
Fleece jas met ARC bescherming

Tobado 
7690N2TF5

Een eenvoudige fleece jas, maar met buitengewone bescherming. De Tobado fleece jas met ARC-bescherming is niet 
alleen warm, ademend en zacht, maar ook vlamvertragend en antistatisch. De ritssluiting zit weggeborgen onder een flap 
met klittenbandsluiting. De elastische koord in de zoom, de elastieken in de mouwuiteinden en de rechtopstaande kraag 
houden de wind buiten. Met 2 zakken aan de buitenkant en 2 binnenin is dit een zeer praktische fleece die bovendien in 

meerdere jassen ingeritst kan worden.
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Fleece jas met ARC 
bescherming
Tobado - 7690N2TF5

Europese normeringen
 » IEC 61482-2 : 2009 class 1 - EBT 10.7 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 F1
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/25H/40
 » EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 2 ingezette zakken met ritssluiting
 » Rond ingezette mouwen
 » Elastiek in mouwuiteinde
 » Elastisch koord in zoom
 » Ruglengte 77 cm (L)

Binnenkant
 » 2 binnenzakken

Stof
Dubbelzijdige fleece: 54% Protex® + 34,2% FR katoen + 10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²

Maten
XS - XXXL

Kleur
 » B75 Marineblauw

I.L.S.
1005 - 3073 - 3074 - 3085 - 7222 - 7223 - 7227 - 7227 - 7229 - 7237 - 7240

Verpakking
5 stuks per doos
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