
James & Nicholson

JN1049 Ladies' Outdoor Hybridjacket

  Thermo jas met aantrekkelijke mix van materialen

Gevoerde, teruggestikte elementen

Elastische softshell inzetstukken

Wind- and water afstotend

Afneembare, verstelbare softshell capuchon

Bedekte rits met over de gehele rits windbescherming en

kinbeschermer

Vier voorzakjes met contrasterende rits

Binnenzak met rits, mesh zak aan binnenkant

Reflecterende print op de achterkant

Elastisch koord met stopper op capuchon en zoom

Rits voor veredeling op de achterkant

JN1049: gedetailleerde vorm

materiaal: Buitenstof: 95% polyester, 5%

elastaan

Buitenstof 2: 100% polyamide

Voering: 100% polyester

Vulling: 100% polyester

Herkunftsland: China

Reinigungshinweise:

  e o d m U

beschikbare maten

 S M L XL XXL

Gewicht in g 846g 885g 904g 980g 1000g

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: 46,00 cm 50,00 cm 54,00 cm 58,00 cm 62,00 cm

1/2 zoomwijdte: 53,00 cm 57,00 cm 61,00 cm 65,00 cm 69,00 cm

Lengte voorpand

vanaf schouder:

67,00 cm 69,00 cm 71,00 cm 73,00 cm 75,00 cm

Lengte rugpand vanaf

schouder:

70,00 cm 72,00 cm 74,00 cm 76,00 cm 78,00 cm

Mouwlengte: 64,00 cm 65,00 cm 66,00 cm 67,00 cm 68,00 cm

  

beschikbare kleuren

   navy  rood  wit  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.

  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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