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DX460 - DX4 zimní bunda
Kolekce:  DX4
Řada:  Pracovní oděvy
Vnější karton:  18

Informace o produktu
Zimní bunda DX4 využívá dynamickou strečovou a vysoce izolační tkaninu,
která  zaručuje  teplo  a  pohodlí.  Ergonomický  profil  a  raglánové  rukávy
umožňují neomezený rozsah pohybu a větší volnost pohybu. Delší délka zad,
větrné  manžety  a  nastavitelná  kapuce  poskytují  zvláštní  ochranu  proti
prvkům.

DX4
Rozšiřte své limity nejdynamičtější kolekcí pracovních oděvů Portwest. Tato
moderní kolekce kombinuje všechny technické vlastnosti požadované pro
moderní  pracovní  oděvy,  s  mnoha chytrými  inovacemi,  které  zajistí,  že
uživatel  dosáhne  maximální  funkce  a  stylu.  Kolekce  DX4™  kombinuje
vysoce výkonné střečové tkaniny s robustními oxford panely, které poskytují
bezkonkurenční snadnost pohybu a nejvyšší flexibilitu. To, co definuje tuto
kolekci,  jsou špičkové designy, které umožňují  plný přechod z práce na
volnočasové aktivity.

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.

Normy
EN 343 Třída 3:1 X (WP 5,000mm)

Části
Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.●

Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu●

Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí●

pro pohodlné nošení●

Zakřivený zadní lem pro větší ochranu●

Reflexní lemování pro lepší viditelnost●

Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu●

Nastavitelné manžety na suchý zip●

Kapsa na hrudi na zip●

Podlepené švy poskytují zvýšenou ochranu●

5 kapes pro bezpečné uložení●

  
Řada

Cerna S - XXXL
Modra Metro S - XXXL
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DX460 - DX4 zimní bunda
Komoditní kód: 6210200010

Zkušební organizace

Péče o prádlo
            

ROZMěRY KARTONU/HMOTNOST

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
DX460BKRL Cerna 60.0 40.0 47.0 1.0490 0.1128 15036108815453
DX460BKRM Cerna 60.0 40.0 47.0 1.0190 0.1128 15036108815460
DX460BKRS Cerna 60.0 40.0 47.0 0.9850 0.1128 15036108815477
DX460BKRXL Cerna 65.0 42.0 49.0 1.1000 0.1338 15036108815484
DX460BKRXXL Cerna 65.0 42.0 49.0 1.1460 0.1338 15036108815491
DX460BKRXXXL Cerna 65.0 42.0 49.0 1.1940 0.1338 15036108815507


