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Link do produktu: https://motoreo.pl/509-ls2-mx437-fast-alpha-blue-p-509.html

KASK LS2 MX437 FAST
EVO ALPHA MATT BLUE
CROSS ENDURO QUAD
ATV
Cena

435,00 zł

Numer katalogowy

KAS000074

Kod EAN

2900000516199

Producent

LS2

Opis produktu
KASK LS2 MX437 FAST EVO ALPHA MATT BLUE CROSS ENDURO QUAD ATV
To propozycja dla ludzi, którzy cenią bezpieczeństwo, komfort i nowoczesny design! Oryginalne wzornictwo, nienaganne
wykonanie i wysoka funkcjonalność kasków LS2 zasługuje na najwyższe uznanie. 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. A to wszystko w bardzo przystępnej cenie.

KUPUJĄC TEN KASK W ZESTAWIE OTRZYMASZ:
kask
oryginalny materiałowy pokrowiec
firmowe pudełko
zapasowe śruby do mocowania kasku
dowód zakupu (paragon lub FV)

SZCZEGÓŁOWE DANE PRODUKTU:
kask idealny na motocykle typu enduro, cross, oraz na quada atv!
wysoka jakość zapewniająca bezpieczeństwo oraz komfort jazdy
Skorupa wykonana z materiału KPA (Kinetic Polymer Alloy)
3 rozmiary skorupy zapewniają ergonomię i dopasowanie do sylwetki użytkownika
kolor NIEBIESKI MAT z grafiką odporną na promieniowanie UV
waga kasku 1150 +-50g
wnętrze z antybakteryjnego, hipoalergicznego, miękkiego i wytrzymałego materiału, wypinane z możliwością prania,
co zapewnia wysoki komfort oraz higienę użytkowania kasku
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posiada regulowany daszek
awaryjny demontaż polików
aerodynamiczny kształt zmniejsza opór powietrza
przystosowany do jazdy w okularach
wentylowana wkładka EPS
zapinanie kasku typu DD
kask posiada certyfikat ECE 22.05
w komplecie instrukcja oraz wysokiej jakości pokrowiec

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

XXL

65-66

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