Dane aktualne na dzień: 07-03-2021 07:20

Link do produktu: http://www.bajkszop.com/ochraniacz-plecow-x-factor-lite-zolw-m-l-p-8878.html

Ochraniacz pleców XFACTOR LITE żółw M/L
Cena

399,00 zł

Numer katalogowy

L2

Kod EAN

5903111390976

Producent

foogwear

Opis produktu

Ochraniacz pleców X-FACTOR LITE żółw M/L

X-Factor Ochraniacze moto & bike & snow
Firma została założona w 2005 roku. Od początku istnienia zajmuje się produkcją ochraniaczy. Tworząc naszą firmę chcieliśmy dostarczać produkty, które poprawią bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów ekstremalnych. W naszej ofercie znajdują się m.in. zbroje, żółwie, nakolanniki, nałokietniki oraz spodenki ochronne. Dzięki
naszej wiedzy, doświadczeniu i inwestycjom stworzyliśmy technicznie i jakościowo doskonałe systemy ochrony ciała. Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat CE.

X- FACTOR - CHROŃ SIEBIE !

OPIS MODELU:

Komfortowa, techniczna kamizelka z ochraniaczami z inteligentnej pianki Sas-Tec i panelami z kevlaru. Protektory

spełniają europejskie normy bezpieczeństwa. Zapewnia ochronę kręgosłupa i klatki piersiowej

.

ochraniacze z inteligentnej pianki z certyfikatem CE
wentylowane pady na plecach , klatce piersiowej (jednoczęściowy), na żebrach (boczne)
panele wykonane z kevlaru - materiału bardzo odpornego na uszkodzenia
Kieszeń na bukłak (ok 1,2 litra) oraz prowadzenie rurki
5 kieszonek (w tym jedna zapinana) na batony i inne drobiazgi
zapinana na zamek na całej długości
kompresyjne właściwości wspomagające pracę mięśni
techniczna konstrukcja z oddychających, szybkoschnących, antybakteryjnych materiałów
niski profil ochraniaczy - nie krępuje ruchów pod okryciem wierzchnim
pod wpływem temperatury ciała ochraniacze stają się bardzo elastyczne i dopasowują się do użytkownika
rozbudowany system wentylacji oraz perforowana konstrukcja poprawia przepływ powietrza pod ochraniaczem
silikonowe stopery oraz rozbudowany system regulacji zapewniają idealne dopasowanie i utrzymanie ochraniaczy we właściwej pozycji
nadaje się do prania w pralce
możliwość wyjęcia wszystkich ochraniaczy
ochraniacze zgodne z normą EN1621-2:2014 , EN1621-3:2015
wyprodukowana w Polsce

Uwaga
Ochraniacz 3D wykonany z inteligentnej, viscoelastycznej pianki skutecznie rozpraszającej energię uderzenia. Pianka zwiększa elastyczność wraz ze wzrostem temperatury. Przejmuje ciepło ciała i dopasowuje się do jego kształtów,
zapewniając komfort użytkowania.
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