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LW16  -  Дамска  раирана
Туника
Колекция:  Дамско  работно
облекло
Серия: Работно облекло
Шел Материя: Kingsmill 210g

Продуктова информация
Изработена  от  висококачествен,  тъкан
раиран  плат  тази  туника  е  стилна  и
изключително  удобна.Действието  обратно
осигурява  свобода  на  движение,  докато
плисетата правят дрехата удобна.Идеален за
бродерия  и  като  част  от  униформа,
неутралните  цветове  правят  тази  дреха
перфектният  избор  за  различни  работни
места.

Дамско работно облекло
Тази изключителна серия от дамско работно
облекло е проектирана за комфорт и стил.
Kingsmill  е  висококачествена  материя,
предназначена  да  осигури  удобство  и  да
запази цвета и  формата си след изпиране.
Удобни функции,  като например натъпкани
джобове,  ключодържател  контур  и  action
back  допринасят  за  функционалността  на
тези разностранни облекла.

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

Джоб за химикалка●

Скрит джоб за ножици●

4 Джоба за достатъчно място за съхранение●

  Цветове
Къс Стандарте

н Уголемен X
Уголемен

Аква S - XXL
Сив S - XXL
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LW16 - Дамска раирана Туника
Код на стоките: 6204331000

лаборатория

Пране
          

Продукт Цвят Лен Wid Hgt Тегло(Кг) Кубик (m3) EAN13 DUN14
LW16GRRS Сив 43.0 28.0 35.0 0.3900 0.0421 5036108247424 15036108736055
LW16GRRM Сив 43.0 28.0 35.0 0.4000 0.0421 5036108247417 15036108736048
LW16GRRL Сив 43.0 28.0 35.0 0.4100 0.0421 5036108247400 15036108736031
LW16GRRXL Сив 43.0 28.0 35.0 0.4200 0.0421 5036108247431 15036108736062
LW16GRRXXL Сив 43.0 28.0 35.0 0.4300 0.0421 5036108247448 15036108736079


