
Bonded softshell jas

Pulco 
622ZA2TU2

Stijlvolle en comfortabele bescherming, dat is wat onze Pulco softshelljas u belooft. Deze 2-laagse bonded softshell 
beschermt u perfect tegen de kou met de fleece binnenkant en ook de rechtopstaande kraag en de mouvernauwing 

houden de snijdende wind buiten. Voor uw comfort werd de ritssluiting voorzien van kinbescherming en zijn alle 
ritssluitingen, ook deze van de borstzak en de 2 ingezette zakken, voorzien van lange ergonomische ritstrekkers. Deze 

stijlvolle softshelljas beschikt bovendien nog over een handige binnenzak.
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Bonded softshell jas
Pulco - 622ZA2TU2

Europese normeringen
 » not applicable
 » not applicable

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Ritssluiting met kinbescherming
 » 1 ingezette borstzak met ritssluiting
 » 2 ingezette zakken met ritssluiting
 » Rond ingezette mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » Lange ritssluiting lus voor het extra 

eenvoudig openen
 » Ruglengte 75 cm (L)

Binnenkant
 » 1 binnenzak

Stof
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece aan binnenkant; ± 250 g/m²

Maten
XS - 5XL

Kleur
 » B68 Blauw
 » M44 Grijs
 » N15 Zwart

In combinatie met
654Z

I.L.S.
603Z - 608Z

Verpakking
5 stuks per doos
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