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T740 - Jacheta de iarna WX3
Colectie:  WX3
Gama:  Echipamente de Lucru
Material:   100% nailon Taslan TPU
125g
Tesatura  captuseala:   Tafta  100%
Poliester 50g
Material  umplutura:   100%
Poliester  200g

Informatii despre produs
Această jachetă de iarnă contemporană oferă
protecție  excelentă la  apă și  izolație  termică.
Printre  caracteristicile  cheie  se  numără
ornamentele  segmentate  reflectorizante,  zipul
cu  2  căi,  capota  reglabilă  cu  fermoar  și  o
mulțime de buzunare pentru depozitare.

Standarde
EN 343 Clasa 3:1 X (WP 5,000mm)

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
Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge●

apa de la suprafata materialului

Captusit integral pentru a capta caldura●

Buzunare interioare pentru depozitare in●

siguranta

Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare●

corecta

Manseta tricotata cu uscare rapida pentru un●

confort sporit

Cusatura reflectorizanta pentru vizibilitate●

sporita

Buzunare termice pentru maine●

Buzunare cu fermoar●

Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire●

confortabilă

Bentita pentru casca●

Acces de imprimare pentru branding●

corporativ
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T740 - Jacheta de iarna WX3
Cod de comoditate: 6210200010

Organism de testare

Instructiuni de spalare
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
T740PBRS Albastru pal 65.0 40.0 46.0 1.0270 0.1196 5036108321070 15036108809841
T740PBRM Albastru pal 65.0 40.0 46.0 1.0670 0.1196 5036108321063 15036108809834
T740PBRL Albastru pal 65.0 40.0 46.0 1.2000 0.1196 5036108321056 15036108809827
T740PBRXL Albastru pal 65.0 40.0 46.0 1.1590 0.1196 5036108321087 15036108809858
T740PBRXXL Albastru pal 65.0 40.0 46.0 1.2080 0.1196 5036108321094 15036108809865
T740PBRXXXL Albastru pal 65.0 40.0 46.0 1.2410 0.1196 5036108321100 15036108809872


