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Forbalová hůl Tempish Phase F32 pink junior
Cena:

549,- Kč

Dostupnost:

Skladem varianty 2 Ks

Kód zboží:

1350001012

Výrobce:

Ostatní

Kategorie:

Juniorské hole

Forbalová hůl Tempish Phase F32 pink junior
Nová řada ﬂorbalových holí TEMPISH s názvem PHASE.
Design shaftu je vyroben novou technologií IML in mould labeling, ve výrazném barevném provedení s matnou povrchovou úpravou a s perleťovým efektem.
Florbalka pro všechny, kteří hrají ﬂorbal pravidelně a chtějí kvalitní hůl za dobrou cenu.
Konstrukce žerdi se vyznačuje stabilním průhybem.
Florbalová žerď společně s čepelí FIRM a omotávkou PHASE GRIP je ideálně vyvážený celek, který se svými vlastnostmi vyrovná všem ostatním špičkovým ﬂorbalovým
holím.
K dosažení těchto vlastností používá TEMPISH speciální druhy sklelných vláken a především jedinečný postup skládání a směrování jednotlivých vrstev, které po
zapečení určují vlastnosti žerdě a celé ﬂorbalové hole.
Tvrdost hole 32mm v délkách 70 cm až 85 cm je vhodná jak pro chlapce, juniory, žáky, tak pro dívky, juniorky, žakyně a všechny ﬂorbalisty a ﬂorbalistky, kteří(ré)
dávají přednost techničtějšímu pojetí hry kde mohou nechat vyniknout ﬁnální ostré přihrávce nebo střele díky průhybu hole.
Florbalka je osazena novou čepelí FIRM s minimálním zahnutím a velmi jemným tvarováním v proﬁlu čepele pro playmakery umožňuje dokonale přesné střely a
přihrávky.
Tento typ čepele je v poslední době velmi oblíbený u většiny profesionálních hráčů.
Čepel FIRM umožňuje velmi přesnou střelu také na backhand. Na holi je použita omotávka PHASE GRIP, která výborně sedí v rukou, neprokluzuje a dobře saje pot.
Parametry:
- výška hráče: 120-140 cm (70), 125-140 cm (75), 140-150 cm (80), 145-160 cm (85)
- délka hole: 70 cm - 75 cm - 80 cm - 85 cm
- materiál čepele: PP (polypropylen)
- zahnutí čepele: levá - pravá
- materiál hole: 100% sklolaminát
- tvrdost hole: 32
- omotávka: PHASE GRIP
- tvar: kónická
- certiﬁkát: ne
- hmotnost: 70 - 191g, 75 - 195g, 80 - 203g, 85 - 213g
- stupeň únosnosti sportovního zatížení: 3
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