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KENMERKEN
 • Duurzame Pezatec en elastische Pezaflex buitenstof met water-en 

vuil afstotende Teflon™ finish
 • Waterdichte Tektor versterking op de schouders en zijkant van de 

kraag
 • Onderarm- en rugventilatie
 • Opvallende kleuren die eenvoudig te onderscheiden zijn in 

natuurlijke groene omgeving
 • Lichtgewicht

BUITENKANT
 • Ergonomische kraag
 • Ritssluiting met flap
 • 1 verticale ingezette borstzak met ritssluiting
 • 2 ingezette zakken
 • 1 opgezette smartphone zak met ritssluiting op de linkermouw
 • Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 • Elastische taille
 • Rug- en onderarmventilatie
 • Verlengd rugpand

BINNENKANT
 • Sio-Cool® Light windstopper in de mouwen (100% bird-eye polyes-

ter ± 120 g/m²)
 • 1 opgezette EHBO zak met ritssluiting aan de linkerzijde

STOF
High performance vuil- en waterafstotende Pezatec (100% 
high-tenacity polyamide Cordura® ± 155g/m2) buitenstof, High 
performance vuil- en waterafstotend met Teflon™ 
Pezatec HV (100% polyester ±185g/m2) buitenstof, vuil- en water-
afstotend met Teflon™ 
Waterdichte Tektor versterkingen (68% polyester - 32% polyamide 
met polyurethane coating ±345g/m2) 
Met Teflon™ vuil-en waterafstotend behandelde Pezaflex inzet-
stukken (94% high tenacity polyamide Cordura® - 6% elastaan; 
±200 g/m²)

MATEN
S - XXXL

KLEUR
 • 830 Rood/Fluo Geel/Zwart

WAS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES


