


ľahké kožené letné rukavice

ľahké kožené rukavice

balzam na kožu

Jednoduchosť je to slovo, ktoré najpresnejšie opisuje kožené rukavice ARAGON. Sú 
vyrobené z najkvalitnejšej kože Technalin.Gold. V týchto rukaviciach sa pri nosení budete 
cítiť ako v druhej koži. Sú vhodné aj na voľnočasové nosenie. Táto úroveň pohodlia pri 
nosení je dosiahnutá jemnou a mäkkou kožou

Vlastnosti:
vysoko kvalitná koža Technalin.Gold 
elastický strečelastický strečový pás na zápästí
perforované prsty

Materiálové zloženie:
100% koža

Do vypredania

Farba: čierna
Veľkosti: S - 3XL
Číslo produktu: or2160

Vode vzdorný, bezfarebný balzam s lanolínom z včelieho vosku a avokádového oleja. Predĺži životnosť kože,
vyživuje a chráni. Vhodné pre anilínovú kožu a iné typy vysoko kvalitnej kože. Po aplikácii koža zmäkne, 
stáva sa odolnou proti praskaniu a premokaniu, tým sa predlžuje jej životnosť. Navráti a obnoví na dlhú 
dobu pôvodnú farbu kože. Keďže je balzam bezfarebný, je použiteľný na všetky farby kože. Suché póry sa 
pravidelným ošetrovaním znovu oživia. Pre svoje malé rozmery je veľmi vhodný na cesty.
Obsah: 50 ml

UpoUpozornenie: nie je vhodný pre porézne kože, ako je jelenia koža alebo semiš.
Číslo produktu: or9010

                                                  Ľahké kožené rukavice LION z perforovanej kože a krátkou manžetou sú 
                                            ideálne pre letnú sezónu. Pre ich extra jemnú koziu kožu dokonale padnú 
                                       na ruky. Strečované zápästie umožňuje väčšiu voľnosť pohybu. Flexibilné 
                                chrániče umiestnené na miestach predpokladaného pádu.

VLASTNOSTI:
krátka manžeta
vysovysoko kvalitná kozia koža
jednoduché navliekanie vďaka suchému zipsu a strečovému zápästiu
flexibilné chrániče prstov a kĺbov
materiálové výstuže na okraji ruky
vysoká ventilácia vďaka perforácii
silikónová potlač na dlani pre lepšiu priľnavosť

Materiálové zloženie:
Chrbát ruky: 95% Chrbát ruky: 95% kozia koža, 5% ostatné vlákna 
Dlaň: 100% kozia koža 
Podšívka: 100% polyester

Farba: čierna
Veľkosti: S -XXL
Číslo produktu: or2390



ľahké retro kožené rukavice

ľahké retro letné rukavice

                                 Ľahké retro kožené rukavice MIAMI z vysoko kvalitnej kozej kože, 
                               krátkou manžetou a vrchnej vrstvy z pevnej džínsoviny, sú ideálnou voľbou 
pre letnú sezónu. Pre ich extra jemnú koziu kožu dokonale padnú na ruky a strečované 
zápästie umožňuje väčšiu voľnosť pohybu.

Vlastnosti:
krátka manžeta
vysovysokokvalitná kozia koža
jednoduché navliekanie vďaka suchému zipsu a strečovému zápästiu
retro vzhľad
CareLock suchý zips na manžete
chrbát ruky z robustnej, ale pohodlnej džínsoviny
bezšvové konce prstov
gélový vankúš na dlani

MateriálMateriálové zloženie:
58% kozia koža, 42% džínsovina (bavlna)

Farba: hnedá/modrá
Veľkosti: S - XXL
Číslo produktu: or2727

                                                     Tieto vintage kožené moto rukavice zaujmú svojím vzhľadom, ale aj prekvapivým 
                                                  spracovaním. Vyšúchaný vzhľad a mäkká koža pre dokonalý retro pocit. Vystuženie 
                                               zdvojením kože na prstoch a dlani, ako aj ľahká penová výplň na kĺbe pomáhajú chrániť 
                                            najdôležitejšie oblasti rúk bez negatívneho vplyvu na pohodlie pri nosení.

VLASTNOSTI:
vyrobené z kvalitnej kože TECHNALIN.Gold v retro vzhľade
zapnutie suchým zipsom na zápästí a manžetezapnutie suchým zipsom na zápästí a manžete
pružná manžeta
ľahká penová výplň na kĺboch
vystuženie zdvojením kože na prstoch a dlani
perforácia na prstoch
suchý zips CareLock

Materiálové zloženie:
Chrbát ruky: 100% Chrbát ruky: 100% koža 
Dlaň: 100% koža 
Podšívka: 100% polyester

Farba: hnedá
Veľkosti: S -4XL
Číslo produktu: or2978



letné rukavice s možnosťou
ovládania telefónu

                                                       Tieto letné rukavice kombinujú výbornú ventiláciu a dobrú ochranu v jednom. Priedušná 
                                                    tkanina drží ruku chladnú počas leta a je doplnená štyrmi prevzdušňovacími otvormi na 
                                                  prstoch a palci. Rukavice sú na zadnej strane vybavené robustnou no pohodlnou kozou 
                                               kožou a takisto disponujú vodivým materiálom na prostredníku a ukazováku, ktorý umožňuje 
                                           prácu na zariadeniach s dotykovým displejom, ako sú chytré telefóny a tablety. 

Vlastnosti:
vysovysoko kvalitná kozia koža na dlani
priedušná tkanina medzi prstami a na manžete
suchý zips CareLock na manžete
Bezpečnosť:
Interlite reflexné prúžky na prstoch
polstrovanie hánok a na manžete
chrániče na prstoch
KKomfort:
vodivý materiál na prostredníku a ukazováku
jemný, ale silný suchý zips CareLock
elastický strečový pás na zápästí
Materiálové zloženie:
Chrbát ruky: 97% Amara, 3% iné vlákna
Dlaň: 60% koža, 40% polyester

bezprstové kožené rukavice

Bezprstové rukavice z kvalitnej hovädzej perforovanej kože Technalin.Gold, sú obzvlášť  vhodné 
pre jazdu v horúcich dňoch. Dvojité prešitie a polstrovanie  na namáhaných 
miestach, silikónová potlač na dlani pre pevný úchop.

VLASTNOSTI:
perfektné vetranie cez perforovanú kožu
polstrovanie na kĺboch a na dlani
silikónsilikónová potlač zabezpečujúca anti-sklz na dlani
vnútorná podšívka zabezpečujúca vaše pohodlie
pull-off systém na prostredníku a prsteníku, ktorý vám umožní ľahko si zložiť rukavice po dlhej ceste
pružná manžeta na zápästí
jemný, ale silný suchý zips CareLock

Materiálové zloženie:
Chrbát ruky : 100% koža
Dlaň : 100% Dlaň : 100% koža

Farba: čierna
Veľkosti: S-XXL
Číslo produktu: or2900

Farba: čierna
Veľkosti: S-XXL
Číslo produktu: or2120



kožené skútrové rukavice s
možnosťou ovládania telefónu

letné rukavice s možnosťou
ovládania telefónu

                                                    Letné rukavice Bullet kombinujú dobrú ochranu a výbornú ventiláciu v jednom.
                                                 Priedušné tkanivo a vetracie otvory zabezpečia, aby vaše ruky boli stále vetrané, 
                                               najmä počas horúcich letných dní, zatial čo chrániče kĺbov spolu s ostatnými chráničmi
                                            vám zabezpečia potrebnú ochranu. Rukavice disponujú vodivým materiálom na 
                                      palci a ukazováku pre jednoduché ovládanie dotykových displejov.
 
VLASTNOSTI:VLASTNOSTI:
vysoko kvalitná úprava kože Technalin.Gold
vzdušné tkanivo
chránič kĺbov
 
KOMFORT:
vodivý materiál na palci a ukazováku pre jednoduché ovládanie  dotykových displejov
perforperforovaná koža na prstoch
vetranie na prstoch a chrbte ruky

Bezpečnosť:
chránič kĺbov
chránič dlane
silikónová potlač na dlani pre pevný úchop
zdvojena koža dlane a prstov
  
Materiálové zloženie:
Chrbát ruky: 45% hovädzia koža, 25% Amara, 25% polyester, 5% ostatné vlákna
Dlaň: 95% koža, 5% ostatné vlákna

Farba: čierna
Veľkosti: S-XXL
Číslo produktu: or2190

                                                                 Populárne kožené skútrové rukavice...pevné, pohodlné...dobre vetrané.
                                                                   Chrániče na prstoch a kĺboch chránia najdôležitejšie časti rúk pri páde.
                                                                    Užívatelia dotykových telefónov, určite ocenia vodivý materiál na ukazováku, 
                                                        vďaka ktorému je možné prijať hovor bez toho, aby ste si museli dať dole rukavice.
 

Vlastnosti:
perforperforovaná, vysoko kvalitná Technalin.Gold hovädzia koža
príjemný materiál NUCO na dlani
vodivý materiál na ukazováku pre ovládanie dotykových zariadení
jednoduché navliekanie vďaka suchému zipsu a strečovému zápästiu
CareLock suchý zips na manžete
spona pre spojenie pravej a ľavej rukavice pri skladovaní
dvojité polstrovanie na prstoch
silikónsilikónová potlač dlane pre bezpečné uchopenie
dvojité prešitie v namáhaných oblastiach

Materiálové zloženie:
85% koža, 15% polyester

Farba: čierna
Veľkosti: S-3XL
Číslo produktu: or2250



dámske letné kožené rukavice

                                            Vysoko kvalitné dámske kožené rukavice na leto Mitchell. Mäkká hovädzia koža s povrchovou 
                                         úpravou Technalin Gold a starostlivé spracovanie zaisťujú mimoriadne dobrú pružnosť a vysoký 
                                      komfort pri nosení týchto letných rukavíc. Chránič Hardshell na kĺboch, polstrovanie na prstoch a 
                                   manžete poskytujú výbornú dodatočnú ochranu. Zvlášť náchylné miesta na dlani sú chránené 
                                vankúšom z extrémne tuhého materiálu Superfabric ™.

Vlastnosti:
elegantný dizajnelegantný dizajn
dámky strih
ľahká kvalitná hovädzia koža Technalin Gold
suchý zips na manžete a zápästí
mierna perforácia medzi prstami
predformované prsty pre dokonalý úchop
Bezpečnosť:
pevný Hardshell protektor na kĺbochpevný Hardshell protektor na kĺboch
polstrovanie na prstoch a manžete
vankúš Superfabric ™ materiál na dlani
Materiálové zloženie:
Chrbát ruky: 95% koža, 5% polyamid
Dlaň: 85% koža, 10% Amara, 5% ostatné vlákna

dámske kožené rukavice

                                  Kožené rukavice RAY presvedčia nielen svojím elegantným dizajnom, ale aj tým ako vynikajúco sadnú. 
                            Táto dokonalá dizajnová ochrana je dosiahnutá kombináciou strihu prstov, mäkkej Technalin.Gold hovädzej 
kože a pružného materiálu Lycra medzi prstami. Mäkké, náraz absorbujúce EASA FOAM vypchávky na kĺboch   a okraji dlane.

Vlastnosti:
vysoko kvalitná Technalin.Gold koža
suchý zips na manžete
suchý zips na zápästí, obopnutie gumičsuchý zips na zápästí, obopnutie gumičkou
silikónová potlač na dlani pre ideálne uchopenie
dámsky strih
elastický materiál Lycra medzi prstami  
harmonikový strih na vrchu, pre dokonalé prispôsobenie sa ruke
Bezpečnosť:
absorbujúce polstrovanie na kĺboch a okraji ruky
MateriálMateriálové zloženie:
Chrbát ruky: 95 % hovädzia koža, 5 % Amara
Dlaň: 100 % hovädzia koža

Farba: čierna
Veľkosti: DXXS-DXXL
Číslo produktu: or2478

Farba: čierna/sivá
Veľkosti: DS-DXL
Číslo produktu: or2186



moderné športové rukavice

kožené rukavice s karbónovou
ochranou a možnosťou

 ovládania telefónu

                                                   Kombinácia športových manžiet, sofistikovaných bezpečnostných funkcií a nevídaný dizajn,
                                                robia rukavice Shepard špeciálnymi. Ochrana prstov a hánok je tvorená z karbónu spolu s 
                                             GIGATEX materiálom na manžetách ponúkajú bezpečnosť, ktorú nájdete len pri pretekárskych 
                                         rukaviciach. O komfort a skvelý zážitok z jazdy sa postará hovädzia koža Technalin.Gold spolu so 
                                       silikónovou potlačou dlane pre pevný úchop. Rukavice disponujú vodivým materiálom na 
                                   prostredníku a uka                                   prostredníku a ukazováku, ktorý umožňuje prácu na zariadeniach s dotykovým displejom, ako sú 
                                chytré telefóny a tablety.
Vlastnosti:
vysoko kvalitná Technalin.Gold koža
kompatibilné rukavice na palci a ukazováku pre dotykové zariadenia
extra dlhá manžeta
vetranie na prstoch
protišprotišmyková silikónová potlač na dlani

Bezpečnosť:
Gigatex vankúšiky na prstoch a na manžete
karbón pre ochranu prstov a hánkov
zdvojenie kože na prstoch a dlani

Materiálové zloženie:
Chrbát ruky : 95 % hovädzia koža , 5 % iné vlákna
Dlaň : 95 % hDlaň : 95 % hovädzia koža , 5 % iné vlákna

Farba: čierna
Veľkosti: S-XXL 

Farba: čierna
Veľkosti: S-XXL
Číslo produktu: or2230

                                                                          
                                                                           

                                                                             Mnoho bezpečnostných funkcií, moderný dizajn, vysoko kvalitné 
                                                                        materiály a zvlášť príjemné nosenie charakterizujú letné športové rukavice 
                                                                  STREAM. Pod tvrdými chráničmi s ventilačnými otvormi je kompletná 
                                                               vrst                                                               vrstva EASA FOAM Shock Absorber - vrstva tlmiaca nárazy, ako aj ďalšia vrstva 
                                                            extrémne odolného Kevlaru. Kĺby a okraj ruky sú zakryté novým typom protektora 
                                                       Carbolex, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre tieto rukavice, zatiaľ čo manžeta je vystužená 
                                                    podložkou Gigatex odolnou proti oderu. Mäkká, ale robustná Technalin.Gold koža s 
                                                  predformovanými prstami a silikónová potlač na dlani poskytujú vynikajúcu priľnavosť.
                                                                                          Rukavice disponujú vodivým materiálom na prostredníku a ukazováku, ktorý umožňuje prácu 
                                         na zariadeniach s dotykovým displejom, ako sú chytré telefóny a tablety.

Vlastnosti:
vonkajší materiál vyrobený z vysoko kvalitnej kože Technalin.Gold
suchý zips CareLock na manžete a zápästí
Bezpečnosť:
novovyvinutý chránič Carbolex
GigateGigatexová výplň odolná proti oderu na manžete
zdvojený materiál na prstoch pre spevnenie
EASA FOAM tlmiaca vrstva na celej hornej strane
extrémne odolná vrstva Kevlaru proti roztrhnutiu a rezu na celej hornej strane
Komfort:
vetracie otvory v chráničoch na kĺboch
perforovaná koža na dlani a manžete
kkompatibilné rukavice na palci a ukazováku pre dotykové zariadenia
strečové panely na prstoch pre lepšiu voľnosť pohybu
silikónová potlač na dlani pre lepšiu priľnavosť a bezpečné uchopenie
predformované prsty pre lepši komfort
jemný, ale silný suchý zips CareLock

Materiálové zloženie:
100% koža

Veľkosti: S - 3XL
Číslo produktu: or2920



nepremokavé skútrové rukavice

celoročné rukavice do
každého počasia

                                                    Celoročné rukavice KENT do každého počasia ponúkaju dobrú ochranu, eleganciu a všetky
                                                 dôležité funkcie v jednom. Vankúšiky na prstoch a manžetách, obzvášť odolný chránič 
                                               Carbolex na dlani, ako aj PVC chránič kĺbov chránia najdôležitejšie časti ruky. Reflexný 
                                            materiál na prstoch a manžetách prispieva k zvýšenej ochrane. Ľahká výstelka a priedušná 
                                 vodotesná membrána AquaDry robia túto rukavicu dobrou voľbou pre všetky poveternostné podmienky.  

VLASTNOSTI:
kkomfortný vonkajší materiál SORATEX
strierač priezoru na ľavom ukazováku
100% vodotesná, priedušná membrána AquaDry
suchý zips CareLock na manžete a zápästí

Bezpečnosť:
odolný chránič Carbolex na dlani
vankúšiky na prstoch a manžete
reflexný materiál na prstoch a manžetereflexný materiál na prstoch a manžete
PVC chránič kĺbov

Komfort:
silikónová potlač na dlani pre lepšiu priľnavosť
ľahká výstelka
jemný, ale silný suchý zips CareLock

Materiálové zloženie:
70% pol70% polyamid, 30% koža

Farba: čierna
Veľkosti: S-XXL
Číslo produktu: or0400

Jednoduché skútrové rukavice STAN pozostávajú z ľahkého, ale robustného Soratexu. Pravá koža na dlani zaručuje potrebnú 
priľnavosť. Rukavice sú 100% nepremokavé, odolné voči vetru a priedušné, takže sú vhodné aj pre krátke cesty v 
nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Vlastnosti:
ľahký, odolný vonkajší materiál Soratex
pravá koža na dlani
suchý zips CareLock na zápästí a manžetesuchý zips CareLock na zápästí a manžete
100% vodotesná, vetruodolná a priedušná membrána AquaDry
reflexný pásik Interlite Safety
príjemná podšívka
ľahké chrániče

Farba: čierna
Veľkosti: S - XXL
Číslo produktu: or0450Číslo produktu: or0450



nepremokavé rukavice s funkciou
vyhrievania

nepremokavé zimné rukavice
s ovčou kožušinou

                                                   Teplá podšívka, reflexný materiál a dobrá ochrana, v spojitosti s elegantným dizajnom, to 
                                              sú hlavné rysy zimných rukavíc Graham. Polstrované prsty a kĺby, rovnako ako vysoko odolný 
                                           materiál Gigatex  použitý na hrane ruky, slúžia k ochrane najdôležitejších oblastí. 
                                        Vodotesná AquaDry membrána a špeciálna podšívka z ovčej kožušiny držia ruky v teple a suchu.

Vlastnosti:
teplá podšívka z ovčej kožušiny
vvetru odolná, nepremokavá a priedušná membrána AquaDry
polstrovanie na prstoch, kĺboch a hranách rúk
silikónová potlač na dlani pre dobrú priľnavosť
vysoko odolný materiál Gigatex na hranách a dlaniach
Interlite reflexný materiál pre dobrú viditeľnosť v tme a v zlých poveternostných podmienkach
možnosť zatiahnuť manžetu elastickou šnúrkou
stierač na ľavom ukazováku
suchý zips na manžete a zápästísuchý zips na manžete a zápästí
protišmyková silikónová potlač na dlani

Materiálové zloženie:
Chrbát ruky: 70% polyamid, 25% Amara, 5% koža
Dlaň: 45% koža, 45% polyamid, 6% Amara, 4% ostatné vlákna

Farba: čierna
Veľkosti: S-XXL 

Farba: čierna
Veľkosti: S-XXL
Číslo produktu: or2230

                                                                          
                                                                           

                                                            Moto rukavice Orina TESLA sa vyznačujú moderným dizajnom a mnohými efektnými 
                                                     funkciami. Elektrické vyhrievanie, Vám zaručí suché a teplé ruky v nízkych teplotách. 
                                                   Vďaka membráne AquaDry sú rukavice priedušné, vetru odolné a nepremokavé. 
                                                Sú vybavené penovým polstrovaním na prstoch, chráničmi kĺbov, extra mäkkou podšívkou, 
                                              gél                                              gélovou výplňou na dlaniach a stieračom na ľavom ukazováku pre vysoký komfort i počas 
                                            zlých poveternostných podmienok. Reflexná potlač Interlite a fluorescenčný materiál zaisťujú 
                                          dobrú viditeľnosť pri jazde a tým i Vašu vyššiu ochranu. Vyhrievanie zaisťujú nabíjacie batérie 
                                        (4 hod. vyhrievania pri teplote 40°C), ktoré sa ľahko a pohodlne uložia v manžetách. Tlačítko 
                                     pre ovládanie vyhrievania sa nachádza na chrbte ruky (dlhé držanie pre zapnutie a vypnutie, krátke 
                            prepínanie pre                             prepínanie pre ovládanie teploty). Rukavice si jednoducho upravíte pomocou popruhov so suchým zipsom 
                         na zápästiach.

Vlastnosti:
stierač na ľavom ukazováku
batérie vhodne uložené v manžetách
tlačítko pre ovládanie vyhrievania sa na chrbte ruky
silikónová potlač na dlani pre dobrú priľnavosť
vvonkajší materiál SORATEX im dodáva elegantný vzhľad
veľmi dobre vybavené rukavice v prípade nepriaznivého počasia pre komfortnú jazdu
vetruodolná, nepremokavá a priedušná membrána AquaDry udrží vaše ruky v suchu a teple
reflexné doplnky pre dobrú viditeľnosť v tme a v zlých poveternostných podmienkach
suchý zips na manžete a zápästí
Bezpečnosť:
SD gélový vankúšik absorbujúci náraz
chrániče hánchrániče hánkov a polstrovanie na prstoch
Interlite reflexný materiál na manžetách
Carbolex-Protektor na bočnej hrane
fluorescenčný materiál medzi prstami
zdvojený materiál na dlani

Komfort:
trojstupňový systém vyhrievania
predĺžená manžeta Taffeta s rýchloupínaním
extra mäkká príjemná stielka
Materiálové zloženie: 70% polyamid, 29% polyester, 1% koža
Veľkosti: S - XXL
FFarba: čierna/neón



ľadvinový pás neón / čierna

Jednoduchý, ale účinný a dobre 
premyslený ľadvinový pás na 
obličky Berry. Elegantný dizajn, mäkká fleecová podšívka 
a nastaviteľný elastický pruh na suchý zips zaručujú vysoký 
komfort nosenia. Pás je spevnený dvoma pružnými vzperami
a tým poskytuje väčšiu stabilitu na chrbte. Ľadvinový pás je 
vybvybavený vysoko kvalitným AquaShell Windstopperom, ktorý 
zaistí odolnosť voči vetru, priedušnosť, pevnosť a pružnosť. 

Vlastnosti:
vysoko kvalitným AquaShell Windstopper
výstuhy zabezpečujú potrebnú stabilitu na chrbte
elastické nastaviteľné obopínanie pásu
zapínanie suchým zipsom
ľahká a mäkká fleecľahká a mäkká fleecová podšívka
Farba: čierna

Číslo produktu: or6160Číslo produktu: or6163

Obličkový pás BROOKS je jedným z absolútnych bestsellerov.
Jeho dvojité upínanie na suchý zips zaručí dokonalé nastavenie
šírky a optimálne prispôsobenie. Okrem toho robustný Xeratex 
v spojení so sieťovinou zabezpečuje dobré vetranie. Vyššia a 
zosilnená zadná časť ponúka väčšiu bezpečnosť a pohodlie.

Vlastnosti:
XXeratex v spojení so sieťovinou na zadnej strane
výstuhy zabezpečujúce potrebnú stabilitu na chrbte
dvojité elastické nastavenie obopínania pásu
zapínanie suchým zipsom
Farba: čierna
Materiálové zloženie: 70% Polyester, 30% Polyamid

Veľkosti:   
1 = S = 95cm              
2 = M = 110 cm
3 = L = 125 cm
4 = XL = 140 cm

Číslo produktu: or6010
Číslo produktu: or6370

Popis:
univerzálna kukla zo 100% bavlny
príjemná, nehryzie, bez príznakov alergie
vysoko kvalitné spracovanie
univerzálna veľkosť
Materiál: 100% bavlna
FFarba: čierna
Číslo produktu: or7702

Komfortná kukla, stvorená do ďažďa a zlého 
počasia vyrobená zo 100% bavlny s dvomi 
vizuálnymi poľami. Dostupná je v UNI veľkosti, 
ktorá sadne na každú hlavu.

Popis:
stvorená pre zlé počasie
skskvelá priľnavosť a prispôsobivosť hlave
UNI Velkosť
Materiál: 100% bavlna
Farba: čierna
Číslo produktu: or704

Jednoduchý, ale účinný a dobre premyslený ľadvinový pás na obličky Merlin. Jeho priedušné pletivo poskytuje potrebnú 
ventiláciu. Pás je spevnený dvoma pružnými vzperami a tým poskytuje väčšiu stabilitu na chrbte. Ľahko nastaviteľné 

obopínanie elastickými popruhmi, zabezpečujú komfortné nosenie.
Vlastnosti:
priedušný materiál umožňuje potrebnú ventiláciu
výstuhy zabezpečujú potrebnú stabilitu na chrbte
elastické nastaviteľné obopínanie pásu
zapínanie suchym zipsom
ľahká podšívka

FFarba:
čierna / neón

Materiál:
100% polyester

Veľkosti: 
1 = S = 95cm
2 = M = 110 cm
3 = L = 125 cm
4 = XL = 140 cm
5 = XXL = 155 cm 
6 = 3XL = 170 cm6 = 3XL = 170 cm



TECHNALIN.Gold je pružná, vysoko kvalitná koža s úpravou, 
ktorá si udržuje nový vzhľad aj po častom používaní. 
Vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam je táto koža mimoriadne 
odolná voči nečistotám a ľahko sa o ňu stará. Je veľmi odolná 
voči poveternostným vplyvom.
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