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De Murray regenbroek ziet er eenvoudig uit met enkel vernauwing aan de beenuiteinden d.m.v. drukknopen en 
een elastisch koord in de taille, maar toch biedt deze regenbroek u hoogwaardige bescherming. De SIOPOR® 
stof  beschermt u in alle weerstomstandigheden en zorgt ervoor dat u; dankzij zijn ademende en waterdichte 

coating; perfect droog blijft en nooit een klam gevoel krijgt. Hierdoor kunt u in alle comfort verder werken.
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Regenbroek
Murray - 699ZA2X98

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

Buitenkant
 » Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
 » Elastisch koord in taille

Binnenkant
 » Vaste open structuur voering

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
698Z

Verpakking
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies

M
od

ifi
ca

tio
n 

da
te

:   0
1-

0
7-

20
19

 0
3:

28
 


