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Model 99084 
Mono parka skaljakke dame - navy

DETALJER
 - Reflekser på hætte som er synlige uanset 

position af hætte
 - Hætte kan gemmes væk i krave
 - Elastisk snøre med snorstopper
 - Chin protect på top af lynlås
 - Integrerbar hætte i kravens forkant
 - Stormflap under lynlås med refleks
 - Bærestykke med plads til logo
 - Stort areal med plads til logo på ryg
 - Brystlomme i vandtæt materiale
 - Ventilation med lynlås og net
 - Formskåret raglanærme for bedre pasform
 - Indvendig justerbar talje
 - Overdækket lynlåslomme
 - Indvendig ID strop under bærestykke 
 - Easy-grip zipper pullere på lynlåse
 - Justerbar manchet med plads logo
 - Indvendig elastisk manchet
 - Refleks på højre forstykke og venstre 

bagstykke ved søm
 - Indvendig vandstopper forhindrer 

optrængning

Slidstærk parka skaljakke til kvinder i genanvendt polyester. Jakken er designet til at indgå i 
den cirkulære tekstilindustri, hvor produktet ved endt levetid skal kunne videreforarbejdes til 
genanvendelse.

Vandtæt, vindtæt og åndbar skaljakke, certificeret OEKO-TEX® STANDARD 100 og med flourfri, 
vandafvisende overflade.

Flere reflekser med ideel placering i forhold til trafiksikkerhed og mulighed for tilkøb af ekstra reflekser. 
Inderjakker som kan ilynes: Pile jakke model 4800, quiltet jakke model 5200 og fl eecejakke model 
5400. Der gives 5-års suppleringsgaranti.

LOGO-EGNET
Jakken er logo-egnet.

99084 
Mono skalparka 
dame

XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL Tolerancer

½ Brystvidde 47 50 53 56 59 62 65 71 77 83 89 ±2

½ Taljevidde 50 53 56 59 62 66 68 74 80 86 92 ±2

Ryglængde 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 ±2

½ Bundvidde 58 61 64 67 70 73 76 82 88 94 100 ±2

Ærmelængde midt 
bag til ærmekant 82,5 84 85,5 87 88,5 90 91,5 93 94,5 96 97,5 ±2

KVALITET
Yderstof: 100 % genanvendt polyester, 
GRS-certificeret, 110 g/m2, lamineret og med 
vandafvisende overflade behandlet med 
BIONIC-FINISH®ECO
Fór: 100 % polyester 
Membran: 100 % genanvendt polyester, 
GRS-certificeret
Produktvægt: 750 g i str. L

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

Fuldt tapede sømme
15.000 mm
8.000 g/m2/24t
5 / 5
XXS-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.
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