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Odzież > Spodenki i spodnie

Spodnie Rogelli Houston męskie

Obejrzyj na stronie internetowej
Cena produktu: 157,00 PLN 133,45 PLN
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Wodoodporność 2 500 mm
Oddychalność 2500 g/m2/24 h
Klejone szwy
Idealne jako druga warstwa odzieży stanowiąca ochronę przed deszczem, wiatrem
Odblaskowe logo Rogelli + paski na nogawkach
Przeznaczenie każdy rodzaj sportu
Regulowana dolna szerokość nogawki za pomocą rzepu, dzięki temu spodnie nadają się również na
rower

Dynatech Tristar - Unikalny bardzo lekki materiał do wyrobu rowerowych kurtek
przeciwdeszczowych (wodoodporność 2500 mm H2O). Kurtki z tego materiału posiadają z reguły
podklejone szwy, można je złożyć do wszytego woreczka zamykanego na rzep. Są idealnym
zabezpieczeniem na nagłe zmiany pogody.
Aby zabezpieczyć was samych oraz aby zwiększyć żywotność odzieży przeciwdeszczowej Rogelli
zabezpiecza szwy podklejoną taśmą. Zabezpiecza to przed punktowym przeciekaniem przez na
przykład szwy na łączeniu ramienia z barkiem. Podczas jazdy na rowerze w niesprzyjających
warunkach atmosferycznych, takimi krytycznymi miejscami, które łatwo przeciekają w tradycyjnej
odzieży są okolice barków oraz przedramion. Rogelli poszło krok dalej i w kurtkach o przeznaczeniu
przeciwdeszowym wszystkie szwy są klejone.

Firma Rogelli powstała w 1981 roku w holenderskim
miasteczku Sint Willebrord w okolicach Bredy. Do lat 90tych funkcjonowała pod nazwą GOWA B.V. Zasłynęła z
wprowadzenia innowacyjnych materiałów do produkcji
odzieży kolarskiej – lekkiego i przewiewnego poliestru.
Obecnie Rogelli jest wiodącym producentem odzieży
sportowej w Europie. Na portfolio firmy składa się: odzież kolarska, odzież do biegania na nartach,
odzież do joggingu, odzież termoaktywna, odzież fitness, okulary sportowe, odzież do skatingu i
ogólnie rozumiana odzież outdoor.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do
wszystkich produktów.

Producent

Rogelli

Rodzaj

Męskie

Grupa

Sport, Race

Typ

Długie bez szelek

Kolor

Czarny_#000000

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy i specyfikacje techniczne
niezawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt.

Adres: www.erowery.pl

Telefon: 605 515 185, 34 361 16 71

Email: sklep@erowery.pl

