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Pokrowce na buty Rogelli Fiandrex

Obejrzyj na stronie internetowej
Cena produktu: 126,00 PLN 107,10 PLN

W 100% nieprzemakalne, lekkie ochraniacze na buty wykonane z membrany z podklejanymi szwami.
Ochraniacze zabezpieczają stopę przed ściekającą wodą, deszczem i wiatrem. Membrana PU
gwarantuje oddychalność i odprowadza wilgoć na zewnątrz, dzięki czemu stopa pozostaje sucha.
Mocny zamek został wyposażony w element odblaskowy z tyłu oraz odblaskowy rzep z logo Rogelli.
Oblaskowe logo znajduje się z przodu stopy. Dolna część ochraniacza pozostaje otwarta, zaopatrzona
została jedynie w pasek stabilizujący na rzep, zapobiegający przesuwaniu się materiału. Polecemy
rowerzystom, którzy jeżdżą często i w każdą pogodę. Zastosowanie do MTB i kolarstwa szosowego.
WAGA PARY to jedyne 100 g!
• Ultralekkie ochraniacze z podlepianymi szwami, odpowiednie na mokre, deszczowe dni (wiosna,
jesień, lato)
• Podlepiane szwy
• Pod stopą sprzączka stabilizująca na rzep
• Metalowy zamek ułatwiający zakładanie
• Plastikowy przylepiec na rzep, zapobiegający otwieraniu się zamka
• Liczne elementy odblaskowe

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.
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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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