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Link do produktu: https://www.milteam.pl/haix-black-eagle-athletic-20-v-gtx-mid-sage-p-48.html

HAIX BLACK EAGLE Athletic 2.0 V
GTX mid /sage
Cena

699,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

HAIX

Opis produktu
Black Eagle Athletic 2.0 V GTX SAGE wyposażony w membrane oznacz, że do buta nie dostanie się wilgość i woda. Wynika to z
trójwarstwowej membrany GORE-TEX® w wewnętrznej wyściółce. Obuwie oddycha i gwarantuje najlepszy komfort noszenia.
Wyjmowana wkładka jest antybakteryjna i zapobiega nieprzyjemnym zapachom, buty są niemetaliczne i antystatyczne.
Górne części
Buty łączą Suede Leather z materiałem. Mieszanka materiałów sprawia, że są lekkie i przepuszczają powietrze.
Obuwie nie zawiera metalowych części i jest antystatyczny.
Kieszonka na języku zapobiega szarpaniu sznurówek po ziemi
Wewnętrzna podszewka, wkładki i pięta
Trójwarstwowy materiał GORE-TEX® sprawia, że buty są nieprzemakalne i oddychające. Twoje stopy są chronione przed
wilgocią - wilgoć wyparowuje w górę.
Odporna na ścieranie okładzina dba o najlepszy komfort, nawet w cieplejszych temperaturach.
Zintegrowana, wyjmowana wkładka jest antybakteryjna i świetnie wchłania pot.
Podeszwa
Podeszwa wykonana jest z wytrzymałego kompozytu gumowego.
Antypoślizgowa podeszwa oraz głęboki bieżnik zapewniający stabilność na wszystkich rodzajach terenu.
Olejo i benzyno odporne . Ponadto zapewnia niezawodne odizolowanie od gorąca i zimna.
Podeszwa nie pozostawia śladów. Dzięki temu nie pozostawiają żadnych ciemnych plam, nawet na jasnych podłogach. (
wersja w kolorze czarnym)

Waterproof :waterproof through Gore-Tex
Certification :CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Safety classification :O2
Cut protection class :no cut protection
Waga jesdnego obuwiea :550g
Season :autumn, spring, summer, winter ( całoroczne)
Height in cm :15,0 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Obuwie Haix: UK 7 / EU 41 , UK 8 / EU 42 , UK 8,5 / EU 43 , UK 9 / EU 43,5 , UK 9,5 / EU 44 , UK 10 /EU 45
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