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PW260  -  Jacheta  de  iarnă
PW2
Colectie:  PW2
Gama:   P ro tec ț i e  împo t r i va
intemperii lor
Material:   100%  Poliester,  Fibra
Oxford  300D,  Strat  superior  din
poliuretan,  rezistent  la  pete.  100%
poliester, 300D Oxford Weave cu un
finisaj rezistent la pete, dublu acoperit
cu PU 190g
Tesatura  captuseala:   100%
Poliester,  190T  Tafetta  52g
Material  umplutura:   Corp:  100%
poliester,  190g  Mâneci:  100%
poliester,  120g

Informatii despre produs
Elegant, funcțional și durabil, jacheta de iarnă
PW2  oferă  protecție  și  căldură  în  condiții
meteorologice  extreme.  Caracteristicile  cheie
includ panouri colorate cu contrast pentru un
plus  de  stil,  glugă  detașabilă  reglabilă  și  o
mulțime de buzunare pentru depozitare.

Standarde
EN 343 Clasa 3:1 X (WP 13,000mm)
EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)

PW2
PW2™  este  cea  mai  recentă  evoluție  a
îmbrăcămintei de lucru de la Portwest. Această
colecție  versatilă  a  fost  special  concepută
pentru a  permite  suprabrandingul  și  poate  fi
ușor personalizată. Logo-urile corporative pot fi
aplicate  pe  panourile  mari  din  zonele  de
vizibilitate cheie,  ceea ce sporește identitatea
mărcii.  Designul  bicolor  este  disponibil  într-o
varietate  de  culori,  iar  modelele  slim  pot  fi
amestecate și asortate pentru a crea uniforme
din cap până în picioare.  Toate produsele au
fost  fabricate  folosind  ornamente  din  plastic
fără metal, care sunt ascunse pentru a asigura
că hainele sunt anti-zgârieturi și confortabile la
purtare.

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

Captuseala matrasata pentru izolație termică●

Fara metal 100%●

Design anti-zgârieturi fără piese metalice●

expuse

Buzunar interior aplicat pe piept●

Ideal pentru corporatii si personalizare●

Margine cu snur ajustabil●

Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care●

previn penetrarea apei

2 buzunare laterale cu fermoar●

Culori contrastante pentru un look modern●

Gluga detasabila●
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PW260 - Jacheta de iarnă PW2
Cod de comoditate: 6201139010

Organism de testare

Instructiuni de spalare
            

DIMENSIUNI CARTON / GREUTATE

Produs Culoare Lungime Latime Inaltime Greutatea (kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
PW260BZRL Negru/Zoom Gri 65.0 45.0 40.0 0.9990 0.1170 5036108353132 15036108841766
PW260BZRM Negru/Zoom Gri 65.0 45.0 40.0 0.9990 0.1170 5036108353149 15036108841773
PW260BZRS Negru/Zoom Gri 65.0 45.0 40.0 0.9990 0.1170 5036108353156 15036108841780
PW260BZRXL Negru/Zoom Gri 65.0 45.0 40.0 0.9990 0.1170 5036108353163 15036108841797
PW260BZRXXL Negru/Zoom Gri 65.0 45.0 40.0 0.9990 0.1170 5036108353170 15036108841803
PW260BZRXXXL Negru/Zoom Gri 65.0 45.0 40.0 0.9990 0.1170 5036108353187 15036108841810


