
3 in 1 winter parka met uitneembare 
fleece jas

Crossfield 
298AA2NX2

De Crossfield is een multifunctionele 3-in-1 parka met uitneembare fleece die ook afzonderlijk 
gedragen kan worden. De winddichte, waterafstotende buitenstof zorgt ervoor dat u er altijd warmpjes 

inzit. De regenjas, met elastische koord in de taille en zoom, is voorzien van mouwvernauwing d.m.v. 
klittenbandsluiting, terwijl de fleece uitgerust is met gebreide windvangers aan de mouwuiteinden.
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3 in 1 winter parka met 
uitneembare fleece jas
Crossfield - 298AA2NX2

Europese normeringen
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-1
 » EN ISO 13688 : 2013

Uitneembare voering
 » EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Opgevouwen capuchon in kraag
 » Ritssluiting met flap en drukknopen
 » 2 ingezette zakken met ritssluiting
 » Raglan mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » Elastisch koord in taille en zoom
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant
 » Vaste polyamide voering
 » 1 binnenzak
 » Ritsopening in de rugvoering voor het 

aanbrengen van logo’s

Uitneembare voering
 » Uitneembare fleece
 » Rond ingezette mouwen
 » 2 ingezette zakken
 » Gebreide windvangers aan mouwuiteinden

Stof
100% polyester weefsel met PU coating; ± 270 g/m²

Maten
XS - XXXL

Kleur
 » B75 Marineblauw

Verpakking
5 stuks per doos
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