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S440 - Класическо яке за дъжд
Колекция: Classic облекла за дъжд
Серия: Облекло за дъжд
Шел Материя: 100% Полиестер, PVC покритие 210g
Външен Кашон: 24

Продуктова информация
Предназначени  да  бъдат  носени  в  отвратителни  метеорологични
условия, Класическото яке за дъжд е не само практично и издръжливо,
то предлага изключителна стойност за парите. Лесно се сгъва и се
съхраняват докато стане дъждовното време. Предлага се в широка гама
от цветове, удовлетворението за носещия е гарантирано.

Classic облекла за дъжд
Предназначени да бъдат носени в неприятни метеорологични условия,
Classic Серия облекла за дъжд са не само практични и издръжливи,
облеклата  предлагат  изключителна  стойност  за  парите  си.
Интелигентен  стил  и  подлепените  шевове  гарантират  максимален
комфорт и защита.

Облекло за дъжд
Следната колекция от облекла за дъжд предлага фантастичен избор на
дизайни и цветове, подходящи за множество крайни потребители. Най-
добро качество на материи и шивашки техники с високи технологии се
използват, за да се гарантира най-доброто в защитата от атмосферни
влияния. Тествани да устоят на изпитанията на ежедневието, всяка
дреха е проектирана и произведена с грижа, за да се осигури пълно
удовлетворение на ползвателя обличане след обличане.

Стандарти
EN 343 Class 3:1

  

Характеристики
Водоустойчив - всички елементи са проектирани да запазят●

ползвателя сух и защитен

Лепени шевове за осигуряване на допълнителна защита●

2 джоба за сигурно съхранение●

Прибрана качулка за допълнителна функционалност●

Вентилиран гръб и капси за допълнително дишане и комфорт●

Търговска чанта, която помага презентацията при продажба на●

дребно

Щедро оразмеряване за комфорт при носене●

Изключително водоустойчива материя, водните пръски са далеч от●

повърхността на материята

50+ UPF класифицирани тъкани за блокиране на 98% от●

ултравиолетовите лъчи

  Цветове
Къс Стандартен Уголемен X

Уголемен
Тъмно син XS - 5XL
Сив S - 3XL
Маслинено
зелен S - 4XL

Оранжев S - 3XL
Черен XS - 4XL
Жълт S - 4XL
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лаборатория

Пране
            

Внимание
без изцеждане

САЩ

Продукт Цвят Лен Wid Hgt Тегло(Кг) Кубик (m3) EAN13 DUN14
S440GRRS Сив 56.0 30.0 28.0 0.6170 0.0470 5036108258444 15036108746559
S440GRRM Сив 56.0 30.0 28.0 0.6800 0.0470 5036108258437 15036108746542
S440GRRL Сив 56.0 30.0 28.0 0.6840 0.0470 5036108258420 15036108746535
S440GRRXL Сив 56.0 30.0 28.0 0.7000 0.0470 5036108258451 15036108746566
S440GRRXXL Сив 56.0 30.0 35.0 0.7300 0.0588 5036108258475 15036108746580
S440GRRXXXL Сив 56.0 30.0 35.0 0.7520 0.0588 5036108258482 15036108746597


