LARGO 571 PRO
Artikl:
Řada:
Barvy:
Sortiment:

HK44050-7-319

PROFI LINE
black/silver
39 - 48 EUR

Složení:

Netto:
Brutto:

2 332 gr
2 546 gr

(vel. EUR 42)

Šíře:

D

Popis:
PROFI model pro profesionální a vrcholovou úroveň v novém designu se zdokonalenou ergonomickou konstrukcí a
karbonovou podešví. Díky moderním technologiím disponuje nejen vysokým komfortem obutí a ochrany, ale i nízkou
hmotností. Model je nabízen s bruslí BOTAS ICEHAWK PRO s nerezovým během hp Cr/Vanadium Steel.
CU nýty v patě.
Samostatnou obuv lze dodat na objednávku při dosažení minimálního množství.

Technické parametry:
Doporučené použití:

pro profesionální a vrcholový hokej

Barevná kombinace:

černá/stříbrná

Vrch:

odolná syntetika s voděodolnou úpravou

Podšívka:

měkká laminovaná textilní polyamidová kombinovaná se syntetickým podšívkovým
podkroužkem

Polštářování:

speciální termoaktivní pěna MEMORY

Obuvní kroužky:

nerezavějící Ms kroužky

Jazyk:

štíhlejší anatomicky tvarovaný z odlehčených materiálů

Podešev:

z karbonových a skelných vláken

Vnitřní stélka:

vyměnitelná anatomická perforovaná stélka

Špička:

TST2 z odolného plastu se zvětšeným prostorem pro prsty

Brusle:

BOTAS ICEHAWK PRO s nerezovým během Cr/Vanadium Steel

Doporučená péče:

po každém použití otřít a očistit, případně lehce omýt vodou (ne saponáty!), vyjmout vnitřní
stélky (vložky) a komplet vysušit při pokojové teplotě, ocelový běh bruslí nakonzervovat, obuv
včetně šněrovadel ošetřit vhodnou impregnací.

Upozornění:

nedávejte obuv do blízkosti tepelných zdrojů, mohlo by dojít k jejímu poškození nebo zničení!

Použité technologie:
FFT-FLEX FENDERS TECHNOLOGY

TST2-TOTAL STABILITY SYSTEM

speciální konstrukce a technologie
umožnující vetší dynamiku pohybu
a optimální postavení i při
extrémních situacích

špička vysoce účelové
konstrukce z odolného plastu se
zvětšeným prostorem pro prsty,
zaručující maximální ochranu
prstu nohou a vysokou odolnost
obuvi

LTT-LAYERS THERMO TECHNOLOGY

PAS FIT

moderní technologie optimálního
zpevnění svršku pro pevnou oporu
a vysokou ochranu nohou –
speciální technologie výroby
vytvářející tuhý a pružný svršek
odolný proti úderům a pohodlný
pro nohu.

osvědčená anatomická podpora
kotníku pro maximální stabilitu a
přenos energie na ocelový běh
brusle, vysoká ochrana proti
úderům. Speciální konstrukce a
technologie vytvářejí tuhou a
pružnou patní a kotníkovou část
svršku anatomického tvaru s

AFS-AIR FLOW SYSTEM
systém odvětrávání tepla a vlhkosti
z obuvi je vytvořen otvory v
podešvi a otvory na vnitřní
vyměnitelné stélce.

SLIM FTP-FLEX PROTECTION TONGUE

BOTAS ICEHAWK PRO
špičkové hokejové brusle
odlehčené konstrukce s nerezovým
během HIGH PERFORMANCE
CR/VANADIUM STEEL– nízká
hmotnost a vynikající jízdní
vlastnosti umožňují rychlou
akceleraci, výbornou
manévrovatelnost a stabilitu.

BOTAS PROFI 2

QUICK DRY
měkká podšívka příjemná při
nošení s anatomickým zpevněním
paty. Usnadňuje nazouvání,
napomáhá odvádět vlhkost a
udržet vysoký komfort uvnitř obuvi

BOTAS AIR

TAP-THERMO ACTIVE PADDING
speciální vypolštářování
termoaktivní pěnou MEMORY s
pamětí pro rychlé přizpůsobení
obuvi individuálnímu tvaru nohy a
dokonalou fixaci v obuvi

DRQ-DOUBLE REINFORCED QUARTERS
dvojité boční zesílení a prošití pro
účinné tlumení bočních úderů a
zpevnění boční části nohy

štíhlejší anatomicky tvarovaný
jazyk z odlehčených materiálů
pro lepší padnutí a dokonalou
pružnou oporu a ochranu nohy

podešev z karbonových a
skelných vláken maximálně
snižující hmotnost při
současném zvýšení torzní
tuhosti a maximálním přenosu
energie do odrazu

komfortní anatomická vnitřní
stélka s otvory pro odvětrávání
vlhkosti a tepla zvyšuje pocit
pohodlí v obuvi

