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T704 - Ogrodniczki WX3
Kolekcja: WX3
Grupa produktów: Odzież robocza
Materiał  zewnętrzny:  Kingsmill
Canvas  280g

Informacja o produkcie
Nowocześnie  zaprojektowane  ogrodniczki
robocze  wykonane  z  przyjemnej,  ale  bardzo
mocnej  tkaniny  poliestrowo-bawełnianej.
Posiadają  potrójne  przeszycia.  Są  bardzo
komfortowe w użytkowaniu dzięki elastycznym
panelom. Posiadają uformowane okolice kolan,
wzmocnienia w kroku, regulacje długości oraz
liczne obszerne kieszenie na telefon, narzędzia,
długopis i rzeczy osobiste.

Normy
EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 ( Level 0 (When used
in combination with S156))

WX3
Nowoczesna  odzież  robocza  Portwest  WX3™
oferuje doskonały balans pomiędzy komfortem,
wszechstronnością i estetyką. Produkty zostały
zaprojektowane  zgodnie  z  najwyższymi
standardami i są znakomitym rozwiązaniem dla
codziennej  aktywności  oraz w czasie pracy w
t r u d n y c h  w a r u n k a c h .  W y k o n a n a  z
najnowocześniejszych  tkanin  gwarantuje
odporność  na  przetarcie  i  wyjątkowy komfort
przez cały dzień. Innowacyjne rozwiązania przy
zapięciach i na kieszeniach umożliwiają bardzo
dobre dopasowanie i bezpieczeństwo.

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
Współczesny bardzo ergonomiczny design●

Trwałe, ale miękkie płótno poliestrowo-●

bawełniane oferujące wyjątkowy komfort
użytkowania

Elastyczne panele w kluczowych miejscach●

podwyższają komfort użytkowania i swobodę
ruchów

Nowoczesny dostęp z boku zapinany na zamek●

i napę

Regulowana długość nogawki dla osób o●

różnym wzroście

Dwie dwuwarstwowe kieszenie na nakolanniki●

umożliwiające ich wkładanie na 2 sposoby

Te spodnie oferujemy z parą nakolanników w●

cenie

Potrójne przeszycia umożliwiające długi okres●

użytkowania

Tkanina stretch oferujaca najwyższą swobodę●

ruchów

11 obszernych kieszeni●

  

Regular  31"  -  79  cm z
m o ż l i w o ś c i ą
przedłużenia do Tall 33"
- 84 cm
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T704 - Ogrodniczki WX3
Kod produktu: 6203433100

Laboratorium badawcze

Konserwacja
            

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja Kolor Dł Szer Wys Waga (Kg) Sześcienny (m3) EAN13 DUN14
T704PBRS Bladoniebieski 65.0 45.0 36.0 1.2210 0.1053 5036108301225 15036108790743
T704PBRM Bladoniebieski 65.0 45.0 36.0 1.2510 0.1053 5036108301218 15036108790736
T704PBRL Bladoniebieski 65.0 45.0 36.0 1.2790 0.1053 5036108301201 15036108790729
T704PBRXL Bladoniebieski 65.0 45.0 36.0 1.3170 0.1053 5036108301232 15036108790750
T704PBRXXL Bladoniebieski 65.0 45.0 36.0 1.3480 0.1053 5036108301249 15036108790767
T704PBRXXXL Bladoniebieski 65.0 45.0 36.0 1.3840 0.1053 5036108301256 15036108790774


