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Kurtka Scott RC Warm Hybrid WB damska
model 2020 +

Obejrzyj na stronie internetowej

Cena produktu: 509,00 PLN 432,65 PLN

Zgodnie z obietnicą oferujemy Wam Kurtkę SCOTT RC Warm Hybrid WB Women's Jacket. Z
wiatroszczelnym przodem, rękawami i grzbietem oraz wzornictwem inspirowanym wyścigami,
kurtka ta jest obowiązkowym elementem wyposażenia rowerzystki. Elastyczne mankiety rękawów,
wiatroszczelny zamek błyskawiczny i oddychająca tkanina na plecach dla lepszej kontroli
temperatury podczas jazdy. Ta kurtka sprawi, że będziesz czuć się komfortowo przy każdej pogodzie,
a 3 tylne kieszenie pozwolą Ci zabrać wszystko, czego potrzebujesz do jazdy.
Konstrukcja:
●

KONSTRUKCJA HYBRYDOWA: DRYOsphere + obróbka DRYOzone DWR za pomocą 2-drożnej
elastycznej dzianiny DUROxpand

Skład:
●
●
●

Główny materiał: 100% Polyester
Wstawka 1: 84% Polyester, 16% Polyurethane
Membrana: 100% Polyurethane

Dopasowanie:
●

Atletyczne

Cechy:

●
●
●
●
●

Tkanina przedniej części zapewnia najlepszą ochronę przed wiatrem.
Wysoce oddychająca tkanina na plecach, zapewniająca maksymalny komfort podczas jazdy.
Odblaskowe detale dla lepszej widoczności
Silikonowy pasek w dolnej części ściągacza
3 tylne kieszenie

Waga:
●

270g

Instrukcje:
●
●
●
●
●

Nie prasować
Suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze (ustawienie niskiej temperatury)
Prać w pralce: Normalna obróbka (maks. 30 ° C)
Nie czyścić chemicznie
Nie wybielać

Początki sięgają 1958 roku,
gdy Ed Scott stworzył
rewolucyjne aluminiowe
kije narciarskie. Do dziś
firma działa w wielu
dyscyplinach. Pomimo
rozpoczęcia działalności jako firma specjalizująca się w sprzęcie zimowym, Scott dokonał
największych skoków technologicznych w świecie rowerowym. Niezbędne było jednak 30 lat aby
powstał pierwszy rower górski ze znanym i lubianym, dwukolorowym logo.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do

wszystkich produktów.

Producent

Scott

Rodzaj

Damskie

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.
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