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Link do produktu: https://www.moto-abc.pl/spodnie-tekstylne-rebelhorn-patrol-greyblack-p-8021.html

Spodnie tekstylne Rebelhorn
Patrol Grey/Black
Cena

1 099,00 zł

Dostępność

Dostępność - 7 dni

Numer katalogowy

RH-TP-PATROL_69

Kod producenta

RH-TP-PATROL_69

Producent

Rebelhorn

Jaki wybrać rozmiar?

Tabela rozmiarów

Opis produktu
Spodnie Rebelhorn Patrol Grey/Black
Patrol to spodnie, które powstają z pasji do jazdy motocyklem, sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających
motocyklowych podróżników. Patrol to najbardziej zaawansowane technologicznie spodnie turystyczne Rebelhorn.
Wykorzystano w nich najbardziej wytrzymałe i zaawansowane technicznie materiały, takie jak Cordura®, HITENA®
DobbyBallistic, Superfabric® i membrana Sympatex.
Wyposażone są w maksymalnie wydajną wentylację, której najważniejszym elementem są panele wykonane z liniowego
meshu 3D. Wszystko to, by zapewnić Ci maksimum bezpieczeństwa i komfortu podczas motocyklowych podróży.
Dostępne rozmiary XXL, 3XL - pozostałe rozmiary dostępne od 20 września
Opis spodni Rebelhorn Patrol:
MATERIAŁY
Cordura® Nylon 500D
4-way nylon stretch
Poliamid HITENA® Dobby Ballistic
Superfabric®,
Podszewka: lycra
REBEL DRY SYSTEM
Wypinana, wiatro- i wodoodporna, oddychająca membrana SYMPATEX® gwarantuje nieprzemakalność i znakomicie
odprowadza wilgoć na zewnątrz
REBEL CLIMA SYSTEM
Miękka i oddychająca podszewka mesh doskonale odprowadza wilgoć
Wypinana podpinka ocieplająca zapewnia odpowiednią termoregulację
Duże otwierane panele wentylacyjne wykonane z materiału 3D pipingmesh zapewniają idealną cyrkulację powietrza
Długie zamki ze zintegrowanymi kanałami wentylacyjnymi dodatkowo wspomagają wymianę ciepła
Zapięcia Fidlock pozwalają wygodnie dostosować intensywność wentylacji
REBEL PROTECT SYSTEM
Bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia materiały: Cordura®, HITENA® DobbyBallistic oraz Superfabric®
stanowią pierwszą linię ochrony w razie upadku
Ochraniacze kolan CE level 2 znacznie poprawiają bezpieczeństwo
Możliwość regulacji położenia ochraniaczy kolan
Spodnie wyposażone są w kieszenie na ochraniacze bioder i piankowe wkładki na biodrach
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Podwójne i potrójne szwy znacznie zwiększają wytrzymałość materiału
Wstawki antypoślizgowe gwarantują stabilną jazdę
Elementy odblaskowe reflective zapewniają znakomitą widoczność motocyklisty na drodze
Produkt uszyty zgodnie ze standardami CE
REBEL ERGONOMIC SYSTEM
Elastyczne wstawki nad kolanami oraz na lędźwiach zapewniają swobodę ruchów
Panele elastyczne na podszewce zwiększają komfort użytkowania
Poliestrowa podszewka ułatwia zakładanie spodni
Praktyczne kieszenie: 5 zewnętrznych, w tym jedna zapinana na zamek oraz 2 kieszenie cargo zapinane na rzep
Regulacja w pasie gwarantuje optymalne dopasowanie
Nogawki zapinane na zamek i rzep
Wytrzymałe i funkcjonalne zamki (360° oraz krótki) umożliwiają połączenie spodni z kurtką

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: XXL , XXXL

Tabela rozmiarów
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