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1. SAMENSTELLING:
ARAMIDE FUTURA 220 GR/M² SOFIGUARD®
Samenstelling:
93% meta aramide, 5% para aramide,
2% PA Antistatic - 210g/m2
Kleuren: Marine – Zandkleur- Rood.

Sofiguard:
Speciale behandeling toegepast op de buitenstof Het zorgt voor bescherming tegen vloeibare chemicaliën en
water met een minimum van 5 wasbeurten voordat her-impregnatie nodig is.

ePFTE MEMBRAAN - 110 G/M2
Samenstelling: 44% meta aramide, 21% para aramide, 35% PTFE-PU FR - 110g/m2
FIRE ICE 3D VOERING 220 gr/m²
Isolerende laag met 3D structuur.
Samenstelling: 67% aramide, 32% viscose FR, 1% PA( Antistatisch) - 220g/m2
2. NORMEN
Kledij voldoet aan volgende normen:

3. MATEN
Meer dan 40 maten zonder prijsverschil
Maten afhankelijk van:
 Lengte persoon
 Taille en borst omtrek van de persoon
158

Mogelijke lengtes
Tailleomtrek
Borstomtrek

070

074
088

164
078

082
096

170
088

094

104

176
100
112

182
106

112

188
118

120

124

130

128

194
136
136
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4. EIGENSCHAPPEN
JAS:
 In 1stuk rechtop sluitende kraag met brede sluiting.
 Inwendige extra thermische verstevigingen op schouders.
 Uitwendige met siliconen gecoate Kevlar® verstevigingen op
schouders.
 YKK anti-paniekristsluiting met een waterdichte overslag en
klittenbandsluiting.
 Voorgevormde mouwen ingezet met tussenstuk.
 Onderzijde van de jas is voorzien van een anti- opzuig laag voor
een perfecte waterdichtheid.
 Verlengde achterzijde voor een betere bescherming.
 Inspectie openingen.
 Zakken:
o Radiozak en 1 zaklamphouder.
o Napoleonzak in de zijkant van de jas.
o 2 buitenzakken met ingewerkte D-ringen voor een
handschoenbevestiging.
 Gebreide aramide manchetten.
 Microfoonlussen met kunststof D-ring
BROEK:
 Volledig afneembaar regelbare bretellen.
 2 tailleregelaars in de zijkant van de tailleband.
 Gulpsluiting d.m.v. knoopsluiting met overslag en klittenband.
 2 opgezette beenzakken met uitloopgaten, afsluitbaar dmv klep
met klittenband.
 Uitwendige gecoate kevlar® kniebescherming die voorzien zijn van
een opening voor het plaatsen van hittebestendige verstevigingen.
 Ergonomisch voorgevormde knieën .
 De benen zijn ingezet met een extra kruisstuk
 De broek is voorzien van een beenmanchet en anti-wicking laag
 Onderzijde voorzien van kevlar afslijtrand

REFLECTERENDE BANDEN:
De banden kunnen op diverse wijzen aangebracht worden.
Merk: 3M
Type: 3M 9687 50/75mm geperforeerd
Dankzij ons gepatenteerd “Smart Seam Saver” systeem ligt de weerstand tegen abrasie 5x
hoger dan bij het standaard klassiek aanbrengen van banden waardoor de herstelkosten lager
liggen op langere termijn.
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