
© Xplor ApS. Informationer er vejledende og Xplor forbeholder sig retten til justeringer og ændringer som foretages på grund af ændrede forhold i lovgivning eller ved produktion. Kontakt: xplor@xplor.dk

Model 99044-4
Care skaljakke, dame - aqua

DETALJER
 - Cykelvenlig vidde
 - Tydelige reflekspipings på front, ærmer og 

ryg
 - Aftagelig justerbar hætte
 - Justerbar talje og bund af jakke
 - Justerbare ærmer med indvendige elastiske 

manchetter
 - Tovejslynlås i front under storm overfald 

med vandfang
 - Lynlåslommer med nøglestrop 
 - 1 indvendig lomme med lynlås

KVALITET
Yderstof: 100 % polyester, strukturvævet, 
lamineret og med vandafvisende overflade 
(DWR) behandlet med BIONIC-FINISH®ECO.
Fór: 100 % polyester
Membran: PU
Produktvægt: 950 g i str. L

Produktet er certificeret OEKO-TEX® STANDARD 100

PRODUKTEGENSKABER
Tape:
Vandsøjletryk:
Åndbarhed:
Vindbeskyttelse:
Størrelser:
Farve:

Fuldt tapede sømme
20.000 mm
8.000 g/m2/24t
4 / 5
XXS-6XL, damepasform
Aqua 6050

CARE
Maskinvask ved 40° grader. Tåler tørretumbling 
ved lav temperatur. BIONIC-FINISH®ECO dwr 
reaktiveres i varmeskab eller i tumbler.
Jakken er egnet til industriel vask.

LOGO-EGNET
Indvendig lynlås til brug i forbindelse med 
påtrykning af logo.

Vindtæt, vandtæt og åndbar dame skaljakke med ekstra lynlåse til at ilyne en inderjakke.

Ideel som 3-i-1 jakke med flere kombinationsmuligheder.

Zip-in tilkøb: Quiltet jakke dame model 5200, Fleecejakke dame model 5400 samt Pile jakke dame 
model 4800 kan i lynes.

Der gives 5-års suppleringsgaranti.

Web link

             SH020 172644             
TESTEX           

99044-4  
Care skaljakke dame XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL Toler-

ancer

½ brystvidde under arm 46 49 52 55 58 61 64 70 76 82 88 ±2

½ hoftemål* 53 56 59 62 65 68 71 80 86 92 98 ±2

½ bundvidde 58 61 64 67 70 73 76 85 91 97 103 ±2

Total ryglængde fra 
skulderpunkt 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 ±1

Total længde fra midt bag 
til ærmeafslutning 80 81,5 83 84,5 86 87,5 89 90,5 92 93,5 95,0 ±2

* Bemærk at pasformen er løsere end en almindelig skaljakke, da der er gjort plads til at ilyne en inderjakke. 
Køb derfor en størrelse mindre, hvis du ikke ønsker en 3-i-1 jakke.

mailto:xplor%40xplor.dk?subject=
https://xplor.dk/
https://xplor.dk/shop/quiltet-jakke-dame-5200/
https://xplor.dk/shop/fleecejakke-dame-5400/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-dame-4800/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-dame-4800/
https://xplor.dk/shop/zip-in-skaljakke-dame-99044-4/
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Model 99044-4
Care skaljakke, dame - navy

Web link

DETALJER
 - Cykelvenlig vidde
 - Tydelige reflekspipings på front, ærmer og 

ryg
 - Aftagelig justerbar hætte
 - Justerbar talje og bund af jakke
 - Justerbare ærmer med indvendige elastiske 

manchetter
 - Tovejslynlås i front under storm overfald 

med vandfang
 - Lynlåslommer med nøglestrop 
 - 1 indvendig lomme med lynlås

KVALITET
Yderstof: 100 % polyester, strukturvævet, 
lamineret og med vandafvisende overflade 
(DWR) behandlet med BIONIC-FINISH®ECO.
Fór: 100 % polyester
Membran: PU
Produktvægt: 950 g i str. L

Produktet er certificeret OEKO-TEX® STANDARD 100

PRODUKTEGENSKABER
Tape:
Vandsøjletryk:
Åndbarhed:
Vindbeskyttelse:
Størrelser:
Farve:

Fuldt tapede sømme
20.000 mm
8.000 g/m2/24t
4 / 5
XS-6XL, damepasform
Navy 5000

CARE
Maskinvask ved 40° grader. Tåler tørretumbling 
ved lav temperatur. BIONIC-FINISH®ECO dwr 
reaktiveres i varmeskab eller i tumbler.
Jakken er egnet til industriel vask.

LOGO-EGNET
Indvendig lynlås til brug i forbindelse med 
påtrykning af logo.

Vindtæt, vandtæt og åndbar dame skaljakke med ekstra lynlåse til at ilyne en inderjakke.

Ideel som 3-i-1 jakke med flere kombinationsmuligheder.

Zip-in tilkøb: Quiltet jakke dame model 5200, Fleecejakke dame model 5400 samt Pile jakke dame 
model 4800 kan i lynes.

Der gives 5-års suppleringsgaranti.

             SH020 172644             
TESTEX           

99044-4  
Care skaljakke dame XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL Tolerancer

½ brystvidde under arm 49 52 55 58 61 64 70 76 82 88 ±2

½ hoftemål* 56 59 62 65 68 71 80 86 92 98 ±2

½ bundvidde 61 64 67 70 73 76 85 91 97 103 ±2

Total ryglængde fra 
skulderpunkt 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 ±1

Total længde fra midt bag 
til ærmeafslutning 81,5 83 84,5 86 87,5 89 90,5 92 93,5 95,0 ±2

* Bemærk at pasformen er løsere end en almindelig skaljakke, da der er gjort plads til at ilyne en inderjakke. 
Køb derfor en størrelse mindre, hvis du ikke ønsker en 3-i-1 jakke.

mailto:xplor%40xplor.dk?subject=
https://xplor.dk/
https://xplor.dk/shop/zip-in-skaljakke-dame-99044-4/
https://xplor.dk/shop/quiltet-jakke-dame-5200/
https://xplor.dk/shop/fleecejakke-dame-5400/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-dame-4800/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-dame-4800/


© Xplor ApS. Informationer er vejledende og Xplor forbeholder sig retten til justeringer og ændringer som foretages på grund af ændrede forhold i lovgivning eller ved produktion. Kontakt: xplor@xplor.dk

Model 99044-4
Care skaljakke, dame - sort

Web link

DETALJER
 - Cykelvenlig vidde
 - Tydelige reflekspipings på front, ærmer og 

ryg
 - Aftagelig justerbar hætte
 - Justerbar talje og bund af jakke
 - Justerbare ærmer med indvendige elastiske 

manchetter
 - Tovejslynlås i front under storm overfald 

med vandfang
 - Lynlåslommer med nøglestrop 
 - 1 indvendig lomme med lynlås

KVALITET
Yderstof: 100 % polyester, strukturvævet, 
lamineret og med vandafvisende overflade 
(DWR) behandlet med BIONIC-FINISH®ECO.
Fór: 100 % polyester
Membran: PU
Produktvægt: 950 g i str. L

Produktet er certificeret OEKO-TEX® STANDARD 100

PRODUKTEGENSKABER
Tape:
Vandsøjletryk:
Åndbarhed:
Vindbeskyttelse:
Størrelser:
Farve:

Fuldt tapede sømme
20.000 mm
8.000 g/m2/24t
4 / 5
XS-6XL, damepasform
Black 9000

CARE
Maskinvask ved 40° grader. Tåler tørretumbling 
ved lav temperatur. BIONIC-FINISH®ECO dwr 
reaktiveres i varmeskab eller i tumbler.
Jakken er egnet til industriel vask.

LOGO-EGNET
Indvendig lynlås til brug i forbindelse med 
påtrykning af logo.

Vindtæt, vandtæt og åndbar dame skaljakke med ekstra lynlåse til at ilyne en inderjakke.

Ideel som 3-i-1 jakke med flere kombinationsmuligheder.

Zip-in tilkøb: Quiltet jakke dame model 5200, Fleecejakke dame model 5400 samt Pile jakke dame 
model 4800 kan i lynes.

Der gives 5-års suppleringsgaranti.

             SH020 172644             
TESTEX           

99044-4  
Care skaljakke dame XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL Tolerancer

½ brystvidde under arm 49 52 55 58 61 64 70 76 82 88 ±2

½ hoftemål* 56 59 62 65 68 71 80 86 92 98 ±2

½ bundvidde 61 64 67 70 73 76 85 91 97 103 ±2

Total ryglængde fra 
skulderpunkt 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 ±1

Total længde fra midt bag 
til ærmeafslutning 81,5 83 84,5 86 87,5 89 90,5 92 93,5 95,0 ±2

* Bemærk at pasformen er løsere end en almindelig skaljakke, da der er gjort plads til at ilyne en inderjakke. 
Køb derfor en størrelse mindre, hvis du ikke ønsker en 3-i-1 jakke.

mailto:xplor%40xplor.dk?subject=
https://xplor.dk/
https://xplor.dk/shop/zip-in-skaljakke-dame-99044-4/
https://xplor.dk/shop/quiltet-jakke-dame-5200/
https://xplor.dk/shop/fleecejakke-dame-5400/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-dame-4800/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-dame-4800/
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Model 99044-4
Care skaljakke, dame - lime

Web link

DETALJER
 - Cykelvenlig vidde
 - Tydelige reflekspipings på front, ærmer og 

ryg
 - Aftagelig justerbar hætte
 - Justerbar talje og bund af jakke
 - Justerbare ærmer med indvendige elastiske 

manchetter
 - Tovejslynlås i front under storm overfald 

med vandfang
 - Lynlåslommer med nøglestrop 
 - 1 indvendig lomme med lynlås

KVALITET
Yderstof: 100 % polyester, strukturvævet, 
lamineret og med vandafvisende overflade 
(DWR) behandlet med BIONIC-FINISH®ECO.
Fór: 100 % polyester
Membran: PU
Produktvægt: 950 g i str. L

Produktet er certificeret OEKO-TEX® STANDARD 100

PRODUKTEGENSKABER
Tape:
Vandsøjletryk:
Åndbarhed:
Vindbeskyttelse:
Størrelser:
Farve:

Fuldt tapede sømme
20.000 mm
8.000 g/m2/24t
4 / 5
XS-6XL, damepasform
Lime 6020

CARE
Maskinvask ved 40° grader. Tåler tørretumbling 
ved lav temperatur. BIONIC-FINISH®ECO dwr 
reaktiveres i varmeskab eller i tumbler.
Jakken er egnet til industriel vask.

LOGO-EGNET
Indvendig lynlås til brug i forbindelse med 
påtrykning af logo.

Vindtæt, vandtæt og åndbar dame skaljakke med ekstra lynlåse til at ilyne en inderjakke.

Ideel som 3-i-1 jakke med flere kombinationsmuligheder.

Zip-in tilkøb: Quiltet jakke dame model 5200, Fleecejakke dame model 5400 samt Pile jakke dame 
model 4800 kan i lynes.

Der gives 5-års suppleringsgaranti.

             SH020 172644             
TESTEX           

99044-4  
Care skaljakke dame XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL Tolerancer

½ brystvidde under arm 49 52 55 58 61 64 70 76 82 88 ±2

½ hoftemål* 56 59 62 65 68 71 80 86 92 98 ±2

½ bundvidde 61 64 67 70 73 76 85 91 97 103 ±2

Total ryglængde fra 
skulderpunkt 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 ±1

Total længde fra midt bag 
til ærmeafslutning 81,5 83 84,5 86 87,5 89 90,5 92 93,5 95,0 ±2

* Bemærk at pasformen er løsere end en almindelig skaljakke, da der er gjort plads til at ilyne en inderjakke. 
Køb derfor en størrelse mindre, hvis du ikke ønsker en 3-i-1 jakke.

mailto:xplor%40xplor.dk?subject=
https://xplor.dk/
https://xplor.dk/shop/zip-in-skaljakke-dame-99044-4/
https://xplor.dk/shop/quiltet-jakke-dame-5200/
https://xplor.dk/shop/fleecejakke-dame-5400/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-dame-4800/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-dame-4800/
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Model 99044-4
Care skaljakke, dame - rød

Web link

DETALJER
 - Cykelvenlig vidde
 - Tydelige reflekspipings på front, ærmer og 

ryg
 - Aftagelig justerbar hætte
 - Justerbar talje og bund af jakke
 - Justerbare ærmer med indvendige elastiske 

manchetter
 - Tovejslynlås i front under storm overfald 

med vandfang
 - Lynlåslommer med nøglestrop 
 - 1 indvendig lomme med lynlås

KVALITET
Yderstof: 100 % polyester, strukturvævet, 
lamineret og med vandafvisende overflade 
(DWR) behandlet med BIONIC-FINISH®ECO.
Fór: 100 % polyester
Membran: PU
Produktvægt: 950 g i str. L

Produktet er certificeret OEKO-TEX® STANDARD 100

PRODUKTEGENSKABER
Tape:
Vandsøjletryk:
Åndbarhed:
Vindbeskyttelse:
Størrelser:
Farve:

Fuldt tapede sømme
20.000 mm
8.000 g/m2/24t
4 / 5
XS-6XL, damepasform
Red 4000

CARE
Maskinvask ved 40° grader. Tåler tørretumbling 
ved lav temperatur. BIONIC-FINISH®ECO dwr 
reaktiveres i varmeskab eller i tumbler.
Jakken er egnet til industriel vask.

LOGO-EGNET
Indvendig lynlås til brug i forbindelse med 
påtrykning af logo.

Vindtæt, vandtæt og åndbar dame skaljakke med ekstra lynlåse til at ilyne en inderjakke.

Ideel som 3-i-1 jakke med flere kombinationsmuligheder.

Zip-in tilkøb: Quiltet jakke dame model 5200, Fleecejakke dame model 5400 samt Pile jakke dame 
model 4800 kan i lynes.

Der gives 5-års suppleringsgaranti.

             SH020 172644             
TESTEX           

99044-4  
Care skaljakke dame XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL Tolerancer

½ brystvidde under arm 49 52 55 58 61 64 70 76 82 88 ±2

½ hoftemål* 56 59 62 65 68 71 80 86 92 98 ±2

½ bundvidde 61 64 67 70 73 76 85 91 97 103 ±2

Total ryglængde fra 
skulderpunkt 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 ±1

Total længde fra midt bag 
til ærmeafslutning 81,5 83 84,5 86 87,5 89 90,5 92 93,5 95,0 ±2

* Bemærk at pasformen er løsere end en almindelig skaljakke, da der er gjort plads til at ilyne en inderjakke. 
Køb derfor en størrelse mindre, hvis du ikke ønsker en 3-i-1 jakke.

mailto:xplor%40xplor.dk?subject=
https://xplor.dk/
https://xplor.dk/shop/zip-in-skaljakke-dame-99044-4/
https://xplor.dk/shop/quiltet-jakke-dame-5200/
https://xplor.dk/shop/fleecejakke-dame-5400/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-dame-4800/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-dame-4800/

