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KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1 TYPE A

Omschrijving

Sterk, Sterker,…Samourai! Bij de Samourai zaagbroek gaan comfort
en extreme duurzaamheid hand in hand. Bramen en andere sterke
begroeiing zijn niet opgewassen tegen de Tektor versterking die
dienst doet als een hoogbeschermende tweede huid. De broek is
volledig ontwikkeld met het oog op een subliem draagcomfort. Zo
zijn de anatomisch voorgevormde knieën waterdicht zodat deze
tijdens het werken geen water absorberen en de broek doorheen de
werkdag op een optimaal gewicht blijft. De achterzijde bestaat uit
een Hi-Vis stof die u een hoge zichtbaarheid garanderen. De
Samourai broeken zijn bovendien beschikbaar in 3 kleurvarianten en
in 3 verschillende beenlengtes. Op die manier zal u steeds over de
broek kunnen beschikken die het beste past en die uiterst lang
meegaat!

Product details

Model
- Broek
Binnenkant
- Metalen haakje met elastiek om aan schoen te bevestigen
- Anti-waterabsorberend materiaal onderaan bovenop de
beschermende inleg
- Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100%
polyester)
- 6 Frontale beschermingslagen op basis van Dyneema®

Buitenkant
- Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4
- Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog en drukknoop
- 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
- Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen met
velcro (ref. 5SD4)
- 1 dubbele opgezette vijl-of stokmeterzak en bougiesleutel
- 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
- 1 opgezette dijbeenzak met klep met retro-reflecterende bies
- 2 ingezette zakken met ritssluiting
Eigenschappen
- Kettingzaag
Merk
- SIP Protection
Stof
- Full stretch TeXXion (86% Cordura® - 14% elasthane ±240g/m2)
water-en vuilafstotende buitenstof dankzij de Teflon™ finish
- RIPSTOP TEKTOR versterking (68% polyester - 32% polyamide,
290g/m2)
- Waterdichte Tektor versterkingen (68% polyester - 32% polyamide
met polyurethane coating ±345g/m2)
Voorraadartikel
- Voorraadartikel
Certificatie
- EN 381-5

 

 
Kleuren
grijs/fluo-oranje - rood/fluogeel

 
Maten
XS-3XL

 
Wasvoorschriften

 
Certificaties

 EN ISO 13688 : 2013
EN 381-5 : 1995 / Klasse 1 - 20 m/s design A
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Kleuren
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