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T832 - KX3 bunda Baffle
Kolekce: KX3
Řada: Pracovní oděvy
Vrchní tkanina: 100% Nylon 60g
Kontrastní tkanina: 100% polyesterová útková pletenina s
kartáčovaným vnitřkem 310g
Výplňová tkanina: Podšívka Insulatex 120g
Vnější karton: 24

Informace o produktu
Speciální design a kvalitní materiály řadí tuto bundu do popředí. Tvarově
mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a volnost pohybu. Vysoce odolný
vnější nylon kombinovaný s lehkou izolací Insulatex a úpletovými rukávy
poskytuje optimální teplo a pohodlí. Dvě boční kapsy na zip a vnitřní kapsy.
Vyměnitelné zipy v modrém, červeném a limetkově zeleném provedení.

KX3
Portwest  KX3  je  vynikající  řada  trendově  orientovaných  oděvů,  které
kombinují kvalitní konstrukci s nejvyšším standardem a technickými prvky.
Klíčové charakteristiky této kolekce zahrnují odolnost proti oděru, odvod
vlhkosti,  roztažnost  a  bezproblémový  pohyb.  Všechny  oděvy  KX3  byly
navrženy tak, aby se vzájemně doplňovaly, aby bylo možné vytvořit osobní
vrstvový systém. Perfektní řešení pro moderní pracovní oděvy.

Pracovní oděvy
Řada  pracovního  oblečení  nabízí  celou  škálu  návrhů  a  příslušenství
vhodných pro různá použití. Pohodlí a bezpečnost, kvalita za dobrou cenu.

Části
Současný design s čistými liniemi●

Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost●

pohybu

Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost●

Elastický vázaný lem a manžety pro větší pohodlí a teplo●

Vyměnitelné zipy v modré, červené a zelené barvě jsou dodávány pro●

snadnou integraci firemních barev

Přední zip usnadňuje přístup●

4 kapsy pro uložení věcí●

2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení●

Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům●

  Barvy
Zkrácené* Normal* Prodloužené

*
Extra

prodloužené*
šedá/zemitá S - 3XL



Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (07-Dec-2018)

T832 - KX3 bunda Baffle
Komoditní kód: 6103330000

Zkušební organizace

Praní
          

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
T832GMRS Grey Marl 65.0 40.0 58.0 0.5330 0.1508
T832GMRM Grey Marl 65.0 40.0 58.0 0.5440 0.1508
T832GMRL Grey Marl 65.0 40.0 58.0 0.5780 0.1508
T832GMRXL Grey Marl 65.0 40.0 58.0 0.6130 0.1508
T832GMRXXL Grey Marl 65.0 40.0 58.0 0.6310 0.1508
T832GMRXXXL Grey Marl 65.0 40.0 58.0 0.6560 0.1508


