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DX472  -  DX4  mikina  se
zipem
Kolekce:  DX4
Řada:  Pracovní oděvy
Vrchní tkanina:  5% Polyester, 20%
Rayon, 5% Elastan 330g

Informace o produktu
Mikina DX4 se zipem je inovativní a technická s
dvouvrstvou  tkaninou,  která  poskytuje  lehké
teplo a neomezený pohyb. Dvě kapsy na zip a
boční  vstupní  kapsy  nabízejí  dostatek
bezpečného  úložného  prostoru.  Plné  zip  na
přední straně má gumový stahovák pro snadné
uchopení a nastavitelná kapuce. Moderní volba
pro moderní pracovníky.

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.

Části
Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v●

teple a v suchu

Dynamická vnitřní kontrastní látka●

Navrženo pro aktivní vzhled●

Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí●

Kapsa na hrudi na zip●

Plynule navazující kapuce je stylová a●

praktická

6 kapes pro uložení věcí●

Boční kapsy na zip●

Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé●

uchycení

Poznámkový blok součástí oděvu DX4●

Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu●

  
Zkrácené* Normal* Prodlouže

né*
Extra

prodlouže
né

Modra
Metro S - XXXL

Metal Grey XS - XXXL
Bila S - XXXL
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DX472 - DX4 mikina se zipem
Komoditní kód: 6103330000

Zkušební organizace

Péče o prádlo
            

ROZMěRY KARTONU/HMOTNOST

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
DX472WHRL Bila 65.0 45.0 58.0 0.9330 0.1697 15036108854148
DX472WHRM Bila 65.0 45.0 58.0 0.8780 0.1697 15036108854155
DX472WHRS Bila 65.0 45.0 58.0 0.8400 0.1697 15036108854162
DX472WHRXL Bila 65.0 45.0 58.0 0.9620 0.1697 15036108854179
DX472WHRXXL Bila 65.0 45.0 58.0 1.0290 0.1697 15036108854186
DX472WHRXXXL Bila 65.0 45.0 58.0 1.0530 0.1697 15036108854193


