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Photo / Foto

Description / Opis

Size /
Rozmiar

SO
Spodnie ochronne ogrodniczki typu Oliwier.
- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 210-220 g/m2
- możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom oraz w długości
szelkami, które to dodatkowo mają w tylnej partii gumkę
- dwie boczne kieszenie oraz jedna na nogawce
- dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak
KOLORY: niebieski, zielony

SOP

Spodnie ochronne do pasa typu Oliwier.
- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 210-220 g/m2
- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce w bocznych partiach
- dwie boczne kieszenie
- dodatkowa kieszeń z tyłu spodni
KOLORY: zielony, niebieski

SF
Spodnie ochronne ogrodniczki typu Forest.
- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 280 g/m2
- możliwość regulacji w pasie dzięki napom oraz w długości szelkami, które mają
w tylnej partii dodatkowo gumkę
- dziewięć kieszeni: dwie boczne, na nogawce jedna duża na napę i trzy małe, z 48, 50, 52, 54, 56,
tyłu dwie w tym jedna na napę oraz jedna na telefon komórkowy
58, 60, 62
- dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak
KOLORY: granatowo-zielony, granatowo-szary, granatowo-ciemnoczerwony

SPF
Spodnie ochronne do pasa typu Forest.
- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 280 g/m2
- dziewięć kieszeni: dwie boczne, na nogawce jedna duża na napę i trzy małe, z
48, 50, 52, 54, 56,
tyłu dwie w tym jedna na napę oraz jedna na telefon komórkowy
58, 60, 62

KOLORY: granatowo-zielony, granatowo-szary, granatowo-ciemnoczerwony
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LH-APLER
Spodnie ochronne ogrodniczki.
- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 245 g/m2
- cztery kieszenie: dwie z tyłu na napy oraz dwie boczne, dodatkowa kieszeń na
lewej nogawce oraz w górnej partii spodni
- końcówka do przypięcia kluczy
- możliwość regulacji w pasie oraz w długości szelkami, z dodatkową gumą w 48, 50, 52, 54, 56,
58, 60, 62
tylnej partii, zwiększająca swobodę ruchów
- na kolanach dodatkowe kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE
- na kieszeniach oraz na kolanach dodatkowe wzmocnienie
- w kolorze szaro-czarnym z pomarańczowymi dodatkami

LH-CANVER
Spodnie ochronne do pasa.
- 65% poliester, 35% bawełna...
- gramatura 245 g/m2
- cztery kieszenie z przodu w tym dwie na rzepy, dwie kieszenie z tyłu, dwie
boczne kieszenie, w tym na telefon komórkowy
- końcówka do przypięcia kluczy
48, 50, 52, 54, 56,
- po bokach gumka umożliwiająca lepsze dopasowanie spodni do sylwetki
58, 60, 62
- na kolanach dodatkowe kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE
- na kieszeniach oraz na kolanach dodatkowe wzmocnienie z materiału
- w kolorze szaro-czarnym z pomarańczowymi dodatkami

LH-BISTER
Spodnie ochronne ogrodniczki.
- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 270 g/m2
- technologia High Technology Fabric zapewnia wytrzymałość i odporność na
wytarcia
- zwiększona odporność na smary, oleje i brud
- na kolanach dodatkowe kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE
- cztery kieszenie: dwie z tyłu na napy oraz dwie boczne, dwie kieszenie na 48, 50, 52, 54, 56,
nogawkach w tym jedna na suwak i na telefon komórkowy
58, 60, 62
- kieszeń na napę w górnej partii spodni
- końcówka do przypięcia kluczy
- regulacja w pasie, możliwość regulacji w długości szelkami, z dodatkową gumą
w tylnej partii
- dodatkowe cztery suwaki na wysokości pasa na kieszonki LH-ZIP-ON-OFF

LH-BUNLER

Spodnie ochronne do pasa.
- 65% poliester, 35% bawełna...
- gramatura 300 g/m2
- technologia High Technology Fabric zapewnia wytrzymałość i odporność na
wytarcia, zwiększa również odporność na smary, oleje i brud
- dwie boczne kieszenie, oraz dwie tylne, dodatkowo doszywane dwie kieszenie
48, 50, 52, 54, 56,
doskonałe do przechowywania narzędzi
58, 60, 62
- kieszenie na nogawkach, w tym na telefon komórkowy
- końcówka do przypięcia kluczy
- na kolanach dodatkowe kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE
- spodnie chronią podczas pracy, zapewniając przy tym dużą wygodę
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LH-ZONTER

Spodnie ochronne ogrodniczki.
- 40% poliester, 60% bawełna
- gramatura 300 g/m2
- technologia High Technology Fabric zapewnia wytrzymałość i odporność na
wytarcia
- zwiększona odporność na smary, oleje i brud
48, 50, 52, 54, 56,
- możliwość regulacji długości szelkami
58, 60, 62
- dwie kieszenie po bokach oraz jedna na środku w górnej partii spodni
- na kolanach dodatkowe kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE
- spodnie chronią podczas pracy, zapewniając przy tym dużą wygodę

LH-SPEDER
Spodnie ochronne do pasa.
- 60% bawełny, 40% poliestru
- gramatura 300 g/m2
- technologia High Technology Fabric zapewnia wytrzymałość i odporność na
wytarcia, zwiększa również odporność na smary, oleje i brud
48, 50, 52, 54, 56,
- dwie boczne kieszenie i dwie tylne
58, 60, 62
- dodatkowe kieszenie na nogawkach, w tym na telefon komórkowy
- na kolanach kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE
- spodnie chronią podczas pracy, zapewniając przy tym dużą wygodę

S-WINTER-STR

Spodnie ochronne ogrodniczki ocieplane. - powłoka 100% poliester na PCV wyściółka 100% poliester o gramaturze 130 g/m2 - podszewka 190T poliester
tafta - na dole nogawek fluorescencyjne pasy - możliwość regulacji w długości
szelkami, które dodatkowo w tylnej partii mają gumę, zwiększającą swobodę
ruchów - dwie boczne kieszenie - dodatkowa kieszeń w górnej partii spodni

M - XXXL

S-WINTER

Spodnie ochronne ogrodniczki ocieplane. - powłoka 100% poliester na PCV wyściółka 100% poliester o gramaturze 130 g/m2 - podszewka 190T poliester
tafta - na dole nogawek fluorescencyjne pasy - możliwość regulacji w długości
szelkami, które dodatkowo w tylnej partii mają gumę, zwiększającą swobodę
ruchów - dwie boczne kieszenie - dodatkowa kieszeń w górnej partii spodni
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SMO-PLUS
Spodnie ocieplane, ogrodniczki typu Master.
- powłoka 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 180 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
- podszewka 190T poliester tafta
- możliwość regulacji w pasie dzięki guzikom oraz w długości szelkami, które
mają w tylnej partii dodatkową gumkę
- dwie boczne kieszenie i jedna z tyłu na nogawce
- dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia, iż po wielokrotnym
praniu kolory pozostają wciąż intensywne, a rozmiar stabilny

M - XXXL

SPTOGZ

Spodnie ocieplane do pasa typu Taiga.
- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 280 g/m2
- dziewięć kieszeni: dwie boczne, na nogawce jedna duża na napę i trzy małe, z
tyłu dwie w tym jedna na napę oraz jedna na telefon komórkowy

M - XXXL

STOGZ

Spodnie ocieplane, ogrodniczki typu Taiga.
- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 280 g/m2
- możliwość regulacji w pasie dzięki napom oraz w długości szelkami, które mają
w tylnej partii dodatkowo gumkę
- dziewięć kieszeni: dwie boczne, na nogawce jedna duża na napę i trzy małe, z
tyłu dwie w tym jedna na napę oraz jedna na telefon komórkowy
- dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak
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