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WINNWELL lapačka Street Hockey GX7 je hokejová lapačka vhodná na pouliční nebo street hokej, určená pro 
všechny nadšence od 8 do 10 let .

Specifikace:
Stavební - Zesílená manžeta a tvarovaný plastový palec

Hluboký koš s tkaničkou
Lapačka Winnwell                               Street 

Hockey GX7 

Prosím vyberte a zaškrtněte správný gard 
Klasiký gard Obrácený gard

Prosím vyberte a zaškrtněte správný gard 
Klasiký gard Obrácený gard

Vyrážečka Winnwell Street Hockey GX7 

Betony Winnwell                                        
Street Hockey GX7 - 24"

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Vyrážečka Winnwell Street GX7 je určená na street a pozemní hokej.
Lehká pěnová vyrážečka z polyethylenové konstrukce na street hokej nebo hokejbal, v odlehčeném provedením a 

vhodná pro všechny nadšence od 13 let výše. Na výrobu byl použitý materiál nylon, palec je polstrovaný.
Specifikace:

Ultralehká pěnová a polyethylenová konstrukce
Předem zakřivená pěnová podložka s vysokou hustou a zesílený chránič palce a kloubů

Atraktivní design
Odolná konstrukce z nylonu

Klasický gard (vyrážečka na pravou ruku)
Vyrážečka NENÍ určena pro lední hokej

Hokejové betony WINNWELL Street GX7 na street hokej

velmi solidně zpracované betony určené pro "pouliční" hokej a rekreační hokejbal
Lehká pěnová konstrukce

Rychloupínací přezky
Velikosti 24"

Stavební - Lehká pěnová konstrukce
Funkce - Hluboké nožní tvarování s kolenními/bočními chániči

Materiál - Konstrukce z mikrovlákna pro špičkovou odolnost proti oděru

CELKEM 4

Maska Winnwell                                                
Street Hockey Premium

WINNWELL maska Street Hockey Premium extrémně lehká brankářská maska  určená pro street hokej za skvělou 
cenu.

Maska pro street hokej a hokejbal.
Maska spolehlivě ochrání před zásahy míčky či umělohmotnými puky.

Tato maska není vhodná pro lední hokej!
Velikost: UNI / 48 - 58 cm

Specifikace
Mřížka - Svařovaná ocelová mřížka

Skořepina- Lisovaná plastová skořepina ABS high-impact
Přezky: - Nastavitelné elastické popruhy

Další - Obsahuje navazovací chránič krku

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - Streetové vybavení

DODACÍ ADRESA - PROSÍM VYPLNIT
NÁZEV KLUBU
ULICE

KONTAKTNÍ OSOBA


