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Link do produktu: https://www.moto-abc.pl/buty-imx-x-two-black-p-8450.html

Buty IMX X-Two black
Cena

603,00 zł

Cena poprzednia

669,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

3401921_001

Kod producenta

3401921_001

Producent

IMX Racing

Opis produktu
Buty IMX X-Two black
IMX X-Two to najnowsza propozycja buta offroadowego, który zapewnia najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa.
Uniwersalny i bardzo dobrze dopracowany but wykonany został z wysokiej jakości materiałów jakim są skóra, Microfabric, TPU,
i 3D Mesh. Skóra syntetyczna zapewnia wytrzymałość i odporność na wszelkiego rodzaju przetarcia. W bucie zastosowano
cztery w pełni regulowane klamry, które nie pozwolą przesunąć się stopie w bucie. Podeszwa jest elastyczna i bardzo
wytrzymała, zakończona jest gumowym noskiem, który absorbuje i ogranicza siłę uderzenia. Wnętrze wykonane jest z
oddychającej wyściółki z 3D Mesh, dodatkowo użyto wkładki pochłaniającej wibracje. IMX X-Two to but stworzony przez
motocyklistów dla motocyklistów więc posiada wszystko co powinien, czyli komfort i bezpieczeństwo w super cenie.
Opis butów IMX X-Two:
wytrzymały, nowoczesny materiał Microfabric na wewnętrznej części buta gwarantuje lepsze trzymanie motocykla bez
jednoczesnego jego rysowania
komfortowa i oddychająca wyściółka wykonana z materiału 3D mesh oraz miękkiej pianki w górnej części buta
osłony wykonane z wytrzymałych materiałów TPU oraz TPR gwarantują zaawansowaną ochronę piszczeli
doskonała ochrona kostki dzięki wykorzystaniu wewnątrz jak i na zewnątrz buta wytrzymałego materiału TPU
wzmocnienie pod dźwignię zmiany biegów wykonane z wytrzymałego materiału TPU
pięta oraz kość strzałkowa chroniona jest przez wzmacniane elementy wykonane z TPR
cztery poziomy klamr dla pełnej regulacji i bardzo dobrego dopasowania buta
wkładka z systemem Anti-Vibes pochłania nieprzyjemnie wibracje
wykończenie górnej krawędzi buta elastycznym materiałem zapewniającym dobre dopasowanie wokół łydki i
uszczelnianie przed ewentualnymi zanieczyszczeniami
odporna na uderzenia, wyprofilowana, klejona gumowa podeszwa
produkt posiada certyfikat CE (EN 13634:2017)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

