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LW15 - Wrap туника
Колекция:  Дамско  работно
облекло
Серия: Работно облекло
Шел Материя: Kingsmill 210g

Продуктова информация
Тази  стилна  туника  е  фантастично
допълнение  към  нашата  дамска  серия.
Подходяща  за  множество  дейности,
характеристиките включват вталена кройка,
просторни  странични  джобове,  скрито
закопчаване  и  контрастни  паспели.

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
Здрав полиестер / памучен плат за●

осигуряване на максимална ефективност и
комфорт

Предварителносвита, за да се гарантира, че●

този стил поддържа своята форма пране
след пране

50+ UPF класифицирани тъкани за●

блокиране на 98% от ултравиолетовите
лъчи

2 джоба за сигурно съхранение●

Дартс за допълнително оформяне●

  Цветове
Къс Стандартен Уголемен X

Уголемен
Черен XS - XXL
Бял XS - XXL
Черен/нефр
ит XS - XXL
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лаборатория

Продукт Цвят Лен Wid Hgt Тегло(Кг) Кубик (m3) EAN13 DUN14
LW15WHRXS Бял 43.0 28.0 35.0 0.3200 0.0421 5036108243921 15036108732323
LW15WHRS Бял 43.0 28.0 35.0 0.3300 0.0421 5036108219940 15036108707598
LW15WHRM Бял 43.0 28.0 35.0 0.3400 0.0421 5036108219933 15036108707581
LW15WHRL Бял 43.0 28.0 35.0 0.3500 0.0421 5036108219926 15036108707574
LW15WHRXL Бял 43.0 28.0 35.0 0.3600 0.0421 5036108219957 15036108707604
LW15WHRXXL Бял 43.0 28.0 35.0 0.3700 0.0421 5036108219964 15036108707611


