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DX470 - Kamizelka DX4
Kolekcja: DX4
Grupa produktów: Odzież robocza
Materiał  zewnętrzny:  100%  Nylon
65g
Tkanina  kontrastowa:  75%
Poliester,  20% Jedwab sztuczny,  5%
Elastan 330g
Materiał  wypełniający:  Ocieplina
Insulatex  120g

Informacja o produkcie
Kamizelka przeciwdeszczowa DX4 wykorzystuje
design  w  kształcie  ludzkiego  ciała,  aby
zrównoważyć  znakomitą  izolację  ze  swobodą
ruchów.  Twarde  nylonowe  panele  przednie  i
tylne są  wyściełane materiałem Insulatex aby
utrzymać  ciepło.  Dwie  zapinane  na  zamek
kieszenie na klatce piersiowej, boczne kieszenie
zewnętrzne i kieszenie wewnętrzne zapewniają
bezpieczne  miejsce  do  przechowywania
narzędzi  i  rzeczy  osobistych

DX4
Ta współczesna kolekcja odzieży roboczej łączy
w sobie wszystkie cechy techniczne wymagane
o d  n o w o c z e s n e j  o d z i e ż y  z  w i e l o m a
interesującymi  innowacjami,  które  zapewniają
użytkownikowi  maksymalną  funkcjonalność  i
stylowy  wygląd.  Kolekcja  DX4™  łączy
wysokowydajne elastyczne tkaniny z solidnymi
panelami  oxford,  aby  zapewnić  niezrównaną
łatwość poruszania się z trwałością i najwyższą
swobodą ruchów. To, co definiuje tę kolekcję, to
najnowocześniejszy  design  pozwalający  na  jej
używanie zarówno w czasie pracy, jak i w czasie
wolnym.

Odzież robocza
Kolekc ja  odz ieży  robocze j  Portwest
charakteryzuje się dużą różnorodnością tkanin i
stylizacji.  Do  jej  produkcji  zastosowano
wyłącznie  najlepsze  materiały.  Odpowiada  na
potrzeby  każdego  użytkownika  i  każdego
rodzaju  pracy.  Gwarantuje  komfort  w  czasie
długotrwałego  wysiłku.  Posiada  doskonałą
relację  ceny  do  jakości.

Cechy
Dopasowany do ciała design znacząco●

podwyższa komfort i swobodę ruchów

Dynamiczny kontrast dzięki tkaninie●

wewnętrznej

6 obszernych kieszeni●

Ten produkt kolekcji DX4 jest dostarczany z●

darmowym notesem

Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na●

zamek

Bezpieczne kieszenie wewnętrzne●

Ochrona podbródka zwiększa komfort●

Odblaskowa lamówka zapewnia lepszą●

widoczność

  
Short Reg Tall XTall

Szary
metaliczny S - 3XL

Niebieski
Metro S - 3XL
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DX470 - Kamizelka DX4
Kod produktu: 6103330000

Laboratorium badawcze

Konserwacja
            

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja Kolor Dł Szer Wys Waga (Kg) Sześcienny (m3) EAN13 DUN14
DX470MBRL Niebieski 65.0 45.0 36.0 0.5670 0.1053 5036108326792 15036108815576
DX470MBRM Niebieski 65.0 45.0 36.0 0.5440 0.1053 5036108326808 15036108815583
DX470MBRS Niebieski 65.0 45.0 36.0 0.5300 0.1053 5036108326815 15036108815590
DX470MBRXL Niebieski 65.0 45.0 36.0 0.5760 0.1053 5036108326822 15036108815606
DX470MBRXXL Niebieski 65.0 45.0 36.0 0.6170 0.1053 5036108326839 15036108815613
DX470MBRXXXL Niebieski 65.0 45.0 36.0 0.6470 0.1053 5036108326846 15036108815620


