
Regenparka met uitneembare 
bodywarmer

Cloverfield 
288AA2EX1

Een 4-in-1 jas die u het hele jaar door kunt dragen, het klinkt te mooi om goed te zijn. De Cloverfield echter maakt dit waar: een 
bodywarmer, een mooie, warme overjas en een lichte, ademende regenjas die samen een robuuste winterjas vormen. Deze regenparka 

in SIOPOR® kwaliteit is voorzien van heel wat features zoals een Napoleon- en micazak, mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting 
en een kap die opgeborgen kan worden in de kraag. Zowel de regenjas als de overjas zijn uitgerust met gebreide windvangers in de 

mouwuiteinden. De mouwen van de regenjas zijn afritsbaar waardoor u tot een bodywarmer met gewatteerde voering en 2 binnenzakken 
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Regenparka met uitneembare 
bodywarmer
Cloverfield - 288AA2EX1

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

Uitneembare voering
 » EN 14058 : 2004 / Class 2 2 x x x

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Opgevouwen capuchon in kraag
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 2 ingezette zakken
 » 1 Napoleon zak
 » 1 micazak
 » Kimono mouwen
 » Elastische polsband met vernauwing d.m.v. 

klittenband
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant
 » Vaste open structuur voering
 » Gebreide windvangers in de mouwen
 » 1 binnenzak
 » Ritsopening in de rugvoering voor het 

aanbrengen van logo’s

Uitneembare voering
 » Uitneembare bodywarmer
 » Afneembare mouwen
 » 2 ingezette zakken
 » Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
 » Vaste gewatteerde voering
 » 2 binnenzakken

Stof
SIOPOR® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU coating; ± 195 g/m²

Maten
S - 4XL

Kleur
 » 061 Grijs/Zwart
 » 201 Marine/Zwart
 » 128 Rood/Zwart

In combinatie met
654Z

Verpakking
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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