
Signalisatie regenjas (RWS)

Boorne 
350AA2EX1

De Boorne is een signalisatie regenjas die volledig water- en winddicht is. Deze lichte regenjas met waterdicht 
getapete naden heeft een rechtopstaande kraag en mouwvernauwing d.m.v. klittenband die de snijdende wind 

tegenhoudt. Dankzij een vochtabsorberende coating aan de binnenkant heeft u nooit een klam gevoel. Bovendien 
kunt u verschillende voeringen en fleeces inritsen zodat u ook bij kouder weer deze regenjas kunt blijven gebruiken.
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Signalisatie regenjas (RWS)
Boorne - 350AA2EX1

Europese normeringen
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 3
 » RIS 3279 TOM 2016 only for Hi-Vis orange
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » RWS 04/1995
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Kap in kraag
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 2 opgezette zakken met klep 

met klittenbandsluiting
 » 1 Napoleon zak
 » Raglan mouwen
 » Elastische polsband met vernauwing d.m.v. 

klittenband
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant
 » Vaste open structuur voering
 » 1 binnenzak met ritssluiting
 » Ritsopening in de rugvoering voor het 

aanbrengen van logo’s
 » Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst 

worden

Stof
SIOPOR® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU coating; ± 195 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » FC1 Fluo Oranje

In combinatie met
351A - 354A

I.L.S.
352A - 353A - 498A

Verpakking
5 stuks per doos
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