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Odzież > Spodenki i spodnie

Spodnie z szelkami Rogelli Barasso męskie

Obejrzyj na stronie internetowej
Cena produktu: 221,00 PLN 187,85 PLN
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Miękka wkładka rowerowa Coolmax HP04
Zamek na brzuchu ułatwiający ściąganie
Nogawki z elastycznymi paskami na stopy
Wyraziste szwy
Siateczkowane szelki

Ocieplane spodnie rowerowe z zamkiem z przodu oraz szelkami z siateczki. Wykonane z
elastycznego materiału Dynacool brushed o wyższej gramaturze. Spodnie rowerowe z antybakteryjną
wkładką rowerową HP04 przeznaczone do jazdy na średnie i długie dystanse. Elastyczne szelki
chronią plecy dzięki ciepłej wyściółce. Z przodu krótki zamek podszyty materiałem. Elastyczne paski
na stopy przytrzymują nogawki. Model wyposażono w liczne elementy odblaskowe, np. logo Rogelli
czy wyraziste płaskie szwy.

Rozmiary
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

Wzrost (cm)

160-168 168-174 170-178 175-184 180-188 185-193 190-195 190-200 190-200

Obwód klatki
piersiowej (cm)

84-90

88-94

92-98

95-102 100-108 106-114 112-118 114-120 118-124

Obwód pasa (cm) 72-76

76-80

80-84

84-88

Obwód bioder
(cm)

85-89

89-93

93-97

97-101 101-105 105-109 109-113 110-115 115-120

Szew wew. dot.
spodni (cm)

81

82

83

84

88-94
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94-100 98-105 100-112 105-120
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87

88

89

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

Typ

Długie z szelkami

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

