ARBORIST HV
KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 1 TYPE A EN ISO 20471
KLASSE 2

1SNS

KENMERKEN
• Volledig elastische Ripstop TeXXion HV buitenstof met water-en
vuilafstotende Teflon® finish
• Voorgevormde volledig elastisch Armortex® lichte versteviging op
de knieën
• 3D materiaal dat ervoor zorgt dat de broek niet aan de benen
plakt.
• 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.
• Schoenveterhaakje om vast te haken aan de veters

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 klep met retro-reflecterende bies
• 1 dubbele opgezette vijl-of stokmeterzak en bougiesleutel versterkt aan de binnenzijde met flap met reflecterende bies
• Ventilatierits op het achterbeen
• 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®
• Dubbel functionele 3D tussenlaag aan de achterkant: ventilatie in
de zomer, isolatie in de winter (100% polyester)

STOF
Full stretch TeXXion HV buitenstof (89% polyester - 11% elastaan;
±250 g/m²) met vuil- en waterafstotende Teflon™ finish

Short, tussenbeen 77cm: S - 2XL
Regular, tussenbeen 82cm: S - 3XL
Tall, tussenbeen 88cm: S - 2XL

KLEUR
• 183 Fluo Oranje/Zwart

WAS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
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