Dane aktualne na dzień: 29-11-2021 04:45

Link do produktu: https://sklep.moto-car.com.pl/kurtka-motocyklowa-skorzana-damska-shima-miura-p-593.html

KURTKA M
OTOCYKLO
WA
SKÓRZAN
A DAMSKA
SHIMA
MIURA
Cena brutto

1 099,99

Cena netto

894,30 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

SHIMA

Opis produktu

KURTKA MOTOCYKLOWA SKÓRZANA DAMSKA
SHIMA MIURA
.
KOLOR CZARNO BIAŁY
.
Charakterystyka:
Kurtka MIURA jest jedną z dwóch części kombinezonu damskiego o ergonomicznej konstrukcji,
wykonana z wysokiej jakości naturalnej skóry bydlęcej klasy A+.
System protektorów wewnętrznych z certyfikacją CE z żółtej serii ArmorPlus.
W obszarze ramion na wierzchu znajdują się sztywne protektory.
Elastyczne, rozciągliwe wstawki w obszarze łokci, pleców zapewniają maksymalną wygodę podczas jazdy.
Kurtka wyposażona, jest dodatkowo w krótki zamek do szybkiego spięcia z spodniami SHIMA.
Model ten posiada skórę perforowaną na obszarze klatki piersiowej aby zapewnić lepszy poziom wentylacji
- wykonana techniką perforacji miejscowej, dzięki czemu szwy nie są osłabiane.
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W odpowiednich miejscach umieszczony został elastyczny materiał,
aby kurtka była doskonale dopasowana do kobiecej sylwetki, dając przy tym swobodę poruszania.
.
KURTKA MIURA

System protektorów ArmorPlus

Kurtka została wyposazona w system protektorów SHIMA ArmorPlus z certyfikatem: Level 1 (protektor pleców) / Level 2:
(barki/łokcie/kolana). Protektory wykonane są w technologii otwartokomórkowego PU, który w normalnych warunkach
swobodnie, niezauważalnie pracuje razem z Twoim ciałem. Pod wpływem nagłego impaktu materiał momentalnie twardnieje
absorbując większą część uderzenia.

Perforowana skóra

Użycie perforowanej skóry w odpowiednich miejsach zwiększa poziom wentylacji, nie wpływając tym samym na
bezpieczeństwo.

Wytrzymała skóra

Aby zapewnić dodatkową ochronę, zastosowano całkowicie naturalną skórę o odpowiedniej grubości.

Elementy odblaskowe

Kurtka damska MIURA posiada elementy odblaskowe, które zapewniają większe bezpieczeństwo podczas nocnej jazdy.
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Panele elastyczne

Specjalnie zaprojektowane elastyczne obszary w charakterze harmonijek sprawiają, że model gwarantuje swobodę ruchów.
Nagromadzenie materiału w obrębie paneli dodatkowo poprawia ochronę wybranych partii ciała.

Spinanie ze spodniami

Kurtka jest wyposażona w 2 standardowe zamki, które pozwalają na spięcie ze spodniami SHIMA. Użyj zamka 360° aby uzykać
maksymalny poziom bezpieczeństwa lub zamka krótkiego dla większej wygody.

Bezpieczne szwy

Nasze specjalnie zaprojektowane bezpieczne szwy zapewniają dodatkową ochronę przed rozerwaniem.

Regulacja dopasowania

Zastosowany system regulacji szerokości podnosi poziom bezpieczeństwa, znacząco wpływa na komfort użytkowania i
gwarantuje dobry wygląd.

Slidery ramion

Slidery ramion wykonane są z wysokiej jakości, twardego materiału syntetycznego.
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TABELA ROZMIARÓW:
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
ROZMIAR LICZBOWY KURTKI I SPODNI: 34 , 36 , 38 , 40 , 42
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