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Kolečkové brusle Nessie Disco quad
Cena:

2 109,- Kč

Dostupnost:

2-3 dny

Kód zboží:

1000004921

Výrobce:

Tempish

Kategorie:

Trekové brusle

Kolečkové brusle Nessie Disco quad
TEMPISH Nessie Disco je jedinečný model quadové brusle pro dívky či ženy, které chtějí svítit na tanečním parketu, nebo zaujmou na ulici, stezce, nebo ve skate
parku.
Název Disco přesně koresponduje s designem a účelem použití této brusle.
Na botě je použita speciální pevná tkanina s perleťovým efektem v kombinaci s efektem, kdy se mění barva brusle dle úhlu pod kterým brusli sledujete.
Vnitřní konstrukce boty je komfortní s pohodlnou bandáží na exponovaných místech v oblasti kolem kotníků.
Tkaničky jsou potištěny digitální technologií a jejich design ještě více podtrhuje atraktivní design celé brusle. Ve kvalitních, průhledných PU kolečkách jsou umístěny
třpytky, které se pod dopadem světla ještě více třpytí. Součástí balení jsou extra navíc tkaničky ve zářivé žluto-zelené barvě pro individuální doladění tohoto modelu.
Pokud někdo hledá brusle s atraktivním designem a přitom kvalitní a komfortní, tohle je nejlepší volba.
Brusle jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé bruslaře.
Brusle je při jízdě velmi pohodlná, neboť v zadní části v místě Achillovi šlachy je vybavena měkkou výstelkou pro umožnění volnějšího pohybu chodidla v botě.
Bota je zdobená na vnější straně a na jazyku výšivkou.
Parametry:
- doporučené použití: rekreační bruslení, tancování, běžná i triková jízda, začátečníci a pokročilí bruslaři
- kategorie: dámské-dětské
- skelet: středně zesílená bota, materiál: superlight s jedinečným třpytivým efektem
- vnitřní materiál: sametová pěnová výstelka, zesílená v oblasti kotníku a jazyku pro lepší komfort
- podvozek: PP chassis, AL truck
- silentblok(cushion): PUC 80A
- typ kolečka: QUAD PU HR+Glitters
- průměr kolečka: 58 mm
- tvrdost kolečka: 85A
- ložiska: ABEC 7 chrome steel
- stopper: TPR
- systém zapínání: šněrování
- stupeň únosnosti sportovního zatížení: 2,5
Délka vnitřní vložky:
vel.: 33 – 21,0 cm
vel.: 34 – 21,7 cm
vel.: 35 – 22,2 cm
vel.: 36 – 22,8 cm
vel.: 37 – 23,3 cm
vel.: 38 – 24,2 cm
vel.: 39 – 24,7 cm
vel.: 40 – 25,5 cm
vel.: 41 – 26,3 cm
vel.: 42 – 27,0 cm

