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6 %93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik
Fire Blocker 220  g/m2        2/2 Çapraz

%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik
Fire Blocker 220  g/m2        2/2 Çapraz

Dış Kumaş

İç Astar
SAKS
MAVİSİ

KOYU
LACİVERTClass2 (7kA)

EN 61482-1-2
34 cal/cm2

EN 61482-1-1 ATPVEN 1149-3
EN 1149-5A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612
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Ceket & PantolonHENRY    I

»    Ön pat boydan çıt çıt ve fermuarlı ile
      kapatılabilir
»    Göğüs cebi kapaklı cırt bantlı 
»    Göğüs cebinde kan grubu ve isim etiketi
»    Ön alt cepler dıştan takma cırt bantlı
      kapaklı
»    Hareket kolaylığı amaçlı J-tipi sırt
      körüğü
»    Kol manşetlerinde ve etek ucunda 
      ayarlı cırt bantlı tasarım
»    Hareket kolaylığı için koltuk altlarında
      ek parça
»    Göğüste, sırtta ve kollarda 5 cm gri 
      reflektif şerit
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»    Önde iki adet klasik cep

»    Bacakların her iki yanında körüklü kargo cep
»    Sağ arkada kapaklı cırt bantlı dıştan takma cep
»    Bel lastiği
»    Pervaz ile kapalı cırt bantlı ayarlı paça detayı
»    Bacakta 5 cm genişliğinde gri reflektif şerit
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PANTOLON

CEKET

Model Detay Bilgileri
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