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T703 - WX3 Jacheta Work
Colectie:  WX3
Gama:  Echipamente de Lucru
Material:   Pânză  Kingsmill:  65%
poliester, 35% bumbac - material tip
piersica la suprafata 280g
Materiale  contrastante:   CorePro:
88% Nailon, 12% Elastan g

Informatii despre produs
Jachetă  de  lucru  contemporană  care  se
comporta la fel de bine cum arată. Fabricat din
țesătură durabilă de bumbac , este construit și
pentru  a  rezista.  Caracteristicile  de  design
inovatoare, cum ar fi panourile drepte oferă un
confort excelent și flexibilitate în zonele cheie
de  mișcare.  Alte  caracteristici  cheie  includ
tehnologia  Ezee  Zip,  manșoane  pre-îndoite,
lungime  mai  lungă  a  spatelui,  manșete
reglabile, decorații reflectorizante și buzunare
multiple pentru stocare amplă.

WX3
Îmbrăcămintea  de  lucru  extensibilă  Portwest
WX3 ™ echilibrează confortul, versatilitatea și
estetica.  Produsele  asigură  cele  mai  înalte
standarde și oferă o soluții pentru activități atât
cotidiene cât și activități de lucru. Construit cu
țesături de triple, de top, oferind o rezistență
superioară  la  frecare  și  un  confort  excelent
pentru  toată  ziua.  Soluțiile  ingenioase  de
proiectare  a  sistemelor  de  depozitare  și  de
pliere satisfac pe deplin nevoile utilizatorilor.

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
Pânză durabilă de poliester / bumbac moale●

pentru o performanta inalta si comfort maxim
la purtare

Inovatie in momentele necesare ce confera●

comfort si flexibilitate

10 buzunare pentru depozitare●

Buzunar pe piept cu fermoar●

Buzunar detasabil port-acte●

Cusatura reflectorizanta pentru vizibilitate●

sporita

Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a●

confortului de miscare

Fermoarul Ezee Zip permite fixarea rapidă și●

ușoară chiar și atunci când purtați mănuși de
lucru

Manseta cu buzunar●

Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare●

corecta

Spațiul mare în față sau spate permite●

finisarea personalizată
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Cod de comoditate: 6203331000

Organism de testare

Instructiuni de spalare
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
T703MGRS Gri Metal 43.0 28.0 55.0 0.8780 0.0662 5036108300785 15036108790309
T703MGRM Gri Metal 43.0 28.0 55.0 0.9220 0.0662 5036108300778 15036108790293
T703MGRL Gri Metal 43.0 28.0 55.0 0.9560 0.0662 5036108354337 15036108790286
T703MGRXL Gri Metal 43.0 28.0 55.0 1.0100 0.0662 5036108300792 15036108790316
T703MGRXXL Gri Metal 43.0 28.0 55.0 1.0450 0.0662 5036108300808 15036108790323
T703MGRXXXL Gri Metal 43.0 28.0 55.0 1.0940 0.0662 5036108300815 15036108790330


