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Endura MTR Primaloft jacket, kolesarska vetrovka
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Lahka, enostavena in uporabena...

Ocena: Še ni ocenjeno
Cena:
Redna cena: 139,99 €
Spletna cena: 132,99 €
Popust: -7,00 €
DDV: 23,98 €

Vprašanje o izdelku?

Opis

Podjetje Endura Ltd., je ustanovil Jim McSpletna prodajalna Velodrom - vse za prave Podjetje Endura Ltd., je
ustanovil Jim McFarlane v Edinburgu na Škotskem leta 1992. Med svojim bivanjem v Avstraliji, se je Jim udeleževal
kolesarskih prireditev in dobil idejo o proizvodnji kolesarskih obla?il, ki bodo funkcionalna in trpežna. Že v za?etku,
so se pri Enduri odlo?ili za uporabo visoko kvalitetnih materialov, ki ponujajo odli?no kvaliteto, komfort in seveda

1 / 2

Vetrovke/brezrokavniki : Endura MTR Primaloft jacket, kolesarska vetrovka

zadovoljujejo potrebe rekreatinvih in vrhunskih kolesarjev. Proizvodnja kolesarskih obla?il Endura, zajema celoten
asortima, ki zajema, moške in ženske hla?e, majice, vetrovke, zaš?itno opremo in dodatke, ki so nepogrešljivi v
hladnih dneh.
Endura Mtr linija je namenjena pred vsem gorskim kolesarjem, ?eprav jo lahko uporabite tudi na ostalih vrstah
koles. Kolesarska vetrovka Primaloft shell je vsestransko uporabna v hladnih ali mokrih dneh. Zadrga po celotnem
prednjem delu in zatesenjeni šivi omogo?ajo udobnost v vseh vremenskih pogojih. Endura MTR Primaloft shell je
izdelana iz kvalitetnega Softshell materiala, ki vas š?iti pred vetrom in vlago, isto?asno pa omogo?a dihanje.
Odsevniki na robovih in rokavih zagotavajajo dobro vidljivost v slabih vremenskih pogojih.
Podrobnosti:
Lahka in udobna Mtb vetrovka,
lahki paneli odporni proti vetru izdelani iz Primaloft Silver izolacije,
vzdržljivi in raztegljivi ripstopr rokavi,
lasersko izrezane luknjice za boljše zra?enje,
žepi za drobnarije na sprednji strani,
silikonski trakovi,
lahka kapuca, ki je skrita v ovratniku.
Ime izdlka: Endura MTR Primaloft Shell, kolesarska vetrovka
Material: Polyester 95%,Elastane 5%
Namen: kolesarjenje, pohodništvo
Velikost: S-XXL
Ve? na: www.endura.co.uk
?e niste našli izdelka, ki bi si ga želeli, si celotno kolekcijo obla?il Edura, lahko ogledate in izberete na njihovi uradni
spletni strani: www.endura.co.uk . Na elektronski naslov: info@velodrom.si , sporo?ite svojo izbiro, npr: spol:
ženski, obla?ilo: vetrovka, model: Gdridlock wmn, velikost: M, barva: - modra E0931B . V najkrajšem ?asu vam
bomo poslali ponudbo, ki bo vsebovala ceno in ?as dobave artikla za katerga se zanimate.
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