DYNAMIC, Σακάκι προστασίας
DYNAMIC, Σακάκι προστασίας

Μοντέλο

Τιμή
ήταν 0,00 €

Ευκαιρία
Σακάκι DYNAMIC ανθρακί,
XXL
00883350907

138,72 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής


ήταν 173,40 €

Πολύ άνετο σακάκι σε ευδιάκριτο πορτοκαλί χρώμα (κατά EN 471),
νούμερα XS-XXXL. Υλικό Softshell στον γιακά. Ελαστικό ένθετο στην
πλάτη για μεγάλη άνεση. Προδια- μορφωμένοι αγκώνες. Ελαστικά
μανικέτια. Καλός αερισμός χάρη στα φερμουάρ αερισμού στην
περιοχή της μασχάλης. Τέσσερις πρακτικές τσέπες

Σακάκι DYNAMIC ανθρακί, XL
00883350906

138,72 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής


ήταν 173,40 €

Σακάκι DYNAMIC ανθρακί, L
00883350905

138,72 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής


ήταν 173,40 €

Σακάκι DYNAMIC ανθρακί, M
00883350904

138,72 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής



/

Μοντέλο

Τιμή
ήταν 173,40 €

Σακάκι DYNAMIC ανθρακί, S
00883350903

138,72 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής


ήταν 173,40 €

Σακάκι DYNAMIC ανθρακί, XS
00883350902

138,72 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής



Χαρακτηριστικά



Βασικός εξοπλισμός
Αναπνέον υλικό
Το υλικό που χρησιμοποιείται από τη STIHL για τις φόρμες δασικών εργασιών CONCEPT «αναπνέει», αποβάλλοντας την υπερβολική
θερμότητα και τον ιδρώτα. Ταυτόχρονα, η είσοδος καθαρού αέρα από το περιβάλλον φροντίζει για την απαραίτητη θερμική ισορροπία.

Ενισχυμένη προστασία
Παρέχει την απαραίτητη στιβαρότητα με ενισχυμένα τα βασικά σημεία φθοράς.

Ανοίγματα αερισμού
Τα καλυμμένα ανοίγματα αερισμού και η δικτυωτή επένδυση φροντίζουν για ιδανικό αερισμό στα σακάκια, ακόμη κι αν φοριούνται κλειστά.
Η υγρασία αποβάλλεται, ενώ παράλληλα δεν συσσωρεύεται θερμότητα.

Ανθεκτικό υλικό
Εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό αποτρέπει τους τραυματισμούς από αγκάθια.

Ελαστικές μανσέτες
Ρυθμιζόμενες ελαστικές μανσέτες που εμποδίζουν την εισχώρηση σκόνης και πριονίδια.

Πρόληψη ατυχημάτων
Οι μεγάλες επιφάνειες με έντονο πορτοκλαλί χρώμα EN471 βοηθούν στην αποφυγή ατυχημάτων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτός
μέσα στο δάσος.
/

Εξωτερικό στρώμα από πολυαμίδιο
Εξωτερικό στρώμα από πολυαμίδιο που απωθεί τις βρομιές, το νερό και τον αέρα. Εσωτερικό στρώμα από ευχάριστο βαμβάκι. Καλές
ιδιότητες μόνωσης.

Ιδανικός αερισμός
Το συγκεκριμένο υλικό κοπής έχει 75% καλύτερη διαπερατότητα αέρα (EN 9237) και περίπου 21% χαμηλότερη θερμική μόνωση (ISO
5085 - 1) σε σύγκριση με τα προηγούμενα υλικά.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
ον χειμώνα, η στολή συγκρατεί τη θερμότητα του σώματος. Η αριστερή εικόνα υπερύθρων (όπου το μπλε χρώμα αντιστοιχεί στο κρύο)
δείχνει μια στολή με μεγάλη θερμομόνωση. Το καλοκαίρι, η υπερβολική θερμότητα αποβάλλεται μέσα από το υλικό αερισμού. Η δεξιά
εικόνα (όπου το κίτρινο/κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί στις θερμές και πολύ θερμές περιοχές) δείχνει τον αερισμό σε λειτουργία.

 Δέσμευση προϊόντων



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



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



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



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

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR
Tel: 210-9761024

/

