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Kask juniorski Giro Hale rozmiar 50-57cm
niebieski

Obejrzyj na stronie internetowej

Cena produktu: 199,90 PLN 178,42 PLN

Kask Hale posiada jeden z najbardziej komfortowych systemów retencyjnych, 22 otwory
wentylacyjne, dzięki czemu zapewnia chłodzenie w każdej sytuacji, łatwy do dostosowania, z
szerokim zakresem system regulacji Roc Loc Sport. Kask Hale jest również wyposażony w
zdejmowany daszek i wykorzystuje tę samą technologię budowy In-Mold, co nasze najlepsze modele
dla dorosłych, która łączy skorupę z kaskiem w celu uzyskania lekkiej i trwałej konstrukcji. Co
więcej, występuje w gamie zabawnych, przyjaznych dzieciom kolorów, dzięki czemu Twoje dziecko
może wybrać swój ulubiony kolor.

Cechy:
●
●
●

Szybkoschnąca wkładka
Zdejmowany daszek
Odblaskowy

Budowa
●
●

Konstrukcja In-Mold z poliwęglanu z wkładką EPS
Skorupa Hardbody

System dopasowania:
●

Roc Loc® Sport

Wentylacja:
●

22 otwory wentylacyjnych

Technologie:
- Universal Fit Sizing - nasze kaski Universal Fit są wyrzeźbione tak, aby, już przy pierwszej

przymiarce, dobrze wyglądały i były świetnie dla wszystkich dopasowane. Dzięki rozwinięciu
zastrzeżonych prawnie rozmiarów skorupy w oparciu o konkretne grupy klientów i połączenie ich z
łatwym w regulacji systemem dopasowującym, jest Ci łatwo dobrać właściwy rozmiar, prosto z
pudełka, bez kłopotu i kosztów przymierzania wielu rozmiarów.
- In-Mold Construction - konstrukcja ta łączy twardą zewnętrzną skorupę z poliwęglanu z
amortyzującą piankową wyściółką kasku. Proces łączenia pozwala na lepsze systemy wentylacyjne,
dzięki czemu kaski "in-mold" są lżejsze i chłodniejsze niż tradycyjne kaski.

Zgodnie z ustawą obowiązującą od początku 2019 roku, kaski rowerowe są obowiązkowe dla
dzieci do 14 roku życia.

Giro istnieje, aby
poprawić twoje
połączenie z
uczuciami, które
jazda wnosi do
życia. Poczucie
wolności i
przygody. Chęć
wygrania. Radość z dobrego życia. Od tego pierwszego dnia, 30 lat temu, kiedy Jim Gentes otworzył
drzwi do świata, trwa misja, aby upewnić się, że jazda to najlepsza część wspaniałego życia. Po
drodze nauczyliśmy się wiele, stworzyliśmy godne uwagi produkty, pchnęliśmy siebie i naszych
konkurentów, aby pójść dalej. Dzięki temu jesteśmy na kontynentach od kilku pokoleń.

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

Producent

Giro

Cechy

Regulacja obwodu, Daszek

Przeznaczenie

Juniorskie

Kolor

Niebieski_#0000FF

Rodzaj

Juniorski

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.
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