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Adidas Koszulka Bokserska czerwona
Cena

125,90 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

ADIBTT02

Producent

Adidas

Opis produktu
Boxing Top - Koszulka bez rękawów typu bokserka wykonana z poliestru typu Diamond Flex do firmy Adidas

Bardzo lekki ciężar całkowity (110 g / m²) oraz dodatkowe ściegi z materiału Spandex dają sportowcowi idealną
swobodę ruchów.
Wykorzystanie technologii ClimaLite® zapewnia optymalną wymianę wilgoci i ciepła.
Materiał: poliester Diamond Flex
Kolor: czerwony
Jak dobrać koszulkę do wzrostu:
XXS - 140 cm
XS - 150 cm
S - 160 cm
M - 170 cm
L - 180 cm
XL - 190 cm

Koszulka bokserska Boxing Top

Koszulka bokserska Boxing Top to profesjonalny ubiór, który doskonale sprawdza się zarówno w przypadku początkujących,
jak i doświadczonych sportowców. Została zaprojektowana oraz wykonana w taki sposób, by była w pełni dostosowana do
uprawiania sztuk walki. Jest więc wygodna, komfortowa w noszeniu oraz wytrzymała.
Odzież sportowa musi umożliwiać swobodne ćwiczenie. W koszulce bokserskiej Boxing Top możesz być spokojny o to, że nic
nie będzie Ci w żadnej sposób przeszkadzać ani krępować Twoich ruchów. Doskonale sprawdzi się nawet na bardzo
intensywnym treningu! Dodatkowe ściegi z materiału Spandex umożliwiają pełny zakres ruchów. Dzięki temu skupisz się na
doskonaleniu techniki oraz rozwoju swoich umiejętności.

Koszulka Boxing Top

Koszulka Boxing Top idealnie leży na ciele. Nie jest zbyt obcisła ani zbyt luźna, nie pije w pachy, nie posiada żadnych
obcierających szwów itp. Firma Adidas od wielu lat słynie ze swoich profesjonalnych produktów, używanych przez
najsłynniejszych sportowców na całym świecie. Wybierając odzież tej marki ma się pewność, że kupuje się najlepszy
jakościowo towar.
Koszulkę Boxing Top wykonano z nowoczesnego poliestru typu Diamond Flex. W związku z tym jest bardzo lekka oraz
przewiewna. Dzięki technologii ClimaLite® gwarantuje optymalną wymianę wilgoci i ciepła, więc chroni przed przegrzaniem
czy zapoceniem. Nie powoduje także odparzeń ani innych podrażnień skóry.

Koszulka do boksu Boxing Top
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Koszulka do boksu Boxing Top świetnie sprawdza się także przy innych sztukach walki, a nawet przy uprawianiu odmiennych
dyscyplin sportowych. Równie dobrze można w niej biegać, jeździć na rowerze, ćwiczyć na siłowni itp. To świetnie wykonana
odzież, idealnie dostosowana nawet do dużego wysiłku. Jest wytrzymała na uszkodzenia, świetnie znosi częste pranie, nie
gniecie się, nie wchłania nieprzyjemnych zapachów, nie odbarwia się od potu itp.
Koszulkę do boksu Boxing Top oferujemy w trzech kolorach (czarnym, czerwonym i niebieskim) oraz sześciu rozmiarach (od
XS do XXL). Istnieje także możliwość umieszczenia nadruku z przodu lub z tyłu koszulki. Jej prosty, gustowny design sprawia,
że łatwo dopasowuje się do innych elementów ubioru czy akcesoriów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: XXS , XS , S , M , L , XL
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