
SOFTSHELLOVÉ BUNDY    

38860 (31148)0-7   Bunda DOLPHIN

PRA-P-OR s.r.o.   Orlovská 343/148, Ostrava Heřmanice

Softshellová zateplená bunda 
2- 96% polyester a 4% spandex s TPU membránou, 240 g/m , 

- polyesterová vložka udrží tělesnou teplotu 
  i v extrémních podmínkách,
- vnitřní mikrofleecová vrstva zajišťuje odvádění potu 
  na povrch tkaniny,
- zvýšená prodyšnost na zádech a pod rameny,
- posílení z RIPSTOP tkaniny v oblastech nejvíce 
  náchylných k prodření,
- náprsní kapsa s voděodolným zipem, 
- 2 prostorné boční kapsy na zip s voděodolnými klopami,
- 1 vnitřní kapsa na mobil se zapínánímna suchý zip,
- 1 prostorná vnitřní kapsa na zip, 
- 1 vnitřní kapsa vhodná na tablet (vel. až 10 palců) 
   s bezpečným velcro zapínáním,
- krytý centrální zip s vnitřní větruodolnou klopou, 

R- Ergofit  - střih na rukávech 
                   zajišťuje maximální pohyblivost,
- zipy v podpaží umožňují odvětrání, 
- oddělitelná podšitá kapuce,
- oddělitelný držák na ID kartu,
- reflexní pásky,

R- splňuje požadavky Oeko-Tex   Standard 100. 

Velikost: XS - 4XL (0-7)

IČ: 268 42 017
DiČ: CZ26842017
www.pra-p-or.cz
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email: objednavky@pra-p-or.cz

mikrofleecová
strukturovaná vrstva

polyesterová vložka

TPU membrána

SOFTSHELL

voděodolnost 
3.000 mm

paropropustnost 
23.000 g/m /24h

38870  (31147)0-7  Bunda SHARK
Softshellová bunda 

2- 96% polyester a 4% spandex s TPU membránou, 350 g/m , 

- vnitřní mikrofleecová vrstva zajišťuje odvádění potu 
  na povrch tkaniny mnohem rychleji než standardní podšívky,
- posílení z RIPSTOP tkaniny v oblastech nejvíce 
  náchylných k prodření,
- náprsní držák na pero, 
- 2 podšité boční kapsy s voděodolnými zipy,
- 1 vnitřní kapsa na mobil se zapínáním na zip,
- 1 vnitřní kapsa vhodná na tablet (vel. až 10 palců) 
   s bezpečným velcro zapínáním,
- vysoce odolný centrální zip s vnitřní větruodolnou klopou, 

R- Ergofit  - střih na rukávech pro maximální pohyblivost,
- prodloužená strečová vložka v rukávech s otvorem pro palec,
- oddělitelný držák na ID kartu,
- reflexní pásky,

R- splňuje požadavky Oeko-Tex   Standard 100. 

Velikost: XS - 4XL (0-7)

mikrofleecová
strukturovaná vrstva

TPU membrána

SOFTSHELL

voděodolnost 
10.000 mm

paropropustnost 
25.000 g/m /24h
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