
Vlamvertragende en antistatische 
bodywarmer

Garnich 
2578E2EF3

De Garnich is een warme, comfortabele en ademende bodywarmer die voorzien is van een reflecterende 
FR tape op de borst zodat u goed zichtbaar bent. De waterdichte SIOPOR® buitenstof houdt u dan weer 

perfect droog. 2 zakken aan de buitenkant, 1 aan de binnenkant en 2 lussen voor gasdetectiemeters 
maken deze winddichte bodywamer af. Bovendien is hij inritsbaar in meerdere jassen.
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Vlamvertragende en 
antistatische bodywarmer
Garnich - 2578E2EF3

Europese normeringen:
 » EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 14058 : 2017 / Class 3 x x x
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Ritssluiting
 » 2 opgezette zakken met klep 

met klittenbandsluiting
 » 2 lussen voor gasdetectiemeters
 » Zonder mouwen
 » Elastisch koord in zoom
 » Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm)
 » Ruglengte 75 cm (L)

Binnenkant: 
 » Vaste vlamvertragende gewatteerde 

katoen voering
 » 1 binnenzak

Stof:
SIOPOR® Fr Ast: 100% polyester weefsel met 100% FR PU coating + AST; ± 250 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » B75 Marineblauw

In combinatie met: 
5806

I.L.S.: 
3073 – 3074 – 3085 – 7222 – 7223 – 7229 – 7237

Verpakking: 
5 stuks per doos
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