
James & Nicholson

JN1054 Men's Wintersport Jacket

  Elastische gevoerde softshell jas

Wind en waterdichte 3 laagse functionele stof met TPU membraan

(5000 mm waterkolom)

Ademend (2000 g/m²/24h)

Afneembare, gevoerde capuchon, op verschillende plekken verstelbaar

Lange, bedekte rits op voorkant met kinbescherming

Rits onde de mouw voor extra ventilatie

2 zijzakken met rits, klein ritszakje op mouw

Binnenzak met rits, zakje voor mobiele telefoon

Verstelbare sneeuwbescherming, duimlus

Elastisch koord met stopper op zoom en capuchon

Rits voor veredeling op de achterkant

JN1053: getailleerde vorm

materiaal: Buitenstof: 92% polyester, 8%

elastaan

Voering: 100% polyester

Vulling: 100% polyester

Herkunftsland: China

Reinigungshinweise:

  e o d m U

beschikbare maten

 S M L XL XXL 3XL

Gewicht in g 1112g 1142g 1191g 1258g 1289g 1349g

VPE

(Stukken per

binnenverpakking /

stuk per

buitenverpakking)

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

massa in cm S M L XL XXL 3XL

1/2 bovenwijdte: 56,00 cm 59,00 cm 62,00 cm 65,00 cm 68,00 cm 72,00 cm

1/2 zoomwijdte: 54,00 cm 57,00 cm 60,00 cm 63,00 cm 66,00 cm 70,00 cm

Lengte voorpand

vanaf schouder:

75,00 cm 76,00 cm 77,00 cm 78,00 cm 79,00 cm 82,00 cm

Lengte rugpand

vanaf schouder:

79,00 cm 80,00 cm 81,00 cm 82,00 cm 83,00 cm 86,00 cm

Mouwlengte: 68,00 cm 69,00 cm 70,00 cm 71,00 cm 72,00 cm 73,00 cm

  

beschikbare kleuren

   donkeroranje  geel  groen  navy

 rood  zwart



  

Features

  
  Softshell

  Softshell met TPU-membraan bestaat uit drie lagen. Door het microporeuze TPU-membraan als middenlaag is het

materiaal waterdicht, winddicht en ademend.

  Ademend-Waterdoorlatend

  Functionele textiel moet de mogelijkheid hebben om vocht zo snel als mogelijk van de huid door de stof heen naar

buiten te transporteren. De doorlaatbaarheid geeft aan hoeveel damp in grammen door een oppervlakte van 1 m² in

24uur tijd kan verdampen. Hoe hoger de waarde, des te beter het materiaal ademt.

  Waterkolom 1.500mm

  De mate om waterdruk te weerstaan zonder dat deze door het materiaal heen penetreert is weergeven door de

waterkolom (mm). De minimale standaard is een waterkolom van 1,500 mm.
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