Kije do nordic walking – regulowana długość
www.nartybiegowe.biz.pl

Speed Pacer Vario - kije do nordic walking, regulowana długość.
prod. LEKI (Niemcy)100% CARBON -ultralekkie kije nordic walking, waga
304 g/para,. Regulacja długości w zakresie 10 cm. Wysuwana jest górna
cześć kija (odwrotnie niŜ we wszystkich pozostałych modelach)

Polecane: dla osób ceniących najwyŜszą jakość, przeznaczone: do zawansowanego i
rekreacyjnego uprawiania nordic walking.
Kije składane teleskopowe 2-częściowe regulowana długość. Zakres regulacji dług.10 cm.
Dostępne długości 100-110 cm, 105-115, 110-120, 115-125, 120-130
Doskonały system wypinania rękawiczki - Trigger Shark- (REKIN, patent LEKI)
zapewnia najszybsze wypinanie rękawiczek wśród wszystkich modeli dostępnych na
rynku, stosowany w wyczynowym narciarstwie biegowym.
Komplet: 2 kije + 2 paski + 2 nakładki gumowo-tytanowe Silent Spike (4 x większa
trwałość). Waga: 304 g/para (bez nakładek i pasków),
Materiał: 100% carbon– włókno węglowe wytrzymałe, doskonale amortyzuje wstrząsy.
Uchwyt: ergonomiczna 2-elementowa rękojeść z tworzywa z elementem absorbującym
wstrząsy i wkładką z naturalnego korka- Shark CorTec zapobiegają obtarciom dłoni.
Mocowanie
dłoni: regulowana
rękawica
wykonana
z
oddychającej
siatki,
Zakończenie kija: grot Carbide Speed Tip z węglików spiekanych (stop węglików wolframu
i tytanu) bardzo trwały, odporny na ścieranie, 50 % lŜejszy od stali. zapewnia wbicie w
kaŜde podłoŜe. W komplecie stopki gumowo-tytanowe Silent Spike.
W gumowej stopce zamocowane jest 6 tytanowych ćwieków. Ochraniają one stopkę przed
ścieraniem się (4x większa trwałość). Tytanowe ćwieki sprawdzają się na kaŜdym
rodzaju nawierzchni (asfalt, beton, Ŝwir, leśna ścieŜka) i nie hałasują podczas marszu.
Połączenie rurek teleskopowych: SPUPER LOCK SYSTEM wytrzymujące obciąŜenie do
140 kg, łatwość składania i rozkładania.
Wykończenie kija: Ultra Sonic Finish – trwały lakier chroniący grafikę kija.
Gwarancja producenta: 2 lata
Długość kija

105 cm

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm

Zakres regulacji

100-110
cm

105-115
cm

110-120
cm

115-125
cm

120-130
cm

125-135
cm

Cena 520 zł
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Flash Vario - kije do nordic walking, regulowana długość. prod. LEKI
(Niemcy)lekkie kije nordic walking, waga 368 g/para, dolna rurka 100%
Carbon, górna rurka aluminium. Regulacja długości w zakresie 10 cm.
Wysuwana jest górna cześć kija (odwrotnie niŜ we wszystkich pozostałych
modelach)

Polecane: dla osób ceniących najwyŜszą jakość, przeznaczone: do zawansowanego i
rekreacyjnego uprawiania nordic walking.
Kije składane teleskopowe 2-częściowe regulowana długość. Zakres regulacji dług. 10 cm.
Dostępne długości 100-110 cm, 105-115, 110-120, 115-125, 120-130
Doskonały system wypinania rękawiczki - Trigger Shark- (REKIN, patent LEKI)
zapewnia najszybsze wypinanie rękawiczek wśród wszystkich modeli dostępnych na
rynku, stosowany w wyczynowym narciarstwie biegowym.
Eleganckie subtelne wzornictwo w kolorze (białym-czarnym-niebieskim-szarym)
Komplet: 2 kije + 2 paski + 2 nakładki gumowe Power Grip Pad.
Waga: 368 g/para (bez nakładek i pasków),
Materiał: dolna rurka 100% CARBON – włókno węglowe bardzo wytrzymałe, doskonale
amortyzuje wstrząsy, górna rurka – aluminium HTS 6,5.
Uchwyt: ergonomiczna 2-elementowa rękojeść z tworzywa z elementem absorbującym
wstrząsy i wkładką z naturalnego korka-Corc Shark zapobiegają obtarciom dłoni.
Mocowanie dłoni: regulowana rękawica wykonana z oddychającej siatki, regulowana
wielkość S-M-L zapewnia wygodne dopasowanie do dłoni i nadgarstka.
Zakończenie kija: grot Steel Flex Tip, talerzyki Nordic Basket. Gwintowane zakończenie
kije umoŜliwia łatwą wymianę talerzyków. W komplecie stopki gumowe Power Grip Pad.
Połączenie rurek teleskopowych: Super Lock wytrzymujące obciąŜenie do 140 kg,
łatwość składania i rozkładania (tylko otwarcie i zamknięcie bez wykonywania obrotów
skręcania kija)
Wykończenie kija: Ultra Sonic Finish.
Gwarancja producenta: 2 lata
Wykończenie kija: Ultra Sonic Finish. trwały lakier chroniący grafikę kija.
Gwarancja producenta: 2 lata
Długość kija

105 cm

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm

Zakres regulacji

100-110
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105-115
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Cena 399
zł
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Instructor - kije do nordic walking, regulowana długość.
prod. LEKI (Niemcy). 100% CARBON (dolna rurka) + Aluminium 7075
(górna rurka). Lekkie kije nordic walking, waga 376 g/para

Polecane: dla początkujących i zawansowanych ceniących lekkie kije składane ale nie za
drogie.
Przeznaczone: do rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania nordic walking.
Kije składane teleskopowe 2-częściowe regulowana długość 100-130 cm.
Eleganckie wzornictwo w kolorze czarno/białym-czerwonym-srebrnym.
Komplet: 2 kije + 2 paski + 2 nakładki gumowe.
Waga: 376 g/para (bez nakładek i pasków),
Materiał: górna rurka stop aluminium 7075 utwardzane gorącym powietrzem, dolna rurka
100% CARBON – włókno węglowe, wytrzymałe, doskonale amortyzuje wstrząsy.
Uchwyt: ergonomiczna 2-elementowa rękojeść z tworzywa z elementem absorbującym
wstrząsy i wkładką z naturalnego korka- Shark CorTec zapobiegają obtarciom dłoni.
Połączenie uchwytu z rękawicą: system wypinania rękawiczki-Trigger Shark-(REKIN,
patent LEKI) zapewnia najszybsze wypinanie rękawiczek wśród wszystkich modeli
dostępnych na rynku, stosowany w wyczynowym narciarstwie biegowym.
Mocowanie dłoni: regulowana rękawica wykonana z oddychającej siatki, regulowana
wielkość S-M-L zapewnia wygodne dopasowanie do dłoni i nadgarstka.
Końcówka: CARBIDE FLEX TIP – elastyczny grot z węglików spiekanych bardzo trwały,
odporny na ścieranie, zapewnia wbicie w kaŜde podłoŜe, Powergrip Pad nakładka
gumowa, NORDIC BASKET – nakładany talerzyk, gwint na końcówce kija umoŜliwia
zakładanie róŜnych nakładek i stopek bez uŜywania narzędzi poprzez ich nakręcanie i
odkręcanie.
Połączenie rurek teleskopowych: SUPER LOCK SYSTEM wytrzymujące obciąŜenie do
140 kg, łatwość składania i rozkładania.
Wykończenie kija: Ultra Sonic Finish trwały lakier chroniący grafikę kija.
Gwarancja producenta: 2 lata
Cena 399,00 zł
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Prestige - kije do nordic walking, regulowana długość.
prod. LEKI (Niemcy). Aluminium 7075, waga 378 g/para

Polecane: dla początkujących i zawansowanych ceniących dosyć lekkie kije w
umiarkowanej cenie.
Przeznaczone: do rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania nordic walking.
Kije składane teleskopowe 2-częściowe regulowana długość 100-130 cm.
Eleganckie wzornictwo w kolorze czarno/białym-złoty.
Komplet: 2 kije + 2 paski + 2 nakładki gumowe.
Waga: 378 g/para (bez nakładek i pasków),
Materiał: aluminium 7075 utwardzane gorącym powietrzem,
Uchwyt: ergonomiczna 2-elementowa rękojeść z tworzywa z elementem absorbującym
wstrząsy i wkładką z naturalnego korka- Shark CorTec zapobiegają obtarciom dłoni.
Połączenie uchwytu z rękawicą: system wypinania rękawiczki-Trigger Shark-(REKIN,
patent LEKI) zapewnia najszybsze wypinanie rękawiczek wśród wszystkich modeli
dostępnych na rynku, stosowany w wyczynowym narciarstwie biegowym.
Mocowanie dłoni: regulowana rękawica wykonana z oddychającej siatki, regulowana
wielkość S-M-L zapewnia wygodne dopasowanie do dłoni i nadgarstka.
Końcówka: CARBIDE FLEX TIP – elastyczny grot z węglików spiekanych bardzo trwały,
odporny na ścieranie, zapewnia wbicie w kaŜde podłoŜe, Powergrip Pad nakładka
gumowa, NORDIC BASKET – nakładany talerzyk, gwint na końcówce kija umoŜliwia
zakładanie róŜnych nakładek i stopek bez uŜywania narzędzi poprzez ich nakręcanie i
odkręcanie.
Połączenie rurek teleskopowych: SUPER LOCK SYSTEM wytrzymujące obciąŜenie do
140 kg, łatwość składania i rozkładania.
Wykończenie kija: Ultra Sonic Finish trwały lakier chroniący grafikę kija.
Gwarancja producenta: 2 lata
Cena 330,00 zł
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Supreme - kije do nordic walking, regulowana długość.
prod. LEKI (Niemcy). Aluminium 7075, waga 394 g/para

Polecane: dla początkujących i zawansowanych ceniących dobre kije w umiarkowanej
cenie.
Przeznaczone: do rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania nordic walking.
Kije składane teleskopowe 2-częściowe płynnie regulowana długość 100-130 cm.
Eleganckie wzornictwo w kolorze biały, grafit, zielony, czarny.
Komplet: 2 kije + 2 paski + 2 nakładki gumowe.
Waga: 394 g/para (bez nakładek i pasków),
Materiał: aluminium HTS 5,5,
Uchwyt: ergonomiczna rękojeść korkowa Trigger 1 z wkładką wzmacniającą - zapobiega
poceniu się dłoni.
Połączenie uchwytu z rękawicą: zapinka typu Trigger 1
Mocowanie dłoni: regulowana rękawica wykonana z oddychającej siatki, regulowana
wielkość S-M-L zapewnia wygodne dopasowanie do dłoni i nadgarstka.
Końcówka: CARBIDE FLEX TIP – elastyczny grot z węglików spiekanych bardzo trwały,
odporny na ścieranie, zapewnia wbicie w kaŜde podłoŜe, Powergrip Pad nakładka
gumowa, NORDIC BASKET – nakładany talerzyk zamocowany na stałe- przydatny do
chodzenia po śniegu. Gwint na końcówce kija umoŜliwia zakładanie róŜnych nakładek i
stopek bez uŜywania narzędzi poprzez ich nakręcanie i odkręcanie.
Połączenie rurek teleskopowych: SUPER LOCK SYSTEM wytrzymujące obciąŜenie do
140 kg, łatwość składania i rozkładania.
Wykończenie kija: Ultra Sonic Finish trwały lakier chroniący grafikę kija.
Gwarancja producenta: 2 lata
Cena 289,00 zł

www.nartybiegowe.biz.pl nordic walking, trekking, narty biegowe – przyjazny sklep

Spin - kije do nordic walking, regulowana długość
prod. LEKI (Niemcy). Aluminium 7075, waga 378 g/para

Polecane: dla początkujących i zawansowanych ceniących dobre kije w umiarkowanej
cenie.
Przeznaczone: do rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania nordic walking.
Kije składane teleskopowe 2-częściowe regulowana długość 100-130 cm.
Eleganckie wzornictwo w kolorze czarno/białym-złoty.
Komplet: 2 kije + 2 paski + 2 nakładki gumowe.
Waga: 378 g/para (bez nakładek i pasków),
Materiał: aluminium 7075 utwardzane gorącym powietrzem,
Uchwyt: ergonomiczna rękojeść Trigger 1 z wkładką wzmacniającą - zapobiega poceniu się
dłoni.
Połączenie uchwytu z rękawicą: zapinka typu Trigger 1
Mocowanie dłoni: regulowana rękawica wykonana z oddychającej siatki, regulowana
wielkość S-M-L zapewnia wygodne dopasowanie do dłoni i nadgarstka.
Końcówka: CARBIDE FLEX TIP – elastyczny grot z węglików spiekanych bardzo trwały,
odporny na ścieranie, zapewnia wbicie w kaŜde podłoŜe, Powergrip Pad nakładka
gumowa, NORDIC BASKET – nakładany talerzyk, gwint na końcówce kija umoŜliwia
zakładanie róŜnych nakładek i stopek bez uŜywania narzędzi poprzez ich nakręcanie i
odkręcanie.
Połączenie rurek teleskopowych: SUPER LOCK SYSTEM wytrzymujące obciąŜenie do
140 kg, łatwość składania i rozkładania.
Wykończenie kija: Ultra Sonic Finish trwały lakier chroniący grafikę kija.
Gwarancja producenta: 2 lata

Cena 250 zł
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Smart Traveller Carbon - kije do nordic walking, regulowana długość -3
rurki teleskopowe.
prod. LEKI (Niemcy). Długość po złoŜeniu 52 cm - przeznaczone do
przewoŜenia w walice. 100% CARBON (środkowa i dolna rurka) +
Aluminium 7075 (górna rurka). Lekkie kije nordic walking waga 338
g/para.

Kije składane teleskopowe 2-częściowe regulowana długość 100-130 cm.
Polecane: Dla podróŜujących, po złoŜeniu mają 52 cm mieszczą się w walizce.
Przeznaczone: do rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania nordic walking.
Eleganckie wzornictwo w kolorze czarno/białym-srebrnym-złotym.
Komplet: 2 kije + 2 paski + 2 nakładki gumowe.
Waga: 338 g/para (bez nakładek i pasków),
Materiał: górna rurka stop aluminium 7075 utwardzane gorącym powietrzem, środkowa i
dolna rurka 100% CARBON – włókno węglowe, wytrzymałe, doskonale amortyzuje
wstrząsy.
Uchwyt: ergonomiczna 2-elementowa rękojeść z elementem absorbującym wstrząsy i
wkładką z naturalnego korka- Shark Corc zapobiegaj obtarciom dłoni.
Połączenie uchwytu z rękawicą: system wypinania rękawiczki-Trigger Shark-(REKIN,
patent LEKI) zapewnia najszybsze wypinanie rękawiczek wśród wszystkich modeli
dostępnych na rynku, stosowany w wyczynowym narciarstwie biegowym.
Mocowanie dłoni: regulowana rękawica wykonana z oddychającej siatki, regulowana
wielkość S-M-L zapewnia wygodne dopasowanie do dłoni i nadgarstka.
Końcówka: nakładka Smart Tip – dźwignia przełączania końcówki. Po otwarciu i
podniesieniu z gumowej stopki (przeznaczonej do marszu po asfalcie i betonie) wysuwa się
tytanowa końcówka przeznaczona do marszu po miękkim podłoŜu. Jest to bardzo wygodne
rozwiązania, szybko mozna "przełączyć kij", nie ma ryzyka zagubienia lub zapomnienia
stopek.
Połączenie rurek teleskopowych: SUPER LOCK SYSTEM wytrzymujące obciąŜenie do
140 kg, łatwość składania i rozkładania.
Wykończenie kija: Lakier ochronny.
Cena 520,00 zł
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