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Kolečkové brusle Sunny Leopard quad
Cena:

1 934,- Kč

Dostupnost:

2-3 dny

Kód zboží:

1000004923

Výrobce:

Tempish

Kategorie:

Trekové brusle

Kolečkové brusle Sunny Leopard quad
Sluneční kolekce byla vytvořena pro každého, kdo se chce v létě dobře bavit.
Atraktivní líbivý design a komfortní bota je ideální pro děti a teenagery, kteří se chtějí dobře pobavit, nebo kteří chtějí začít s tímto sportem.
Bota má nižší stavbu pro volnější ovládání.
Celá stavba a konstrukce je měkčí pro skutečně pohodlné a zábavné bruslení a ovládání brusle - tomu také odpovídá měkčí nastavení podvozku s měkkými vysoce
kvalitními silenbloky z materiálu PUC o tvrdosti 80A.
Bota je vyrobena v kombinaci pravé kůže, PVC a tkané textilie, ozdobena je embosovaným i klasickým potiskem a plastickým štítkem s logem TEMPISH.
V oblasti kotníků a Achillovy šlachy je měkká bandáž pro větší komfort při bruslení.
Brusle je osazena kvalitními komponenty: podvozky jsou z AL slitiny a kolečky ve dvou barvách z materiálu PUC o tvrdosti 85A.
Atraktivitu modelu TEMPISH SUNNY LEOPARD zvyšuje moderní tyrkysovo-růžová barevná kombinace.
Černý podvozek podtrhuje robustnost a trvanlivost brusle.
Parametry:
- doporučené použití: rekreační bruslení, tancování, začínající bruslaři
- kategorie: dámské-dětské
- skelet: spíše měkčí konstrukce boty, zpevněná pata
- materiál: pravá kůže, PVC, mesh (tkaná textílie)
- vnitřní materiál: sametová pěnová výstelka, zesílená v oblasti kotníku pro lepší komfort
- podvozek: PP chassis, AL truck
- silentblok(cushion): PUC 80A
- typ kolečka: QUAD PU HR
- průměr kolečka: 54 mm
- tvrdost kolečka: 85A
- ložiska: ABEC 7 chrome steel
- stopper: PU casted
- systém zapínání: šněrování
- stupeň únosnosti sportovního zatížení: 2,5
Délka vnitřní vložky:
vel.: 33 – 19,8 cm
vel.: 34 – 20,2 cm
vel.: 35 – 21,8 cm
vel.: 36 – 22,7 cm
vel.: 37 – 23,8 cm
vel.: 38 – 24,2 cm
vel.: 39 – 25,0 cm
vel.: 40 – 25,5 cm
vel.: 41 – 26,4 cm
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