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Response - kije do nordic walking, stała długość. prod. LEKI Niemcy
Aluminium 7075 - waga 342 g/para

Najbardziej popularne kije LEKI o stałej długości. Polecane dla osób początkujących,
ceniących wysoką jakość w umiarkowanej cenie, przeznaczone: do rekreacyjnego
uprawiania nordic walking. Eleganckie subtelne wzornictwo w kolorze czarno/białymczarno/białym
czerwonym-srebrnym.
Komplet: 2 kije + 2 paski + 2 nakładki gumowe.
Waga: 342 g/para (bez nakładek i pasków, przy dług. kija 115 cm).
Materiał: stop aluminium 7075 utwardzane gorącym powietrzem.
Uchwyt: ergonomiczna rękojeść Trigger 1 CorTec z korka z naturalnego korka 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-LL zapewnia wygodne dopasowanie
dopaso
do dłoni i nadgarstka.
Końcówka:
Końcówka: grot z węglików spiekanych bardzo trwały, odporny na ścieranie, zapewnia
wbicie w każde podłoże, nakładka gumowa Powergrip Pad, możliwość wymiany nakładek i
talerzyków.
Wykończenie kija: Ultra Sonic Finish trwały lakier
laki chroniący grafikę kija.
Gwarancja producenta: 2 lata.
Dostępne rozmiary:
130 cm (co 5 cm).
rozmiary: 100-130
Cena 221 zł
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nordic walking, trekking, narty biegowe – przyjazny sklep

Amero - kije do nordic walking, stała długość. prod. LEKI (Niemcy)
60% CARBON -lekkie kije nordic walking, waga 296 g/para, 60% włókna
węglowego.

Polecane dla początkujących i zawansowanych ceniących dosyć lekkie kije w
umiarkowanej cenie, przeznaczone do ekreacyjnego i wyczynowego marszu nordic
walking. Eleganckie subtelne wzornictwo w kolorze czarno/białym-niebiesko
czarno/białym niebiesko-srebrne.
Komplet: 2 kije + 2 paski + 2 nakładki gumowe.
Waga: 296 g/para (bez nakładek i pasków, przy dług. kija 115 cm).
Materiał: 60% CARBON – włókno węglowe, wytrzymałe, doskonale amortyzuje wstrząsy.
Uchwyt: ergonomiczna rękojeść Trigger 1 CorTec z korka z naturalnego korka 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 każde podłoże, Powergrip Pad nakładka
gumowa, NORDIC BASKET – nakładany talerzyk, gwint na końcówce kija umożliwia
zakładanie różnych nakładek i stopek bez używania narzędzi poprzez ich nakręcanie i
odkręcanie.
Wykończenie kija: Ultra Sonic Finish trwały lakier chroniący grafikę kija
Gwarancja producenta: 2 lata. Dostępne rozmiary 100-130 cm (co 5 cm).
Cena 289 zł

www.nartybiegowe.biz.pl
.biz.pl

nordic walking, trekking, narty biegowe – przyjazny sklep

Smart Titanium - kije do nordic walking, stała długość. prod. LEKI (Niemcy).
Aluminium 7075 - kije nordic walking, waga 366 g/para.

Popularne kije LEKI o stałej długości z doskonałym systemem szybkiego wypinania
rękawiczki Trigger Shark,, polecane dla osób ceniących uniwersalność kija i szybkie
wypinanie kija, a waga kija nie jest najwyższą jakość. Przeznaczone do zawansowanego
i rekreacyjnego marszu nordic walking.
Stylowe wzornictwo w kolorze czarnym-białym-czerwonym.
czarnym
Doskonały system wypinania
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 gumowe.
Waga: 366 g/para (bez nakładek i pasków, przy dług. kija115 cm).
Materiał: stop aluminium 7075 utwardzane gorącym powietrzem.
Uchwyt: ergonomiczna rękojeść jednoelementowa
jednoelementowa Trigger Shark 1 CorTec z korka z
naturalnego korka - zapobiega poceniu się dłoni.
Połączenie uchwytu z rękawicą: system wypinania rękawiczki-Trigger
Trigger Shark-(REKIN,
Shark
patent LEKI) zapewnia najszybsze wypinanie rękawiczek wśród wszystkich modeli
dostępnych
stępnych na rynku, stosowany w wyczynowym narciarstwie biegowym.
Mocowanie dłoni: regulowana rękawica wykonana z oddychającej siatki, regulowana
wielkość S-M-LL zapewnia wygodne dopasowanie do dłoni i nadgarstka.
Końcówka: Najnowsze i unikalne rozwiązanie LEKI – „2 w jednym” grot Carbide Speed
Tip z węglików spiekanych (stop węglików wolframu
wolframu i tytanu) bardzo trwały, odporny na
ścieranie, 50 % lżejszy od stali. zapewnia wbicie w każde podłoże. Przełącznik powoduje
schowanie się grota w gumowej stopce kija. Nie ma ryzyka zagubienia lub zapomnienia
zabrania nakładek z domu.
Wykończenie kija:
kija: Ultra Sonic Finish trwały lakier chroniący grafikę kija.
Gwarancja producenta: 2 lata. Dostępne rozmiary 100-130 cm (co 5 cm).
Cena 330 zł
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nordic walking, trekking, narty biegowe – przyjazny sklep

Leki Flash Shark - kije do nordic walking, stała długość. prod. LEKI (Niemcy).
70% CARBON -lekkie kije nordic walking, waga 300 g/para, 70% włókna
węglowego.

Polecane dla początkujących i zawansowanych ceniących lekkie kije w umiarkowanej
cenie, przeznaczone: do rekreacyjnego i wyczynowego marszu nordic walking.
Doskonały system wypinania rękawiczkirękawiczki-Trigger SharkShark-(REKIN, patent LEKI) zapewnia
najszybsze wypinanie rękawiczek wśród wszystkich modeli dostępnych na rynku,
stosowany w wyczynowym narciarstwie biegowym.
Eleganckie subtelne wzornictwo w kolorze czarno/białym-zielonym-srebrnym.
czarno/białym
srebrnym.
Komplet: 2 kije + 2 paski + 2 nakładki gumowe.
Kijki o stałej długości, dostępne rozmiary 100-130
100
cm (co 5 cm). Waga:
Waga 300 g/para (bez
nakładek i pasków, przy dług. kija115
k
cm).
Materiał: 70% CARBON – włókno węglowe, wytrzymałe, doskonale amortyzuje wstrząsy.
Uchwyt: ergonomiczna rękojeść jednoelementowa Trigger Shark CorTec z korka z
naturalnego korka - zapobiega poceniu się dłoni.
Połączenie uchwytu z rękawicą: system wypinania rękawiczki-Trigger
Trigger Shark (REKIN,
patent LEKI) zapewnia najszybsze wypinanie. Najszybszy wśród wszystkich dostępnych
na rynku - stosowany w wyczynowym narciarstwie biegowym.
Mocowanie dłoni: regulowana rękawica wykonana z oddychającej siatki, regulowana
wielkość S-M-LL zapewnia wygodne dopasowanie do dłoni i nadgarstka.
Końcówka: CARBIDE FLEX TIP – elastyczny grot z węglików spiekanych
kanych bardzo trwały,
odporny na ścieranie, zapewnia wbicie w każde podłoże, Powergrip Pad nakładka
gumowa, Nordic Basket – nakładany talerzyk, gwint na końcówce kija umożliwia
zakładanie różnych nakładek i stopek bez używania narzędzi poprzez ich nakręcanie
nakręcan i
odkręcanie.
Wykończenie kija: Ultra Sonic Finish trwały lakier chroniący grafikę kija.
kija
Gwarancja producenta: 2 lata. Dostępne rozmiary 100-130 cm (co 5 cm).
Cena 371 zł
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nordic walking, trekking, narty biegowe – przyjazny sklep

Walker Platinium White - kije do nordic walking, stała długość. prod.
prod. LEKI
(Niemcy). 100% CARBON -ultralekkie kije nordic walking, waga 262 g/para),
100% włókna węglowego.

Polecane dla osób ceniących najwyższą jakość, przeznaczone: do zawansowanego i
rekreacyjnego marszu nordic walking.
Doskonały system szybkiego wypinania
wypinania rękawiczkirękawiczki-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-złotym-srebrnym.
białym
srebrnym.
Komplet:
Komplet: 2 kije + 2 paski + 2 nakładki gumowe.
Waga: 262 g/para (bez nakładek i pasków, przy dług. kija115 cm).
Materiał: 100% CARBON – włókno węglowe bardzo wytrzymałe, doskonale amortyzuje
wstrząsy.
Uchwyt: ergonomiczna rękojeść z tworzywa absorbującego wstrząsy z wkładką z
naturalnego korka i dwu elementową obudową z tworzywa, wzmocniony naturalnym
kauczukiem - Shark CorTec zapobiegają obtarciom dłoni.
Połączenie uchwytu z rękawicą: system wypinania rękawiczki-Trigger
Trigger Shark-(REKIN,
Shark
patent LEKI) zapewnia najszybsze wypinanie.
Mocowanie dłoni: regulowana rękawica wykonana z oddychającej siatki, regulowana
wielkość S-M-LL zapewnia wygodne dopasowanie do dłoni i nadgarstka.
Końcówka: grot Carbide Speed Tip z węglików
glików spiekanych (stop węglików wolframu i
tytanu) bardzo trwały, odporny na ścieranie, 50 % lżejszy od stali. zapewnia wbicie w
każde podłoże.
Wykończenie kija: Ultra Sonic Finish trwały lakier chroniący grafikę kija.
Gwarancja producenta: 2 lata. Dostępne rozmiary 100-130 cm (co 5 cm).
Cena 399 zł

www.nartybiegowe.biz.pl
.biz.pl

nordic walking, trekking, narty biegowe – przyjazny sklep

