
KENMERKEN
• Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 250 gr/m2 
• 2-weg ritssluiting
• Ritsen zijn voorzien van een handige pull zipper voor het 
makkelijk open en dicht doen van de ritsen

• Afneembare bontkraag
• Afritsbare mouwen
• Vaste polyester taffeta voering
• Uitneembare polyester fur voering zonder mouwen
• Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
• Twee borstzakken met rits, een telefoonzak met velcro sluiting, 
twee steekzakken, een pennenzak en een zak met ritssluiting op 
de mouw en een binnenzak met velcrosluiting

• Water- en vuilafstotende finish 

Artikelnummer: 2.48.380.00

MULTI-
FUNCTIONAL

ROBUST COMFORT

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Bouw
• Industrie
• Transport & logistiek
• Scheepvaart
• Installatietechniek
• Agri

KLEUR
Marineblauw
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MATEN
S t/m 3XL

VERPAKKING
• 1 stuk per polybag
• 10 stuks per omdoos

EN ISO 13688:2013

OVERIGE BESCHIKBARE KLEUREN
Korenblauw (artikelnummer: 2.48.381.00)
Groen (artikelnummer: 2.48.385.00)
Rood (artikelnummer: 2.48.388.00)
Zwart (artikelnummer: 2.48.390.00)

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. 

EVAN
8380

CAT. 1



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

UW LEVERANCIER:

MAAT ARTIKELNR.
EAN-CODE
1 STUK (POLYBAG)

EAN-CODE
10 STUKS (OMDOOS)

S 2.48.380.03 8718249014314 8718249014321

M 2.48.380.04 8718249014338 8718249014345

L 2.48.380.05 8718249014352 8718249014369

XL 2.48.380.06 8718249014376 8718249014383

XXL 2.48.380.07 8718249014390 8718249014406

3XL 2.48.380.08 8718249014413 8718249014420
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ARTIKELINFORMATIE

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. 

WASVOORSCHRIFTEN JAS

WASVOORSCHRIFTEN VOERING


