Björnkläder

Jub jacka bomull svart
Artikelnummer: 722070499

710 kr inkl. moms och tryck

Ruff jacka i 100% bomull, bra passform. Förböjda ärmar ger dig en naturlig arbetsställning och en
mycket bra rörelsefrihet. Ärmarna dessutom förstärkta där det behövs. Justerbar både i midja och
ärmavslut. Två rejäla bröstfickor, två rymliga sidfickor , innerficka samt ficka för mobiltelefon.
Dessutom ID-kortsficka, D-ring och nyckelhållare. 350g/m². Tvätt 60°. XS-3XL

Björnkläder

Jacka 779 antiflame/antistat
Artikelnummer: 779076299

1 247,50 kr inkl. moms och tryck

Flamskyddad jacka med förböjda ärmar och justerbar nertill för bra komfort. Flera praktiska fickor,
ID-kortsficka samt löstagbart nyckelband. Inuti jackan finns en rejäl innerficka med blixtlås samt en
mobilficka. Jackan stängs med blixtlås. Material: 77% bomull/22% polyester/1% antistat, canvas, ca
370g/m². Tvätt 60°. CE: EN ISO 11612, A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, IEC 61482-2, Klass 1. XS-4XL

Björnkläder

Skjorta 953 fr basic röd
Artikelnummer: 953054825

480 kr inkl. moms och tryck

Flamskjorta med dolda tryckknappar och två praktiska bröstfickor. Material: 98% Bomull/2% Antistat.
Vikt 230 g/m². Tvätt 60°. CE: EN ISO 11612, A1, B1, C1, EN 1149-5, IEC 61482-2, Klass 1. XS-4XL

Fleeceväst
Artikelnummer: 376582

660 kr inkl. moms och tryck

Vindtät / Dragkedja upp i kragen / 2 sidfickor med dragkedja / Bröstficka med dragkedja / Innerficka /
Invändig telefonficka med hälla för öronsnäcka / Dragsko i nederkant / Förlängd rygg. Vindtät,
bondad mikrofleece och ripstop av 100% polyester. 260 g/m². XS-2XL

Jacka fleece
Artikelnummer: 376627

1 660 kr inkl. moms och tryck

WINDSTOPPER®-material, vindtät och vattenavvisande med andasfunktion / Ripstop-förstärkning på
axlar, ärmar vid krage och i nederkant / Dragkedja upp i kragen med invändig slå / Bröstficka med
dragkedja, öppning och hälla för öronsnäcka / 2 framfickor med dragkedja / Innerficka / Bandkant
med stretch i ärmslut / Tumgrepp / Dragsko i nederkant / Förlängd rygg / Reflexpasspoal vid axlar
och i nederkant / OEKO-TEX® certifierad. 100% polyester, mikrofleece, 3-lagers WINDSTOPPER®material, vindtätt och vattenavvisande material med andasfunktion. 245 g/m². XS-3XL

