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De Amsterdam is een klassieker onder de winter regenparka’s. De rechtopstaande kraag, vaste gewatteerde 
voering en gebreide windvangers in de mouwen beschermen u nog eens extra tegen de snijdende wind. De 
regenparka is niet alleen 100% water- en winddicht, maar dankzij de Flexothane® stof kan hij ook tegen een 

stootje. Deze soepele parka werd bovendien voorzien van een elastische vernauwing in de rug.
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Europese normeringen
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-1
 » EN 14058 : 2004 / Class 3 x x x x
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Opgevouwen capuchon in kraag
 » Ritssluiting met flap en drukknopen
 » 2 ingezette borstzakken
 » 2 opgezette zakken
 » Kimono mouwen
 » Elastische vernauwing in de rug
 » Ruglengte 80 cm (L)

Binnenkant
 » Vaste gewatteerde voering
 » Gebreide windvangers in de mouwen
 » 1 binnenzak

Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » 003 Marine/Korenblauw

In combinatie met
4500 - 4600

Verpakking
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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