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KS55  -  Професионално
Бояджийско  Яке
Колекция:  Професионална  Серия
за Бояджии на Portwest
Серия: Работно облекло
Шел Материя: Kingsmill 245g

Продуктова информация
Товa стилнo яке е яко, удобно и практично.
Перфектно за всички бояджийски и работи с
мазане,  характеристиките  включват  велкро
лепенка  за  регулиране  на  маншетите  и
подгъва,  Oxford  плат  за  устойчивост  на
износване и сигурни джобове.

Професионална  Серия  за
Бояджии  на  Portwest
Този  диапазон  се  характеризира  със  своя
модерен, свеж вид. Професионалната серия
за  Бояджии  на  Portwest  притежава
множество  полезни  характеристики,
включително  подсилване  на  тъканите  с
Оксфорд  материя  в  ключовите  точки  на
износване, както и мултифункционален джоб
за съхранение на телефони и инструменти.
Най-висококачествени материи се използват
в тази Гама, така че облеклата ще запазят
свежата си визия и след изпиране. Използват
се като отделни облекла или носени заедно,
тези  модели  са  идеалното  решение  за
работно  облекло  за  широк  спектър  от
професионалисти.

Работно облекло
Колекцията  работни  облекла  предлага
широка  гама  от  решения  и  елементи,
п о д х о д я щ и  з а  м н о ж е с т в о  к р а й н и
приложения.  Само  най-добрите  материи  и
техники за конструкция се използват, за да
гарантират комфорт и безопасност. Тествани
да  устоят  на  изпитанията  на  ежедневието,
всяко облекло е внимателно проектирано и
произведено, за да се гарантира оптимално
качество на най-добра цена.

Характеристики
Твърдо облечен издръжлив плат с●

диагонална сплитка и отлично задържане
на боя

50+ UPF класифицирани тъкани за●

блокиране на 98% от ултравиолетовите
лъчи

4 Джоба за достатъчно място за съхранение●

Ръкавели с пристягане с велкро за сигурно●

прилягане

Подсилен във всички точки на напрежение●

  Цветове
Къс Стандарте

н Уголемен X
Уголемен

Бял/Сив M - XXL
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лаборатория

Пране
          

Продукт Цвят Лен Wid Hgt Тегло(Кг) Кубик (m3) EAN13 DUN14
KS55WHRM Бял 65.0 40.0 33.0 0.5500 0.0858 5036108225460 15036108712998
KS55WHRL Бял 65.0 40.0 33.0 0.6000 0.0858 5036108225453 15036108712981
KS55WHRXL Бял 65.0 40.0 33.0 0.6500 0.0858 5036108225477 15036108713001
KS55WHRXXL Бял 65.0 40.0 33.0 0.7000 0.0858 5036108225484 15036108713018


