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TK42  -  Jacheta  Softshell
Carla
Colectie:   Îmbrăcăminte  de  ploaie
pentru femei
Gama:   P ro tec ț i e  împo t r i va
intemperii lor
Material:  94% Poliester, 6% elastan
310g
Tesatura  captuseala:   Tafta  100%
Poliester 65g

Informatii despre produs
Jacheta  Softshell  Carla  este  perfectă  pentru
femeile care au nevoie să arate inteligent, dar
care doresc totuși să fie protejate de condițiile
meteorologice  nefavorabile.  Realizată  dintr-o
țesătură softshell tehnică, această jachetă este
rezistentă la apă și include inchidere acoperita,
glugă reglabilă și buzunare cu fermoar.

Standarde
Rezistență la apă / respirabilitate (WP 8,000mm, MVP
1,000g/m2/24hr)

Îmbrăcăminte  de  ploaie
pentru  femei
 
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
Rezista la ploaie usoara●

Lungime extra long●

Clapetă de furtună în față pentru a proteja●

împotriva furtună

Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire●

confortabilă

Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si●

stabilitate sporita

Gluga pentru protectie superioara●

Potrivire pentru femei●

Tesatura respirabila ce tine umezeala departe●

de corp si ofera comfort

3 buzunare mari depozitare●

Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge●

apa de la suprafata materialului

3 straturi●
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TK42 - Jacheta Softshell Carla
Cod de comoditate: 6202990090

Organism de testare

Instructiuni de spalare
            

DIMENSIUNI CARTON / GREUTATE

Produs Culoare Lungime Latime Inaltime Greutatea (kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
TK42NARL Navy 65.0 45.0 57.0 0.9990 0.1667 5036108343010 15036108831569
TK42NARM Navy 65.0 45.0 57.0 0.9990 0.1667 5036108343027 15036108831576
TK42NARS Navy 65.0 45.0 57.0 0.9990 0.1667 5036108343034 15036108831583
TK42NARXL Navy 65.0 45.0 57.0 0.9990 0.1667 5036108343041 15036108831590
TK42NARXS Navy 65.0 45.0 57.0 0.9990 0.1667 5036108343058 15036108831606
TK42NARXXL Navy 65.0 45.0 57.0 0.9990 0.1667 5036108343065 15036108831613


