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HELIKON Tex. spodnie taktyczne UTP
R/S PR - Urban Tactical Pants Rip
Stop Navy Blue
Cena

299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

109/-37

Kod producenta

SP-UTL-PR-37

Kod EAN

5902688001766

Producent

Helikon Tex.

Opis produktu
Elastyczny pas z zapięciem na velcro dla dodatkowej regulacji
Szerokie szlufki na pasek o szerokości do 50 mm
Dwie pętle na karabinki lub D-Ringi przy pasie z przodu spodni
Klasyczny ‘dżinsowy’ karczek w tylnej części ogranicza „zjeżdżanie” spodni
Dwie kieszenie klasyczne z wzmocnionymi krawędziami na klipsy noży lub latarek
Szerokie tylne kieszenie, dostosowane do wrzucania pustych magazynków
Dwie wąskie kieszenie wkomponowane w kieszenie tylne, na magazynki lub pałkę teleskopową. Możliwość zwiększenia
głębokości kieszeni
Dwie kieszenie udowe zapinane zamkiem YKK® (odwrotnym), mogące służyć do przenoszenia dokumentów i drobnych
przedmiotów osobistych
Dwie przednie kieszenie z klapkami velcro, dostosowane do przenoszenia telefonu lub magazynka AR/AK
Profilowana tylna część nogawki – dzielona i łączona zaszewką pod kolanem
Wzmocnienia na kolanach z kieszeniami na miękkie ochraniacze (Low Profile Protective Pads®)
Kanały w dolnych krawędziach nogawek na taśmę lub linkę ściągającą
Rozporek zamkowy YKK®
Są produkty, które można z całą pewnością nazwać kultowymi. Gdy rzesze zadowolonych klientów sięgają po kolejne
egzemplarze, dla producenta jest to po pierwsze ogromną radością, a po drugie informacją, że spodnie spełniają swoje
zadanie.
Co sprawia, że Urban Tactical Pants® są tak wyjątkowe? Zastosowany krój i ułożenie kieszeni sprawia, że spodnie zachowują
cywilny wygląd nie zdradzając tożsamości użytkownika. Konstrukcja UTP® umożliwia przenoszenie potrzebnego oporządzenia,
a krój odpowiada anatomii ruchu człowieka. Elastyczny pas i zapięcie na velcro pozwalają łatwo dopasować spodnie. Duże
szlufki pasują do szerokich pasów takich jak EDC, UTL® czy Cobra® (do szerokości 50 mm). Dodatkowo tak zwany dżinsowy
karczek (typ kroju) z tyłu spodni sprawia, że spodnie nie zsuwają się podczas użytkowania.
Odpowiednie rozplanowane kieszeni pozwala rozmieścić ekwipunek blisko środka ciężkości – wokół bioder i pasa. Krawędzie
kieszeni przednich i tylnych są dodatkowo wzmocnione, by wytrzymały intensywne wsuwanie klipsów od noży, czy latarek.
Dwie kieszonki na przodzie ud zapinane na rzep doskonale nadają się do przenoszenia smartfona ale są na tyle duże, że
można umieścić w nich nawet magazynek AR/AK. Boczne kieszenie udowe zapinane na suwak na pierwszy rzut oka są płaskie,
ale ich konstrukcja sprawia, że bez najmniejszego problemu można w nich przenosić całkiem spore przedmioty takie jak
portfel czy mały pouch. Dzięki wewnętrznym kieszonkom na kolanach można zwiększyć komfort pracy umieszczając w nich
niskoprofilowe wkładki ochronne. Szeroki wachlarz kolorów pozwala dobrać odpowiednią wersję spodni dopasowaną do
warunków pracy oraz dopasować je do pozostałych części garderoby.
Pas nie wchodzi w skład zestawu.
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Spodnie są w kolorze: Granatowym (Navy Blue)
Tabela rozmiarów spodni UTP R/S PR firmy HELIKON Tex.

Rozmiar

obwód pasa (cm)

długość całkowita
(cm)

długość nogawki
(cm)

S/R

80-86

111

83

M/R

86-92

111

83

L/R

90-96

111

83

XL/R

94-100

111

83

2XL/R

100-106

111

83

3XL/R

106-116

111

83

*Występują także spodnie w rozmiarze Long - długość nogawki + około 5cm oraz eXtra Long + około 10cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar odzieży: S/R - Small Regular , M/R - Medium Regular , L/R - Large Regular , XL/R - eXtra Large Regular , 2XL/R Double eXtra Large Regular , M/L - Medium Long , L/L - Large Long , XL/L - eXtra Large Long , 2XL/L - Double eXtra Large Long
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