
James & Nicholson

JN822 Workwear Vest

  Professioneele bodywarmer van hoogwaardige materialen

Robuuste en duurzame gemixte stof

Staande kraag met softfleece aan de binnenkant

Schouderdeel verstevigd met CORDURA®

Lange bedekte rits aan de voorkant met wind beschermflap

Ruime ventilatieopeningen op de achterkant

Zijzakken, borstzakken en binnenzak met rits, zakje voor mobiele

telefoon

Reflecterende details op de voor en achterkant

materiaal: Buitenstof (260 g/m²): 65%

polyester, 35% katoen

Oplegsel: 100% polyamide

Herkunftsland: China

Reinigungshinweise:

  4 o s b W

beschikbare maten

 S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

Gewicht in g 517g 531g 562g 571g 603g 609g 627g 646g 665g

VPE

(Stukken per 

binnenverpa

kking / stuk

per buitenver

pakking)

1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/10 1/10

massa in cm S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

1/2

bovenwijdte

:

59,00 cm 61,00 cm 63,00 cm 65,00 cm 67,00 cm 69,00 cm 73,00 cm 77,00 cm 81,00 cm

1/2

zoomwijdte:

55,00 cm 58,00 cm 60,00 cm 62,00 cm 64,00 cm 66,00 cm 71,00 cm 75,00 cm 79,00 cm

Lengte

voorpand

vanaf

schouder:

69,00 cm 71,00 cm 73,00 cm 75,00 cm 77,00 cm 79,00 cm 81,00 cm 83,00 cm 86,00 cm

Lengte

rugpand

vanaf

schouder:

71,00 cm 73,00 cm 75,00 cm 77,00 cm 79,00 cm 81,00 cm 83,00 cm 85,00 cm 88,00 cm

  

beschikbare kleuren

   carbon/zwart  donkergroen/zwart  navy/navy  rood/zwart

 royal/navy  steen/zwart  wit/carbon  zwart/carbon



  

Features

  
  Cordura®

  Cordura® is een zeer robuust geweveven nylon stof met een enorm hoge schuur- en scheurweerstand.

Gespecialiseerd garen, speciaal ontwikkelde weeftechniek en verfmethode en aanvullende uitrustingen zorgen voor

een duurzaam tevens comfrotabele gebruik als werkkleding.

  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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