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Solar - P1 BOW-LOC LANDING
NET 42" - podbierak z
rozsuwaną rękojeścią
Cena

1 299,95 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

5055681500849

Kod producenta

P1BL42

Kod EAN

5055681500849

Opis produktu
Solar - P1 BOW-LOC LANDING NET 42" - podbierak z 2 częściowa rękojeścią
Od momentu powstania, czyli prawie 30 lat temu podbieraki Solar Tackles Bow-Loc były na najlepsze w swojej klasie.
Bow-Loc ewoluował przez lata, wykorzystując postępy w nowych materiałach i procesach inżynieryjnych, a ta najnowsza edycja ponownie
podnosi poprzeczkę. Będąca częścią flagowego modelu P1 firmy Solar, podbierak Bow-Loc P1 jest wykonany z najwyższej jakości materiałów,
z pełnym mocowaniem 3K z włókna węglowego i ze stali nierdzewnej. Jedno-przyciskowy blok szybkiego rozkładania umożliwia zwijanie i
rozkładanie podbieraka Bow-Loc w kilka sekund. Wystarczy nacisnąć przycisk na bloku , złożyć ramiona i zsunąć je z bloku.
Precyzja zaprojektowana w Wielkiej Brytanii, mały blok rozporowy ze stali nierdzewnej jest dziełem sztuki samo w sobie. Rękojeść wykonana z
włókna węglowego, co sprawia że jest sztywna i lekka. Wyposażona jest w mechanizm regulujący Solar Twist-Loc, który umożliwia szybkie i
łatwe przedłużenie uchwytu od 4 stóp do 6 stóp. Po prostu dopasowując długość uchwytu, można dostosować P1 Bow-Loc do przestrzeni i
sytuacji, w której się znajdujesz. Ramiona o długości 42 cali wykonane są z tego samego włókna węglowego 3K co uchwyt, wykończone
złączkami ze stali nierdzewnej z Wielkiej Brytanii. Połączenie tych dwóch materiałów w całym P1 Bow-Loc oznacza, że jest sztywny i mocny!
To jest aż niesamowicte, że cały podbierak waży mniej niż 800g!!! Wyryte laserem, nierdzewny dolnik, nierdzewne pierścienie, miękki w dotyku i
japoński uchwyt z folią termokurczliwą. Siatka miękka w dotyku, szybkoschnąca z podwójnym szwem zapewniającym wytrzymałość.
Podbierak P1 Bow-Loc nie jest tanim przedmiotem, ale weź go w swoje ręce i od razu wiesz, gdzie zniknął każdy grosz. Jest to najlepszy
podbierak oferujący całe życie wydajności, styl i zdolność adaptacji w każdych warunkach.
Nowy design
Najprostszy montaż (może być zmontowana w pięć sekund)
Stal nierdzewna, Blok spreder z mocowaniem bagnetowym
Uchwyt i ramiona wykonane z włókna węglowego
Zielona siatka z subtelnym, czarnym napisem Solar
W zestawie wodoodporny pokrowiec
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