Kurtka motocyklowa damska - jaką wybrać?
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Kurtka motocyklowa damska to niezbędny element garderoby każdej motocyklistki. Musi
być wygodna i praktyczna, zapewniając przy tym bezpieczeństwo podczas jazdy. Na co
zwrócić uwagę podczas zakupu?
Zakup kurtki na motocykl nie może być dziełem przypadku, ponieważ musi ona spełniać szereg
kryteriów, które sprawią, że będzie funkcjonalna i bezpieczna. Ważne jest nie tylko dokładne
dopasowanie kurtki, ale też częstotliwość jazdy czy pora roku. Jak wybierać damskie kurtki
motocyklowe?

Kurtka motocyklowa damska - jaki produkt wybrać?
Kurtka motocyklowa damska musi być dostosowana do konkretnych potrzeb. Dlatego przed zakupem
zwróć uwagę na kilka czynników, dzięki czemu dokonasz dobrego wyboru. Bardzo ważna jest
częstotliwość jazdy i pory roku, w jakie jeździsz najczęściej. Kurtki motocyklowe na lato zapewniają
świetną wentylację podczas upałów, dlatego letni model powinien znaleźć się w Twojej szafie. Dużą
wygodę zapewniają kurtki damskie turystyczne, które są lekkie i dopasowane. Kurtka motocyklowa
damska Adrenaline jest wykonana z wytrzymałego materiału i ma wypinaną podpinkę ocieplającą,
dzięki czemu możesz dostosować ją do aktualnej pogody. Warto też zwrócić uwagę na to, czy
wybrana odzież ma wodoodporną membranę, która gwarantuje nieprzemakalność, jak np. kurtka
motocyklowa damska Alpinestars.

Dlaczego kurtka motocyklowa damska tekstylna to dobry
wybór?
Choć kurtka motocyklowa damska skórzana cieszy się dużą popularnością wśród motocyklistów, ma
kilka minusów. Jest ciężka, co sprawia, że czasem może powodować dyskomfort. Z kolei kurtka
tekstylna jest lżejsza, a jeśli ma warstwę ocieplającą, można ją zwykle wypiąć, dzięki czemu kurtka
zyskuje wyjątkową lekkość. Oddychająca membrana chroni przed wiatrem i deszczem, zapewniając
komfortową jazdę w każdą pogodę. Dobrej jakości kurtki tekstylne są też wyposażone w
certyfikowane protektory i elementy odblaskowe, które zwiększają widoczność, a tym samym
bezpieczeństwo.

Kurtka na motor damska - na co zwrócić uwagę przy
zakupie?
Wybierając kurtkę na motocykl, zwróć uwagę na to, aby była dobrze dopasowana. Nie może być ani
zbyt obcisła, ani za luźna. Kurtka nie może się ciągnąć ani wisieć na Tobie, ponieważ nie spełni
dobrze swojej funkcji i nie zapewni bezpieczeństwa. Jeśli jednak dwa rozmiary leżą na Tobie dobrze,
wybierz większy. Wybierając rozmiar w sklepie internetowym, zwróć uwagę na obwód klatki
piersiowej, talię, obwód bioder i długość rękawów. Dobrze dobrana kurtka nie tylko zwiększy
bezpieczeństwo, ale zapewni też komfort w czasie jazdy.

Sklep motocyklowy online - motocyklistka.com.pl
Ofertę sklepu stanowią wysokiej jakości, zgodne z aktualnymi światowymi trendami produkty dla
motocyklistów. Rozbudowane kategorie ofertowe oraz duża ilość produktów umożliwia zarówno
amatorom, jak i profesjonalistom czerpanie radości z bezpiecznej jazdy swoim jednośladem.
Obsługa sklepu zapewnia kompleksową pomoc w doborze odpowiedniego stroju, kasku oraz
oferowanych akcesoriów tak, aby, jak najlepiej dopasować je do indywidualnych potrzeb klienta.
Oferta to między innymi:
1) Kaski
Kaski motocyklowe integralne, pełne,
Kaski motocyklowe szczękowe, modułowe,
Kaski motocyklowe otwarte,
Kaski crossowe,
Akcesoria do kasków.
2) Odzież
Dla motocyklistki:
Spodnie motocyklowe jeansowe,
Legginsy/bojówki motocyklowe,
Kurtki motocyklowe skórzane,
Spodnie motocyklowe skórzane,
Spodnie motocyklowe tekstylne,
Kombinezony motocyklowe skórzane,

Kurtki motocyklowe tekstylne damskie.
Dla motocyklisty:
Kurtki motocyklowe tekstylne, letnie, męskie,
Spodnie motocyklowe tekstylne,
Kurtki motocyklowe skórzane,
Spodnie motocyklowe skórzane,
Kombinezony motocyklowe skórzane,
Spodnie jeansy motocyklowe męskie,
Bojówki motocyklowe.
Pozostała odzież:
Odzież przeciwdeszczowa motocyklowa,
T-shirty motocyklowe,
Bluzy motocyklowe,
Kamizelki motocyklowe,
Pasy nerkowe motocyklowe
Chusty motocyklowe.
3) Obuwie
Obuwie motocyklowe sportowe,
Buty motocyklowe turystyczne - damskie, męskie,
Buty motocyklowe miejskie - damskie, męskie.
4) Rękawice motocyklowe - damskie, męskie
Rękawice motocyklowe sportowe,
Rękawice motocyklowe turystyczne,
Rękawice motocyklowe zimowe,
Rękawice motocyklowe letnie,
Rękawice motocyklowe crossowe.
5) Motocyklowa odzież termoaktywna - damska, męska
Kominiarki motocyklowe,
Rękawice termoaktywne motocyklowe,
Kominy i kołnierze motocyklowe.
6) Bagaż
Kufry motocyklowe centralne,
Sakwy skórzane motocyklowe,
Plecaki motocyklowe,
Torby i saszetki motocyklowe,
Tankbagi,
Rolki bagażowe,
Piórniki motocyklowe,
Siatki na bagaż.
7) Akcesoria i dodatki

Pokrowce motocyklowe,
Zabezpieczenia,
Intercomy,
Tankpady
Breloki,
Szyby do kasków,
Ozdoby manetek w motocyklu,
Naklejki na obręcze,
Nakrętki na wentyle,
Gniazda zapalniczek,
Uchwyty i etui,
Protektory motocyklowe,
Końcówki kierownicy/ciężarki,
Zatyczki do uszu,
Manetki podgrzewane.
8) Chemia i kosmetyki
Kosmetyki do skóry,
Kosmetyki do tekstyliów,
Kosmetyki do motocykla,
Kosmetyki do kasku,
Smary do motocykla.
9) Oleje i płyny do motocykla
10) Akcesoria motocyklowe dla dzieci
i wiele innych produktów.
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