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LW22 - Lékařská těhotenská tunika
Kolekce:  Dámské pracovní oděvy
Řada:  Pracovní oděvy
Vnější karton:  24

Informace o produktu
Svěží nový vzhled a lichotivý těhotenský střih pro naši novou řadu tunik pro
lékařský  a  kosmetický  svět.  Pohodlí  tohoto  oděvu  přináší  nová  lehká
strečová tkanina a akční záda, takže se s vámi může hýbat a na konci
dlouhého dne stále vypadat skvěle.

Dámské pracovní oděvy
Tato exkluzivní řada dámského pracovního oblečení je navržena pro pohodlí
a styl. Vysoce kvalitní Kingsmill materiál dobře vypadá, drží barvu a tvar i
po  opakovaném  praní,  což  je  předpokladem  pro  dlouhou  životnost.
Praktické funkce, jako je kapsa na nůžky, poutko na klíčenku a akce zpět,
přispívají k funkční přitažlivosti těchto univerzálních oděvů.

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
Dvoucestná keprová strečová látka pro snadný pohyb a větší pohodlí●

Skrytá přední část pro snadný přístup●

4 kapsy pro uložení věcí●

Skrytá kapsa na nůžky●

D-koružek na klíče nebo ID kartu●

Zádový sklad pro volnost pohybu●

Dámský střih●

Nový vzhled●
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LW22 - Lékařská těhotenská tunika
Komoditní kód: 6204331000

Zkušební organizace

Péče o prádlo
            

ROZMěRY KARTONU/HMOTNOST

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
LW22WHRS Bila 43.0 28.0 35.0 0.9990 0.0421 5036108360208 15036108848857
LW22WHRM Bila 43.0 28.0 35.0 0.9990 0.0421 5036108360192 15036108848840
LW22WHRL Bila 43.0 28.0 35.0 0.9990 0.0421 5036108360185 15036108848833
LW22WHRXL Bila 43.0 28.0 35.0 0.9990 0.0421 5036108360215 15036108848864
LW22WHRXXL Bila 43.0 28.0 35.0 0.9990 0.0421 5036108360222 15036108848871
LW22WHRXXXL Bila 43.0 28.0 35.0 0.9990 0.0421 5036108360239 15036108848888


