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Rękawiczki B-Forest L czarne
Cena

29,00 zł

Dostępność

Numer katalogowy

129900

Kod producenta

B-Forest L

Kod EAN

7424911532543

Producent

B-Forest

Opis produktu
Doskonałe rękawice do morsowania
Rękawice B-Forest zostały zaprojektowane z myślą o
aktywności fizycznej, idealnie sprawdzą się w trakcie
morsowania. Mimo, że każdy z nas posiada zwykłe rękawiczki,
zapewne ciepłe i przytulne, to nie są one zbyt dobrze
przystosowane do użytkowania w wodzie. W przeciwieństwie
do zwykłych, rękawice B-Forest sprawdzą się podczas
morsowania dzięki takim cechom jak: wilgotnoodporność i
wiatroszczelność.

Rękawiczki do ekranów dotykowych
Korzystasz ze smartfona na zewnątrz i marzną Ci dłonie? Teraz
możesz to robić w rękawiczkach! Zima to niezbyt dobry czas
dla naszych smartfonów. Ponadto korzystanie z telefonu w
rękawiczkach nie należy do najłatwiejszych. Rozwiązaniem
tego problemu są rękawiczki dotykowe marki B-Forest.
Wykonane z wysokiej jakości materiałów, ciepłe rękawiczki,
które gwarantują, że nie zmarzną Ci ręce, a do tego pozwalają
wygodnie obsługiwać smartfona. Dzięki specjalnej powłoce,
możesz bez przeszkód korzystać z Twojego urządzenia
mobilnego, dokładnie tak jak Ci wygodnie. Od wewnętrznej
strony są pokryte antypoślizgową warstwą by poprawić uchwyt
smartfona.

Zaprojektowane z myślą o jeździe na
rowerze
Rękawice świetnie sprawdzają się również w sportach
outdorowych takich jak jazda na nartach, rowerze, łyżwach czy
podczas biegania. Doskonale zabezpieczają dłoń przed
chłodem i wilgocią. Materiał z którego zostały uszyte pozwala
na oddychanie dłoni czyli oddawanie nadmiaru wilgoci z
wnętrza rękawicy. Polarowe podszycie, jest niezwykle miękkie i
wygodne. Wewnętrzna strona rękawiczek została pokryta
gumową powłoką, która zapewnia pewny chwyt kierownicy,
amortyzuje wstrząsy i zmniejsza wpływ drgań na drodze. Są
niezbędne do ochrony przed deszczem i zimnem.

Niezwykle uniwersalne
Design rękawiczek zaprojektowany został tak, by doskonale
czuły się w nim i wyglądały dobrze zarówno kobiety jak i
mężczyźni. Zapięcie na zamek umożliwia lepsze dopasowanie
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rękawiczek do dłoni. Ergonomiczny wzór dopasowujący się do
dłoni gwarantuje, że rękawiczki będą odpowiednie do
węższych oraz szerszych dłoni. Skorzystaj z podanych
podpowiedzi w tabeli aby prawidłowo dobrać swój rozmiar.

Producent
Płeć
Rozmiar
Kolor
Materiał dominujący
Dodatkowe cechy

Wodoodporne
Wiatroszczelne

Rękawiczki B-Forest L czarne
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B-Forest
Unisex
L
Czarny
Syntetyczny
Umożliwiają obsługę ekranu dotykowego
Oddychające
Szybkoschnące
Antypoślizgowe
Nie
Systemem "WINDS STOPPER"

