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KX362  -  KX3  Softshell  cu
Glugă (3L)
Colectie:  KX3
Gama:   P ro tec ț i e  împo t r i va
intemperii lor
Material:  92% poliester, 8% elastan,
laminat la 100% poliester Micro Polar
Fleece 310g

Informatii despre produs
Jacheta KX3 Softshell cu Glugă este proiectată
cu  precizie  folosind  o  țesătură  revoluționară
respirabilă, impermeabilă și rezistentă la vânt.
Designul  său  inspirat  de  sport  include  o
lungime mai mare a spatelui, mâneci cu formă
dinamică,  mansete  reglabile,  garnituri
reflectorizante  și  mai  multe  buzunare  sigure
pentru  depozitare  amplă.  O  alegere  ideală
pentru muncitorul modern.

Standarde
Rezistență la apă / respirabilitate (WP 8,000mm, MVP
3,000g/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
Respirabil, rezistent la vant si apa●

Tesetura durabila ce asigura durabilitate si●

rezistenta la rupere.

Design contemporan cu linii clare●

Buzunare laterale cu fermoar●

Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare●

corecta

Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a●

confortului de miscare

Prevazut cu gluga practica si in stil modern.●

Detalii reflectorizante pentru vizibilitate●

crescută

Margine cu snur ajustabil●

Tiv spate curbat pentru extra protectie●

Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc●

la toate feromarele

  
Scurt Reg Tall XTall

No
Colour

S -
XXXL

Negru S -
XXXL
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KX362 - KX3 Softshell cu Glugă (3L)
Cod de comoditate: 6103330000

Organism de testare

Instructiuni de spalare
            

DIMENSIUNI CARTON / GREUTATE

Produs Culoare Lungime Latime Inaltime Greutatea (kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
KX362BGYL Negru/Gri 65.0 40.0 47.0 0.9990 0.1222 5036108350032 15036108838667
KX362BGYM Negru/Gri 65.0 40.0 47.0 0.9990 0.1222 5036108350049 15036108838674
KX362BGYS Negru/Gri 65.0 40.0 47.0 0.9990 0.1222 5036108350056 15036108838681
KX362BGYXL Negru/Gri 65.0 40.0 47.0 0.9990 0.1222 5036108350063 15036108838698
KX362BGYXXL Negru/Gri 65.0 40.0 47.0 0.9990 0.1222 5036108350070 15036108838704
KX362BGYXXXL Negru/Gri 65.0 40.0 47.0 0.9990 0.1222 5036108350087 15036108838711


