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KENMERKEN
 • Voorgevormde volledig elastisch Armortex® lichte versteviging op 

de knieën
 • Geïntegreerde voering met schoenveterhaakje om zaagsel in de 

schoenen te voorkomen
 • Droogt snel
 • Waterdichte smartphonezak met “waterdichte” ritssluiting

BUITENKANT
 • Gulp met ritssluiting - sluiting met 2 metalen knopen
 • 2 ingezette zakken met ritssluiting
 • 1 ingezette dijbeenzak met ritssluiting
 • 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
 • 1 opgezette smartphone zak op het rechterbeen met waterdichte 

ritssluiting
 • 1 stokmeterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
 • Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. klittenbandsluiting onder-

aan
 • Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen met 

velcro (ref. 5SD4)
 • Rugbovenstuk met knopen voor bretels
 • 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT
 • Elastische voering met metalen haakje om schoenen aan te 

bevestigen
 • Schuim in bovenstuk voor een beter comfort

STOF
Full stretch TeXXion HV buitenstof (89% polyester - 11% elastaan; 
±250 g/m²) met vuil- en waterafstotende Teflon™ finish 
Full stretch Armortex light versterking (30,7% para-aramid - 60,6% 
polyamide - 6,5% elasthane - 2,2% polyurethane ±340g/m2)

MATEN
S - XXXL

KLEUR
 • 183 Fluo Oranje/Zwart

WAS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES


