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6230 AllroundWork+, High-Vis  
Arbeidsbukse med hylsterlommer, Kl. 2
Moderne synlighetsbukse med hylsterlommer, god passform og 
avansert funksjonalitet. Overlegen knebeskyttelse, innebygd 
ventilering og elastisk materiale i skrittet som gir deg overlegen 
bevegelsesfrihet. EN20471, Klasse 2. EN 14404.

•  Moderne snitt med forhåndsbøyde ben og elastisk Cordura® i 
skrittet for overlegen bevegelsesfrihet. 

•  Mekanisk Air Flow ™ på knehasen med elastisk mesh og 
ventilasjonsåpninger som holder deg komfortabel. 

•  Avansert KneeGuard Pro som holder kneputene i optimal 
posisjon som er viktig for god beskyttelse, komfort og slitestyrke. 

•  Lett tilgjenglige hylsterlommer, lårlomme med knivfeste, 
mobillomme og avtagbar ID-kortholder. 

•  To refleksbånd nederst på hvert ben for økt synlighet. 

Materiale: Hovedmateriale er Dobby; 85% Polyester, 15% Bomull;  
260 g/m2  for synlighet og komfort. Forsterkninger i 
Cordura®; 100% Polyamid; 205 g/m2. 
Størrelser: 44-64; 88-124; 146-162; 250-258

1230 AllroundWork, High-Vis  
Softshell Jakke, Kl. 3
Moderne softshell jakke som kombinerer synlighet, god 
passform og slitesterk komfort med avansert funksjonalitet. 
Jakken er vindtett og vannavstøtende - et godt valg året rundt. 
EN20471, Klasse 3. 

•   Designet med forhåndsbøyd Cordura® forsterket albuer for 
maksimal bevegelsesfrihet. Lengre mansjetter på håndbaken gir 
økt beskyttelse uten å være i veien for arbeidet du skal utføre. 

•  Lengre bakside beskytter deg uansett arbeidsposisjon.

•  Høy fleecefôret og vindbeskyttende krage som holder deg varm. 

•  God plass til formaprofilering. 

•  Refleksbånd på ermene, skuldrene og rundt overkroppen øker 
synlighet og sikkerhet. 

Materiale: Softshell/fleece 3L i 100% Polyester 265g/m2 gir 
vindtett og varm komfort, forsterket med Cordura®, 100% 
Polyamid, 205 g/m2 for slitestyrke.
Størrelser: XS-XXXL

6331 AllroundWork+, High-Vis  
Arbeidsbukse, Kl. 2  
Moderne synlighetsbukse med god passform og avansert 
funksjonalitet. Overlegen knebeskyttelse, innebygd 
ventilering og elastisk materiale i skrittet som gir deg 
overlegen bevegelsesfrihet. EN20471, Klasse 2. EN 14404.

•  Moderne snitt med forhåndsbøyde ben og elastisk Cordura® 
i skrittet for overlegen bevegelsesfrihet. 

•  Mekanisk Air Flow ™ på knehasen med elastisk mesh og 
ventilasjonsåpninger som holder deg komfortabel.

•  Avansert KneeGuard Pro som holder kneputene i optimal 
posisjon som er viktig for god beskyttelse, komfort og 
slitestyrke. 

•  Lett tilgjenglig lårlomme med knivfeste, mobillomme og 
avtagbar ID-kortholder. 

•  To refleksbånd nederst på hvert ben for økt synlighet. 

Materiale: Dobby X-Pro HV 85% Polyester, 15% Bomull 260 
g/m2. Forsterkninger i Cordura®, 100% Polyamid, 205 g/m2 på 
områder utsatt for slitasje.
Størrelser: 44-64; 88-124; 146-162; 250-258


