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GROM Cross wojskowe, w góry
01-010046 - beżowy
Cena

299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Protektor

Opis produktu
Buty wojskowe GROM, które przypadną do gustu każdemu, kto ceni sobie połączenie wygody i funkcjonalności w jednym. Ten
model zapewnia szeroki zakres zastosowań. Sprawdzą się doskonale w terenie czy na poligonie. Będziesz mógł je także zabrać
na wyprawę w góry, ponieważ są to również wytrzymałe buty outdoorowe. Warto zainwestować w buty Protektor GROM i nie
martwić się o to, czy wytrzymają różne temperatury lub nierówne powierzchnie. Buty taktyczne posiadają doskonały design, a
przy tym są naprawdę wygodne i wytrzymałe. Świetnie przylegają do nogi, a Ty możesz cieszyć się ich funkcjonalnością w
pracy lub podczas pieszych wycieczek w czasie wolnym.

Marka - GROM
Branże - taktyczne / militarne, trekkingowe, ochrona / konwoje
Rodzaj obuwia - trzewiki
Kolor - beż
Cechy produktu - metal free, możliwość dezynfekcji, język miechowy
Materiał wierzchu - skóra welurowa
Podszewka - tkanina technologiczna
Wkładka - tkanina, wkładka wymienna
Podeszwa - pu/pupodeszwa do drabiny, technologia SHOCK ABSORBER, technologia SELF CLEAN (podeszwa
samoczyszcząca)
Rodzaj zapięcia - sznurowadła, system szybkiego zakładania obuwia, system szybkiego zdejmowania obuwia
Rozmiar - 38-48
Waga półpary
0.625 kg(półpara, roz. 42)
Opisy symboli graficznych
metal free, możliwość dezynfekcji, język miechowy, podeszwa do drabiny, technologia SHOCK ABSORBER, technologia
SELF CLEAN (podeszwa samoczyszcząca), wkładka wymienna, system szybkiego zakładania obuwia, system szybkiego
zdejmowania obuwia
Sugerowany zawód
ratownictwo górskie, gopr, myśliwy, obsługa bagażu, żołnierz, ochroniarz, konwojent, policjant, służby mundurowe,
topr, straż graniczna, agent ochrony, leśnik
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Sugerowanie miejsce przeznaczenia
poligon, las, góry, lotnisko, koszary
Buty wojskowe to gwarancja najwyższej jakości, która ma ogromny wpływ na wygodę w ich użytkowaniu. Zastosowana na ich
zewnętrznej stronie skóra welurowa w kolorze beżowym, będzie świetnie sprawdzała się w uzupełnieniu munduru wojskowego
czy jako podstawowe wyposażenie trekkingowe. Wyjątkowa technologia SCHOCK ABSORBER pozwala na minimalizowanie
wstrząsów, powstających podczas poruszania się. Dodatkowo buty GROM mają wkładkę antybakteryjną, poprawiającą komfort
noszenia butów nawet przez wiele godzin. Buty trekkingowe męskie wyposażone są w systemy szybkiego zakładania i
zdejmowania obuwia, które mogą okazać się nieocenione podczas walki z czasem. Buty wojskowe Protektor idealnie dopasują
się do Twojej stopy i zadbają, aby Twoje nogi nie były ciężkie i opuchnięte po służbie. Lekkie i jednocześnie wytrzymałe buty
to inwestycja, którą docenisz już po pierwszym założeniu butów GROM Protektor.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Obuwie STD: 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47
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