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Link do produktu: https://www.moto-abc.pl/kurtka-rebelhorn-hiflow-iv-czarna-p-9175.html

Kurtka Rebelhorn Hiflow IV
czarna
Cena

744,00 zł

Cena poprzednia

799,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

RH-TJ-HIFLOW-IV_01

Kod producenta

RH-TJ-HIFLOW-IV_01

Producent

Rebelhorn

Jaki wybrać rozmiar?

Tabela rozmiarów

Opis produktu
Kurtka Rebelhorn Hiflow IV czarna
Rebelhorn Hiflow IV to 3 warstwowa kurtka tekstylna, która idealnie sprawdzi się podczas upalnego lata. Zachwyci świetną
wentylacją uzyskaną dzięki zastosowaniu dużych paneli z materiału Steel Mesh. Wykonana z wytrzymałych materiałów:
poliamidu HITENA® Dobby Ballistic ipoliestru 500D . Jeśli w drodze złapie cię deszcz, wypinana, wodoodporna i oddychająca
membranę HUMAX® zapewni ochronę przed zmoknięciem. W chłodniejsze dni przyda się podpinka ocieplająca. W komplecie
ochraniacze CE-level 2 barków i łokci, odblaskowe elementy reflective oraz 3 kieszenie wewnętrzne i 2 zewnętrzne na
najpotrzebniejsze rzeczy. Dzięki dużej regulacji bez problemu dopasujesz kurtkę do swojej sylwetki.
Opis kurtki Rebelhorn Hiflow IV:
Materiały
Cordura Nylon 1000D; Poliester 450D; Steel Mesh; 4-way nylon stretch
Podszewka: Poliester mesh, spandex
WODOODPORNOŚĆ
REBEL DRY SYSTEM
Wypinana wodoodporna membrana HUMAX®
BEZPIECZEŃSTWO
REBEL PROTECT SYSTEM
Ochraniacze łokci i braków YF w technologii Hilon, CE-level 2
Kieszeń umożliwiająca zastosowanie ochraniacza pleców
Możliwość regulacji położenia ochraniaczy łokci
Podwójne i potrójne szwy
Elementy odblaskowe
Produkt uszyty zgodnie ze standardami CE
WENTYLACJA
REBEL CLIMA SYSTEM
Miękka i oddychająca podszewka mesh
Wypinana podpinka ocieplająca
Duże panele z materiału steel mesh
Perforowane panele tekstylne z przodu
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REBEL ERGONOMIC SYSTEM
Kołnierz wykończony delikatnym materiałem
Rozciągliwe elementy w miejscach narażonych na napinanie
2 kieszenie wewnętrzne
2 kieszenie zewnętrzne
Kieszeń neoprenowa na telefon komórkowy
Podwójna regulacja obwodu rękawów
Regulacja na biodrach
Regulacja w pasie, biodrach i na mankietach
Podwójna regulacja obwodu rękawów
Zamki (360° oraz krótki) umożliwiają połączenie kurtki ze spodniami
Możliwość zastosowania pasa łączącego kurtkę ze spodniami jeansowymi

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL , XXXL , 4XL , 5XL , 6XL , 7XL
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