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Link do produktu: https://www.sportone.pl/spodenki-rowerowe-forcefield-contakt-shorts-p-310.html

Spodenki rowerowe Forcefield
Contakt Shorts
Cena brutto

450,00 zł

Cena netto

365,85 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

FF3010

Kod producenta

FF3010

Producent

Forcefield Body Armour

Opis produktu
Rowerowe spodenki z ochraniaczami firmy Forcefield Contakt Shorts
To doskonała ochrona dolnej części ciała.
Spodenki rowerowe wykonane są z termoaktywnego materiału 3D CoolMax® SILVER.
3D CoolMax® SILVER jest to unikalna tkanina, która ma właściwości antybakteryjne.
Spodenki rowerowe Forcefield Contakt Shorts wyposażone są w wielowarstwowe wyjmowane wkłady ochronne na
biodra
kość ogonową
pośladki
uda
Wkłady ochronne wykonane są z materiału Nitrex Evo® FLHex Armour o grubości 9 mm.
Spodenki idealnie nadają się do samoistnego stosowania w cieplejsze dni.
Zapobiegają nadmiernemu przegrzewaniu się ciała i zabezpieczają je na najwyższym poziomie bezpieczeństwa,
spełniając normę bezpieczeństwa CE: EN1621-1:2012.

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

Przeznaczenie spodenek
Rowerowe spodenki z ochraniaczami Forcefield Contakt Shorts - przeznaczenie
Rower

Parametry spodenek
Producent / Forcefield
Model / Contakt Shorts
Kod produktu FF3010
Model Uniwersalny
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Rozmiar XS, S, M, L, XL
Grubość 9 mm
Waga (brak danych)
Przekazanie energii (brak danych)
Poziom bezpieczeństwa 2 - Level 2
Certyfikowany zgodnie z normą EN1621-2 Level 2

Właściwości spodenek
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
Odprowadzający wilgoć - tkanina posiada właściwości odprowadzające wilgoć

Zasada działania ochraniaczy spodenek
(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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