FOREST W-AIR
KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1 TYPE A

1SBW

KENMERKEN
• Volledig elastisch bovenstuk in TeXXion HV, water-en vuilafstotend
dankzij de Teflon™ finish
• Waterdichte Pezaflex Aqua knieën
• Ergonomische pasvorm
• Gaasventilatie
• Beschikbaar in 3 verschillende lengtematen (voor 1 en dezelfde
prijs): SHORT (tussenbeen 75cm) / NORMAL (standaard tussenbeenlengte van 82cm / LONG (tussenbeen 88cm)
• Zeer licht: ~1100g

BUITENKANT
• Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog en drukknoop
• 2 ingezette zakken met ritssluiting
• 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
• 1 opgezette dijbeenzak met ritssluiting
• 1 dubbele opgezette vijl-of stokmeterzak en bougiesleutel versterkt aan de binnenzijde met flap met reflecterende bies
• Elastische taille met lussen voor riem + knopen voor bretels
• Rugbovenstuk met knopen voor bretels
• 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

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

STOF

MATEN
Short, tussenbeen 75cm: XS - 3XL
Regular, tussenbeen 82cm: XS - 3XL
Tall, tussenbeen 88cm: S - 2XL

KLEUR
• 013 Grijs/Fluo oranje
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High performance vuil- en waterafstotende Pezatec (100%
high-tenacity polyamide Cordura® ± 155g/m2) buitenstof, High
performance vuil- en waterafstotend met Teflon™
Met Teflon™ vuil-en waterafstotend behandelde Pezaflex inzetstukken (94% high tenacity polyamide Cordura® - 6% elastaan;
±200 g/m²)
Full stretch TeXXion HV buitenstof (89% polyester - 11% elastaan;
±250 g/m²) met vuil- en waterafstotende Teflon™ finish
Mesh: 40% polyamide + 60% gerecycleerde PET; ± 230 g/m2
Pezatec HV (100% polyester ±185g/m2) buitenstof, vuil- en waterafstotend met Teflon™
Gecoate en waterdichte Pezaflex Aqua (94% high tenacity polyamide Cordura® - 6% elastaan met PU coating; ± 250 g/m²)

