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Link do produktu: http://www.snowstyle.pl/wiazanie-snowboardowe-fix-yale-tan-p-4360.html

Wiązanie
snowboardowe
FIX Yale tan
Cena

799,00 zł

Cena poprzednia

999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

FIX

Opis produktu
WIĄZANIA SNOWBOARDOWE FIX - YALE
Wiązanie snowboardowe Fix Yale, posiada aluminiową zapiętkę - wytrzymałą i sztywną oraz komfortowy górny strap z
wkładką żelową (memory gel) który nie powoduje ucisku. Te elementy wpływają na doskonałe dopasowanie oraz
„trzymanie buta”. Wiązanie Fix Yale powstało, na prośbę teamu, który chciał troszkę miększą wersję, bardziej
parkową, wiązań Magnum. W wiązaniach zredukowano także do minimum, elementy które mogą się - odkręcić, urwać,
itp.
Dzięki aluminiowej zapiętce, zyskujesz możliwość regulacji wiązania, tak by idealnie dopasować do niego swojego buta
snowboardowego. Dodamy do tego jeszcze, możliwość rotacji highback’a, beznarzędziową regulację długości strapów,
aluminiowe pompki z dożywotnią gwarancją, dożywotnią gwarancję na podstawę wiązania, oraz to że wiązanie jest
wykonane z nylonu pierwszej jakości, nie powtórnie użytego.
Wiązanie dla tych którzy potrzebują pełnej możliwości regulacji wiązań a także szukają wiązania z sztywną bazą która
zapewni wsparcie w najtrudniejszych warunkach.
„Jeśli model Magnum jest zbyt sztywny dla Ciebie to wybierz model Yale, bardziej przyjazny jeśli chodzi o jazdę w
parku na skoczniach”

Park / Freestyle - najlepiej sprawdzi się w tych właśnie sytuacjach
Flex 6/10
Szyty górny strap z wkładką żelową dla zapewnienia maksymalnego komfortu, nie powodujący ucisku
Eva pad - doskonale pochłania wibracje powstające podczas jazdy
Dożywotnia gwarancja na pompki wykonane z aluminium!
Dożywotnia gwarancja na podstawę wiązania
Beznarzędziowa regulacja strapów/pasków
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Pasują do systemu mocowania 4x4 oraz The Channel (Burton, Endeavor itp.)
Beznarzędziowa regulacja pochylenia łyżki (highback)
Wiązanie wykonane z pierwszej jakości nylonu
Uretanowa podkładka tłumiąca wibracje, pod bazą wiązania
Możliwość rotacji łyżki (highback)
Cyklina do wosku w zestawie, wykonana z nylonu który pozostał z produkcji wiązania
826g waga jednego wiązania

Rozmiar: S 38-42 / M 41-44 / L 43-48

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: M , L
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