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DX461 - DX4 Hi-Vis Jacheta
de iarna
Colectie:  DX4
Gama:  Vizibilitate ridicată
Material:  100% poliester stretch 2
straturi,  membrană  de  transfer  PU
150D 140g
Tesatura  captuseala:   Captuseala
100% Poliester tip Pongee. 80g
Material umplutura:  Insulatex Pro:
100% Poliester 160g

Informatii despre produs
Designul dinamic "fresh" combinat cu țesătura
elastică respirabilă superioară fac din aceasta
cea  mai  dorită  jachetă  de  iarnă  hi-vis  de  pe
piață  Pachet  complet  de  caracteristici
inovatoare,  inclusiv  bandă  reflectorizantă
aplicată  la  căldură  Hi-Vis-Tex  Pro,  finisaj
rezistent la pete și ulei Texpel SOS, guler din
fleece micro periat și mâneci articulate Izolația
superioară  căptușită  „InsulatexPro”  oferă
căldură perfectă fără a adăuga greutate inutilă
Această jachetă este  garantată pentru a  face
purtătorul  să  arate  grozav,  păstrându-l  în
același  timp  în  siguranță  și  confortabil,
indiferent  de  sarcină.

Standarde
EN ISO 20471 Clasa 3
RIS 3279 TOM Numărul 2 (numai portocaliu)
EN  343  C lasa  4 :1  X  (WP  20 ,000MM,  MVP
5,000g/m2/24hrs)

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.

Vizibilitate ridicată
Gama  noastră  extinsă  de  îmbrăcăminte  de
înaltă  vizibilitate  îndeplinește  cerințe  stricte
atât  în  ceea  ce  privește  proiectarea,  cât  și
construcția, pentru a asigura conformitatea cu
cele mai recente standarde EN ISO 20471 și
ANSI. Inovatoare și tehnică, gama noastră de
înaltă vizibilitate este ideală pentru cei care nu
vor face compromisuri în ceea ce privește stilul,
confortul, protecția și performanța.

Caracteristici
Țesătură premium impermeabilă și respirabilă●

cu proprietăți mecanice de întindere

Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge●

apa de la suprafata materialului

Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură●

superioară fără a adăuga greutate inutilă

Buzunare interioare pentru depozitare in●

siguranta

Fără cusături in zona umerilor pentru o●

protecție maximă impermeabilă

Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera●

un confort sporit

Armaturi articulate pentru modelare●

suplimentară

Margine cu snur ajustabil●

Buzunar detasabil port-acte●

Buzunar interior aplicat pe piept●

Guler căptușit cu fleece pentru a reține●

căldura și a crește căldura

  
Scurt Reg Tall XTall

Portocaliu/N
egru 4XL - XXXL

Galben/Negr
u 4XL - XXXL
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DX461 - DX4 Hi-Vis Jacheta de iarna
Cod de comoditate: 6201409019

Organism de testare

Instructiuni de spalare
              

DIMENSIUNI CARTON / GREUTATE

Produs Culoare Lungime Latime Inaltime Greutatea (kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
DX461OBR4XL Orange/Negru 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 15036108856913
DX461OBRL Orange/Negru 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 15036108846976
DX461OBRM Orange/Negru 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 15036108846983
DX461OBRS Orange/Negru 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 15036108846990
DX461OBRXL Orange/Negru 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 15036108847003
DX461OBRXXL Orange/Negru 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 15036108847010
DX461OBRXXXL Orange/Negru 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 15036108847027


