Lisää tuotteita osoitteessa: http://www.fristadskansas.fi/tuotteet/katalogi/
Myymälässämme olevat tuotteet:

Airtech® Takki 4153 MPVX
Airtech®, hengittävä, tuulen- ja vedenpitävä / olkapäillä heijastin / vetoketju kauluksen yläreunaan asti / kauluksessa fleecevuori /
irroitettava huppu, säädettävissä nauhalla ja kiristysnyörillä / kaksi vetoketjullista rintataskua / piilotettu henkilökorttipidin / kaksi
vetoketjullista etutaskua / kaksi vetoketjullista povitaskua , joissa läpivienti nappikuulokkeelle / karttatasku, jossa sisäpuolella
puhelintasku ja läpivienti kuulokkeelle / säädettävät hihansuut / kiristysnyöri vyötäröllä / takaa pidennetty helma / verkkovuori
selkäosassa / vuorissa vetoketju, joka helpottaa brodeerausta ja painamista / suunniteltu käytettäväksi irrotettavan vuorin 100475
kanssa / vesipilari 10.000mm / standardien EN ISO 20471 luokka 2 (koot 2XS–XS), luokka 3 (koot S–3XL) ja EN 343 luokka 3/3
mukainen / ÖKO-TEX® sertifioitu.

Hinta 155,00€ Alv 0%

Talvitakki 444 PP
Polydex, likaa, öljyä ja vettähylkivä / kokovuori, tekoturkista / vetoketju kauluksen yläreunaan asti / vuoriton kokoontaitettava
huppu / kaksi läpällistä rintataskua ja D-rengas / kaksi etutaskua / kaksi povitaskua / puhelintasku / lenkki nappikuulokkeelle /
säädettävät hihansuut ja vyötärö / joustinneulos hihansuun sisäpuolella / takaa pidennetty helma / vuorissa vetoketju, joka
helpottaa brodeerausta tai painamista / standardin EN ISO 20471 luokka 3 ja EN 342 mukainen

Hinta 119,00€ Alv 0%

Toppatakki 4021 MEQ
Tuulenpitävä / kokopitkä vetoketju edessä / kauluksessa fleecevuori / vetoketjullinen piilorintatasku / kaksi vetoketjullista
etutaskua / joustava vyötärö / joustavat hihansuut, joissa peukaloaukot / povitasku.

Hinta 75,00€ Alv 0%

Talvitakki 4001 PRS
Polyuretaanipinnoitettu / toppavuori / kauluksen yläreunaan ulottuva vetoketju / irroitettava, säädettävä ja vuorillinen huppu /
kaksi läpällistä rintataskua / kaksi vetoketjullista etutaskua / povitasku / läpällinen hihatasku / hihoissa säädettävät hihnat /
hihoissa heijastintereet / helmassa kiristysnyöri / vyötärönauhassa logo / standardin EN342 mukainen.

Hinta 84,50€ Alv 0%

4026 PLU, lk. 3
Etulistan alla vetoketju kauluksen yläreunaan asti ja painonappikiinnitys / kaksi vetoketjullista rintataskua / yksi laskostettu
rintatasku, jossa läppä ja painonappikiinnitys, D-rengas, henkilökorttipidin ja kynälenkki / kaksi vetoketjullista etutaskua /
sisäpuolella puhelintasku tarrakiinnityksellä / napillinen povitasku / säädettävä vyötärö ja hihansuut / pidennetty selkäkappale /
heijastavat yksityiskohdat olkapäillä / voidaan käyttää irrotettavan vuorin 100475 kanssa / hyväksytty EN ISO 20471 luokka 2 (koko
XS) ja luokka 3 (koot S - 4XL) mukaisesti / testattu teollisen pesustandardin ISO 15797 mukaisesti / ÖKO-TEX®-sertifioitu

Hinta 105,00€ Alv 0%

Fleecetakki 4400 FE
Vetoketju kauluksen yläreunaan asti ja vetoketjun suojus / puhelintasku vetoketjulla, taskussa läpivienti ja lenkki nappikuulokkeelle
/ kaksi etutaskua vetoketjulla / resorit hihansuissa ja helmassa / peukaloaukot hihoissa / pidennetty selkäkappale / koko 2XS
standardin EN ISO 20471 luokka 2 ja koot XS-3XL luokan 3 mukainen / ÖKO-TEX®-sertifioitu.

Hinta 60,00€ Alv 0%

Paita 7421 MSF
Harjattu sisäpinta / pitkät hihat / kaksi rintataskua / pidennetty selkäkappale.

Hinta 27,00€ Alv 0%

Paita 7445 LF
Ruudullinen flanellipaita, kokovuori / painonapit / sivusaumassa liikettä helpottava halkio / kaksi napillista rintataskua, toisessa
kynätasku.

Hinta 49,00€ Alv 0%

