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Link do produktu: https://www.combatsport.pl/asics-matflex-6-kids-buty-zapasnicze-buty-bokserskie-szare-p-362.html

Asics Matflex 6 KIDS - Buty
zapaśnicze, Buty bokserskie szare
Cena

209,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Producent: Asics
Model: Matflex
Kolor: szare

6 KIDS

Opis:

Najnowsza, szósta edycja udanego i popularnego modelu Asics Matflex - jednego z najbardziej elastycznych i trwałych butów
na przestrzeni ostatnich lat!
Rewelacyjny stosunek jakości do ceny!
Oczkowany materiał zapewniający doskonałą wentylację i komfort Twoich stóp
Jednoczęściowa, trwała, niezwykle elastyczna gumowa podeszwa
Dobra przyczepność i stabilizacja, niska wag
Nowoczesny wygląd
Absolutna nowość!
Zintegrowany system sznurówek
Jednoczęściowa, trwała, elastyczna gumowa podeszwa
Znakomita przyczepność i stabilizacja, niska waga
Super mocna konstrukcja - użyto nowego, lepszego i mocniejszego materiału
Niezwykle lekki i wygodny
Punktowa podeszwa zwiększająca komfort oraz kontakt z podłożem
Znakomita przyczepność
Doskonały model buta, przeznaczony dla zawodników początkujących i bardziej zaawansowanych
Oczkowany materiał zapewniający doskonałą wentylację i komfort stóp.
Zastosowane systemy odprowadzają ciepło i wilgoć.
Buty są ULTRA lekkie
Buty nadają się do treningu: Boksu, Zapasów, MMA, Krav maga, Siłownia, Cross Fit i inne
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Jak znaleźć właściwy rozmiar
Przede wszystkim, nie mierz stóp z samego rana, gdyż w ciągu dnia zwykle puchną,
co spowodowane jest codziennymi aktywnościami lub przegrzaniem.
Aby uzyskać najlepsze dopasowanie buta, najlepiej mierzyć stopę pod koniec dnia.
Jak określić właściwy rozmiar obuwia:
Połóż na podłodze kartkę papieru tak, by jeden jej brzeg przylegał do ściany.
Stań na papierze z piętą przy ścianie. Zaznacz ołówkiem miejsce, w którym
kończą się Twoje palce. Zmierz na papierze odległość między ścianą,
a zaznaczonym przez Ciebie miejscem, a następnie porównaj tę długość z
długością w naszej tabeli rozmiarów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar Asics: EU 35/ cm 23 , EU 33/cm 21 , EU 34/cm 22 , EU 36/ cm 23,5 , EU 37/ cm24 , EU 37,5/ cm 24,5
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