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K X 3 6 1  -  K X 3  J a c h e t a
Bomber
Colectie:  KX3
Gama:   P ro tec ț i e  împo t r i va
intemperii lor
Material:  Poliester 100% 175g
Tesatura  captuseala:   100%
Poliester,  190T  Tafetta  52g

Informatii despre produs
Design  contemporan  si  robust,  protecția
impermeabilă  completă  și  durabilitatea
remarcabilă fac ca aceasta jacheta să fie ideala
pentru  medii  de  lucru  severe  în  aer  liber.
Jacheta cu lungime mai mică stă confortabil pe
șolduri pentru a oferi o ușurință excelentă de
mișcare, menținându-vă în același timp cald și
uscat.  Manșetele  tricotate  și  tivul  ajuta  la
mentinerea căldurii intre haina si corp.

Standarde
EN  343  C lasa  3 :2  X  (WP  10 ,000mm,  MVP
2,800g/m2/24hr)

KX3
Portwest  KX3  ™  este  o  linie  superioară  de
îmbrăcăminte  orientată  spre  tendințe,  care
combină  construcția  de  calitate  la  cele  mai
înalte  standarde  și  țesături  tehnice.  Punctele
forte  din  această  colecție  sunt:  rezistența  la
frecare,  gestionarea  umidității  și  țesăturile
întinse  pentru  o  flexibilitate  sporită.  Toate
hainele din gama KX3 au fost proiectate să se
completeze și să se asorteze perfect. O soluție
perfectă  pentru  îmbrăcăminte  de  lucru
modernă.

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
Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge●

apa de la suprafata materialului

Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care●

previn penetrarea apei

Buzunare laterale cu fermoar●

Buzunar pentru telefon●

Manșete interioare striate pentru căldură și●

confort

Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și●

confortabilă

Acces de imprimare pentru branding●

corporativ

7 buzunare pentru depozitare●

Model nou●

  
Scurt Reg Tall XTall

Negru S -
XXXL
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KX361 - KX3 Jacheta Bomber
Cod de comoditate: 6210200000

Organism de testare

Instructiuni de spalare
            

DIMENSIUNI CARTON / GREUTATE

Produs Culoare Lungime Latime Inaltime Greutatea (kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
KX361BKRL Negru 65.0 40.0 33.0 0.9990 0.0858 5036108354603 15036108843159
KX361BKRM Negru 65.0 40.0 33.0 0.9990 0.0858 5036108354610 15036108843166
KX361BKRS Negru 65.0 40.0 33.0 0.9990 0.0858 5036108354627 15036108843173
KX361BKRXL Negru 65.0 40.0 33.0 0.9990 0.0858 5036108354634 15036108843180
KX361BKRXXL Negru 65.0 40.0 33.0 0.9990 0.0858 5036108354641 15036108843197
KX361BKRXXXL Negru 65.0 40.0 33.0 0.9990 0.0858 5036108354658 15036108843203


