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DX441  -  DX4  pracovní
laclové  kalhoty
Kolekce:  DX4
Řada:  Pracovní oděvy
Vrchní tkanina:  Kingsmill Polyester
Stretch:  93%  polyester,  7%  Elastan
270g
Kontrastní  tkanina:   Kingsmill
Stretch:  65% polyester,  35% bavlna
Ripstop Weft Stretch g

Informace o produktu
Servisní kalhoty DX4 jsou odborně navrženy pro
výjimečné  pohodlí,  flexibilitu  a  ochranu.
Vyrobeno z dynamických 4X strečových látek,
které zajišťují větší snadnost pohybu. Vyrábí se
s  několika  inovativními  funkcemi,  včetně
kontrastního  obložení,  reflexních  lemů,
víceúčelových  kapes,  rozšiřitelných  lemů,
předem ohnutých horních nastavitelných kapes
na kolenní vycpávky a nastavitelných ramenních
popruhů.  Kalhoty  jsou  opatřeny  vysoko
položeným  zadním  pasem  s  boční  elastikou,
která  zajišťuje  ochranu  ve  všech  pracovních
polohách.

Normy
EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 úroveň 0 (Při použití v
kombinaci s S156)

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

Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro●

zvyšuje viditelnost

14 kapes pro uložení věcí●

Kapsa na metr●

Moderní boční přístup na zip a cvoček.●

Trojitě šité švy pro větší odolnost●

Kolenní vložky jsou součástí laclových kalhot●

Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě●

možnosti umístění

Kapsa na mobil●

Boční elastický pas pro maximální pohodlí●

nositele

Smyčka na opasku pro bezpečné uložení●

vašich pracovních nástrojů

  

Normální  délka  nohavic
3 1 "  n e b o  7 9 c m  a
prodloužená na Tall 33"
nebo 84cm
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DX441 - DX4 pracovní laclové kalhoty
Komoditní kód: 6203433100

Zkušební organizace

Péče o prádlo
            

ROZMěRY KARTONU/HMOTNOST

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
DX441MBRL Modra Metro 65.0 45.0 36.0 1.2860 0.1053 15036108815330
DX441MBRM Modra Metro 65.0 45.0 36.0 1.1030 0.1053 15036108815347
DX441MBRS Modra Metro 65.0 45.0 36.0 1.1900 0.1053 15036108815354
DX441MBRXL Modra Metro 65.0 45.0 36.0 1.3420 0.1053 15036108815361
DX441MBRXXL Modra Metro 65.0 45.0 36.0 1.3730 0.1053 15036108815378
DX441MBRXXXL Modra Metro 65.0 45.0 36.0 1.4250 0.1053 15036108815385


