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Link do produktu: https://pentagon.pl/spodnie-uts-urban-tactical-shorts-11-polycotton-ripstop-taiga-green-helikon-p-541.html

Spodnie UTS® (Urban Tactical
Shorts®) 11'' - PolyCotton
Ripstop - Taiga Green Helikon
Cena

169,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

SP-UTK-PR-09

Kod producenta

SP-UTK-PR-09

Opis produktu
Co zrobić gdy jest naprawdę gorąco, a trzeba działać taktycznie i potrzeba pełnej funkcjonalności ulubionych
spodni UTP®? Odpowiedzią będą UTS®, czyli miejskie, taktyczne szorty będące skróconą wersją
pełnowymiarowego bestsellera.
Zastosowany krój i ułożenie kieszeni sprawiają, że spodnie zachowują cywilny wygląd nie zdradzając tożsamości
użytkownika. Konstrukcja UTS® umożliwia przenoszenie potrzebnego oporządzenia, a krój odpowiada anatomii
ruchu człowieka. Elastyczny pas i zapięcie na velcro pozwalają łatwo dopasować spodnie. Duże szlufki pozwalają
używać szerokich pasów takich jak EDC, UTL® czy Cobra®. Dodatkowo tak zwany dżinsowy karczek (typ kroju) z
tyłu spodni sprawia, że spodnie nie zsuwają się podczas użytkowania.
Odpowiednie rozplanowane kieszeni pozwala rozmieścić ekwipunek blisko środka ciężkości – wokół bioder i
pasa. Krawędzie kieszeni przednich i tylnych są dodatkowo wzmocnione, by wytrzymały intensywne wsuwanie
klipsów od noży, czy latarek. Dwie kieszonki na przodzie ud zapinane na rzep doskonale nadają się do
przenoszenia smartfona ale są na tyle duże, że można umieścić w nich nawet magazynek AR/AK. Boczne
kieszenie udowe zapinane na suwak na pierwszy rzut oka są płaskie, ale ich konstrukcja sprawia, że bez
najmniejszego problemu można w nich przenosić całkiem spore przedmioty takie jak portfel czy pouch. Szeroki
wachlarz kolorów pozwala dobrać odpowiednią wersję spodni dopasowaną do warunków pracy oraz dopasować
je do pozostałych części garderoby.

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

Cechy produktu
-Specyfikacja materiałowa: 60% Bawełna, 37% Poliester, 3% Elastan
-Elastyczny pas z zapięciem na velcro dla dodatkowej regulacji
-Szerokie szlufki na pasek o szerokości do 50 mm
-Dwie pętle na karabinki lub D-Ringi przy pasie z przodu spodni
-Klasyczny ‘jeansowy karczek’ w tylnej części ogranicza „zjeżdżanie” spodni
-Dwie przednie kieszenie klasyczne z wzmocnionymi krawędziami na klipsy noży lub latarek
-Szerokie tylne kieszenie
--Dwie wąskie kieszenie wkomponowane w kieszenie tylne (z możliwość zwiększenia głębokości kieszeni)
-Dwie kieszenie udowe zapinane zamkiem YKK® (odwrotnym)
-Dwie przednie kieszenie z klapkami velcro, dostosowane do przenoszenia telefonu lub magazynka AR/AK
-Długość wewnętrzna nogawek: 11”
-Rozporek zamkowy YKK®
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