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Koszulka z ochraniaczami Forcefield
Sport Jacket 2 Level 2
Cena brutto

400,00 zł

Cena netto

325,20 zł

Cena poprzednia

700,00 zł

Dostępność

Ostatnie sztuki

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

FF7210

Kod producenta

FF7210

Kod EAN

5060569700150

Producent

Forcefield Body Armour

Opis produktu
Forcefield Sport Jacket 2 Level 2 to uniwersalna koszulka z ochraniaczami na motocykl - narty
Profesjonalna sportowa koszulka ochronna firmy Forcefield Sport Jacket 2 Level 2 jest łatwa i wygodna w noszeniu.
Jest to świetna alternatywa dla ochrony górnej części ciała.
Nowe materiały i technika produkcji zaowocowały stworzeniem lżejszej, wygodniejszej, bardziej bezpiecznej koszulki z jeszcze cieńszymi ochraniaczami o grubości
12 mm.
Dzięki temu ochraniacz pozostaje elastyczny, wygodny i spełnia wymogi normy bezpieczeństwa CE: EN 1621-2 Level 2.
Koszulka z ochraniaczami została wykonana z tkaniny, która ma właściwości antybakteryjne.
W celu podniesienia komfortu użytkowania zastosowano płaskie szwy.
Zapinana jest za pomocą zamka błyskawicznego.
Forcefield Sport Jacket 2 Level 2 to najlepsza sportowa koszulka ochronna z technologią DRI-M (dynamiczny, reaktywny, inteligentny materiał).

Parametry Forcefield Sport Jacket Level 2
Producent / Forcefield
Model / Sport Jacket Level 2
Kod produktu FF7210
Model uniwersalny
Rozmiar XS, S, M, L, XL
Grubość Łokieć / Bark 12 mm
Grubość Plecy (brak danych)
Waga (brak danych)
Przekazanie energii (brak danych)
Poziom bezpieczeństwa 2 - Level 2 (Łokieć / Bark)
Poziom bezpieczeństwa 2 - Level 2 (Plecy)
Made in Portugal

Przeznaczenie Forcefield Sport Jacket Level 2
Narciarz
Motocyklista
Off Raod
Rower

Właściwości Forcefield Sport Shirt Level 2
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Elastyczna struktura ochraniacza - zwiększona elastyczność i zdolności pochłaniania energii
Oddychający - wielowarstwowa konstrukcja materiału zapewnia odpowiednią wentylację
Miękki i wygodny - trójwymiarowa konstrukcja sprawia, że ochraniacz staje się częścią twojego ciała
Lekki - produkt cechuje się obniżoną wagą
RPT - technologia wielokrotnej powtarzalnej wydajności
Aktywny termicznie - inteligentny materiał który reaguje na najmniejszy wzrost temperatury ciała
Aktywny termicznie - dzięki swoim właściwością termicznym jeszcze lepiej dopasowuje się do budowy ciała
Aktywny termicznie - maksymalnie zwiększa Twój komfort i bezpieczeństwo
Pochłaniający energię - ochraniacz to unikalne połączenie dynamicznych, podatnych i inteligentnych materiałów
DRI-M - materiały te zapewniają najlepszą z możliwych pochłanialności energii
Odprowadzający wilgoć - tkanina posiada właściwości odprowadzające wilgoć

Zasada działania ochraniaczy Forcefield
(DRI-M) Dynamiczny Podatny Inteligentny Materiał
Zastosowany przez firmę Focefield materiał DRI-M jest technologicznie zaawansowanym materiałem absorbującym uderzenia podczas upadku.
Jest to unikalne połączenie dynamicznych, podatnych i inteligentnych materiałów, które zapewniają najlepszą z możliwych pochłanialności energii.
(RPT) Technologia Powtarzalnej Wielokrotnej Wydajności
Zastosowanie technologii Repeat Performance Technology zapobiega jakimkolwiek odkształceniom ochraniacza podczas uderzenia.
Dzięki temu ochraniacz nie traci przez cały okres użytkowania swoich fabrycznych parametrów ochronnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar produktu: XS , S , M , L , XL

Przeznaczenie koszulki
Sportowa koszulka z ochraniaczami Forcefield Sport Jacket Level 2 - przeznaczenie
Narciarz
Motocyklista
Off Raod
Rower

Parametry koszulki
Producent / Forcefield
Model / Sport Jacket Level 2
Kod produktu FF7210
Model uniwersalny
Rozmiar XS, S, M, L, XL
Grubość Łokieć / Bark 12 mm
Grubość Plecy (brak danych)
Waga (brak danych)
Przekazanie energii (brak danych)
Poziom bezpieczeństwa 2 - Level 2 (Łokieć / Bark)
Poziom bezpieczeństwa 2 - Level 2 (Plecy)
Made in Portugal

Właściwości koszulki
Elastyczna struktura ochraniacza - zwiększona elastyczność i zdolności pochłaniania energii
Oddychający - wielowarstwowa konstrukcja materiału zapewnia odpowiednią wentylację
Miękki i wygodny - trójwymiarowa konstrukcja sprawia, że ochraniacz staje się częścią twojego
ciała
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Lekki - produkt cechuje się obniżoną wagą
RPT - technologia wielokrotnej powtarzalnej wydajności
Aktywny termicznie - inteligentny materiał który reaguje na najmniejszy wzrost temperatury ciała
Aktywny termicznie - dzięki swoim właściwością termicznym jeszcze lepiej dopasowuje się do
budowy ciała
Aktywny termicznie - maksymalnie zwiększa Twój komfort i bezpieczeństwo
Pochłaniający energię - ochraniacz to unikalne połączenie dynamicznych, podatnych i
inteligentnych materiałów
DRI-M - materiały te zapewniają najlepszą z możliwych pochłanialności energii
Odprowadzający wilgoć - tkanina posiada właściwości odprowadzające wilgoć

Zasada działania koszulki
(DRI-M) Dynamiczny Podatny Inteligentny Materiał
Zastosowany przez firmę Focefield materiał DRI-M jest technologicznie zaawansowanym materiałem
absorbującym uderzenia podczas upadku.
Jest to unikalne połączenie dynamicznych, podatnych i inteligentnych materiałów, które zapewniają
najlepszą z możliwych pochłanialności energii.
(RPT) Technologia Powtarzalnej Wielokrotnej Wydajności
Zastosowanie technologii Repeat Performance Technology zapobiega jakimkolwiek odkształceniom
ochraniacza podczas uderzenia.
Dzięki temu ochraniacz nie traci przez cały okres użytkowania swoich fabrycznych parametrów
ochronnych.
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