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Link do produktu: https://sklep.aspil.pl/komplet-ocieplany-brixton-snow-p-706.html

KOMPLET OCIEPLANY BRIXTON
SNOW
Cena brutto

189,90 zł

Cena netto

154,39 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

POLSTAR

Opis produktu
BLUZA BRIXTON SNOW

Wykonana jest z materiału 65% poliester/ 35% bawełna, gramatura 290 g/m2

posiada podszewkę wykonaną z 100% nylonu,
ocieplina z 100% poliestru o gramaturze 200 g/m2,
posiada odpinany, regulowany i ocieplany kaptur,
zapinana na zamek kryty listwą,
dwie górne kieszenie zapinane na rzepy, w tym jedna kryta listwą,
dwie kieszenie boczne,
kieszeń na komórkę,
rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy,
elementy odblaskowe na plecach,
podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem,
wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
posiadają wzmocnienia na łokciach w celu jeszcze lepszego zabezpieczenia przed rozdarciem,
w dolnej części bluzy zastosowano gumkę ściągającą co chroni przed wiatrem,
po wielokrotnym praniu kolor oraz rozmiar nie zmieniają się.

Spodnie ogrodniczki BRIXTO NSNOW

Materiał: 65% poliester/ 35% bawełna, gramatura 290 g/m2,
podszewka 100% nylon,
ocieplina 100% poliester, 200g/m2 +/-3%,
duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
długie, szerokie, regulowane szelki,
kieszeń na dokumenty zapinana na zamek,
dwie kieszenie boczne,
wzmocnione kieszenie boczne,
kieszeń na długopisy,
kieszeń na miarkę „metrówkę”,
dodatkowa kieszeń z boku spodni,
regulowana szerokość nogawki,
wzmocnienie materiału po wewnętrznej stronie nogawki, u dołu,
podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
możliwość regulacji długości szelek,
możliwość założenia paska do spodni (szlufki),
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duża ilość wzmacnianych kieszeni (dwie boczne - przestrzenne, górna zapinana na rzepy, kieszeń na komórkę,
długopis oraz miarę),
występuje również kieszeń na dokumenty,
kieszeń na nakolanniki,
po wielokrotnym praniu kolor oraz rozmiar nie zmieniają się.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 170/100 , 170/108 , 176/092 , 176/100 , 176/108 , 176/116 , 182/100 , 182/108 , 182/116 , 188/108
Kolor: zielony
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