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Buty damskie Adidas duramo
6 36 2/3 pomarańczowe
Cena

99,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

003703

Kod producenta

DURAMO 6 36 2/3

Kod EAN

4055014447774

Producent

ADIDAS

Rozmiar

36 2/3

Kolor dominujący

Pomarańczowy

Materiał dominujący

Tekstyl

Przeznaczenie

Trening

Opis produktu
Kolejna odsłona buta do biegania z serii Duramo od adidasa, tym razem z numerem 6. Meshowa cholewka oraz system
amortyzacji zapewnią komfort i bezpieczeństwo. Natomiast materiał o wysokiej zdolności absorpcyjnej adiprene, amortyzuje
stopę, pochłaniając siłę uderzenia.
Buty Duramo 6 W zostały wykonane z pomarańczowej, przewiewnej siatki, która pozwala na przepływ powietrza i zapobiega
nadmiarowi wilgoci. Idealnie nadają się dla aktywnych kobiet, które cenią sobie wygodę podczas długich biegów oraz zwracają
uwagę na aktualne trendy w modzie sportowej. Buty pozwalają a naturalny ruch stóp, przy jednoczesnym zachowaniu
właściwej pozycji i maksymalnej ochrony. System adiPrene gwarantuje sprężystość obuwia.Z kolei podeszwa z
wysokogatunkowego tworzywa adiWEAR i umieszczona w środku pianka ADIPERNE nadają trwałości i amortyzują każdy krok.

ADIPRENE+
Zastosowanie amortyzującego i oddającego energię systemu
adiPrene+ poprawia komfort biegania. Jet to bardzo giętki
materiał, używany do amortyzacji przedniej części stopy,
zapewniający reagujące, dynamiczne odbicie czubka stopy.
adiPRENE®+ to lekki, tłumiący uderzenia materiał z doskonałą
elastycznością, używany w przedniej części obuwia adidas dla
amortyzacji uderzeń i dla dynamicznego, reagującego uczucia.
adiPRENE®+ może być użyty jako podeszwa środkowa, czy
jako osobna przednia część buta.

adiWEAR to odmiana trwała gumy stosowana jako
uzupełnienie podeszwy zewnętrznej butów w miejscach
najczęstszego kontaktu z podłożem..

Produkt oryginalny, marki Adidas
Buty dostępne na innych naszych aukcjach w rozmiarach: 36 2/3, 38, 39 1/3, 40 2/3, 42
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Tabela rozmiarów:

Płeć:
Kolor:
Kategoria:
Materiał zewnętrzny:
Wyściółka:
Podeszwa:
Właściwości podeszwy:
Sezon:
Rozmiar:

BUTY ADIDAS DAMSKIE DURAMO 6 36 2/3BIA-POM
Gwarancja
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Damskie
Pomarńczowy z el. białymi
Buty do biegania
Materiał tekstylny, tworzywo syntetyczne
Materiał tekstylny
EVA, adiPrene+, guma adiWear
nieścieralna, antypoślizgowa
wiosna, lato, jesień
36 2/3

