
Webáruházban feltüntetett anyagok leírása: 

 

 

 

A Kingsmill 65% poliészter / 35% pamut összetételű anyag, 

a gyártás során megfelelő kezelések segítségével 

"beavatják", így biztosítva a használat során a méret és 

színtartósságot, gyakorlatilag a legfontosabb 

tulajdonságokat, amit egy modern munkaruhától 

elvárhatunk. 

Súly: 300 g, 245 g és 210 g. 

 

 

 

 

A Portwest különleges minőségű Tradeguard alapanyaga 

65% poliészter / 35% pamut összetételű. Különleges festési 

eljárásnak köszönhetően biztosítja a színegyezőséget a 

termékpaletta teljes spektrumában. A fonalak fonott 

pamutból készülnek, a Tradeguard anyag főbb jellemzői az 

erősség, fényesség, kezelhetőség és kellemes megjelenés. 

Az ebből az anyagból készült termékek meleget és 

védelmet biztosítanak mindenféle munkakörnyezetben. 

Súly: 300 g és 245 g. 

 

 

A BuildTex™ alapanyag 45%-ban fésült pamut, 55%-ban 

erősen nyújtható poliészter, előbbi biztosítja belül a 

maximális kényelemet, míg utóbbi kívül a maximális 

rugalmasságot. Mindemellett por és víz lepergető. Súly: 260 

g. 

 

 

BuildTex™ Plus alapanyag belső felülete fésült pamutból 

szőtt mely az anyag 37%-át teszi ki és biztosítja a 

maximális kényelemet, külső felülete pedig erősen nyújtható 

poliészter a maximális ellenálló képesség érdekében, mely 

az anyag 63%-át teszi ki. Matt külső felülettel rendelkezik, 

mely külső felület víz és kosz lepergető tulajdonságú a 

TexPel bevonatnak köszönhetően.  

Súly: 260 g. 

 

 

A Portwest anyagcsaládja két Canvas márkanévre hallgató 

taggal rendelkezik, melyek a BuildTex™ Plus összes 

tulajdonságát magukban hordozzák, anyaguk azonban 

35/65% illetve 60/40% arányban tartalmaznak fésült pamut 

szövetet illetve poliésztert. 

Súlyuk 300 g illetve 330 g. 



 

 

A 600D anyag 100% poliészter alapú PU bevonattal A 

Portwest kiváló 600D ruházatának alapanyaga egyszerre 

biztosítja a rugalmasságot, a védelmet és a kényelmet. 

Nemcsak egyszínű, hanem kéttónusú termékek is 

találhatóak ebben a termékcsoportban. A 600D alapanyag 

speciális bevonattal, speciális technológiával – erős varrás - 

ellátott 100% -ban poliészter tartalmú alapanyag. Ez 

garantálja a nehéz, ám rugalmas alapanyag funkcionálását 

és megbízhatóságát. Súly: 220 g. 

 

 

Rugalmasság, védelem és kényelem, ezek a legfontosabb 

kulcs tulajdonságai a Portwest új Rip Stop alapanyagból 

készült termékeinek. Speciális bevonattal, speciális 

technológiával – Rip Stop módszer - ellátott 100% -ban 

poliészter tartalmú alapanyag. A rendkívül erős fonálnak 

köszönhetően a szakítószilárdság átlagon felüli. Súly: 260 g 

és 250 g. 

 

 

A TexPel ellenálló, folt lepergető bevonat mely megvéd a 

munka során előforduló folyadék kilöttyenésektől 

mindemellett megőrizve az alapanyag komfortérzetét. A 

folyadékok egyszerűen leperegnek a bevonatról. Az ezt a 

technológiát használó termékpergő víznek ellenálló kiváló 

lélegző tulajdonságokkal rendelkezik. 

 

 

A Cordura anyag a tesztek során minden hozzá hasonló 

anyagnál jobb teljesítményt mutat tépési és kopási 

ellenállás tekintetében. Mindegy, hogy milyen 

tevékenységet végez, a Cordura keménységét csak 

hasznosítani fogja.  

 


