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DX441 - Pantaloni cu pieptar
gama DX4
Colectie:  DX4
Gama:  Echipamente de Lucru
Material:   Kingsmill  Polyester
Stretch:  93%  Poliester,  7%  Elastan
270g
Materiale contrastante:   Kingsmill
Poly-cotton  Stretch:  65%  poliester,
35%  bumbac  tesetura  dreapta
durabila  g

Informatii despre produs
Pantalonii de service DX4 sunt proiectați în mod
express pentru confort, flexibilitate și protecție
excepționale.  Confecționat  cu  țesături  stretch
4X dinamice, care asigură o mai mare ușurință
în mișcare Produs cu mai multe caracteristici
inovatoare,  inclusiv  panouri  de  contrast,
garni tur i  ref lector izante ,  buzunare
multifuncționale,  tivuri  extensibile,  buzunare
reglabile pre-îndoite pentru genunchi și curele
de umăr reglabile. Pantalonii au o talie în spate
înaltă, cu elastic lateral, asigurând protecție în
toate pozițiile de lucru

Standarde
EN 14404:2004+A1:2010 Tip 2 Nivel 0 (atunci cand
este folosit in combinatie cu S156)

DX4
Extindeți-vă  limitele  cu  cea  mai  dinamică
colecție  de  haine  de  muncă  Portwest  încă.
Aceasta vine cu multe inovații inteligente care
vor  asigura  utilizatorului  confort  și  eficiență
maximă.  Colecția  DX4  ™  combină  țesături
elastice  de  înaltă  performanță  cu  panouri
robuste  oxford  pentru  a  oferi  o  ușurință  de
mișcare  și  o  flexibilitate  supremă.  Ceea  ce
definește această nouă colecție sunt modelele
de  ultimă  generație  care  permit  o  trecere
completă de la ținuta de lucru, la o ținuta de
timp liber.

Echipamente de Lucru
Colecțiile  de  îmbrăcăminte  de  lucru  oferă  o
gamă  de  modele  și  caracteristici  potrivite
pentru multe utilizări . Doar tesaturi de cea mai
bună calitate  și  tehnici  de fabricatie,  au fost
folosite pentru a garanta confort și siguranță.
Testate  pentru  a  rezista  la  rigorile  uzurii
obișnuite,  fiecare  îmbrăcăminte  a  fost  atent
proiectată  și  fabricată  pentru  a  asigura  o
calitate optimă la cel mai bun preț

Caracteristici
tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de●

mișcare și confort sporit

Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex●

Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate
crescută

14 buzunare pentru depozitare●

Buzunar suport rigla●

Un mod medern de Acces în partea din spate●

cu fermoar

Cusături cu triplete pentru o durabilitate●

suplimentară

Perechea gratuită de genunchere inclusă cu●

pantaloni WX3

Două buzunare pad-niveluri genunchi care●

permit două opțiuni de poziționare

Buzunar suport telefon●

Talie elastică laterală pentru un confort●

maxim al purtătorului

Dispozitiv pentru unelte pentru o depozitare●

sigura

  

Regular  31  "sau  79cm
reglabil  la  Tall  33"  sau
84cm
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DX441 - Pantaloni cu pieptar gama DX4
Cod de comoditate: 6203433100

Organism de testare

Instructiuni de spalare
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
DX441BKRXXXL Negru 65.0 45.0 36.0 1.4250 0.1053 5036108326549 15036108815323
DX441BKRL Negru 65.0 45.0 36.0 1.2860 0.1053 5036108326495 15036108815279
DX441BKRM Negru 65.0 45.0 36.0 1.1030 0.1053 5036108326501 15036108815286
DX441BKRS Negru 65.0 45.0 36.0 1.1900 0.1053 5036108326518 15036108815293
DX441BKRXL Negru 65.0 45.0 36.0 1.3420 0.1053 5036108326525 15036108815309
DX441BKRXXL Negru 65.0 45.0 36.0 1.3730 0.1053 5036108326532 15036108815316


