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Skarpety do biegania TRAIL
PROTECT BLUE/ORANGE
Cena

99 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

CSORURANANKU21_BK

Kod producenta

CSORURANANKU21_BK

Opis produktu
Skarpety do biegania TRAIL PROTECT
Skarpety do biegów terenowych wyposażone w strefy zapewniające dodatkową ochronę kostek i palców.
TRAIL PROTECT to zaawansowane technologicznie skarpety do biegów terenowych. Wyposażone zostały w strefy
zapewniające dodatkową ochronę przed urazami mechanicznymi na palcach, pięcie oraz kostce bocznej i przyśrodkowej.
Zastosowane w skarpetach TRAIL PROTECT innowacyjne opaski Grip Band doskonale współpracują z wierzchnią warstwą
wkładki, zmniejszając przesuwanie się stopy wewnątrz buta. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko pojawienia się otarć czy
pęcherzy i poprawia się kontakt stopy z butem, a przez to i z podłożem. Skarpeta posiada strefę zwiększonej wentylacji
zlokalizowaną pod śródstopiem, która poprawia komfort termiczny części podeszwowej stopy i usprawnia odprowadzanie
wilgoci. W skład konstrukcji skarpety wchodzi strefa wsparcia stawu skokowego poprawiająca stabilność pięty oraz stawu
skokowego, zmniejszająca ryzyko urazów i zwiększająca wydajność ruchu. W przędzy wykorzystano technologię
Polygiene®, co nadaje tkaninie właściwości antybakteryjne i przeciwdziała występowaniu nieprzyjemnego zapachu.
Odblaskowa opaska poprawia widoczność biegacza w ciemności.

Zaprojektowano we Francji. Wyprodukowano w Europie.
Najważniejsze właściwości skarpet TRAIL PROTECT:

Antypoślizgowa, zintegrowana z tkaniną opaska Grip Band doskonale współpracuje z wierzchnią warstwą wkładki
zmniejszając przesuwanie się stopy wewnątrz buta. Pozwala to zmniejszyć ryzyko urazów, otarć i pęcherzy oraz
poprawić czucie podłoża podczas biegu.
Strefy ochronne na palcach, pięcie oraz kostkach bocznej i przyśrodkowej zabezpieczają dodatkowo te obszary przed
urazami mechanicznymi.
Strefa zwiększonej wentylacji poprawia komfort termiczny i usprawnia odprowadzanie wilgoci.
Technologia Polygiene® przeciwdziała występowaniu nieprzyjemnego zapachu.
Strefa wsparcia stawu skokowego poprawia stabilność pięty oraz stawu skokowego, zmniejszając ryzyko urazów i
zwiększając wydajność ruchu.
Odblaskowa opaska poprawia widoczność biegacza w ciemności.

Skład:
96% poliamid wielowłóknowy
2% elastan
1% silikon
1% włókno odblaskowe
Dostępne w rozmiarach:
35-36 37-38 39-40 40-41 42-43 44-46 47-49
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiary skarpet do biegania: XS (35-36) , S (37-38) , S/M (39-40) , M/L (40/41) , L (42-43) , XL (44-46) , XXL (47-48)
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