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zemez1024

SOFTSHELL

MODEL 075

Marka: Hornet

Kod produktu: 075

Stan magazynowy: Dostępny

430,00zł Netto: 349,59zł

Dostępne opcje

ROZMIARÓWKA *

 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



 Softshell

 Softshell model 075

  

https://hornetodziez.pl/
https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/BusinessCard.aspx?banner=XBC7R14D
https://hornetodziez.pl/hornet
callto:601472662
mailto:hornet@hornetodziez.pl
https://hornetodziez.pl/index.php?route=product/compare
https://hornetodziez.pl/index.php?route=account/wishlist
https://hornetodziez.pl/index.php?route=account/login
https://hornetodziez.pl/sztormiaki
https://hornetodziez.pl/sztormiak-na-wymiar
https://hornetodziez.pl/kalosze-i-worki-wodoodporne
https://hornetodziez.pl/odziez-uzytkowa
https://hornetodziez.pl/odziez-termoaktywna
https://hornetodziez.pl/jaki-sztormiak-wybrac
https://hornetodziez.pl/galeria-zdjec
https://hornetodziez.pl/
https://hornetodziez.pl/odziez-uzytkowa
https://hornetodziez.pl/
https://hornetodziez.pl/
https://hornetodziez.pl/
https://hornetodziez.pl/


13.03.2022, 17:31 Softshell model 075 - Hornet

https://hornetodziez.pl/odziez-uzytkowa?product_id=143 2/3

Kurtka wykonana jest z tkaniny typu softshell. Tkanina składa się z trzech warstw:

zewnętrzna to tkanina wodoodporna
środkowa to membrana
wewnętrzna to krótko strzyżony polar 

Wszystkie te warstwy są ze sobą połączone, dzięki czemu softshell jest wiatroodpory,

wodoodporny oraz przez zastosowanie membrany jest oddychający.

Parametry tkaniny:

grubość 350g/m2

wodoodporność/oddychalność 8000/3000g/m2/24h

Kurtka wyposażona jest w 5 kieszeni. Dwie górne na wysokości klatki piersiowej idealnie nadają się

na portfel oraz dokumenty. Od wewnątrz znajduje się kieszeń na telefon. W dolnej części znajdują

się kolejne dwie kieszenie. Wszystkie zamki są wodoodporne. Natomiast dół kurtki wyposażony

jest w ściągacz do regulacji obwodu.

Softshell idealnie sprawdzi się w każdych warunkach, od codziennego użytkowania po uprawianie

sportu. Może być również stosowany przez żeglarzy jako druga warstwa pod sztormiak.

Ogólna 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

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  -  -  -

Brak recenzji dla tego produktu.

ILOŚĆ  1 

 Dodaj do listy życzeń  Dodaj do porównania

Ilość recenzji: 0

Napisz recenzję

--- Wybierz ---
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Napisz recenzję
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Oparte na OpenCart Hornet - Producent Odzieży © 2022

 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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