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Kolečkové i lední brusle Verso II triple
Cena:

2 489,- Kč

Dostupnost:

2-3 dny

Kód zboží:

1000004917

Výrobce:

Tempish

Kategorie:

Dětské brusle

Kolečkové i lední brusle Verso II triple
Verso triple jsou dětské roztahovací brusle, mají jednoduchý a pohodlný systém zvětšení velikosti tlačítkem na boční straně skeletu.
Brusli lze nastavit na 4 velikosti.
Velkou předností bruslí jsou tři různé podvozky.
Jeden quad podvozek - kolečka umístěna ve dvou řadách, další možnost výměny podvozků na in-line a ice.
Chlapecký set je v modro-černé barvě a je osazen hokejovou bruslí.
Dívčí set je v barevné kombinaci bílo-růžové a je osazen dívčí krasobruslí se zoubky.
Tento set je vhodný především pro začínající, ale i pro pokročilé bruslaře, kteří si chtějí vyzkoušet všechny typy bruslení a brusle využívat po celý rok v různých
podmínkách. Nejmenší velikost začíná již od velikosti chodidla 26 a je tedy skutečně určena pro absolutní začátečníky.
- kolečka: In-line:(26-29) 60mm, (30-33) a (34-37) 70mm, QUAD: 54x32mm
- tvrdost koleček: In-line 82A, QUAD 90A
- stupeň sportovního zatížení: 2
velikosti: 26-29, 30-33, 34-37
délka vnitřní vložky:
vel.: 26-29 17,5-18,6cm
vel.: 30-33 19,5-21,5cm
vel.: 34-37 21,5-24,0cm
Parametry:
Doporučené použití: tancování, běžná i triková jízda indoor nebo outdoor, rekreační a sportovní ﬁtness bruslení začátečníci i pokročilí bruslaři
Kategorie: dětské
Skelet: Hi-impact PE, trojdílný, délkově nastavitelný, odlehčený semi soft
Vnitřní materiál: Vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická vložka zpevněná na vnější straně dílci z PVC, anatomická bandáž, středně vysoká stavba boty
Podvozek in-line: 3 druhy podvozků: in-line, ice, quad
Typ kolečka: CATCH standardní kolečka, PU casting, nízký valivý odpor QUAD PU HR
Průměr kolečka: 54 mm 60 mm 70 mm
Tvrdost kolečka: 82A 90A
Ložiska: ABEC 7 carbon
Brzda: ano
Systém zapínání: šněrování, jedna oboustraná přezka AUTO LOCK, pásek na suchý zip
Stupeň únosnosti sportovního zatížení: 2
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