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T703 - Bluza robocza WX3
Kolekcja: WX3
Grupa produktów: Odzież robocza
Materiał  zewnętrzny:  Kingsmill
Canvas : 65% Poliester, 35% Bawełna
Canvas wykończenie Peach 280g

Informacja o produkcie
Współczesna  bluza  robocza  o  bardzo
nowoczesnym  kroju  wykonana  z  wyjątkowo
trwałej  tkaniny  poliestrowo-bawełnianej.
Elastyczne  panele  stretch  gwarantują  wysoki
komfort  użytkowania  i  bardzo  dużą  swobodę
ruchów.  Zapinana  na  zamek  Ezee.  Bluza
posiada  również  uformowane  rękawy  z
regulacją, przedłużony tył, odblaskową lamówkę
oraz liczne obszerne kieszenie.

WX3
Nowoczesna  odzież  robocza  Portwest  WX3™
oferuje doskonały balans pomiędzy komfortem,
wszechstronnością i estetyką. Produkty zostały
zaprojektowane  zgodnie  z  najwyższymi
standardami i są znakomitym rozwiązaniem dla
codziennej  aktywności  oraz w czasie pracy w
t r u d n y c h  w a r u n k a c h .  W y k o n a n a  z
najnowocześniejszych  tkanin  gwarantuje
odporność  na  przetarcie  i  wyjątkowy komfort
przez cały dzień. Innowacyjne rozwiązania przy
zapięciach i na kieszeniach umożliwiają bardzo
dobre dopasowanie i bezpieczeństwo.

Odzież robocza
Kolekc ja  odz ieży  robocze j  Portwest
charakteryzuje się dużą różnorodnością tkanin i
stylizacji.  Do  jej  produkcji  zastosowano
wyłącznie  najlepsze  materiały.  Odpowiada  na
potrzeby  każdego  użytkownika  i  każdego
rodzaju  pracy.  Gwarantuje  komfort  w  czasie
długotrwałego  wysiłku.  Posiada  doskonałą
relację  ceny  do  jakości.

Cechy
Trwałe, ale miękkie płótno poliestrowo-●

bawełniane oferujące wyjątkowy komfort
użytkowania

Elastyczne panele w kluczowych miejscach●

podwyższają komfort użytkowania i swobodę
ruchów

Odpinana kieszeń na ID●

Zamek błyskawiczny Ezee pozwala na szybkie●

zapięcie i rozpięcie nawet w czasie pracy w
rękawicach

Odblaskowa lamówka podwyższająca●

widoczność

10 obszernych kieszeni●

Współczesny bardzo ergonomiczny design●

Uformowane rękawy ułatwiają ruch●

Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na●

zamek

  
Short Reg Tall XTall

Szary
metaliczny S - 3XL

Niebieski S - 3XL
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T703 - Bluza robocza WX3
Kod produktu: 6203331000

Laboratorium badawcze

Konserwacja
            

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja Kolor Dł Szer Wys Waga (Kg) Sześcienny (m3) EAN13 DUN14
T703MGRS Szary 43.0 28.0 55.0 0.9000 0.0662 5036108300785 15036108790309
T703MGRM Szary 43.0 28.0 55.0 0.9200 0.0662 5036108300778 15036108790293
T703MGRL Szary 43.0 28.0 55.0 0.9560 0.0662 5036108300761 15036108790286
T703MGRXL Szary 43.0 28.0 55.0 1.0090 0.0662 5036108300792 15036108790316
T703MGRXXL Szary 43.0 28.0 55.0 1.0450 0.0662 5036108300808 15036108790323
T703MGRXXXL Szary 43.0 28.0 55.0 1.0940 0.0662 5036108300815 15036108790330


