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Link do produktu: https://pentagon.pl/kurtka-trooper-stormstretch-shadow-grey-helikon-p-413.html

Kurtka TROOPER StormStretch® - Shadow Grey
Helikon
Cena

319,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

KU-TRP-NL-35

Kod producenta

KU-TRP-NL-35

Opis produktu
Kurtka Trooper jest bardzo lekkim bratem cieplejszej kurtki Gunfighter. Zaprojektowana została tak, by
odpowiadała przede wszystkim potrzebom służb mundurowych. Z doświadczenia firmy wiadomo, że sięgają po
nią również cywile, którzy cenią sobie w niej lekkość, funkcjonalność i jakość wykonania. Może być noszona jako
warstwa uzupełniająca do lekkich warstw grzejących znajdujących się w ofercie.
Kurtka chroni przed lekkim wiatrem i deszczem, zachowując wysokie parametry oddychalności. Ukryty w
kołnierzu kaptur, może być błyskawicznie wydobyty na zewnątrz i dostosowany do kształtu głowy i noszonych
urządzeń nagłownych. By szybko wydostać kaptur zastosowany został rozsuwany w dwie strony suwak.
Kieszenie w kurtce pozwalają przenosić niezbędny sprzęt i pozostają dostępne w różnych pozycjach. A do
dyspozycji jest ich siedem. Dwie zewnętrzne na wysokości piersi – z d-ringami i niewielkimi organizerami, dość
obszerna wewnętrzna kieszeń zamykana na rzep, dwie kieszenie na ramionach z przepustami na okablowanie,
jedna na lewym przedramieniu oraz przepustowa kieszeń na plech, na wysokości lędźwi. Anatomiczny krój
dostosowuje się to ruchów użytkownika, a wzmocnienia na łokciach podnoszą wytrzymałość kurtki. Dzięki łatwej
kompresji można ją z łatwością przenosić w plecaku, czy kieszeni cargo.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: S , M , L , XL , XXL

Cechy produktu
-Specyfikacja materiałowa: 98% Nylon, 2% Elastan
-Duża wytrzymałość
-Centralny dwukierunkowy zamek YKK® z osłoną podbródka
-Wysoka oddychalność
-Łatwa kompresja i niska waga
-Ukryty w kołnierzu, regulowany kaptur
-Kieszeń kaptura otwierana zamkiem dwusuwakowym
-Suwaki wentylacyjne pod pachami
-Panele velcro na ramionach dla łatwej personalizacji
-Dwie kieszenie na ramionach z przepustami na okablowanie
-Tylna kieszeń przepustowa zamykana na suwaki
-Boczne kieszenie piersiowe z przepustami na okablowanie, D-Ringami i przegródkami na urządzenia
elektroniczne
-Kieszeń na lewym przedramieniu zamykana na suwak
-Wzmocnione, profilowane łokcie
-Częściowo elastyczne i regulowane rzepem mankiety
-Elastyczna regulacja dołu kurtki
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