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KAMIZELKA z poduszka
powietrzną HELITE TURTLE
Air Nest- Black
Cena

2 359,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Helite

Opis produktu
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HELITE TURTLE TECHNOLOGY wprowadzona w 2014 roku, rewolucjonizuje poziom ochrony bezpieczeństwa dla
motocyklistów.
Kamizelka ochronna HELITE TURTLE Air Nest zyskała nowy wymiar, wyposażona jest w długi żółw (EN 1621/2) umieszczony
na zewnątrz poduszki powietrznej, dzięki temu ochraniacz kręgosłupa nie tylko chroni poduszki powietrzne przed
uszkodzeniem, ale także zapewnia większe bezpieczeństwo, gdyż siła uderzenia działająca na małej powierzchni, rozkłada
się i jest lepiej absorbowana na całej długości poduszki powietrznej. Znacząca poprawa bezpieczeństwa następuje w
przypadku uderzeń w małe, wystające, ostre przedmioty
Wszystkie produkty firmy HELITE posiadają certyfikat bezpieczeństwa CE oraz spełniają normy: EN 1621-1, EN
1621-2, EN 13595-2, EN 13595-3, EN 13595-4.
Kamizelka HELITE Air Nest jest bestsellerem w Europie, ponieważ jest lekka, praktyczna i nie krępuję ruchów.
Kształt kamizelki Air Nest ewoluował przez lata w celu umożliwienia optymalnej ochrony oraz maksymalnego komfortu ( lepsze
zabezpieczenie szyi, pleców, klatki piersiowej oraz bioder).
Kamizelka chroni przed urazami najbardziej newralgiczne części ciała; kręgosłup, klatkę piersiową, boki i kark,
zmniejszając tym samym ryzyko ich uszkodzenia.
Innowacyjny system wielokierunkowego wyzwalania, umożliwia aktywację poduszek powietrznych niezależnie od sytuacji.
Rozmiary: S, M, L, XL, LL, XLL
Kamizelka Air Nest została zaprojektowana tak, aby pasowała do odzieży motocyklisty. Kamizelka umożliwia swobodę ruchów,
normalna jazdę i nie koliduje ze stylem jazdy motocyklisty. Posiada możliwość regulacji, dzięki czemu można zakładać ją na
grubą odzież zimowa jak i odzież letnią. Zapięcia kamizelki można łatwo wyregulować nawet w rękawiczkach. Kamizelka może
być używana przez kilka osób.Kamizelki nie można prać, w przypadku zabrudzenia należy przetrzeć ją wilgotną ściereczką.
Wewnątrz materiał 3D Air Mesh dla komfortowej jazdy oraz optymalnej wentylacji
Kamizelka nie ogranicza swobody ruchówRegulowane wielkość kamizelki, umożliwiająca dostosowanie jej do odzieży
motocyklisty.
Łatwe, szybkie w użyciu oraz mocne klamry

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: S , M , L , XL , LL , XLL
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