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KETTINGZAAGJAS, EN 381-11 KLASSE 1 + 
BUIKBESCHERMING  1SIA

KENMERKEN
 • Tektor light versteviging op schouders en elleboog
 • Ergonomische pasvorm
 • Rugventilatie en ventilatie onder de arm via ventilatieritssluiting
 • Arm-, borst- en schouderbescherming volgens EN381-11 + extra 

buikbescherming
 • Een valharnas kan onder deze jas gedragen worden om zodoende 

een 2-in-1 beschermend systeem te bekomen wat het comfort en 
de efficiëntie verhoogt bij het verrichten van snoeiwerken in een 
hoogtewerker

 • 1 smartphone zak met waterdichte ritssluiting op de rechterarm
 • Grote oppervlakte in opvallend kleur: armen en de borst

BUITENKANT
 • Ergonomische kraag
 • Ritssluiting
 • 1 verticale ingezette borstzak met ritssluiting
 • 2 ingezette zakken met ritssluiting
 • Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 • Elastische taille
 • Rug-en onderarmventilatie met ritssluiting
 • Verlengd rugpand

BINNENKANT
 • Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100% 

polyester)
 • 8 laagse arm- en schouderbescherming volgens EN 381-11 met 

additionele buikbescherming

STOF
Full stretch TeXXion (87% Cordura® - 13% elasthane ±240g/m2) 
water-en vuilafstotende buitenstof dankzij de Teflon™ finish 
Full stretch TeXXion HV buitenstof (89% polyester - 11% elastaan; 
±250 g/m²) met vuil- en waterafstotende Teflon™ finish 
Waterdichte Tektor versterkingen (68% polyester - 32% polyamide 
met polyurethane coating ±345g/m2)

MATEN
S - XXXL

KLEUR
 • 908 Grijs/Fluo Oranje
 • 907 Rood/Fluo Geel

WAS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES


