
                                                                   

            CENNIK UBIORÓW SUCHYCH 

1

CorduTech  "wrakowy”:  skafander  suchy  z  cordury  w  połączeniu  z  poliestrem  lub
nylonem, zamek gazoszczelny na plecach, przykryty patką zamykaną na zamek plastikowy,
kryza szyjna lateksowa, zawory Si-tech, manszety lateksowe i pierścienie w rękawach, dwie
kieszenie  cargo   z  profilowanymi  patkami  ,  ściągacze  neoprenowe  na  nogawkach,
buty zintegrowane z nogawkami, kaptur suchy, wężyk 90 cm (szyty tylko na miarę).

4.900,00

2

CorduTech/Nylon  Front-Zip  Horizontal:  skafander  suchy  z  cordury  w  połączeniu
z nylonem, zamek gazoszczelny z przodu w układzie poziomym, kryza szyjna lateksowa,
zawory Si-tech, manszety lateksowe i pierścienie w rękawach, dwie kieszenie standardowe,
buty zintegrowane z nogawkami, kaptur suchy, wężyk 90 cm.

4.544,00

3

CorduTech/Nylon: skafander suchy z cordury w połączeniu z nylonem, zamek gazoszczelny
na plecach, przykryty dodatkową patką zamykaną na zamek, kryza szyjna lateksowa, zawory
Si-tech,  manszety  lateksowe  i  pierścienie  w  rękawach,   dwie  kieszenie  standardowe,
buty zintegrowane z nogawkami, kaptur suchy, wężyk 90 cm (szyty tylko na miarę).

4744,00

4

CorduTech Front-Zip, skafander suchy z cordury, zamek gazoszczelny z przodu po skosie,
przykryty  dodatkową  patką  zamykaną  na  rzep,  kryza  szyjna  lateksowa,  zawory  Si-tech,
manszety  lateksowe  i  pierścienie  w  rękawach,  dwie  kieszenie  standardowe,
buty zintegrowane z nogawkami, kaptur suchy, wężyk 90 cm.

4.950,00

5

CorduTech , skafander suchy z cordury,  zamek gazoszczelny na plecach, przykryty patką
zamykaną na rzep, kryza szyjna lateksowa, zawory Si-tech, manszety lateksowe i pierścienie
w rękawach,  dwie kieszenie standardowe, buty zintegrowane z  nogawkami,  kaptur suchy,
wężyk 90 cm.

4.635,00

6

TryTech,  skafander  suchy  z  poliestru,  zamek  gazoszczelny  na  plecach,  przykryty  patką
zamykaną na rzep, kryza szyjna lateksowa, zawory Si-tech, manszety lateksowe i pierścienie
w rękawach,  dwie kieszenie standardowe, buty zintegrowane z  nogawkami,  kaptur  suchy,
wężyk 90 cm.

4.185,00

7

TryTech,  skafander  suchy  z  poliestru,  zamek  gazoszczelny  na  plecach,  przykryty  patką
zamykaną na rzep, kryza szyjna lateksowa, zawory Si-tech, manszety lateksowe w rękawach,
bez pierścieni  w rękawach,  dwie kieszenie standardowe, buty zintegrowane z nogawkami,
kaptur suchy, wężyk 90 cm.

4.041,00

8

NUNO,  skafander  suchy  z  neoprenu  skompensowanego  5mm,  zamek  gazoszczelny
na  plecach,  kryza  szyjna  lateksowa,  zawory  Si-tech,  manszety  lateksowe  i  pierścienie
w rękawach,  dwie kieszenie standardowe, buty zintegrowane z  nogawkami,  kaptur  suchy,
wężyk 90 cm.

3.762,00

PODANE CENY  SĄ CENAMI BRUTTO I WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM  01-03-2014 r.

obowiązują do odwołania

Firma Konfexim-2 ma prawo odmówić wykonania ubioru bez podania przyczyny.
Firma Konfexim-2 nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonane pomiary przez klienta.

Indywidualne ubiory na miarę wysyłane są za pobraniem na koszt odbiorcy.

Uwaga! Wszystkie dotychczasowe cenniki tracą swoją ważność.
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