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Kombinezon DAINESE Laguna
Seca Evo Div Conf.
czarny/antracyt/biały
Cena

2 999,00 zł

Numer katalogowy

8052644024296

Rodzaj

Męskie

Opis produktu
Kombinezon dwuczęściowy DAINESE ® Laguna Seca Evo Div Conf.- wykonany ze skóry bydlęcej, zaawansowany
technologicznie model kombinezonu motocyklowego.
Jego bezpieczeństwo zwiększają ochraniacze kompozytowe Pro Shape ® (z wielowarstwowej struktury polimeru o najwyższej
zdolności pochłaniania energii) posiadające certyfikat EN 1621.1 Standard, możliwość wymiany slider'ów na
kolanach, miękkie wkładki na klatce piersiowej i nerkach, kieszeń na dodatkowe protektory klatki piersiowej,aerodynamiczny
garb umożliwiający montaż protektora G2 oraz tytanowe osłony ramion zamocowane za pomocą nitów. By jazda stała się
bardziej komfortowa, kombinezon został wyposażony w podszewkę Nanofeel® z jonami srebra i wstawkami z tkaniny 3DBubble, która posiada właściwości antybakteryjne i antyzapachowe, kołnierz z microelastyczną wstawką, wewnętrzną kieszeń
i podwójny zamek na łydce, pozwalający regulować szerokość nogawki. Dodatkowo produkt posiada otwory wentylacyjne po
bokach pozwalające na utrzymanie najbardziej optymalnej temperatury ciała, elastyczne wstawki z materiału S1 w którego
skład wchodzi Cordura®750 (zastosowanie tej nanotechnologii zapewnia dodatkowe właściwości odpychające wodę i olej),
odblaskowe wstawki poprawiające widoczność na drodze oraz perforowane otwory umieszczone z daleka od szwów co
zwiększa nie tylko komfort użytkowania ale i bezpieczeństwo. Kombinezon posiada certyfikat CE -Cat II.
Kombinezon posiada certyfikat CE -Cat II.
Materiał: skóra bydlęca + Cordura®750
Krój: Slim
Kolor: czarny/antracyt/biały
Ochraniacze: barki, przedramiona,klatka piersiowa, uda, łydki, slidery na kolanach, kieszeń dla ochraniacza na plecy.
Wstawki elastyczne: wewnętrzna część ud, okolice kolan i wewnętrzne elementy rękawów.
Membrana: brak
Podpinka: brak.
Możliwość spięcia ze spodniami: spodnie w komplecie.
System wentylacji: perforowane otwory wentylacyjne po bokach kombinezonu,
Dodatkowe informacje: antybakteryjna i antygrzybiczna podszewka,odblaskowe wstawki, regulowana nogawka,
przystosowany do noszenia butów wewnątrz kombinezonu, posiada certyfikat CE -Cat II.
Przeznaczenie: sportowa, letnia
Masz jakiekolwiek pytania? Zachęcamy do kontaktu z nami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar (numer): 28
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