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KASK LS2 OF518.2
MIDWAY GRAFO
OTWARTY
Cena

129,99 zł

Cena poprzednia

159,00 zł

Dostępność

wysyłka w 24 h

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AK0131

Producent

LS2

Opis produktu
KASK LS2 OF518.2 MIDWAY GRAFO MATT SILVER OTWARTY
OGÓLNY OPIS PRODUKTU:
Kask LS2 OF518.2 MIDWAY GRAFO MATT SILVER - to propozycja dla ludzi, którzy cenią bezpieczeństwo, komfort i nowoczesny
design! Seria kasków MIDWAY wyróżnia się wyjątkowo wysokim stosunkiem jakości do ceny oraz niską wagą, co wpływa na
wysoki komfort użytkowania kasku. Oryginalne wzornictwo, nienaganne wykonanie i wysoka funkcjonalność kasków LS2
zasługuje na najwyższe uznanie. A to wszystko w bardzo przystępnej cenie - dlatego kaski LS2 stają się coraz bardziej
popularne w Europie.

SZCZEGÓŁOWE DANE PRODUKTU:
kask idealny na motocykle typu chopper, cruiser, drag, skutery, motorowery!!
wysoka jakość zapewniająca bezpieczeństwo oraz komfort jazdy
kolor SREBRNY MAT z efektownymi malowaniami
waga kasku 1200 +-50g
posiada odkręcany plastikowy daszek w kolorze czarny lakier
łatwy montaż/demontaż daszku (kask można użytkować w dwóch opcjach z daszkiem lub bez)
mocna, aerodynamiczna skorupa kasku wykonana w technologii wysokociśnieniowej
wygodne, miękkie wnętrze zapewniające wysoki komfort użytkowania kasku
przeźroczystą szybkę ładnie skomponowaną z kaskiem
wysoce odporną na zarysowania szybkę dzięki zastosowaniu polycarbonate 3D shield
zapinanie kasku typu SR2S - szybkie i mocne!
kask posiada certyfikat ECE 22.05
w komplecie wysokiej jakości pokrowiec, książeczkowa instrukcja obsługi oraz firmowa naklejka

INNE WAŻNE INFORMACJE:
oferowany towar jest fabrycznie nowy i pozbawiony wszelkich wad ukrytych
cena zawiera w sobie podatki i dotyczy jednej sztuki
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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
XXS
XS
S
M
L
XL

Obwód głowy (cm)
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62

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