
CULORI

46 02 60 05 55 56

MĂRIMI

Adulți: S M L XL XXL XXXL

LĂȚIME (A) 57cm 60cm 63cm 66cm 69cm 72cm

ÎNĂLȚIME (B) 75cm 78cm 80cm 82cm 84cm 86cm

*[Dimensiuni la piept măsurate 1 cm sub mânecă / Dimensiunile măsurate din punctul cel mai înalt de la umăr până jos]

DESCRIERE
Geacă parka cu guler înalt și fermoar de aceeași culoare. 
1.- Glugă detașabilă pliată în interiorul gulerului cu sistem de închidere arici. 
2.- Buzunare exterioare cu fermoar, clapă și cheițe.
3.- Două buzunare interioare cu arici.
4.- Manșete reglabile cu închidere cu arici.

COMPOZIȚIE
Exterior: 100% poliester impermeabil.Captu?eala: 100% poliester. Vata: 100% poliester , 400
g/m²

COMENTARII
*Disponibilă pentru copii pe bleumarin 55, roșu 60 și negru 02
*Croială cambrată la modelul de damă.
*Acces ușor la interior pentru serigrafie sau broderie.
*Model impermeabil.
*Rezistent la vânt.
*Duo Concept.

MĂRIMI
Adulți: S · M · L · XL · XXL

Geaca unisex EUROPA We01077

SCHIȚE

METODE DE PERSONALIZARE DISPONIBILE

BRODERIETERMO-
TRANSFER

Culorile și mărimile din această fișă sunt aproximative culorilor si mărimilor reale ale produselor noastre. Datorită procesului continuu de
îmbunătățire a produselor și renovare a stocului, acestea pot avea sau suferi modificări ce nu sunt menționate în acest document. Nu se
acceptă plângeri în baza culorilor sau a mărimilor indicate în această fișă. WEDAS își rezervă dreptul de a modifica, fără notificare în prealabil,
culorile și mărimile produselor descrise în această fișă tehnică.   



CULORI

46 02 60 05 55 56

MĂRIMI

Adulți: S M L XL XXL

LĂȚIME (A) 49cm 52cm 55cm 58cm 61cm

ÎNĂLȚIME (B) 68cm 69cm 70cm 71cm 72cm

*[Dimensiuni la piept măsurate 1 cm sub mânecă / Dimensiunile măsurate din punctul cel mai înalt de la umăr până jos]

DESCRIERE
Geacă parka cu guler înalt și fermoar de aceeași culoare. 
1.- Glugă detașabilă pliată în interiorul gulerului cu sistem de închidere arici. 2.- Buzunare
exterioare cu fermoar, clapă și cheițe.
3.- Două buzunare interioare cu arici.
4.- Manșete reglabile cu închidere cu arici.

COMPOZIȚIE
Exterior: 100% poliester impermeabil.Captu?eala: 100% poliester. Vata: 100% poliester , 400
g/m²

COMENTARII
*Croială cambrată la modelul de damă.
*Acces ușor la interior pentru serigrafie sau broderie.
*Model impermeabil.
*Rezistent la vânt.
*Duo Concept.

MĂRIMI
Adulți: S · M · L · XL

Geaca dama EUROPA We01078

SCHIȚE

METODE DE PERSONALIZARE DISPONIBILE

BRODERIETERMO-
TRANSFER

Culorile și mărimile din această fișă sunt aproximative culorilor si mărimilor reale ale produselor noastre. Datorită procesului continuu de
îmbunătățire a produselor și renovare a stocului, acestea pot avea sau suferi modificări ce nu sunt menționate în acest document. Nu se
acceptă plângeri în baza culorilor sau a mărimilor indicate în această fișă. WEDAS își rezervă dreptul de a modifica, fără notificare în prealabil,
culorile și mărimile produselor descrise în această fișă tehnică.   
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