Killybeg
6639A2FK0

Omkeerbare bavetbroek

Onze omkeerbare Killybeg-bavetbroek en bijhorende Morgat-jas zijn de perfecte outfit voor
werknemers in de voedingsindustrie. Ze zijn makkelijk te onderhouden en kunnen op 95°C
worden gewassen voor een optimale hygiëne. Door hun lichte, elastische kwaliteit zitten ze erg
comfortabel.

Omkeerbare bavetbroek
Killybeg - 6639A2FK0
Europese normeringen
»» 1935 : 2004
»» EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
»» EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-1
»» CE
»» Washable @ 95 °C
Buitenkant
»» Elastische bretellen met gespen vooren achteraan
»» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
»» Hoog frequent gelaste naden
Stof
Flexothane Kleen: 100% polyamide 6.6 breisel met PU coating; ± 170 g/m²
Maten
S - XXXL
Kleur
»» H45 Korenblauw
»» W02 Wit
In combinatie met
4391
Verpakking
20 pieces per box
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Ontdek onze
producten

Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen. Er wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden. Al onze
technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of stijlkenmerken
van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken. Hiervoor aanvaardt Sioen gaan enkele
aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.
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