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Link do produktu: https://monitastile.pl/okulary-stockholm-polaryzacja-rower-auto-sport8177-p-1233.html

OKULARY STOCKHOLM
POLARYZACJA ROWER
AUTO SPORT8177
Cena

119,00 zł

Cena poprzednia

159,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Męskie okulary przeciwsłoneczne z filtrem polaryzacyjnym, firmy STOCKHOLM.
* oprawa : GRAFITOWA z aluminium magnetycznego który jest wyjątkowo wytrzymały, bardzo lekki i nieuczulający. Okulary
wykonane z tego typu aluminium mają przewagę nad wyrobami z innych metali, bo pomimo grubej i solidnie wykonanej
oprawki, są bardzo lekkie, tak że prawie nie czuć ich na nosie.
* soczewka : CZARNA,
* zauszniki: ALUMINIUM magnetyczne
* wyprofilowane zauszniki idealnie stabilizują okulary, pokryte gumowym tworzywem, które podnosi komfort użytkowania i
przyczynia się do przyczepności okularów
*noski zewnątrz pokryte bardzo wygodną gumą co gwarantuje komfort podczas długiego noszenia okularów
* system flex w zausznikach - system ten pozwala na odciągnięcie zauszników poza linię okularów na zewnątrz aby zapewnić
bez uciskowe noszenie
* UV 400 zapewnia ochronę oka bez pogarszania widoczności,
* CAT 3
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* okulary posiadają soczewki polaryzacyjne, które absorbują, filtrują i odbijają światło od poziomych płaszczyzn, eliminują
niepożądane refleksy, zmieniając je w światło przyjemne dla oka. Znacząco poprawiają jakość i komfort widzenia w pełnym
słońcu
* idealne dla:
- kierowców
- wędkarzy
- żeglarzy
- rowerzystów
- narciarzy
- a także do codziennego użytku
* chronią w 100% oczy przed promieniami UVA, UVB, UVC
* spełniają normy europejskie potwierdzone znakiem CE
* do każdej pary okularów gratis w postaci twardego i miękkiego etui i opakowania
Wymiary:
szer. (mierzona po linii prostej od zawiasu do zawiasu) - 145 mm
wys. soczewki (z oprawą) - 40 mm
szer soczewki (z oprawą) - 68 mm
dł. zausznika - 140 mm
szer. mostka - 12 mm

TYLKO TERAZ W PROMOCYJNEJ CENIE
159,00 zł.
119,00 zł.

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

