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MOD-COM-13.00

- Parka Alta Visibilidade

- Desenhada para manter o utilizador visível, seguro e seco em condições de mau 

tempo. É extremamente prática e impermeável.

- À prova de água com costuras seladas evitando a penetração de água.

- Acabamento de tecido extremamente resistente à água

- 2 bolsos para armazenamento seguro.

- Capuz com cordão e bainha para um ajuste seguro e confortável.

- Punhos elásticos internos.

- Parte traseira ventilada e ilhoses para maior respirabilidade e conforto.

- Fitas reflectoras para maior visibilidade sobre os ombros, em torno do tronco e em 

torno de cada manga.

- Revestimento de PVC 

- Tecido com classificação de 40+ UPF para bloquear 98% dos raios UV

- Pode ser perfeitamente combinado com a calça de alta visibilidade (Ref.: 92900 e 

92900L).

- Esta peça pode ser facilmente enrolada e guardada quando não estiver a ser 

utilizada.

- Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL e 6XL.

- EN ISO 20471 Classe 3

- EN 343 Classe 3:1 X WP 5,000mm
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Parka Alta Visibilidade

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

- Recomendado para trabalhos onde seja 

necessário visualizar a presença do 

usuário, com o fim de este ser detectado em 

situações de risco, e também para o 

proteger em situações de intempéries.

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- Composição:

- 100% Poliéster, 190T, Revestido com PVC 

200gr

- Escapulário: Malha 100% poliéster, 60gr.

Personalização

- Amarelo

- Laranja

Gama de Cores

- De acordo com o pedido do Cliente e em 
conformidade das possibilidades técnicas 
de aplicação.
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