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Model 99190
Regnfrakke, unisex - navy

Web link

Regnfrakke med reflekser i høj kvalitet til kraftig og vedvarende regn.

Regnfrakken har et stilrent design og er lavet i et utroligt let, blødt og smidigt materiale, der giver god 
bevægelighed og beskyttelse mod vind og vejr.

Frakken er en lang unisex model der går ned midt på lårene, så den er velegnet til f.eks. at cykle i.

DETALJER
 - Hætte i kraven
 - Tovejs lynlås
 - Ventilations pit på ryggen og i ærmegab
 - Store lynlås brystlommer
 - Store cargo lommer med reflekser
 - Refleks på ryg
 - Justerbar ærmeafslutning
 - Indvendig side er lys på lyse farver og sort 

på mørke

KVALITET
50 % polyester, 50 % PU 170g/m
Alle sømme er svejsede
Produktvægt: 650 g i str. L
OEKO-TEX® certificeret metervare

PRODUKTEGENSKABER
Vandsøjletryk:
Åndbarhed:
Vindbeskyttelse:
Størrelser:
Farve:

10.000 mm
Lav
4 / 5
XS-6XL, regular fit
Navy 5000

CARE
Maskinvask ved 30° grader på skåneprogram. 
Vaskes uden vaskemiddel og softners.

LOGO-EGNET
Regnfrakken er logo-egnet.

99190 
Regnfrakke, unisex XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL Tolerancer

½ Brystvidde 56,5 59 63 65,5 70 73 76 79 82 85 ±2

Ryglængde 85 85 85 87 87 90 90 90 92 92 ±2

Ærmelængde 77 78 79 81 84 85 86 87 88 89 ±2

mailto:xplor%40xplor.dk?subject=
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https://xplor.dk/shop/regnjakke-unisex-99190/


© 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 99190
Regnfrakke, unisex - rød

Web link

99190 
Regnfrakke, unisex XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL Tolerancer

½ Brystvidde 56,5 59 63 65,5 70 73 76 79 82 85 ±2

Ryglængde 85 85 85 87 87 90 90 90 92 92 ±2

Ærmelængde 77 78 79 81 84 85 86 87 88 89 ±2

Regnfrakke med reflekser i høj kvalitet til kraftig og vedvarende regn.

Regnfrakken har et stilrent design og er lavet i et utroligt let, blødt og smidigt materiale, der giver god 
bevægelighed og beskyttelse mod vind og vejr.

Frakken er en lang unisex model der går ned midt på lårene, så den er velegnet til f.eks. at cykle i.

DETALJER
 - Hætte i kraven
 - Tovejs lynlås
 - Ventilations pit på ryggen og i ærmegab
 - Store lynlås brystlommer
 - Store cargo lommer med reflekser
 - Refleks på ryg
 - Justerbar ærmeafslutning
 - Indvendig side er lys på lyse farver og sort 

på mørke

KVALITET
50 % polyester, 50 % PU 170g/m
Alle sømme er svejsede
Produktvægt: 650 g i str. L
OEKO-TEX® certificeret metervare

PRODUKTEGENSKABER
Vandsøjletryk:
Åndbarhed:
Vindbeskyttelse:
Størrelser:
Farve:

10.000 mm
Lav
4 / 5
XS-6XL, regular fit
Red 4000

CARE
Maskinvask ved 30° grader på skåneprogram. 
Vaskes uden vaskemiddel og softners.

LOGO-EGNET
Regnfrakken er logo-egnet.
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