Informacje o produkcie
Utworzono 17-02-2019

Spodnie taktyczne WARRIOR BlackHawk olive.
Cena :
215,00 zł

179,00 zł
Nr katalogowy : 2645
Producent : BlackHawk
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena :
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Spodnie taktyczne BLACKHAWK! Warrior Wear to profesjonalny ubiór do działań taktycznych. Charakteryzuje się eleganckim krojem oraz wielką
funkcjonalnością.
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? Wytrzymałe, bawełniane płótno o podwyższonej odporności na gniecenie, zaplamienie, płowienie koloru.
? Dodatkowe wzmocnienia na kolanach i pośladkach.
? Większa swoboda ruchów przy kucaniu dzięki specjalnym klinom.
? Szerokie, wzmacniane szlufki, przystosowane do pasów do 4,5 cm szerokości.
? Chowane, elastyczne gumki w pasie, mogące zwiększyć obwód spodni o max. 10 cm.
? Paski specjalnej gumy wszyte po wewnętrznej stronie pasa utrzymują koszulę na miejscu podczas ruchu.
? Specjalna pętla z przodu służąca do przyczepienia karabinków i innych przedmiotów.
? Kieszeń na suwak ukryta pod zwykłą kieszenią biodrową zwiększa bezpieczeństwo cennych przedmiotów.
? Proste krawędzie kieszeni pozwalają na dobre ułożenie przedmiotów takich jak noże czy długopisy.
? Otwierana od góry, łatwo dostępna kieszeń na magazynek na każdej nogawce.
? Na obu nogawkach duża, otwierana od góry kieszeń typu CARGO, posiadająca elastyczną opaskę do przytrzymywania ładunku. Mieści do 3 magazynków
broni półautomatycznej.
? Tylna kieszeń biodrowa doskonała do przenoszenia np. portfela.
? Paski Blackhawk! S.T.R.I.K.E.? do podczepienia wyposażenia w systemie MOLLE
? Wzmocnienia na wykończeniach nogawek i kieszeni.

Spodnie dostępne w materiale TWILL oraz RIPSTOP.
UWAGA! Przed złożeniem zamówienia zapytaj o dostępność rozmiaru i rozmiaru.

Dostępne opcje Spodnie taktyczne WARRIOR BlackHawk olive.
» Materiał: Twill, Ripstop.
» Długość nogawki: 30/76cm, 32/81cm, 34/86cm, 36/91cm.
» Obwód pasa: 30/76cm, 32/81cm, 34/86cm, 36/91cm, 38/97cm, 40/102cm, 42/107cm.
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