
James & Nicholson

JN824 Craftsmen Softshell Jacket

  Professionele softshell jas met warme voering

Stabiele, stevige softshell stof

Wind-en waterafstotend (2000 mm waterkolom)

Ademend en waterdampdoorlatend (2.000 g / m² / 24u)

Binnen opstaande kraag met zachte fleece

Afneembare, verstelbare capuchon

Schouderdeel versterkt met CORDURA ®

Lange, bedekte ritssluiting met windvanger

Warme mouwboorden binnenin

Steekzakken met rits, borstzak en binnenzak

Borstzak met klep, gsm-zakje binnenin

Reflecterende accenten op de mouwen en aan de achterkant

Zip voor decoratie aan de achterkant

materiaal: Buitenstof: 100% polyester

Voering: 100% polyester

Oplegsel: 100% polyamide

Vulling: 100% polyester

Herkunftsland: China

Reinigungshinweise:

  w o d m U

beschikbare maten

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

Gewicht in

g

1184g 1208g 1237g 1269g 1292g 1317g 1336g 1363g 1390g 1418g

VPE

(Stukken

per binnenv

erpakking /

stuk per bui

tenverpakki

ng)

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

massa in

cm

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

1/2 bovenw

ijdte:

54,00 cm 57,00 cm 60,00 cm 63,00 cm 66,00 cm 69,00 cm 72,00 cm 76,00 cm 80,00 cm 84,00 cm

1/2

taillewijdte

:

53,00 cm 56,00 cm 59,00 cm 62,00 cm 65,00 cm 68,00 cm 71,00 cm 75,00 cm 79,00 cm 83,00 cm

1/2 zoomwi

jdte:

52,00 cm 55,00 cm 58,00 cm 61,00 cm 64,00 cm 67,00 cm 70,00 cm 74,00 cm 78,00 cm 82,00 cm

Lengte

voorpand

vanaf

schouder:

71,00 cm 72,00 cm 73,00 cm 74,00 cm 76,00 cm 78,00 cm 80,00 cm 83,00 cm 86,00 cm 88,00 cm

Lengte

rugpand

vanaf

schouder:

77,00 cm 78,00 cm 79,00 cm 80,00 cm 82,00 cm 84,00 cm 86,00 cm 88,00 cm 90,00 cm 92,00 cm

Mouwlengt

e:

64,00 cm 65,00 cm 66,00 cm 67,00 cm 68,00 cm 69,00 cm 70,00 cm 71,00 cm 72,00 cm 73,00 cm



  

beschikbare kleuren

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

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

 zwart/zwart

  

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.

  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.

  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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