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Ergonomische versie van de Tiger plus elite.
1. SAMENSTELLING:
NOMEX DIAMOND ULTRA 210 GR/M² SOFIGUARD® PERFORMANCE
Kleuren: Marine – oranje-zandkleur-geel-rood-limoen.
Sofiguard® Performance:
Speciale behandeling toegepast op de buitenstof Het zorgt voor bescherming tegen vloeibare
chemicaliën en water met een minimum van 25 wasbeurten voordat her-impregnatie nodig is.

De vezel

Bundel
microvezel

Diamond Technologie®:
Vezels:
 De vezels waaruit de draden gemaakt worden hebben een veel fijnere diameter waardoor het comfort zal
verhogen
 De dichtheid van de microvezels (bundel), waaruit de vezel is opgebouwd is zeer hoog. Dit resulteert in betere
mechanische eigenschappen.

FIREBLOCKER N 2L – GORE-TEX® MEMBRAAN MET GORE® CROSSTECH® PRODUCT
TECHNOLOGY - 140 G/M2
Biedt bescherming tegen bloed, lichaamsvloeistoffen en bacteriën conform ISO 16604/ ASTM.
NOMEX® COMFORT GRID, 200 G/M2, SOFIDRY®
Isolerende laag met 3D structuur.
De klassieke isolerende fleece werd vervangen door een horizontale en verticale roostering van aramide vezels die
een 3D structuur creëren. Zij zorgen voor een goede thermische isolatie.
Samenstelling: 93% Nomex – 5%kevlar – 2%P140
Gewicht: 200 gr/m²
Kleur: Metallica grijs(vanaf 05/2020)
Voordelen:
 Permanent antistatisch
 Zeer goede isolatie in verhouding tot het gewicht
 Geen fleece laag die vocht vasthoudt, droogt zeer snel.
SOFIDRY®
Het is speciale duurzame technologie voor vochtoverdracht van de SOFILETA.
De snelle vochtoverdracht verhoogt het comfort en de beschermende eigenschappen van de kledij.

2. NORMEN
Kledij voldoet aan volgende normen:
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3. EIGENSCHAPPEN
JAS:
 Hoge in 1stuk rechtop sluitende kraag met brede sluiting.
 Schouderstukken met inwendige thermische verstevigingen en uitwendige met
siliconen gecoate Kevlar® verstevigingen.
 YKK anti-paniekristsluiting met een waterdichte overslag en klittenbandsluiting.
 Zakken:
o Radiozak en 1 zaklamphouder.
o Napoleonzak + balpenhouder in de zijkant van de jas.
o 2 opgezette buitenzakken met schuine klep met overslag.
Voorzien van D-ringen voor handschoenbevestiging.
o Gebreide aramide manchetten.
o Diverse microfoonlussen.
o Alle zakken voorzien van treklussen.
 Voorgevormde 3D mouwen ingezet met tussenstuk.
 Voorzien van uitwendige ellenboogbescherming en verstevigde
mouwuiteinden.
 De onderzijde van de jas is voorzien van een anti-opzuig laag voor een perfecte
waterdichtheid.
 Verlengde achterzijde voor een betere bescherming.
 Inspectie openingen.
BROEK:
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Volledig afneembaar regelbare bretellen verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen.
Verhoogd rugpand.
2 tailleregelaars in de zijkant van de tailleband.
Gulpsluiting d.m.v. knoopsluiting met overslag en klittenband.
2 opgezette beenzakken met uitloopgaten, afsluitbaar d.m.v.
klep met klittenband.
Uitwendige gecoate kevlar® kniebescherming , voorzien van
uitneembare inwendige hittebestendige verstevigingen.
Ergonomisch voorgevormde knieën in 3D.
De benen zijn ingezet met een extra kruisstuk
De onderzijde van de zoom is achteraan afgerond en voorzien
van gecoate kevlar®.

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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4. MATEN
Meer dan 72 maten zonder prijsverschil
Maten afhankelijk van:
 Lengte persoon
 Taille en borst omtrek van de persoon
Mogelijke lengtes

158

164

170

176

182

188

194

Tailleomtrek

070

074

078

082

088

094

100

106

112

118

124

130

136

Borstomtrek

088

092

096

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

