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TK21 - Dámský softshell Print & Promo
(2L)
Kolekce:  Softshellové oblečení do deště
Řada:  Ochrana za každého počasí
Vnější karton:  24

Informace o produktu
Softshell Print & Promo je vynikající volbou pro firemní nošení, protože je
ideální pro tisk a výšivku. Tato dvouvrstvá softshelová tkanina s elastickým
vláknem je potažena rounem pro větší teplo a zároveň umožňuje snadný
pohyb. Obsahuje dvě spodní vnější přední kapsy na zip, dvě vnitřní kapsy a
ochranu před vnitřním zipem.

Softshellové oblečení do deště
Technické  a  inovativní  měkké  skořápky  Technik  používají  pohodlné
strečové  tkaniny  a  pevně  vrstvené  vazby,  které  nabízejí  pokročilé
vodotěsné,  větruodolné  a  prodyšné  vlastnosti.  Sofistikovanost  Technik
poskytuje 100% nepromokavý oděv s nepřekonatelnou pevností a pohodlím
a současně si zachovává výjimečnou poddajnost.

Ochrana za každého počasí
Portwest ochrana za každého počasí je navržena z výjimečných tkanin a
designu, což umožňuje snadný přechod mezi prací a volným časem. Každý
oděv byl testován, aby odolal nástrahám každodenního nošení a byl navržen
a vyroben z  materiálů nejvyšší  kvality  a  nejmodernějších konstrukčních
technik, aby byla zajištěna úplná spokojenost s opotřebením po opotřebení.

Části
Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě●

Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.●

Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm●

Kapsy na zip●

Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci●

2 vrstvy●

2 kapsy pro bezpečné uložení věcí●

Dámský střih●

Nový vzhled●
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TK21 - Dámský softshell Print & Promo (2L)
Komoditní kód: 6202401019

Zkušební organizace

Péče o prádlo
          

ROZMěRY KARTONU/HMOTNOST

Kód zboží Barva délka šířka výška Hmotnost (kg) m3 (m3) EAN13 DUN14
TK21AQRXS Aqua 65.0 40.0 40.0 0.9990 0.1040 5036108362349 15036108851376
TK21AQRS Aqua 65.0 40.0 40.0 0.9990 0.1040 5036108362325 15036108851352
TK21AQRM Aqua 65.0 40.0 40.0 0.9990 0.1040 5036108362318 15036108851345
TK21AQRL Aqua 65.0 40.0 40.0 0.9990 0.1040 5036108362301 15036108851338
TK21AQRXL Aqua 65.0 40.0 40.0 0.9990 0.1040 5036108362332 15036108851369
TK21AQRXXL Aqua 65.0 40.0 40.0 0.9990 0.1040 5036108362356 15036108851383


