
HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH 1993 1642

Størrelse
C44-C64, C144-C156, D84-D124

Certificeringer: EN ISO 20471, Klasse 1

Samcertificeringskategori W

EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057,

4058 og 4032

    

Antal vaske: x 20

PRICE 1439.00:-

High vis bukser med maksimal komfort og bevægelsesfrihed,

ekstrem blød og fleksibel med en 

smallere pasform. Disse bukser er konstrueret til at modstå

hårdt arbejde uden at gå på kompromis 

med komfort og pasform. Materialet er et glat 4-vejs stretch

materiale, der er slidstærkt og fleksibelt 

i alle retninger. Bukserne har avancerede detaljer og praktiske

lommer med CORDURA® 

forstærkning, en lårlomme med læg og lynlås,

tommestoklomme, forlommer, baglommer med 

klap og funktionelle sømlommer med værktøjsstropper, for

eksempel til hammer. Knælommer er 

forstærket med CORDURA® stretch materiale på ydersiden og

stretch materiale på indersiden 

for øget bevægelsesfrihed. Blødt, stretch mesh i knæhasen for

god ventilation. Benafslutning 

med CORDURA® forstærkning giver effektiv beskyttelse mod

slitage. Certificeret i henhold til 

EN ISO 20471 Klasse 1. Samcertificeringsgruppe W. Findes

også i damemodel 7193. 94% 

polyester, 6% elastan, vandafvisende finish, 4-vejs stretch,

320 g/m².

Stof:
94% polyester, 6% elastan, 4-vejs stretch, 320 g/m² 

Funktionalitet:
4-vejs stretch, Mesh panel i knæhasen 

Forstærkning:
CORDURA®-forstærket ved benafslutning, CORDURA®

forstærkning i sømlommer, baglommer og tommestoklomme,

Cordura®-stretch forstærkede knælommer 

Detaljer:

Farver

  



Plastlynlås, Brede stropper bagerst og i siderne, To stropper

med knap i siderne til hammerholder, Metalknapper,

Knivholdere med knap, D-ring i taljen, 2-nålssøm på indvendig

ben, Aftagelig ID-kortlomme, D-ring 

Lommer:
Baglommer med forstærket læg og en med lukning, Lårlomme

med læg og klap samt velcrolukning og indvendig

telefonlomme i mesh, Lårlomme med lynlås, Indstikslommer,

Knælommer, Sømlommer - ekstra brede, forsynet med

værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme

med lynlås, Forstærket tommestoklomme med knivholder og

blyantlomme 

Afslutning:
Benafslutning med CORDURA®-forstærkning 

Refleks:
Refleks rundt om ben, 70 mm brede transfer reflekser, Refleks

detalje på lårlomme 

Vaskeanvisninger:
Antal vaske: x 20 


