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 4900  
 Jas softshell High Vis 
                         100% polyester, 300 g/m²  

            
 
                        4837 
         Jas ongevoerd high vis  
         100% polyester, 200 g/m² 
 
                                                                                                                                                      4302 
                                                                                                                                       Regenjas  
  High vis 
                                                                                                                                            100% polyester 
 240 g/m² 

 
 
 
 

 
   
 
  
 3383 
 T-shirt lange mouw High vis 
 100% polyester, 130 g/m² 
 
 
  

 
  
 
 M-safe MH6000       

Veiligheidshelm    1533 
       Werkbroek High vis 
       65% polyester, 35% katoen, 300 g/m 
 
 
 
 
  
 
M-safe Knucklehead X10 
Handschoen 
  
 
 
 

3310 
        Piqué polo High vis 
        100% polyester, 130 g/m² 

Moderne softshell jas in High-Vis kleuren om in gezien te worden. De jas heeft een 
hoge, brede kraag, die echt comfortabel is dankzij de zachte fleecestof! Een jas om 
rekening mee te houden, of u nu in de bouw, de transportsector of industrie werkt. 
EN471-certificaat, klasse 2 - verhoogt de zichtbaarheid op het werk. 

Moderne softshell jas in High-Vis kleuren om in gezien te worden. De jas heeft een 
hoge, brede kraag, die echt comfortabel is dankzij de zachte fleecestof! Een jas om 
rekening mee te houden, of u nu in de bouw, de transportsector of industrie werkt. 
EN471-certificaat, klasse 2 - verhoogt de zichtbaarheid op het werk. 

Gebruik onze waterdichte, PU-gecoate regenjas op natte dagen. Met gelaste naden 
en voorzien van goede ventilatie in het rugpand om vocht van het lichaam weg te 
voeren. Afneembare capuchon met trekkoordje, verstelbaar d.m.v.klittenband. 
Reflecterende strook over de schouders. Gecertificeerd volgens EN 343 Klasse 3.1 
en EN471 en EN20471 klasse 3 

T-shirt met lange mouwen, met UV-bescherming en V-hals. Gemaakt van 
stretchweefsel met geurbestrijding, gecertificeerd volgens EN471/EN ISO 20471 
klasse 2.  

Geavanceerde werkbroek, waarin hoge zichtbaarheid 
gecombineerd is met een modern design en talrijke functionele 
zakken. Gecertificeerd volgens EN 471 klasse 2. 

Geventileerde polyethyleen helmschaal met 6-
punts plastic binnenwerk met pinlock 
schuifinstelling en kunststof zweetband 

Gemaakt van het slijtvaste ArmorSkin. 
Voorzien van PVC anti-slip pads op de 
vingertoppen en duim, neopreen pads 
op de palm en thermoplastic rubber 
bescherming op de vingers en rugzijde 
voor de ideale schokdemping . 

Polo voorzien van ribgebreide kraag 
en knopen. Zeer zacht en 
comfortabel materiaal.  

Alle prijzen zijn exclusief BTW,Leverbaar zolang de voorraad strekt 

Ook leverbaar in: 


