ADVANCE X-TREEm σακάκι
Σχεδιασμένο ειδικά για τη STIHL

Μοντέλο

Τιμή
ήταν 345,80 €

Ευκαιρία
Σακάκι Advance X-TREEm
XXL μαύρο
00883350807

276,64 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής


ήταν 345,80 €

Σακάκι Advance X-TREEm XL
μαύρο
00883350806

276,64 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής
Σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη STIHL, με πολλές χρήσιμες
λεπτομέρειες: Εξαιρετικά ελαστικά ένθετα από ProElast για άριστη
ελευθερία κινήσεων και αναπνέουσα δράση. Σε μαύρο,
προειδοποιητικό πορτοκαλί και ασημί. Δυνατότητα προσαρμο- γής για
γάντι προστασίας από χειροπρίονο. Αποσπώμενα μανί- κια, υλικό
απόστασης στους ώμους και ρυθμιζόμενα ανοίγματα αερισμού για
ευχάριστο κλίμα σώματος. Προστασία από τριβή με κεραμικές
κουκκίδες στους αγκώνες. Ζώνη ώμων με εξωτε- ρική προστασία από
τριβή DotGrip. Υψηλή διακριτότητα χάρη στη μεγάλη πορτοκαλί
προειδοποιητική επιφάνεια. Δύο τσέ- πες στο στήθος, μία εσωτερική
τσέπη και τσέπη στο μανίκι. Δοκιμή χρηστικής αξίας της KWF.


ήταν 345,80 €

Σακάκι Advance X-TREEm L
μαύρο
00883350805

276,64 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής


ήταν 345,80 €

Σακάκι Advance X-TREEm M
μαύρο
00883350804

276,64 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής



/

Μοντέλο

Τιμή
ήταν 345,80 €

Σακάκι Advance X-TREEm S
μαύρο
00883350803

276,64 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής


ήταν 345,80 €

Σακάκι Advance X-TREEm XS
μαύρο
00883350802

276,64 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής



Τεχνικές λεπτομέρειες
Βάρος kg 1)
1)


0,6

Μέγεθος 52

 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

/

