
PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (25-Jan-2022)

DX480 -  Základní vrstva na
zip DX4
Kolekce:  DX4
Řada:  Pracovní oděvy
Vrchní  tkanina:   92%  Nylon,  8%
Elastan 210g

Informace o produktu
Základní vrstva DX4 Hi-Vis je lehká a prodyšná,
což  napomáhá  dokonalé  regulaci  tělesné
teploty.  Vysoce  elastická,  vysoce  odolná
nylonová  tkanina  doplňuje  design  mapovaný
tělem.  Nabízí  raglánové  rukávy  pro  plynulý
pohyb a pohodlí. Celý přední zip s chráničem
brady  má  gumové  stahovák  pro  snadné
uchopení. Kapsy na ruce a na hrudi se zipem
jsou ideální pro bezpečné uložení menších věcí.

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
4cestný stretchový materiál pro volnost●

pohybu a zvýšené pohodlí

Navrženo pro aktivní vzhled●

Přední zip usnadňuje přístup●

Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí●

Elastické manžety pro bezpečné uchycení●

Smyčka na palec●

Zakřivený zadní lem pro větší ochranu●

Kapsa na hrudi na zip●

6 kapes pro uložení věcí●

Boční kapsy na zip●

Moderní design s ergonomickým střihem●
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Cerna S - XXXL
Modra
Metro S - XXXL
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DX480 - Základní vrstva na zip DX4
Komoditní kód: 6202401019

Zkušební organizace

Péče o prádlo
            

ROZMěRY KARTONU/HMOTNOST

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
DX480BKRL Cerna 65.0 40.0 28.0 0.6300 0.0728 15036108816115
DX480BKRM Cerna 65.0 40.0 28.0 0.5360 0.0728 15036108816122
DX480BKRS Cerna 65.0 40.0 28.0 0.5720 0.0728 15036108816139
DX480BKRXL Cerna 65.0 40.0 28.0 0.6810 0.0728 15036108816146
DX480BKRXXL Cerna 65.0 40.0 28.0 0.7050 0.0728 15036108816153
DX480BKRXXXL Cerna 65.0 40.0 28.0 0.7490 0.0728 15036108816160


