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Σετ κράνους ADVANCE Vent
Σετ κράνους ανώτερης ποιότητας

Ευκαιρία

Ελαφρύ σετ κράνους με βελτιστοποιημένη ισορροπία.Ωτασπίδες με
λεπτό σχεδιασμό. Εύκολη προσαρμογή μεγέθους κεφαλής ακόμα και
κατά την χρήση. Μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα: Μεταλλικό
πλέγμα, μεγάλη διείσδυση στο φως. Αντανακλαστικές αυτοκόλλητες
ετικέτες. EN 352, EN 397, EN 1731.

Μοντέλο Τιμή

Σετ κράνους ADVANCE Vent 
00008880801

ήταν 93,80 €

75,05 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής









Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

 Δέσμευση προϊόντων

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

Ηχομόνωση SNR 27 (H: 30, M: 25, L: 18)

Βάρος g 830

Βασικός εξοπλισμός
Μεταλλικό πλέγμα
Διακρίνεται κυρίως για την υψηλότερη διαπερατότητα στο φως, σε σύγκριση με τις συνήθεις ασπίδες από νάιλον. Επίσης προκαλεί
μικρότερες οπτικές παραμορφώσεις, χάρη στην πιο ομοιόμορφη επιφάνεια. Τυχόν μηχανικές παραμορφώσεις της ασπίδας μπορούν να
αποκατασταθούν. Παρακαλούμε προσέξτε: Η ασπίδα προσώπου μπορεί να αντικαταστήσει τα μέσα προστασίας των ματιών
(προστατευτικά γυαλιά).

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.

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/
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 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

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/

