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T831 - Fleece KX3 Technical
Kolekce:  KX3
Řada:  Pracovní oděvy
Vrchní tkanina:  80% Polyester, 20%
Rayon 330g

Informace o produktu
Fleece  KX3  Technical  je  vyrobena  z  naší
jedinečné  a  vysoce  inovativní  dvouvrstvé
tkaniny,  která  poskytuje  jemnější  pocit.  Tato
bunda  nabízí  vynikající  výkon  a  zároveň  je
neuvěřitelně pohodlná. Kapsy na přední straně
jsou  ideální  pro  zahřátí  rukou.  Pro  snadnou
integraci  firemní  barvy  jsou  dodávány
vyměnitelné  zipy  v  modrém,  červeném  a
limetkově zeleném provedení.

KX3
Portwest  KX3™ je  vynikající  řada  trendových
oděvů  kombinujících  kvalitní  konstrukci  s
nejvyššími standardy a technickými tkaninami.
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.  Každý  oděv  byl  testován,  aby  odolal
nástrahám každodenního nošení  a  byl  pečlivě
navržen  a  vyroben  tak,  aby  byla  zajištěna
optimální kvalita za nejlepší cenu.

Části
Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v●

teple a v suchu

Dynamická vnitřní kontrastní látka●

Současný design s čistými liniemi●

Kapsa klokanka pro uložení věcí●

Přední zip usnadňuje přístup●

Vyměnitelné stahováky zipu v modré, červené●

a zelené barvě jsou dodávány pro snadnou
integraci firemních barev

2 kapsy pro bezpečné uložení věcí●

Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným●

vlivům

Ideální jako firemní oblečení a pro●

personalizaci

  
Zkrácené* Normal* Prodloužené

*
Extra

prodloužené
Cerna S - XXXL
Seda S - XXXL
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T831 - Fleece KX3 Technical
Komoditní kód: 6103330000

Zkušební organizace

Péče o prádlo
          

ROZMěRY KARTONU/HMOTNOST

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
T831BKRS Cerna 65.0 40.0 60.0 0.5500 0.1560 15036108788870
T831BKRM Cerna 65.0 40.0 60.0 0.5750 0.1560 15036108788863
T831BKRL Cerna 65.0 40.0 60.0 0.6030 0.1560 15036108788856
T831BKRXL Cerna 65.0 40.0 60.0 0.6600 0.1560 15036108788887
T831BKRXXL Cerna 65.0 40.0 60.0 0.6850 0.1560 15036108788894
T831BKRXXXL Cerna 65.0 40.0 60.0 0.7080 0.1560 15036108788900


