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Προστατευτικό σακάκι ADVANCE
Μεγάλη άνεση - περισσότερη προστασία
στους ώμους και στα χέρια

Προστατευτικό σακάκι ADVANCE. Εξωτερικό στρώμα από εξαιρετικά
ελαστικό υλικό Stretch. 93 % πολυαμίδιο, 7 % ελαστάνη, δύο τσέπες
στο στήθος, με πρόσθετη προστασία από κοψίματα στην περιοχή της
κοιλιάς, EN 381. Επίπεδο προστασίας 1 (20 m/s)

Μοντέλο Τιμή

Προστατευτικό σακάκι
ADVANCE, S 
00008854848

261,10 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Προστατευτικό σακάκι
ADVANCE, M 
00008854852

261,10 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Προστατευτικό σακάκι
ADVANCE, L 
00008854856

261,10 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Προστατευτικό σακάκι
ADVANCE, XL 
00008854860

261,10 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Προστατευτικό σακάκι
ADVANCE, XXL 
00008854864

261,10 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Τεχνικές λεπτομέρειες

Δείκτης προστασίας UV 40+

Μέγεθος S-XXL
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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

Βασικός εξοπλισμός
Διαπνοή
Αναπνέον υλικό που επιτρέπει στην υγρασία να διαφύγει και να εισέλθει φρέσκος αέρας από το εσωτερικό, δημιουργώντας ένα ευχάριστο
κλίμα.

Ελαστικό υλικό
Ελαστικό υλικό παρέχει άνεση και ελευθερία κινήσεων

Ελαφρύ εξωτερικό ύφασμα
Ελαφρύ εξωτερικό ύφασμα παρέχει καλή εξαιρετική άνεση, ειδικά σε καθημερινή χρήση. (ανάλογη εικόνα)

Ιδανική θερμοκρασία σώματος
Η αεροδιαπερατότητα (EN 9237) του νέου υλικού για την προστασία από τα κοψίματα είναι βελτιωμένη περίπου κατά 75% και η
θερμομονωτική ιδιότητα (ISO 5085 1) είναι μειωμένη περίπου κατά 21% σε σχέση με τα παλαιότερα υλικά.

Καινοτομία και στο ύφασμα
Ένθετα για προστασία από τα κοψίματα: Νήμα high-tech «Dyneema®» – μια αποκλειστικότητα της STIHL. Ιδανικό, καθώς χρειάζονται
μόνο 6 στρώματα αντί για τα 9 που απαιτούντο παλαιότερα. Εξωτερικό στρώμα: «Dynamic» είναι ένα υλικό Stretch με μόνιμες ελαστικές
ιδιότητες (93% πολυαμίδιο, 7% ελαστάνη). Ενισχύσεις στην μπροστινή πλευρά του παντελονιού και στους αγκώνες: «Endura®»,
ανθεκτικό και αδιάβροχο συγχρόνως.

Προειδοποιητικές επιφάνειες
Το να βλέπετε τους άλλους και να σας βλέπουν εκείνοι, είναι μια βασική προϋπόθεση για την πρόληψη ατυχημάτων στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού στο δάσος. Με τις μεγάλες προειδοποιητικές επιφάνειες με τα έντονα χρώματα, η φόρμα δασικών
εργασιών STIHL φροντίζει να μη μένετε απαρατήρητος.

Τέλεια εφαρμογή
Χάρη στην άριστη γραμμή σχεδίασης και το υλικό Stretch με ικανότητα επιμήκυνσης 30–34% και προς τις δύο διευθύνσεις, κάθε κομμάτι
προσαρμόζεται με ακρίβεια στο περίγραμμα και στις κινήσεις του σώματος, χωρίς να στενεύει πουθενά.

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.
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Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024

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/

