
PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (10-Dec-2021)

DX471  -  Vesta  DX4  Baffle
Hybrid
Colectie:  DX4
Gama:  Echipamente de Lucru
Material:  100% Nailon 65g
Materiale  contrastante:   75%
poliester,  20%  raion,  5%  elastan  g
Material  umplutura:   Captuseala
interioara Insulatex 120g

Informatii despre produs
Jacheta  Buffle  DX4  încorporează  un  design
ergonomic, mapat pe corp, pentru a echilibra
izolația  și  confortul.  Panourile  căptușite
Insulatex ajută la menținerea zonei centrale a
corpului  cald,  în  timp  ce  mânecile  tricotate
asigură întindere și mișcare fără restricții. Două
buzunare  la  piept  cu  fermoar,  buzunarele
laterale și buzunarele interne oferă mult spațiu
sigur de depozitare

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
Designul cartografiat corporal-ajuta la●

cresterea libertatii de miscare

Tesetura dinamică interioară contrastantă●

Buzunare interioare pentru depozitare in●

siguranta

Buzunar pe piept cu fermoar●

Mansete elastice●

Detalii reflectorizante pentru vizibilitate●

crescută

Tiv spate curbat pentru extra protectie●

Margine cu snur ajustabil●

6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu●

Buzunare laterale cu fermoar●

Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si●

stabilitate sporita

  
Scurt Reg Tall XTall

Albastru
Metro S - XXXL

Gri Metal S - XXXL
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DX471 - Vesta DX4 Baffle Hybrid
Cod de comoditate: 6103330000

Organism de testare

Instructiuni de spalare
            

DIMENSIUNI CARTON / GREUTATE

Produs Culoare Lungime Latime Inaltime Greutatea (kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
DX471MBRL Albastru Metro 65.0 45.0 50.0 0.7600 0.1463 5036108326914 15036108815699
DX471MBRM Albastru Metro 65.0 45.0 50.0 0.7180 0.1463 5036108326921 15036108815705
DX471MBRS Albastru Metro 65.0 45.0 50.0 0.6800 0.1463 5036108326938 15036108815712
DX471MBRXL Albastru Metro 65.0 45.0 50.0 0.7690 0.1463 5036108326945 15036108815729
DX471MBRXXL Albastru Metro 65.0 45.0 50.0 0.8160 0.1463 5036108326952 15036108815736
DX471MBRXXXL Albastru Metro 65.0 45.0 50.0 0.8510 0.1463 5036108326969 15036108815743


