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834227 - Ceket & Pantolon



BORIS   I Ceket & Pantolon
8

8
3

EN 1149-3
EN 1149-5A1 A2 B1 C1  F1

EN ISO 11612
Class1(4kA)

EN 61482-1-2

KIRIMIZI

KOYU
LACİVERT

SAKS
MAVİSİ

KOYU
LACİVERT

5003 Aramid keçeye
kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR
İç Astar 250 g/m²

Isı Bariyeri

%93 Meta-aramid, 
%5 Para-aramid, 
%2 Antistatik

380 Fire Blocker 
220 g/m2 2/2 Çapraz

Dış Kumaş

1»   Ön etekte fermuarlı cepler 
»   Cırt bant ve toka ile ayarlanabilir manşetler 
»   Etekte tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat 
»   Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile 
     kapanabilen ön pat 
»   5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı parçalı (segmented) reflektif 
     şeritler 
»   Sağ kol üzerinde arma ve isimlik için cırt bantlar
»   Ceketi asmak için arkada brit 
»   Fermuarlı göğüs cepleri
»   Sağ göğüs cebinin yukarısında telsiz, fener, gaz 
     dedektörü asmak için brit
»   Kolay ve konforlu kol hareketi için koltuk 
     altlarında ilave parça
»   Omuzda ve arka dirsekte yama
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PANTOLON
»   Çıkarılabilir yastıklı, aşınmaya dayanaklı 
     diz yaması
»   Diz üstünde konforu ve hareket kabiliyetini
     artıran lastikli körük
»   Dar ve geniş kemerlere uygun kemer
     köprüleri 
»   Cırt bantlı, kapaklı yan kargo cepler
»   Yan ve arka cepler
»   Bacaklarda 5 cm genişliğinde 
     sarı-gri-sarı 
     parçalı 
     (segmented) 
     reflektif şerit
»   Paçaların 
     arkasında garni 
     kumaştan yama
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