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Spodnie motocyklowe damskie
REBELHORN HIKER II LADY BLACK
Cena

449,65 zł

Cena poprzednia

549,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

RH-TP-HIKER-II-LADY_01

Producent

REBELHORN

Opis produktu
Wygodne tekstylne spodnie, które sprawdzą się podczas dalszych wypadów. Wytrzymałe materiały: poliester 600D i nylon
1000D gwarantują, że pojeździsz w nich wiele sezonów. Wyposażone w wypinaną membranę REISSA® i ocieplającą podpinkę
ThermoLite®. 4 kanały wentylacyjne przydadzą się w gorące dni. Dostępne w 3 wersjach: standardowej, ze skróconymi i z
przedłużonymi nogawkami. W komplecie ochraniacze CE-level 2 kolan i antypoślizgowe panele na pośladkach. Pasują do
kurtki Hiker II. 2 WARSTWY
MATERIAŁ
Poliester 600D
Nylon 1000D
Poliester 2-way stretch
Podszewka: Poliester mesh
REBEL DRY SYSTEM
Maksymalnie zabezpiecza przed deszczem I wiatrem oraz doskonale odprowadza wilgoć na zewnątrz.
Wypinana wodoodporna i oddychająca membrana REISSA® gwarantuje nieprzemakalność
REBEL CLIMA SYSTEM
Wydajny system wentylacyjny pozwalający utrzymywać komfort termiczny niezależnie od warunków atmosferycznych. Liczne
wloty i wyloty wentylacyjne oraz struktura użytych materiałów zapewniają przyjemną świeżość w każdą pogodę.
Miękka i oddychająca podszewka mesh doskonale odprowadza wilgoć
2 kanały wentylacyjne z przodu oraz 2 kanały wentylacyjne z tyłu zapewniają idealną cyrkulację powietrza
REBEL PROTECT SYSTEM
Zastosowane ochraniacze spełniające rygorystyczne normy bezpieczeństwa, połączone ze specjalnie zaprojektowanymi
systemami mocowania, realnie chronią najbardziej narażone części Twojego ciała.
Ochraniacze kolan CE level 2 znacznie poprawiają bezpieczeństwo
Kieszenie na ochraniacze bioder
Antypoślizgowe panele na pośladkach gwarantują stabilną jazdę
Podwójne i potrójne szwy wydajnie zwiększają wytrzymałość
Możliwość regulacji położenia ochraniaczy kolan
REBEL ERGONOMIC SYSTEM
Każdy element zaprojektowany z myślą o perfekcyjnym dopasowaniu, swobodzie ruchów i komforcie użytkowania,
dostosowany do pozycji motocyklisty.
2 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek
Wytrzymałe i funkcjonalne zamki (360° oraz krótki) umożliwiają połączenie spodni z kurtką
Praktyczny zamek regulujący obwód nogawek idealnie dopasowuje spodnie do buta
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Długie zamki na nogawkach ułatwiają zakładanie spodni
Elastyczne wstawki nad kolanami oraz na lędźwiach zapewniają swobodę ruchów
Elementy odblaskowe 3M Scotchlite® oraz reflective zapewniają znakomitą widoczność motocyklisty na drodze
Dostępne również w wersji z nogawkami przedłużonymi lub skróconymi o 2" (5cm)
Pasująca kurtka: REBELHORN HIKER II

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