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Link do produktu: https://moto-abc.pl/ortezy-kolan-pod-k8-v2-p-8250.html

Ortezy kolan POD K8 v2
Cena

3 047,94 zł

Cena poprzednia

3 749,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy

K8013_169

Kod EAN

815742013184

Producent

POD Active

Opis produktu
Ortezy kolanowe POD K8 v2
Ortezy mają przede wszystkim chronić staw kolanowy. Każdy kto chociaż raz w życiu miał uraz kolana wie ile kosztuje i trwa
leczenie takiej kontuzji. Wiele naszych klientów dopiero po kontuzji zaczyna myśleć o tego typu ochraniaczach kolan. W
motocrossie, enduro lub ekstremalnej jeździe na rowerze bardzo łatwo o uszkodzenia i skręcenie stawu kolanowego a co za
tym idzie uszkodzenia wiązadeł.
Oczywiście ortezy można stosować nie tylko w wyżej wymienionych sportach. Wielu sportowców używa ortez na kolano w
narciarstwie a nawet sportach wodnych. Ortezy stosuje się również w leczeniu i rehabilitacji po kontuzjach kolana. Mimo
swojej niemałej ceny przy trochę odważniejszych "wybrykach" warto zastanowić się nad zakupem ortez a nie zwykłych
tańszych ochraniaczy kolan.
Ortez POD K8 używają czołowi zawodnicy tacy jak np: Taddy Błażusiak, Jonny Walker, Marc Coma, Andrew Short, Trey Canard,
Tommy Searle, Mitch Smith (narciarstwo).

Zalety ortez POD K8:
WYZNACZAMY NOWE STANDARDY
Nowa orteza K8 niesie ze sobą wytrzymałość włókna węglowego, maksimum komfortu, niezawodność i najwyższą wydajność
dla doświadczonych sportowców, którzy szukają czegoś więcej niż po prostu ortezy na kolano.
REGULOWANE ŚCIĄGACZE
Dopasowanie do każdej nogi przez adaptację ruchów mięśni
FORMOWANA RAMA Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO
Niezrównana siła optymalnie rozkłada ciężar
Wiodące na rynku 5 lat gwarancji.
ZWIĘKSZONA OCHRONA
Certyfikowane CE ochraniacze zapewniające pełną protekcję przed uderzeniami wszelkiego rodzaju.
NOWE ZAWIASY HUMAN MOTION®
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Opatentowany system Synthetic Ligament™ porusza się tak naturalnie, że staje się wręcz nie do wyczucia
Kontrola zgięcia w skali 20° - 5°
QUICK-LOC READY
Zatrzaski szybkiego montażu i paski z cienką wyściółką
LUKSUSOWE WNĘTRZE
Zwiększony komfort przez większą chłonność.
STANDARDY I CERTYFIKATY

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

Tabela rozmiarów
Dobór rozmiaru ortezy kolanowej POD K8
W celu dobrego dopasowania ortez trzeba zmierzyć obwód i szerokość stawu kolanowego jak na zdjęciach poniżej.
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Następnie jak już znamy te dwie wartości wybrać rozmiar według tabeli dla ortez K8.
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