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Φόρμα FUNCTION ERGO
Eξαιρετικά στιβαρό υλικό

Ευκαιρία

Από εξαιρετικά στιβαρό υλικό που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.
Σε πράσινο και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Δοκιμασμένη προστασία
από κοψίματα (EN 381), ελαστικά ένθετα, φερμουάρ αερισμού,
ενισχύσεις στα γόνατα, αντανακλαστικά ένθετα για καλή ορατότητα,
πολύπλευρες τσέπες, δύο βαθιές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό
μέρος. Έχει υποβληθεί για δοκιμή χρηστικής αξίας από τον KWF.

Μοντέλο Τιμή

Φόρμα FUNCTION ERGO
XXL, πράσινο 
00883880408

143,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Φόρμα FUNCTION ERGO
XXL, πράσινο 
00883880407

143,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Φόρμα FUNCTION ERGO XL,
πράσινο 
00883880406

143,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Φόρμα FUNCTION ERGO L,
πράσινο 
00883880405

ήταν 143,20 €

114,56 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Φόρμα FUNCTION ERGO Μ,
πράσινο 
00883880404

143,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

  

Φόρμα FUNCTION ERGO S,
πράσινο 
00883880403

143,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής
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Μοντέλο Τιμή

   













Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

 Δέσμευση προϊόντων

 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το κατάστημα μας για την παραλαβή

 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας

 Προσωπική παράδοση

Έγκριση FPA yes

Εφαρμογή - Regular Fit

Μέγεθος 48-64, 98-110, 25-29

 -

1)

1)

Βασικός εξοπλισμός
Ζώνες προστασίας σχέδιο A
Ζώνες προστασίας από κοψίματα κατά EN 381. Σχέδιο A. Οι κόκκινες επιφάνειες δείχνουν τη θέση των προστατευτικών ενθεμάτων. Στα
σημεία που εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο, τα ενθέματα φτάνουν μέχρι το πίσω μέρος του ποδιού.

Προστασία από κοψίματα
Για την προστασία των ποδιών από τα κοψίματα, η STIHL έχει αναπτύξει ένα ειδικό υλικό που λειτουργεί σύμφωνα με μια έξυπνη ιδέα: Αν
η αλυσίδα κοπής σκίσει το πάνω στρώμα του υφάσματος, θα τραβήξει έξω ολόκληρες δέσμες από ίνες μεγάλου μήκους, οι οποίες
μπλοκάρουν την καμπάνα και ακινητοποιούν αμέσως την αλυσίδα. Έτσι μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος τραυματισμού. (Ανάλογη εικόνα)

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να δεσμευτούν διαδικτυακά χωρίς υποχρέωση προπληρωμής, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας.
Εδώ μπορούμε θα σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ
σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε να σας
προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς,
σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας αποσταλλούν στην διεύθυνση που επιθυμείτε. Τα κόστη αποστολής
δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας παραδοθούν προσωπικά στην διεύθυνση παράδοσης που έχετε
υποδείξει. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε με αυτό τον τρόπο, χρήσιμες και εκτενείς προσωπικές
οδηγίες για έναν ασφαλή χειρισμό. Το κόστη μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων. πατήστε εδώ για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με την δυνατότητα προσωπικής παράδοσης της παραγγελίας σας

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/
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Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024


