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S887 - Bojówki Action
Kolekcja: Odzież robocza Action
Grupa produktów: Odzież robocza
Materiał  zewnętrzny:  Kingsmill
245g

Informacja o produkcie
Nasze najlepsze bojówki  obecne na rynku od
wielu lat i stale cieszące się uznaniem naszych
klientów. Ich sukces wynika z doskonałej jakości
oraz  dużej  liczby  kolorów  i  rozmiarów.
Wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej
ze  wzmocnieniami .  Pos iadają  l iczne
funkcjonalne  kieszenie  zapinane  na  zamki
błyskawiczne  oraz  kieszenie  na  nakolanniki.
Prawdziwy lider rynkowy!

Odzież robocza Action
Doskonały  komfort  i  funkcjonalność  to
podstawowe zalety produktów Action. Ta odzież
została wykonana z wysokiej jakości mieszanki
bawełny i poliestru. Posiada wiele bezpiecznych
kieszeni na zamki. Do każdego modelu spodni
można dopasować odpowiednią bluzę roboczą.

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
Trwała tkanina poliestrowo-bawełniana o●

najwyższych parametrach zapewniająca
długotrwały komfort w pracy

11 obszernych kieszeni●

Dwie kieszenie tylne zapinane na zamki●

Wygodna kieszeń na nodze●

Liczne obszerne kieszenia●

  
Short Reg Tall XTall

Szary 28 - 46 30 - 42
Granatowy 28 - 48 26 - 56 28 - 52 30 - 44
Czarny 30 - 44 26 - 56 28 - 48 30 - 44
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S887 - Bojówki Action
Kod produktu: 6203431100

Laboratorium badawcze

Konserwacja
          

US
Nadaje się do prania w wysokich temperaturach.
Prać  ciemne  kolory  oddzielnie.  Nie  wybielać.
Suszyć  w  suszarce  stosując  łagodne  programy.
Prasować  korzystając  z  niskich  parametrów
temperaturowych.

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja Kolor Dł Szer Wys Waga (Kg) Sześcienny (m3) EAN13 DUN14
S887RER32 Czerwony 43.0 28.0 40.0 0.5800 0.0482 5036108188291 15036108675026


