SHERPA PLUS
KETTINGZAAGBROEK KLASSE 1 TYPE A + ADDITIONELE
KUITBESCHERMING

1XHU

KENMERKEN
• Lichtgewicht volledig elastische micro rip buitenstof
• Waterdichte Pezatec versteviging aan de voorkant van de broek en
onderaan achterop de broek
• Volledig elastisch kruis voor meer bewegingsvrijheid
• Bijkomende kuitbescherming
• Zakken met ritsen
• 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 stokmeterzak
• 1 opgezette linker dijbeenzak met ritssluiting
• Bedekte en waterdichte Pezatec Aqua versterking aan de voorzijde en beneden aan de onderzijde van de benen (100% Cordura®
met 100% polyurethaan laag ± 200 g/m²)
• Elastische taille met lussen voor riem + knopen voor bretels
• Rugbovenstuk met knopen voor bretels

BINNENKANT
• 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
• Metalen haakje met elastiek om aan schoen te bevestigen
• Bedekte en waterdichte Pezatec anti-absorberende versteviging
bovenop de beschermende inleglaag (100% hoogwaardige polyamide Cordura® met 100% polyurethaan laag)
• 6 Frontale beschermingslagen met additionele kuitbescherming

STOF
Full stretch MICRO RIP buitenstof (92% polyamide - 8% spandex
±155g/m2 ) water en vuilafstotend behandeld met Teflon™(high
performance)
Waterdichte Pezatec Aqua versterking (100% high tenacity polyamide Cordura® met 100% polyurethaan coating; ± 200 g/m² )

MATEN
Regular, tussenbeen 82cm: XS - 2XL

KLEUR

WAS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
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