
James & Nicholson

JN1034 Ladies' Padded Light Weight Jacket

  Gevoerde jas met warme Thinsulate™ 3M voering

Lichte ripstop stof

Wind en waterafstotend (600 mm waterkolom)

Warme ThinsulateTM isolatievoering

Een vrij dunne stof met optimale warmteisolatie

Verdekte rits op voorkant met kinbescherming

Contrasterende ritsen, binnenvoering en mouwbanden

Groot JN logo op de binnenkant van de rug

Reflecterende prints op de mouwen

Elastisch koord met stopper op de zoom

Rits in voering voor borduursel op achterkant

JN1034: licht getailleerd

materiaal: Buitenstof: 100% polyester

Voering: 100% polyester

Herkunftsland: China

Reinigungshinweise:

  e o d m U

beschikbare maten

 S M L XL XXL

Gewicht in g 397g 405g 418g 436g 463g

VPE

(Stukken per

binnenverpakking /

stuk per

buitenverpakking)

1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

massa in cm S M L XL XXL

1/2 bovenwijdte: 51,00 cm 55,00 cm 59,00 cm 63,00 cm 67,00 cm

1/2 taillewijdte: 45,00 cm 49,00 cm 53,00 cm 57,00 cm 61,00 cm

1/2 zoomwijdte: 52,00 cm 56,00 cm 60,00 cm 64,00 cm 68,00 cm

Lengte voorpand

vanaf schouder:

65,00 cm 66,00 cm 67,00 cm 68,00 cm 69,00 cm

Lengte rugpand vanaf

schouder:

68,00 cm 69,00 cm 70,00 cm 71,00 cm 72,00 cm

Mouwlengte: 65,00 cm 65,50 cm 66,00 cm 66,50 cm 67,00 cm

  

beschikbare kleuren

   aqua/lime  carbon/oranje  navy/rood  rood/zwart

 zwart/zilver



  

Features

  
  Thinsulate

  Luchtmoleculen worden op het lichaam vastgehouden. Hoe meer lucht in de specifieke ruimte wordt opgeslagen,

des te hoger de isolatiewaarde. De microvezels zijn veel fijner dan andere vezels. Ze "vangen" daardoor meer lucht in

minder ruimte en zorgen daardoor voor betere isolatie. Uw voordeel: Ademend, vochtafstotend en geschickt voor

zowel huishoudelijk als chemisch wassen.

  Reflex

  Iqseen is het merk voor hoogwaardige reflectiematerialen. Met een gelijkmatige verdeling over het lichaam, maakt

dit materiaal de drager tot 160 metar afstand zichtbaar. IQseen zilver reflecterend materiaal voldoet aan de

normeisen van EN 471. Miljoenen glazen kralen reflecteren het licht terug naar de bron. De drager van dit product

wordt beter zichtbaar en de bestuurder heeft meer tijd om te reageren. Dit maakt het verschil duidelijk zichtbaar.
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