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TRACKER DEFENSE
EVERZWIJNBROEK MET SLAGTANDBESCHERMING  1SRV

KENMERKEN
 • Uiterst abrasie-en scheurbestendige waterdichte Tektor versterk-

ing aan de volledige voorzijde van de broek en aan de achterkant 
tot op kuithoogte

 • Ventilatieritsen achterop het been
 • Slagtandbescherming op basis van een innovatief, licht, soepel 

en dun beschermingsmateriaal

BUITENKANT
 • Gulp met ritssluiting - sluiting met 2 metalen knopen
 • 2 ingezette zakken met ritssluiting
 • 1 ingezette achterzak met ritssluiting
 • 1 opgezette dijbeenzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
 • ?
 • Versterking aan knie en binnenkant enkel
 • Verstelbare taille d.m.v. klittenbandsluiting met lussen voor riem 

en lussen voor bretellen
 • Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4
 • 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
 • Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100% 

polyester)
 • Elastische voering met metalen haakje om schoenen aan te 

bevestigen
 • Hoogtechnologische antiperforatie versterking aan de volledige 

voorzijde van de broek en aan de achterzijde van onder tot aan de 
knieholtes. Met overlappende naden.

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

MATEN
Regular, tussenbeen 82cm: S - 2XL

KLEUR
 • 834 Kaki Groen/Zwart
 • 833 Rood/Zwart

WAS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES


