
SIP PROTECTION 
Fabriekstraat 23 • B-8850 ARDOOIE • Belgium • Tel. : +32 (0) 51 740 800
Pavillon Hermes • 110, Av. Gustave Eiffel • Zi La Coupe • 11100 Narbonne • France • Tél.: +33 4 68 42 35 15

mail: info@sip-protection.com • web: www.sip-protection.com 

Copyright © 2023 SIP Protection. All rights reserved. info@sip-protection.com
SIP® Protection is part of SIOEN France S.A.S. / SIOEN nv, subsidiary of the SIOEN Industries Group.  
Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not responsible for printing errors.

M
od

ifi
ca

tio
n 

da
te

:   A
pr

il 
20

, 2
02

3 
10

:5
2 

am

W-AIR
WERKJAS  1SMW

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

natuurlijke groene omgeving
 • Droogt snel
 • 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
 • Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100% 

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

MATEN
S - XXXL

KLEUR
 • 013 Anthraciet/Fluo oranje

WAS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES


