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Buty do podnoszenia ciężarów
cross fit Adidas Powerlift 4
szare NOWOŚĆ
Cena

349,00 zł

Cena poprzednia

399,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Producent: Adidas
Model: Powerlift 4 (najnowszy model)
Kolor: szary
Opis:
Jeżeli chodzi o ćwiczenia siłowe np. cross fit czy też podnoszenie ciężarów lub zwykłe ćwiczenia na siłowni to nie ma żadnego
substytutu do dobrego specjalistycznego obuwia, które jest tak zaprojektowane aby zapewnić pełen komfort i bezpieczeństwo
podczas każdego treningu.
Powerlift 4
Stabilne buty dające pewność podczas dźwigania.
Wejdź na wyższy poziom zaawansowania podczas treningu z obciążeniem. Te lekkie buty do podnoszenia ciężarów powstały z
myślą o stabilizacji. Mają wąski krój, podwyższoną podeszwę środkową i szeroki pasek w podbiciu, który całkowicie blokuje
stopę. Gumowa podeszwa zewnętrzna daje Ci pewne oparcie, gdy dźwigasz. Lekka cholewka została wykonana z mocnego
płótna. Trzymaj się podłoża Dostosowana do sportów ciężarowych, formowana, podwyższona podeszwa środkowa o
zwiększonej gęstości powstała z myślą o stabilizacji podczas dźwigania; sznurowanie i pasek na rzepy w podbiciu zapewniają
indywidualne, bezpieczne dopasowanie Zachowaj komfort Design z otwartą przednią częścią stopy i elastyczną częścią palców
zapewnia przewiewny komfort
Kluczowe cechy modelu:
- górny materiał jest bardzo trwały, precyzyjnie dopasowany i lekki
- zarówno język jak i specjalna siatka oraz otwory wentylacyjne zapewniają pełną wentylację stopy
- pasek na rzep który zabezpiecza dodatkowo stopę w środkowej i tylniej części
- podeszwa środkowa ze specjalnym wycięciem klinowym zapewnia solidne trzymanie stopy
- specjalnej budowy podeszwa z materiału syntetycznego o zwiększonej twardości oraz wysokości wraz ze specjalnym profilem
tak aby zapewnić maksymalną przyczepność do podłoża podczas treningu przy zachowaniu niskiej wagi obuwia
Lekka, elastyczna i wytrzymała specjalnie dopasowana do ćwiczeń siłowych gumowa podeszwa zewnętrzna, zapewnia
wyjątkową przyczepność i maksymalną powierzchnię, dzięki czemu można neutralizować wszelkie odchylenia podczas
przysiadów i różnych faz podnoszenia, które wymagają podniesienia pięty.
Podeszwa środkowa o wysokiej gęstości pozwala również na podnoszenie dużych ciężarów bez nadmiernego nacisku na pięty
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w stosunku do podłoża.
Dodatkowy pasek na rzep , który w połączeniu ze sznurówkami powoduje maksymalne trzymanie stopy i neutralizuje pracę
podczas podnoszenia i treningów.
Stworzone z myślą o treningach siłowych podnoszenia ciężarów jak i cross fit czy też innych treningach na siłowni.
Większość osób które zamieniły klasyczne buty sportowe na buty specjalistyczne, poczuła zdecydowaną różnicę in plus,
szczególnie jeżeli chodzi o komfort i stabilizację, czucie podłoża oraz świadomość własnego ciała podczas treningu !
Jeśli potrzebujesz profesjonalnych butów na twoje treningi siłowe, wybierz ten model !

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: EU 42 / UK 8 / 26,5 cm , EU 42 2/3 / UK 8,5 / 27 cm , EU 43 1/3 / UK 9 / 27,5 cm , EU 44 / UK 9,5 / 28 cm , EU 44 2/3 /
UK 10 / 28,5 cm , EU 45 1/3 / UK 10,5 / 29 cm , EU 46 / UK 11 / 29,5 cm
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