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DX460 - DX4 Jacheta Iarna
Colectie:  DX4
Gama:  Echipamente de Lucru
Pachet exterior:  18

Informatii despre produs
Jacheta  de  iarna  DX4  utilizeaza  o  tesatura  dinamica  si  izolanta  care
garanteaza  caldura  si  confort.  Profilul  ergonomic  și  manecile  reglabile
permit o libertate de mișcare mare. Lungimea mai lunga in zona spatelui,
mansetele elastice si o gluga ascunsa ofera o protectie suplimentara .

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

Standarde
EN 343 Clasa 3:1 X (WP 5,000mm)

Caracteristici
Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata●

materialului

Captusit integral pentru a capta caldura●

Buzunar interior pentru depozitare in siguranta●

Manseta tricotata cu uscare rapida pentru un confort sporit●

Tiv spate curbat pentru extra protectie●

Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută●

Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare●

Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta●

Buzunar pe piept cu fermoar●

Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .●

5 buzunare pentru depozitare●

  
Gama

Negru S - XXXL
Albastru Metro S - XXXL
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DX460 - DX4 Jacheta Iarna
Cod de comoditate: 6210200000

Organism de testare

Instructiuni de spalare
            

DIMENSIUNI CARTON / GREUTATE

Produs Culoare Lungime Latime Inaltime Greutatea (kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
DX460BKRL Negru 60.0 40.0 47.0 1.0490 0.1128 5036108326679 15036108815453
DX460BKRM Negru 60.0 40.0 47.0 1.0190 0.1128 5036108326686 15036108815460
DX460BKRS Negru 60.0 40.0 47.0 0.9850 0.1128 5036108326693 15036108815477
DX460BKRXL Negru 65.0 42.0 49.0 1.1000 0.1338 5036108326709 15036108815484
DX460BKRXXL Negru 65.0 42.0 49.0 1.1460 0.1338 5036108326716 15036108815491
DX460BKRXXXL Negru 65.0 42.0 49.0 1.1940 0.1338 5036108326723 15036108815507


