Dane aktualne na dzień: 13-07-2020 06:24

Link do produktu: https://sklep.uzaby.pl/bluzka-rocday-patrol-sanitized-czarna-p-614.html

Bluzka ROCDAY PATROL
SANITIZED® czarna
Cena

169,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

JRS0203

Producent

ROCDAY

Opis produktu
Bluza PATROL

Uniwersalna bluza z długim rękawem do jazdy enduro / freeride / dh. Kształt bluzy oparty jest o klasyczny long sleeve.
Połączyliśmy go z detalami zaprojektowanymi pod kątem jak najlepszego komfortu podczas jazdy w terenie. Dokładnie
dobrany krój kołnierzyka, lekko zwężające się rękawy na przedramieniu czy tył przedłużony o dokładnie dobraną wartość
sprawiają, że bluza zachowuje wszystkie wartości sportowe i wygląda jak ciuch na wieczorny wypad z przyjaciółmi. Załóż ją do
dżinsów i sam się przekonaj!

Materiał z recyclingu - materiał wykonany w 50% z odzyskanych i ponownie przetworzonych materiałów.
SANITIZED® - antybakteryjne pokrycie materiału przeciwdziałające kumulowaniu zapachów i zapewniające najwyższy
komfort podczas jazdy.
Zaawansowany technicznie materiał - wytrzymały, oddychający i łatwo odprowadzający wilgoć
Bardzo miękki i komfortowy - od razu poczujesz to na skórze!
Zaprojektowana dla riderów preferujących jazdę w bluzie z długim rękawem wiosną i latem. Do jazdy w chłodniejsze
dni zalecamy użycie bielizny termoaktywnej - to zapewni Ci lepszy komfort termiczny i łatwiejsze dostosowanie ubioru
do warunków na trasie.
Delikatnie poszerzony korpus i rękawy - przygotowana do użycia bielizny termoaktywnej.
Przedłużony tył bluzy zakrywa plecy nawet przy głęboko pochylonej pozycji podczas jazdy.
Przedłużone rękawy - długość zaprojektowana pod kątem pozycji jaką zwykle przyjmujesz na rowerze (zwróć uwagę,
że nowoczesne geometrie ram z wydłużonym przednim trójkątem wymuszają bardziej wyciągniętą pozycję). Nawet
przy mocno pochylonej pozycji i wyciągniętych rękach, rękawy zakrywają nadgarstki. Jeśli wolisz odkryte
przedramiona, po prostu podwiń rękawy.
Miękkie wykończenie wewnętrznej części kołnierzyka.
Wszyta od wewnątrz ściereczka do gogli lub okularów – ściereczka wykonana jest z miękkiego materiału, wycinana
laserowo i nie wykańczana obszyciem - to zapewni ci maksimum komfortu i dodatkowo zabezpieczy szybki lub szkła
przez porysowaniem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
ODZIEŻ / KASKI / DODATKI: M
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