ART.

C01 MSK S3 CI WR

100% FĂRĂ METAL

Fețele:

Piele AIRCEL, impermeabilă, cu ștaif și limbă împăturită în
Alfaliscio.

Ochiuri de fixare:

Ochiuri de fixare nemetalice

Căptușeală

Whinterm + absorbtiv + căptușeală de blană

CUSĂTURA

Etanșată cu bandă impermabilă

Bombeu

Compozit

Lamela antiperforație

KEVLAR 0

Branț

Antistatic, detașabil -WINTER ISOLATION

Talpa exterioară

Densitate duală, Poliuretan (PU/PU), antistatic, rezistența
la alunecare SRC, rezistența la uleiuri și hidrocarburi,
amortizor de șocuri NEGRU / GRI în zona călcâiului.

Protector bombeu

Strat protectiv pentru bombeu din poliuretan pentru o mai
bună protecție a pielii din fața bocancului.
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ALBA & N. SRL proprietar al mărfii până la integrala achitare a contravalorii acesteia,
Declar, pe propria și deplina mea răspundere și, în special, în conformitate cu dispozițiile în vigoare în materie valutară, faptul că prețul indicat în factură este adevărat și real;
prin urmare nicio altă plată, indiferent de formă sau modalitate, nu se va face în favoarea sau cu angajarea societății de către mine reprezentată, în legătură cu operațiunea
pentru care se emite respectiva factură.
CONDIȚII GENERALE: marfa călătorește în condițiile de pericol și pe riscul destinatarului. Nu se mai acceptă reclamații după trecerea unei perioade de 8 zile de la recepția
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Instanța de judecată competentă este cea de la sediul societății vânzătoare. Toate aceste condiții se înțeleg în mod indiscutabil acceptate ca efect al respectivei comenzi.

