PITBULL Gang, Ljubljanska cesta 7, 3000 Celje
Ljubljanska cesta 7, 3000 Celje
Davčna št.: SI19277806
Telefon: +386-51-316-955
E-mail: info@pitbullgang.si
WWW: pitbullgang.si

Datum: 06.12.2021

RASHGUARD Ž.- COMRESION PRO
PLUS
Kategorija: SPORT
Dobavljivost: predvidena dobava 07.12.2021

Cena: 39,35€

(slika je simbolična)

Barva: Turkizna
Velikost: M, L

Kratek opis
Tehnični ženski kompresijski športni dres iz najnovejše
kolekcije PIT BULL WEST COAST - Rashguard Compression
Pro plus
- Izdelana iz najkvalitetnejših poliamidnih vlaken z
dodatkom elastične preje
- Veliko žlahtnejša mešanica tkanin od tistih, ki jih
običajno najdemo na trgu
- Termoaktivna in dihajoča, s pomočjo katere odlično
odvaja toploto iz vaše kože, povzroča občutek prijetne
hladnosti
- Hitro sušen material pomaga vzdrževati higieno in ne
povzroča slabega vonja.
- Tkanina s 4-smernim sistemom raztezanja, zahvaljujoč
temu, da se razteza v vse smeri brez omejitve gibov
- Zelo visoka kompresija za boljšo podporo mišic
- Namenjena vsem športom in vsem telesnim aktivnostim
- Linija je namenjena ljudem, ki iščejo izdelke za dolge in
naporne treninge tako pod streha pa tudi na prostem
- Zahvaljujoč uporabi najlona so izdelki gladki in zelo
udobni
- Material je opravil raﬁnirajoč antibakterijski postopek, ki
preprečuje rast mikroorganizmov
- Ravni elastični šivi, narejeni z mehkimi nitmi, ki ščitijo
pred odrgninami na koži
- Odtisi, narejeni s sublimacijo - neizbrisni in trpežni
- Stranski sivi vložki s perforirano tkanino MESH tip za še
boljše prezračevanje
- logotip na vratu in nekaj šivov sta odsevna za večjo
varnost pri šibki svetlobi
- sestava materiala: 80% najlon / 20% spandex

proizvajalec: Pit bull
barva:

turkizna

a kompresijska ženska majica iz najnovejše
kolekcije PIT BULL WEST COAST - Rashguard Performance
BLUE EYED DEVIL VI
- Zelo lahka konstrukcija za maksimalno udobje med
treningom
- Izdelana iz najkvalitetnejših poliamidnih vlaken z
dodatkom elastične preje
- Veliko bolj žlahtna mešanica tkanin od tistih, ki jih
pogosto najdemo na trgu
- Termoaktivna in dihajoča, zahvaljujoč temu, da odlično
odvaja toploto iz vaše kože, kar povzroča občutek prijetne
hladnosti
- Hitro sušenje material pomaga pri vzdrževanju higiene
in ne povzroča vonja.
- Tkanina s 4-smernim sistemom raztezanja, zahvaljujoč
temu, da se razteza v vse smeri brez omejitve gibanja
- Zasnovana za vadbo vseh športov in kakršne koli telesne
aktivnosti
- Linija je namenjena ljudem, ki iščejo izdelke za dolge in
naporne treninge tako pod streho kot na prostem
- Zahvaljujoč uporabi najlona so izdelki gladki in zelo
udobni
- Material je bil podvržen raﬁniranemu antibakterijskemu
postopku, ki preprečuje rast mikroorganizmov
- Ravni elastični šivi, narejeni z mehkimi nitmi, tako
zaščita pred odrgnino povrhnjice
- Sublimacijski odtisi - neabrazivni in trpežni
- Stranski črni vložki s perforirano tkanino MESH za še
boljše prezračevanje
- Nekateri logotipi so odsevni za večjo varnost v slabo
osvetljenih pogojih
- Sestava materiala: 37% najlon / 51% poliester / 12% spa

IZDELKI, KI VAS LAHKO TUDI ZANIMAJO

