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T704  -  WX3  Pantaloni  cu
Pieptar
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
Pantalonii  cu  pieptar  contemporani  care  se
comporta la fel de bine cum arată. Fabricat din
țesătură  de  pânză  durabilă,  dar  moale  din
polietilenă  și  include  cusături  triple  cusute,
această bavetă a fost construită pentru a dura.
Caracteristicile de design inovatoare, cum ar fi
panourile  drepte oferă un confort  excelent  și
flexibilitate  în  zonele  cheie  de  mișcare.  Alte
caracteristici cheie includ lungimea reglabilă a
piciorului,  mobilitate  la  partea  din  spate  și
buzunarele  multiple  oferă  securitate  pentru
telefoane, pixuri și unelte.

Standarde
EN 14404:2004+A1:2010 Tip 2 Nivel 0 (atunci cand
este folosit in combinatie cu S156)

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

11 buzunare pentru depozitare●

Buzunar suport rigla●

Un mod medern de Acces în partea din spate●

cu fermoar

Cusături cu triplete pentru o durabilitate●

suplimentară

Tiv reglabil pentru a se potrivi pe toate●

lungimile picioarelor

Două buzunare pad-niveluri genunchi care●

permit două opțiuni de poziționare

Perechea gratuită de genunchere inclusă cu●

pantaloni WX3

tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de●

mișcare și confort sporit

Buzunar suport telefon●

  

Model  regular  31  "sau
79cm reglabil la Tall 33"
sau 84cm
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T704 - WX3 Pantaloni cu Pieptar
Cod de comoditate: 6203433100

Organism de testare

Instructiuni de spalare
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
T704MGRS Gri Metal 65.0 45.0 36.0 1.2210 0.1053 5036108301164 15036108790682
T704MGRM Gri Metal 65.0 45.0 36.0 1.2510 0.1053 5036108301157 15036108790675
T704MGRL Gri Metal 65.0 45.0 36.0 1.2790 0.1053 5036108301140 15036108790668
T704MGRXL Gri Metal 65.0 45.0 36.0 1.3170 0.1053 5036108301171 15036108790699
T704MGRXXL Gri Metal 65.0 45.0 36.0 1.3480 0.1053 5036108301188 15036108790705
T704MGRXXXL Gri Metal 65.0 45.0 36.0 1.3840 0.1053 5036108301195 15036108790712


