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Cherokee Spodnie medyczne damskie Luxe Sport CK003
 

Cena: 189,00 pln

Opis słownikowy

Producent Cherokee

Opis produktu
 

Przed złożeniem zamówienia na odzież Cherokee zalecamy potwierdzenie dostępności wybranego modelu / rozmiaru / koloru. W
przypadku braków na stanie magazynowym termin realizacji może wynieść do 4 tyg. Termin ten związany jest z importem odzieży z
USA.

 

Cherokee damskie spodnie medyczne Luxe Sport to spodnie w sportowym stylu i prostym kroju z gumką w pasie i troczkami.

Wykonane zostały z odpornego na zabrudzenia, wytrzymałego materiału i posiadają die kieszenie przednie, dwie kieszenie ze specjalną
przegrodą na udach oraz jedną kieszeń tylną.

 

Materiał: 51% poliester, 46% sztuczny jedwab, 3% spandex

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Polecamy również wygodne obuwie dla personelu medycznego.

 

Cherokee - najlepiej sprzedająca się odzież medyczna w USA i największy producent na świecie. Odzież charakteryzuje się
nowoczesnością zastosowanych rozwiązań i wysoką jakością materiałów, m.in. czesana bawełna, „oddychający” spandex oraz
elastyczny stretch.

 

Firma Cherokee powstała w USA w 1972 roku. Od początku stara się, aby jej odzież zapewniała jednocześnie modny wygląd i właściwy
komfort. Te cechy miały kluczowy wpływ na sposób projektowania i produkcji odzieży roboczej - połączenie mody, wygody jakości i
funkcjonalności. Dzięki temu
podejściu Cherokee stało się ulubioną marką odzieży dla pracowników branży medycznej w USA.

 

Tabela rozmiarów:

Odzież damska - spodnie
Rozmiar XXS XS S M L XL
Obwód

talii (cm)
70 72 80 88 100 102

Obwód
bioder (cm)

90 100 104 110 122 134

Szerokość
nogawki (cm)

46 58 62 64 66 70

Standardowa długość nogawki: 77 cm (mierzona od kroku do końca nogawki)

 

 

Parametry

Kolor (NAVV) Granatowy (0,00 pln), (PEWV) Grafitowy (0,00 pln), (ROYV) Szafirowy (0,00 pln),
(WINV) Czerwone Wino (0,00 pln)

Rozmiar M (0,00 pln), L (0,00 pln), XL (0,00 pln)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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