
James & Nicholson

JN833 Workwear Pants with Bib

  Gespecialiseerde overall met functionele details

Robuuste, duurzame mixstof

Elastische tailleband met riemlussen

Met CORDURA® verstevigde kniezakken

Scheurvast drievoudig gestikte naden

Zakken, diverse gereedschap zakken, 2 zakken met ritssluiting,

duimstok zak, penhouders, gsm zak

Reflecterende elementen op de voor- en achterkant

Bijpassende soort kniebeschermer. JN823

materiaal: Buitenstof (260 g/m²): 65%

polyester, 35% katoen

Oplegsel: 100% polyamide

Herkunftsland: China

Reinigungshinweise:
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992g 1002g 1012g 1028g 1043g 1052g 1065g 1070g 1078g 1089g 1100g
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massa in

cm

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

1/2 boord

wijdte niet-

uitgerekt:

39,00 cm 41,00 cm 43,00 cm 45,00 cm 47,00 cm 49,00 cm 51,00 cm 53,00 cm 55,00 cm 57,00 cm 60,00 cm

1/2 heupw

ijdte:

52,00 cm 54,00 cm 57,00 cm 59,00 cm 61,00 cm 63,00 cm 65,00 cm 67,00 cm 69,00 cm 71,00 cm 74,00 cm

1/2 boord

wijdte

uitgerekt:

42,00 cm 44,00 cm 46,00 cm 48,00 cm 50,00 cm 52,00 cm 54,00 cm 56,00 cm 58,00 cm 60,00 cm 63,00 cm
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ge:

104,00 cm 106,00 cm 107,00 cm 108,00 cm 109,00 cm 110,00 cm 111,00 cm 112,00 cm 113,00 cm 114,00 cm 115,00 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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