
KENMERKEN
• Kwaliteit: polyester/PVC
• Afmeting: 70 x 35 x 30 cm
• Veel opbergemak
• Handige afneembare en verstelbare draagband
• De tas heeft een grote opening aan de bovenkant  
met een rits 

• Ritssluitingen voorzien van handige pullzipper voor  
makkelijk open en dicht doen

• Ideaal voor kledingpakketten
• Inhoud: 65 liter

Artikelnummer: 8.80.945.00

KLEUR
Zwart
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VERPAKKING
• 1 stuk per polybag
• 10 stuks per omdoos

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. 

EMILY
0945



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)

One size 8.80.945.00 8718249024627 8718249024634
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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. 


