Informacje o produkcie
Utworzono 19-06-2018

LEATT (2017) NAKOLANNIKI OCHRANIACZE KOLAN KNEE GUARD DUAL AXIS
Cena :
399,00 zł
Producent : Leatt
Dostępność : Dostępność - 3 dni
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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prosimy zapoznać się z rozmiarówką - fotka.
Waga: tylko 850 gram
Bardzo wygodne
Smukłe
Idealna ochrona kolan
Świetna ochrona goleni
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Komfortowe, dobrze wentylowane ochraniacze kolan z dwoma zawiasami. Ochraniacze idealnie dolegają nawet przy maksymalnym zgięciu. Wysoki poziom
bezpieczeństwa zapewnia certyfikat CE. Ochraniacze dodatkowo przeszły testy na tarcie. Paski do mocowania nie zawierają ostrych krawędzi aby
ochraniacz w pełni pasował do Twoich spodni motocyklowych. Paski są wykonane z miękiego, komfortowego i wentylowanego materiału który uniemożliwia
ich poślizg. Lekka waga, wysoki komfort oraz największa swoboda ruchów wśród większości ochraniaczy kolan.
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White/Black S/M: 5017010175
White/Black L/XL: 5017010176
White/Black XXL: 5017010177
Black/Red S/M: 5017010180
Black/Red L/XL: 5017010181
Black/Red XXL: 5017010182
Lime/Blue S/M: 5017010190
Lime/Blue L/XL: 5017010191
Lime/Blue XXL: 5017010192
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Dostępne rozmiary: STANY NA DZIEŃ 7.02.2017

Przed zakupem prosimy wybrac opcję rozmiaru z listy i kliknąc dodaj do koszyka.
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Hard shell and 3DF AirFit ventilated soft impact foam
CE tested and certified as impact protection:
Knee EN1621-1
Total Leatt® protection score of 25 points
Anatomically correct, pivoting design
3D design for optimal fit with specific left and right sides
Vented plates for maximum airflow
Slim shin plate that also fits inside boots
Weight: 850g – 1.9 lbs (pair)
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Produkt dla bardzo wymagających zawodników oraz ceniących sobie bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.
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Dostępne opcje LEATT (2017) NAKOLANNIKI OCHRANIACZE KOLAN KNEE GUARD DUAL AXIS
» Wybierz opcje z listy: White/Black S/M, White/Black L/XL, White/Black XXL, Black/Red S/M, Black/Red L/XL, Black/Red XXL,
Lime/Blue S/M, Lime/Blue L/XL, Lime/Blue XXL.
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