
CULORI

07 03 99 05 0204

44

MĂRIMI

Adulți: S M L XL XXL XXXL

LĂȚIME (A) 53cm 55,5cm 58cm 61,5cm 65cm 69cm

ÎNĂLȚIME (B) 66cm 68cm 70cm 72cm 74cm 75cm

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

DESCRIERE
Vestă de bărbați matlasată cu umplutură tact pene. 1.- Fermoar inversat de aceeași culoare cu
jacheta. 2.- Două buzunare frontale cu fermoar. 3.- Căptușeală în contrast de culoare. 4.-
Margine elastică de aceeași culoare în talie. 5.- Include sac pentru depozitare. Articol lejer și
flexibil, ce se poate împacheta cu ușurință. Croială cambrată la modelul de dame.

COMPOZIȚIE
Exterior: 100% poliester, 300T. Căptușeală: 100% poliester. Vată: 100% poliester, efect pene.
290 g/m².

COMENTARII
*Model rezistent la vânt și apă. *Duo concept.

MĂRIMI
Adulți:: S · M · L · XL · XXL

SCHIȚE

Vestă OSLO We01092

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.   

METODE DE PERSONALIZARE DISPONIBILE

BRODERIE



CULORI

07 03 99 05 02

04 44

MĂRIMI

Adulți: S M L XL XXL

LĂȚIME (A) 49cm 51cm 53cm 56cm 59cm

ÎNĂLȚIME (B) 59cm 61cm 63cm 64cm 65cm

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

DESCRIERE

Vestă de damă matlasată cu umplutură tact pene. 1.- Fermoar inversat de aceeași culoare cu
jacheta. 2.- Două buzunare frontale cu fermoar. 3.- Căptușeală în contrast de culoare. 4.-
Margine elastică de aceeași culoare în talie. 5.- Include sac pentru depozitare. Articol lejer și
flexibil, ce se poate împacheta cu ușurință. Croială cambrată.

COMPOZIȚIE

Exterior: 100% poliester, 300T. Căptușeală: 100% poliester. Vată: 100% poliester, efect pene.
290 g/m².

COMENTARII

*Model rezistent la apă și vânt. *Duo concept.

MĂRIMI

Adulți:: S · M · L · XL

SCHIȚE

Vestă damă OSLO We01093

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.   

METODE DE PERSONALIZARE DISPONIBILE

BRODERIE
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