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ADVANCE X-SHELL γυναικείο σακάκι/
πορτοκαλί
Ειδικά σχεδιασμένο για τη STIHL

Ευκαιρία

Αναπτυγμένο και κατασκευασμένο από την Schoeffel, αποκλειστικά
για τη STIHL. Πολύ ελαστικό, στεγνώνει γρήγορα και ζεσταίνει.
Ισοθερμικές ζώνες: Οι μαύρες ζώνες απωθούν το νερό αλλά είναι
διαπερατές από τον αέρα, οι χρωματιστές ζώνες είναι αδιάβροχες και
αναπνέουσες. Τσέπη θώρακα και εσωτερική τσέπη, προστασία από
τριβή τους ώμους. Έχει υποβληθεί για δοκιμή χρηστικής αξίας από
την KWF. Έκδοση με τσέπη στα μανίκια και αντανακλαστικές φάσες.

Μοντέλο Τιμή

ADVANCE X-SHELL γυναικείο
σακάκι, S 
00885790438

ήταν 230,50 €

184,40 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

ADVANCE X-SHELL γυναικείο
σακάκι, M 
00885790442

ήταν 230,50 €

184,40 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

ADVANCE X-SHELL γυναικείο
σακάκι, L 
00885790446

ήταν 230,50 €

184,40 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

 Δέσμευση προϊόντων

Δείκτης προστασίας UV 40+

Έγκριση FPA Ναι

Μέγεθος S-L

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
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 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

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024

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/

