VING FAST
Bij het ontwerp van deze noor heeft centraal gestaan:
- Comfort - Betrouwbaarheid - Hoogwaardige materialen - Gunstige prijs/kwaliteit verhouding -

Noor Art. 1292 l.c.

Noor Art. 1250 l.c.

Specificaties van de VING COMFORT FAST noor vindt u op de achterzijde
Made in Holland
Ving wordt in Nederland vertegenwoordigd door
www.zandstrasport.nl - www.ving.nl

.
Patent: 2004430

Noor 1292

Dit is de bekende Semi Soft schoen. De schoen combineert een licht gewicht
met veel comfort. De schoen geeft steun op die plaatsen waar nodig is. Vermoeidheid en blaren behoren tot het verleden. Sluiting combinatie van veter,
gesp en een velco strap.
Zeer comfortabele schoenen voor vele uren schaatsplezier.

Noor 1250

De Long Track III is een “lage” uitvoering van de bekende Semi Soft schoen.
De uitneembare binneschoen heeft een speciale polstering die de enkels goed
opsluit. Vooral bij lange tochten geeft dit extra steun en comfort.
De sluiting is een combinatie van veter en power strap met micro buckle. Dit
voor een nauwkeurige afstelling.

Schaats

De traditionele stalen noor is vervangen door een aluminium buis met een
Roestvastblad.

Montage

De bevestiging van de buis onder de schoen gaat via “zijribben”. Deze zijn in de
zool van de schoen geïntegreerd. Tussen de zijribben en de aluminium buis
zitten spacers (afstandhouders). Dit voor een optimale sterkte, stabiliteit en
bevestiging.
De basis van deze innovatieve noor zijn:
* zijribben
* spacers
* bevestiging door de buis.
Het resultaat; een comfortabele en kwalitatief uitstekende lage noor.

Technische informatie Buis
* Kwaliteit 7000 Aluminium
* Torsiestijf
* Oppervlakte bewerking zwart epoxy
Staal
* Roestvast gereedschapsstaal (Toolsteel)
* Hardheid: 60Rc (Dus langer scherp)
* Ronding: 25 meter (standaard af fabriek)
* Dikte: 1.25 MM. Geschikt voor zowel natuur- als kunstijs
* Schaats is geslepen en klaar voor gebruik

zijribben

spacers

Ving wordt in Nederland vertegenwoordigd door
www.zandstrasport.nl - www.ving.nl

bevestiging door de buis.

.
Patent: 2004430

