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Kolečkové brusle Fortis quad
Cena:

2 290,- Kč

Dostupnost:

2-3 dny

Kód zboží:

1000004910

Výrobce:

Tempish

Kategorie:

Trekové brusle

Kolečkové brusle Fortis quad
Taneční QUAD brusle FORTIS pro závodní, sportovní, rekreační, kondiční i ﬁtness bruslení.
Středně silně vyztužená bota z pravé hovězí kůže sportovně elegantního designu je zjemněna třpytivými kamínky.
Bota má komfortní bandáž pro dlouhodobější používání.
Jazyk je dvoudílný s anatomickou konstrukcí zabezpečující pohodlné uzavření chodidla v botě.
Silněji vyztužená bota s přechodem ke komfortnímu (měkčímu) vyztužení v oblasti nad kotníkem, zajišťuje pohodlný pohyb.
V oblast Achillovi šlachy je měkká výstelka umožňující provádění tanečních prvků a zajištuje jisté ovládání brusle.
Vnitřní materiál je mikrovlákno odvádějící vlhkost od nohou.
Podvozek je slitina AL s brzdou s nastavitelnou pozicí.
Brusle je dodávána se dvěma sadami koleček po 4 ks v rozdílných tvrdostech a barvách.
Každý uživatel si může nastavit individuálně kolečka dle stylu bruslení, prováděných prvcích, nebo dle povrchu, na kterém se bruslí !!!
TEMPISH QUAD PU 4* 57x38mm 90A orange
TEMPISH QUAD PU 8* 57x38mm 93A green - namontované přímo na brusli
TEMPISH QUAD PU 4* 57x38mm 95A lila
Stupeň sportovního zatížení 4.
Parametry:
- doporučené použití: tancování, rekreační a sportovní ﬁtness bruslení začátečníci i pokročilí bruslaři
- skelet: hovězí kůže, silně vyztužená, v oblasti Achillovy šlachy měkká polstrace,zvýšená bandáž v oblasti kotníku, snížená stavba přes nárt
- vnitřní materiál: vlhkost odvádějící mikrovlákno
- podvozek: pevnostní AL slitina, s nastavitelnou pozicí brzdy
- silentblok(cushion): PUC 85A
- typ kolečka: QUAD PU HR
- kolečka: 57 x 3 8mm
- průměr kolečka: 57 mm
- tvrdost kolečka: 90A 93A 95A
- ložiska: ABEC 7 chrome steel
- stopper: adjustable fubber mid
- systém zapínání: šněrování
Délka vnitřní vložky:
vel.: 34 - 22 cm
vel.: 35 - 22,5 cm
vel.: 36 - 23,3 cm
vel.: 37 - 24,0 cm
vel.: 38 - 24,5 cm
vel.: 39 - 25,0 cm
vel.: 40 - 26,0 cm
vel.: 41 - 26,5 cm
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