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Link do produktu: https://motoreo.pl/441-ls2-ff320-stream-kub-red-black-p-441.html

KASK LS2 FF320 STREAM
EVO KUB BLACK RED Z
BLENDĄ
Cena

370,00 zł

Cena poprzednia

430,00 zł

Numer katalogowy

KAS000105

Kod EAN

2900000516502

Producent

LS2

Opis produktu

WYPRZEDAŻ Kask blenda LS2 FF320 Stream
Evo KUB Czerwony r.XS,S,M,L,XL
OSZCZĘDZASZ 60 PLN!! 370 PLN zamiast 430 PLN!!!
MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI ZA POBRANIEM - ZAMAWIASZ DZIŚ DO 11 JUTRO KASK U CIEBIE (20PLN KURIER INPOST) !!!
***UWAGA*** cena stacjonarna *** 390 PLN ***
Posiadamy w wyprzedaży ponad 100 modeli kasków!!
INTEGRALNE *** OTWARTE *** SZCZĘKOWE *** ENDURO *** ORZESZKI ***
DZWOŃ lub PISZ do nas śmiało - na pewno coś wybierzemy!!
KASKI MOŻNA ZOBACZYĆ PN - PT OD 9:00 DO 16:30
98-220 ZDUŃSKA WOLA, ul. SZYMANOWSKIEGO 17 (biuro POLISA EXPERT)
W INNYCH TERMINACH - PO UZGODNIENIU
***UWAGA***
LS2 - renomowana, hiszpańska marka stworzona w 2007 roku. Od samego początku istnienia marki kaski LS2 charakteryzują
się ciekawą i nowoczesną stylistyką oraz bogatym wyposażeniem, a ich olbrzymia popularność to również zasługa
najnowocześniejszych, wytrzymałych i odpornych na ścieranie materiałów.
Niezawodność kasków LS2 potwierdzają wysokie noty osiągane w testach SHARP.
ZALETY TEGO MODELU:
Kask motocyklowy LS2 FF320 to jeden z najpopularniejszych modeli kasków integralnych tej firmy. Kask jest często wybierany
przez motocyklistów ze względu na swoje właściwości, oraz wygląd. Posiada wbudowaną blendę przeciwsłoneczną, oraz jest
przystosowany dla osób noszących okulary i do montażu interkomu.
* Waga: 1550g
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* Zewnętrzna powłoka HPTT (wysokociśnieniowa termoplastyczna żywica)
* Blenda przeciwsłoneczna (ruchoma, chowana w skorupę kasku)
* Osłona podbródka w zestawie
* Przystosowany dla osób noszących okulary
* Specjalnie zaprojektowany aerodynamiczny kształt
* W pełni regulowana wentylacja twarzy + czoło
* System wentylacji powietrza na czoło z pozycjonowaniem - otwierać/zamykać
* Antyalergiczny wyjmowany wkład - przystosowany do prania
* MULTIWENTYLACJA - wloty z przodu, u góry, oraz wyloty z tyłu
* System domknięcia szybki (zatrzask)
* Wizjer o wzmocnionej odporności na zarysowania - przystosowany pod PINLOCK
* Szybki system odpinania wizjera
* Osłona na nos (DEFLEKTOR) - zapobiega parowaniu szyby
* Grafika odporna na promieniowanie UV
* Szybki system zapięcia paska - SR2
* Homologacja ECER22-05
* Oryginalny pokrowiec i pudełko na kask w komplecie
W ZESTAWIE OTRZYMASZ:
*
*
*
*
*

oryginalny pokrowiec
pudełko na kask
osłona nosa
osłona podbródka
dowód zakupu (paragon lub Faktura VAT)

INNE WAŻNE INFORMACJE:
oferowany towar jest fabrycznie nowy i pozbawiony wszelkich wad ukrytych
cena zawiera w sobie podatki i dotyczy jednej sztuki
TABELA ROZMIARÓW:
Aby prawidłowo dobrać rozmiar kasku należy zmierzyć obwód głowy w najszerszym miejscu, czyli na wysokości brwi, a
następnie z otrzymanym wynikiem pomiaru w centymetrach odczytać rozmiar z tabelki poniżej.
Rozmiar Obwód głowy (cm)
XS 53-54
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
XXL 63-64

Produkt posiada dodatkowe opcje:
ROZMIAR: XS , S , M , L , XL , XXL
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