoel krijgt. De lichte, soepele jas heeft een kap die opgeborgen zit in de kraag en 2 opgezette zakken.
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Regenjas
Sheffer - 698ZA2X98

Europese normeringen
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Opgevouwen capuchon in kraag
 » Ritssluiting met flap en drukknopen
 » 2 opgezette zakken
 » Rond ingezette mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
 » Onderarmventilatie
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant
 » Vaste voering: gaas in lijf en polyamide in 

de mouwen
 » Ritsopening in de rugvoering voor het 

aanbrengen van logo’s

Stof
SIOPOR® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating; ± 155g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » A41 Groen Kaki
 » B75 Marineblauw

In combinatie met
699Z

Verpakking
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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