
KENMERKEN
• Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m2

• Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en handige 
pullzipper

• Twee opgezette zakken
• Vaste capuchon met aantreklussen in de kraag
• Dubbele stormflap
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen en windvangers in  
de mouwen

• Hoog frequent gelaste naden
• Wind- en waterdicht

Artikelnummer: 2.45.200.00

WATER- 
RESISTANT

COMFORT FLEXIBLE

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Bouw 
• Scheepsbouw
• Scheepvaart
• Industrie
• Transport & Logistiek
• Agri

KLEUR
Marineblauw
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MATEN
S t/m 4XL

VERPAKKING
• 1 stuk per polybag
• 20 stuks in omdoos

EN ISO 13688:2013

OVERIGE BESCHIKBARE KLEUREN
Groen (artikelnummer: 2.45.215.00)

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

WALAKA
5200

EN 343:2003+A1:2007
3

1



VERKLARING PICTOGRAMMEN

UW LEVERANCIER:

MAAT ARTIKELNR.
EAN-CODE
1 STUK (POLYBAG)

EAN-CODE
20 STUKS (OMDOOS)

S 2.45.200.03 8718249031236 8718249031243

M 2.45.200.04 8718249031250 8718249031267

L 2.45.200.05 8718249031274 8718249031281

XL 2.45.200.06 8718249031298 8718249031304

XXL 2.45.200.07 8718249031311 8718249031328

3XL 2.45.200.08 8718249031335 8718249031342

4XL 2.45.200.09 8718249034350 8718249034367
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ARTIKELINFORMATIE

WASVOORSCHRIFT

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

GERELATEERDE ARTIKELEN

WARWICK  5300
Art. nr. 2.45.300.00

WARONA  5400
Art. nr. 2.45.400.00

OPSLAGVOORSCHRIFTEN
De kleding dient op een schone, koele en droge plaats en niet 
gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel 
de kleding niet bloot aan direct zonlicht. Berg de kleding nooit nat 
op, altijd eerst hangend laten drogen. Let er op dat de verpakking 
en het kledingstuk bij het versturen niet beschadigd worden.

CONFORMITEITSVERKLARING
Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag 
door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

EN 343:2003+A1:2007  Beschermende kleding tegen regen
De EN 343:2003 norm legt de eisen en testmethoden vast voor materialen en naden van 
kleding, die beschermen tegen neerslag (regen en sneeuw), mist en de vochtigheid van 
de grond. Bij werkkleding conform de EN 343:2003 norm zijn de waterdichtheid en de 
waterdampdoorlaatbaarheid van het grootste belang. Deze parameters worden altijd bij het 
pictogram vermeld. De naden zijn waterdicht afgewerkt volgens de hoogste klasse.

X = Klasse voor waterdichtheid, van klasse 1 tot 3 
       

Y = Klasse voor waterdampdoorlaatbaarheid, 
       van klasse 1 tot 3

EN 343:2003+A1:2007
X
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