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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΕΣΗ - ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

STARLINE ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αυτό το μπουφάν εργασίας παρέχει κορυφαία άνεση χάρη στο 
λειτουργικό του κόψιμο. Το εύκολο στη φροντίδα υλικό, αλλά και η 
μοντέρνα εμφάνιση, θα σας πείσουν απόλυτα.

65% πολυεστέρας, 35% ελαστάνη - περίπου 250 g/m2 

 B Ανθεκτικό και λειτουργικό.
 B 2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στήθους με θέση για κινητό τηλέφωνο.  
 B Ανακλαστικό ρέλι μπροστά και πίσω.
 B Ενισχυμένες ραφές, όρθιος γιακάς, καλυμμένο φερμουάρ YKK.
 B Προσαρμοζόμενες μανσέτες και στρίφωμα, πολύ μακριά πλάτη.

M001 095 ... | ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ 
M001 096 ... | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΠΛΕ ROYAL
M001 097 ... | ΓΚΡΙ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
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STARLINE  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ PLUS
Αυτό το παντελόνι με λάστιχο στη ζώνη, εκτός από πολύ πρακτικό, 
είναι και πολύ ανθεκτικό και διαθέτει διάφορες τσέπες. Το σχέδιο με 
αντίθεση, αλλά και η άνεση όταν φοριέται, κάνουν αυτό το παντελόνι 
ιδιαίτερα ελκυστικό.  

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι - περίπου 250 g/m2

 B Ανθεκτικό και εύκολο στη φροντίδα.
 B 2 μπροστινές τσέπες, 2 πίσω τσέπες, πλευρική τσέπη, τσέπη για 

χάρακα, θηλιά για σφυρί.
 B Ανακλαστικό ρέλι.
 B Ελαστική μέση, τριπλή ραφή για μεγάλη διάρκεια ζωής. 
 B Με ραμμένες ενισχύσεις γονάτων και τσέπες για ένθετα 

προστατευτικά γονάτων CORDURA® πιστοποιημένα κατά EN 
14404.

M003 172 ... | ΜΑΥΡΟ - ΓΚΡΙ 
M003 173 ... | ΜΠΛΕ NAVY - ΜΠΛΕ ROYAL
M003 174 ... | ΓΚΡΙ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΟΝΑΤΩΝ CORDURA®

 B Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες  
του DIN EN ISO 14404.

 B Ανθεκτικός ειδικός αφρός πολυαιθυλενίου.
 B Εξαιρετικές ιδιότητες απόσβεσης.
 B Ιδιαίτερα χαμηλό βάρος: περίπου 70 g / ζεύγος.
 B Χρώμα: ασημί.
 B Με ραμμένες ενισχύσεις γονάτων και τσέπες για ένθετα προστατευτικά 

γονάτων CORDURA® πιστοποιημένα κατά EN 14404.
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* Τα «προστατευτικά γονάτων» αποτελούν ξεχωριστό προϊόν και δεν περιλαμβάνονται μαζί 
με την αγορά παντελονιού ή φόρμας Starline. 


