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Link do produktu: http://www.megabikes.pl/jersey-bluza-rowerowa-enduro-foog-ramble-xl-p-9124.html

Jersey bluza rowerowa enduro
FOOG RAMBLE XL
Cena

159,00 zł

Dostępność

Dostępna mała ilość

Numer katalogowy

F-O019OG

Kod EAN

5907572591644

Opis produktu

Jersey bluza rowerowa FOOG RAMBLE XL

Kilka słów o FOOGWEAR:
Jazda na rowerze górskim to nasze hobby od wielu lat, dlatego kwestią czasu stało się stworzenie własnej marki ubrań
rowerowych. Sięgnęliśmy po nasze doświadczenie, aby wybrać odpowiednie materiały, stworzyć idealny krój oraz
zaprojektować unikalna grafikę - tak 2012 roku powstała marka FOOG wear. Jesteśmy firmą tworzoną przez rowerzystów dla
rowerzystów. Po sukcesie kolekcji 2014, podsumowaliśmy wszystkie obserwacje i spostrzeżenia, aby w kolejnych sezonach
tworzyć jeszcze lepsza linie ubrań. Nasze produkty są w 100% wykonane w Polsce. Stawiamy na jakośc wykonania, a to nas
wyróżnia
Seria koszulek z długim i krótkim rękawem RAMBLE to niesamowicie lekkie i wygodne produkty dla każdego miłośnika MTB.
Jersey RAMBLE łączy w sobie dwa materiały, przód i tył wykonano z lekkiej włoskiej dzianiny, rękawy ze standardowej dzianiny
poliestrowej. Dzięki takiej kombinacji bluza jest bardzo wygodna i świetnie dostosowuje się do ruchów ciała. Długie rękawy
pomieszczą lekkie ochraniacze łokci.
RAMBLE to produkt na długie wyprawy w gorące dni.
Model nosi rozmiar M -> 184cm 73kg
Waga koszulki to tylko 175g! (rozmiar M)

przód i tył koszulki wykonane z wyjątkowo elastycznej włoskiej dzianiny
lekki i przyjemny w dotyku materiał
oddychające materiały
przedłużony tył zakrywa plecy podczas jazdy
krój regularny, reglanowy
miękka chusteczka z mikrofibry idealna do czyszczenia okularów lub gogli, wszyta przy wewnętrznym szwie koszulki
długie rękawy ze standardowej dzianiny pomieszczś lekkie ochraniacze łokci
doskonały również do codziennych stylizacji
EKOLOGICZNE opakowanie
MADE IN POLAND

Tabela rozmiarowa:
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Rozmiar

obw. kosz. w klatce

dł. tyłu

dł. rękawa

S

98cm

70cm

78,5cm

M

102cm

73cm

81,5cm

75cm

84cm

L

106cm

XL

112cm

76cm

86cm

XXL

120cm

77cm

88cm

Oferta dotyczy samej koszulki. Nie dotyczy innych elementów pokazanych na zdjęciach poglądowych.
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