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Nogavice primerne za njega in njo...

Ocena: Še ni ocenjeno
Cena:
Redna cena: 21,34 €
Spletna cena: 19,21 €
Popust: -2,13 €
DDV: 3,46 €

Vprašanje o izdelku?

Opis

Zakaj bi se odlo?ili za Thorlo's nogavice? Niso najcenejše, izgledajo debelejše kot ostale in še nikoli zares nismo
slišali za to znamko. Razlogov zakaj se ne bi odlo?ili za Thorlo's, lahko najdemo veliko, vendar so nogavice
Thorlo's, vrhunske nogavice namenjene zaš?iti vaših stopal pred škodljivimi silami udarcev med tekom, hojo ali
pohodništvom. Vsi poznamo otiš?ance, žulje in bole?e noge še posebej po dolgotrajni hoji, ki se v?asih vle?e tudi
po ve? dni. Pri Thorlu so potrebovali 25 let raziskav, da so izdelali nogavice, kakršne poznamo danes. Razli?ne
tehnologije so se razvijale v skladu s potrebami in možnostmi materialov. Thorlo's so nogavice, ki so jih razvili in jih
še vedno izdelujejo v USA, kljub privla?nim ponudbam azijskih proizvajalcev. Jim Thorneburg, lastnik in izumitelj je
predvsem patriot in ?lovek, ki želi svojim strankam dati le najboljše – vrhunske nogavice.
Pohodniške nogavice Thorlo's KLT so prodajni hit, saj zaradi svoje strukture in široke uporabnosti, zadovoljijo
vedno ve? pohodnikov. Izdelane so iz Wool/Thor-Lon materiala, ki poskrbi, da vas ne zebe in vam je prijetno.
Odli?no prenašajo znoj stran od kože in zato se stopala po?utijo udobno in varno. Zaš?ite na prstih in petah
varujejo vaša stopala pred žulji in odrgninami. Predel narta je je tkan nekoliko ožje, zato se nogavice odli?no
prilegajo in se ne »grban?ijo«. Nogavice so namenjene za oba spola.
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Ime izdelka: Thorlo's KLT crew, unisex pohodniške nogavice
Material: Thor-Lon 53%, volna 33%, Strech Nylon 11%, Spandex 3%
Namen: pohodništvo na vseh terenih in temperaturah
Barva: siva/?rna, modra/siva
Izdelano v ZDA
Ve? na: www.thorlo.com
Pri Thorlu uporabljajo 5 razli?nih materialov, ki zadovljijo vse potrebe uporabnikov:
THOR-LON® Acrylic - vlakna so razvita posebej za konstrukcijo nogavic Thorlo. Stisnjena notranjost ?evlja,
nogavico stisne in materialu onemogo?a, da bi njegove lastnosti prišle do izraza. THOR-LON Acrylic je obdelan
tako, da ne izgubi mehkobe, ki š?iti nogo pred otiš?anci in žulji.
CoolMax® - izdeluje IVISTA z unikatnimi 4-kanalno križnim prerezom, ki omogo?a kot bombaž mehko tkanino z
odli?no funkcijo prevajanja vlage in uravnavanjem telesne temperature. Thorlo nogavice z CoolMaxom zagotavljajo
odli?no zaš?ito vaših nog in jih ohranjajo hladne.
Nylon® - produkt, ki so ga pri DuPont iznašli v štiridesetih letih prejšnjega stoletja in ga imenovali »?udežno
vlakno«, saj je s temi vlakni možno narediti skoraj vse. Širok spektar velikosti, dobro prileganje in veliko razli?ic
omogo?ajo široko uporabo.
Merino Wooll/Silk – mešanica »divje« svile in ?iste Merino volne zagotavlja neverjetno udobnost in toplino.
Uporabljajo ga pri nogavicah namenjenih smu?arjem in pohodnikom. Nogavice izdelane iz mešanice teh vlaken,
odlikuje mehkoba, odli?na zaš?ita in dolga življenska doba.
Wool/Thor-Lon® – ta mešanica vlaken je namenjena izdelavi nogavic namenjenim uporaibi v hladnih vremenskih
pogojih. Nogavice zagotavljajo odli?no zaš?ito pred otiš?anci in žulji, ter ponujajo vrhunske izolativne lastnosti
volne. 50% Thor-lon Akrlyic vlaken zagotavlja prevajanje vlage, kar 100% volna ne more zagotoviti.
?e niste našli proizvoda, ki ga iš?ete ali imate kako vprašanje, se nam oglasite na kontaktno telefonsko številko
041/967-153 ali preko elektronske pošte na naslov: info@velodrom.si.
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