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S507 - Jacheta Argo 3-in-1.
Colectie:  TK2™ Breathable
Gama:   P ro tec ț i e  împo t r i va
intemperii lor
Material:   100%  Poliester,  Strat
Superior  PU  135g
Tesatura captuseala:   Corp:  100%
Polyester  MeshGluga,  Partea
inferioara si Manecile: 100% Polyester
Taffetta 190T
Material  Detasabil:   Fleece  100%
Poliester, Strat superior Anti-Agatare
260g

Informatii despre produs
Combinand  functionalitatea  cu  designul
modern, aceasta jacheta 3-in-1 ofera protectie
impermeabila,  rezistenta impotriva vantului  si
resp irab i l i ta te .  Adaptab i la  tuturor
anotimpurilor,  jacheta  Argo  include  fleeceul
interior care poate fi folosit separat in conditii
de  frig  dar  pe  vreme uscata.  Caracteristicile
includ gluga impachetabila, acces personalizare
si  7  buzunare  ample  inclusiv  buzunare  cu
fermoar  atat  pe  jacheta  exterioara  cat  si  pe
fleeceul interior

Standarde
E N  3 4 3  C l a s a  3 : 3  X  ( W P  5 , 0 0 0 m m ,  M V P
18 ,000g /m2 /24hr )

TK2™ Breathable
Colecția de Jachete TK2 ™ de la Portwest oferă
performanțe  maxime impermeabile,  rezistente
la vânt și respirabile. Stilul clasic combinat cu
un  accesorii  moderne  fac  din  aceste  jachete
alegerea  perfectă  pentru  îmbrăcămintea
folosită  în  corporații.  Căptușeala  de  fleece și
îmbrăcămintea detașabilă asigură utilizatorului
un confort deosebit atât pe vreme calduroasă
cat si pe vreme rece.

P r o t e c ț i e  î m p o t r i v a
intemperiilor
Protecția împotriva intemperiilor Portwest este
proiectată cu țesături  și  modele excepționale,
permițând  o  tranziție  ușoară  între  muncă  și
timp  liber.  Testată  pentru  a  rezista  rigorilor
uzurii de zi cu zi, fiecare piesă vestimentară a
fost proiectată și fabricată folosind materiale de
cea mai bună calitate și tehnici de construcție
de  înaltă  tehnologie  pentru  a  asigura  o
satisfacție totală cu uzura după uzură.

Caracteristici
Jacheta 3-in-1 respirabila, rezistenta la apa si●

vant.

Fleece interactiv care poate fi purtat ca o●

jachetă separată pentru utilizare multiplă

Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare●

corecta

Margine cu snur ajustabil●

Clapetă de furtună în față pentru a proteja●

împotriva furtună

Buzunar interior aplicat pe piept●

Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge●

apa de la suprafata materialului

Tesatura respirabila ce tine umezeala departe●

de corp si ofera comfort

7 buzunare pentru depozitare●

Buzunar pentru telefon●

Acces de imprimare pentru branding●

corporativ
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S507 - Jacheta Argo 3-in-1.
Cod de comoditate: 6201409019

Organism de testare

Instructiuni de spalare
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
S507BKRS Negru 65.0 45.0 43.0 1.1100 0.1258 5036108272433 15036108762290
S507BKRM Negru 65.0 45.0 43.0 1.1600 0.1258 5036108272426 15036108762283
S507BKRL Negru 65.0 45.0 43.0 1.2000 0.1258 5036108272419 15036108762276
S507BKRXL Negru 65.0 45.0 43.0 1.2500 0.1258 5036108272440 15036108762306
S507BKRXXL Negru 65.0 45.0 43.0 1.3200 0.1258 5036108272457 15036108762313
S507BKRXXXL Negru 65.0 45.0 43.0 1.3600 0.1258 5036108272464 15036108762320


