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TALL FIT ARBORIST
VERLENGDE KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1 TYPE A  1SNB

KENMERKEN
 • Voorgevormde volledig elastisch Armortex® lichte versteviging op 

de knieën
 • Geïntegreerde voering met schoenveterhaakje om zaagsel in de 

schoenen te voorkomen
 • Ventilatieritsen achterop het been
 • Gewichtsreductie dankzij het lichtgewicht blokkeringsmateriaal 

bestaande uit Dyneema® met Hydura anti-absorberende strook 
dat vermijdt dat er water binnenkomt in de beschermlaag.

 • Waterdichte smartphonezak met “waterdichte” ritssluiting

BUITENKANT
 • Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog en drukknoop
 • 2 ingezette zakken met ritssluiting
 • 1 opgezette dijbeenzak met klep met retro-reflecterende bies
 • 1 opgezette smartphone zak op het rechterbeen met waterdichte 

ritssluiting
 • Ventilatierits op het achterbeen
 • Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen met 

velcro (ref. 5SD4)
 • 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
 • Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100% 

polyester)
 • Anti-waterabsorberend materiaal onderaan bovenop de bescher-

mende inleg
 • Elastische voering met metalen haakje om schoenen aan te 

bevestigen
 • 6 Frontale beschermingslagen op basis van Dyneema®

 • Schuim in bovenstuk voor een beter comfort

STOF
Full stretch TeXXion (87% Cordura® - 13% elasthane ±240g/m2) 
water-en vuilafstotende buitenstof dankzij de Teflon™ finish 
Full stretch Armortex light versterking (30,7% para-aramid - 60,6% 
polyamide - 6,5% elasthane - 2,2% polyurethane ±340g/m2)

MATEN
S - XL

KLEUR
 • 835 Anthraciet/Zwart

WAS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES


