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zemez1024

SZTORMIAK

KOMPLET

MĘSKI

MODEL 08

Marka: Hornet

Kod produktu: 08

Stan magazynowy: Dostępny

 Telefony: 601472662

 Email: hornet@hornetodziez.pl

Porównanie produktów (0) Moje konto  Lista życzeń (0) Logowanie

Mój koszyk: 0 element(y)(ów)Szukaj 

SZTORMIAKI SZTORMIAK NA WYMIAR KALOSZE I WORKI SOFTSHELL ODZIEŻ TERMOAKTYWNA JAKI SZTORMIAK WYBRAĆ? GALERIA ZDJĘĆ
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Sztormiak komplet męski - model 08

 Sztormiak jest to model sztormiaka pełnomorskiego. Wykonany jest z Belgijskiej tkaniny �rmy

Concordia. Tkaniny poliamidowej 100%, dwuwarstwowej z membraną.

Parametry:

oddychalność: 15.000 g/m2

wodoodporność: 17.000 mm H2O

Posiada wodoszczelne szwy, klejone specjalistyczną maszyną. Kurtka zapinana jest na zamek

błyskawiczny, który jest kryty podwójną listwą zabezpieczającą dostanie się wody. Wysoki kołnierz

zabezpiecza przed wiatrem or wodą, wewnątrz wyłożony jest polar dla dodatkowego komfortu.

Regulowany kaptur w ostrym kolorze, chowany w kołnierzu. Możliwa jest regulacja kurtki  w pasie i

na dole.

Kurtka wyposażona jest w:

Od wewnątrz kieszeń na komórkę
Pod plisą sucha kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny
Poniżej pasa kieszenie zewnętrzne podwójne

Boczne kieszenie wyłożone są wkładem z polaru od góry kryta patką, która chroni przed

dostaniem się wody. Dodatkowo kurtka wzmocniona jest tkaniną z tyłu, w dolnej części kurtki oraz

łokcie.  

Spodnie wykonane są z takiej samej tkaniny jak kurtka. Wygodny krój spodni, który nie ogranicza
ruchów. Podwyższony pas z przodu i tylu. Tył paska dodatkowo wyposażony w gumę. Dolna część
nogawki zapinana na rzep co umożliwia odpowiednie dopasowanie. Kieszenie zewnętrzne są
wyposażone w otwory do wyjścia wody. Przód spodni zapinany na zamek błyskawiczny, kryty plisą
zabezpieczającą. Spodnie posiadają regulowane szelki elastyczne. Dodatkowo spodnie zostały
wzmocnione materiałem na kolanach oraz pośladkach.

Rozmiarówka:

Wymiar Wzrost Obwód klatki Obwód pasa
Wewnętrzna długość

nogawki

S  158-164 92-96  80-83  71

M  165-170 97-102  84-87  74

1 419,00zł Netto: 1 153,66zł

Dostępne opcje

ROZMIARÓWKA *

PROWADNIKI DO PASÓW *

ILOŚĆ  1 

 Dodaj do listy życzeń  Dodaj do porównania

Ilość recenzji: 3

Napisz recenzję

--- Wybierz ---

--- Wybierz ---

DODAJ DO KOSZYKA
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L  171-176 103-110  88-95  77

XL  177-182 111-119  96-105  80

XXL  183-190 120-125  106-112  83

XXXL  powyżej 190  -  -  -

 

Mierząc się proszę wykonywać to mając na sobie tylko bieliznę, my uwzględniamy zapas na cieplą
odzież. 

Na produkt udzielamy 24 miesięcy gwarancji.

Ernest Rudziński 19.09.2017

Trochę rejsów już minęło od zakupu więc wypowiem się obiektywnie :-) 

Trzeci sezon już w nim pływam na Bałtyku (Maj - Październik), Adriatyku, Egejskim...

Nie straszne mu czołganie się po stalowym pokładzie w sztormie na Bałtyku.

Przede wszystkim NIE PRZECIEKA i skutecznie chroni przed wiatrem.

Sztormiak szyty był na miarę, bardzo dobry kontakt z klientem.

Dla Małżonki kupiłem taki sam w damskiej wersji. Chwali sobie :-D

P O L E C A M :-)

Robert Wilkowski 06.06.2017

Super kontakt i bardzo miła obsługa. Sztormiak na miarę uszyty i dostarczony w tempie ekspresowym 4 dni.

Sprawdzony na Bałtyku (październik, czerwiec, lipiec), Atlantyku i Śródziemnym (kwiecień). Jak do tej pory

skutecznie chronił mnie przed wiatrem, ulewnym deszczem i szprycami słonej wody. Pozdrowienia dla Pani

Donaty.

Bartosz Wróblewski 17.08.2016

szanowni Państwo 

Zestaw skutecznie zabezpiecza przed rzęsistym deszczem i wiatrem w warunkach bałtyckich. Uszyty solidnie i

starannie. Atutem, prócz rodzimego pochodzenia �rmy, jest świetny kontakt z klientem i rzeczowe podejście

do interesu. 

gorąco polecam







Napisz recenzję

Powiązane produkty
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Odzież termoaktywna - komplet

290,00zł

Netto: 235,77zł

 DODAJ DO KOSZYKA

Kalosze męskie

150,00zł
Netto: 121,95zł

 DODAJ DO KOSZYKA

Książka Żegluga oceaniczna

50,00zł
Netto: 40,65zł

 DODAJ DO KOSZYKA

https://hornetodziez.pl/odziez-termoaktywna-komplet
https://hornetodziez.pl/odziez-termoaktywna-komplet
https://hornetodziez.pl/kalosze-meskie
https://hornetodziez.pl/kalosze-meskie
https://hornetodziez.pl/index.php?route=product/product&product_id=110
https://hornetodziez.pl/index.php?route=product/product&product_id=110
https://hornetodziez.pl/worek-wodoodporny-z-szelkami-60l
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Worek wodoodporny z szelkami 60L - model 073

240,00zł

Netto: 195,12zł

 DODAJ DO KOSZYKA

 Adres: Michał Kasprzak

Paproć 88

64-300 Nowy Tomyśl

Telefon Komórkowy 601-472-662

E-mail:hornet@hornetodziez.pl

 Telefony: 601472662

 Godziny otwarcia:

O nas

Zajmujemy się produkcją odzieży, naszą specjalizacją są sztormiaki, które szyjemy już od kilku lat. Wykonujemy również odzież dla osób aktywnych w pracy, a także życiu codziennym. Posiadamy bardzo

duże doświadczenie w zakresie projektowania oraz szycia odzieży, wszystkie nasze produkty są zaprojektowanie przez nas samych.

Informacje

Numer konta bankowego

Informacje o dostawie

Jaki sztormiak wybrać?

Polityka prywatności

Regulamin

Kontakt

Reklamacje

Blog

Dane sklepu

 E-mail: hornet@hornetodziez.pl

Zapisz się do naszego newslettera:

Otrzymuj najnowsze informacje o promocjach i nowościach. Zapisz się do newslettera.

Wprowadź swój adres e-mail 
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Oparte na OpenCart Hornet - Producent Odzieży © 2022

http://www.opencart.com/

