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POPIS

S 185 g
M/L 195 g
XL 205 g

VLASTNOSTINORMY

EN 12492

MATERIÁLY

Komfortní a jednoduchý systém 
nastavení  vel ikosti  pomocí 
řemínků, které netlačí ani po 
celém dni nošení.

Zvětšená plocha větracích 
otvorů oproti první generaci 
o  30 % zaručuje  excelentní 
ventilaci i v těch nejparnějších 
letních dnech.

Kompaktní vrchní část chrání uži-
vatele před padajícími předměty, 
a přesto si zachovává nízký profil.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

PENTA

lehká a pohodlná 
moderní design, 4 barevné 
varianty 

dostupná ve 3 velikostech

zapuštěné klipy pro čelovku

Druhá generace oblíbené, lehké, komfortní a odvětrané přilby pro 
horolezectví. Pro svou pohodlnost a lehkou konstrukci je ideální pro 
sportovní lezení, tradiční lezení, pohyb a lezení v horách i na via ferratách.

S 48–54 cm
M/L 52–58 cm

XL 56–62 cm

TECHNICKÁ DATA

záruka

2
ROKY

Vnitřní polstrování je z jednoho 
kusu, čímž se zamezí ztrátě 
menších část í ,  lépe drží ,  je 
ko m p l e t n ě  o d n í m a t e l n é  a 
pratelné.

34 % EPS
36% PC

19 % PA
5 % POM
5 % PE pěna
1 % pryž

Podbradní pásek z měkkého a 
š irokého popruhu zaručuje 
maximální komfort a jeho délka 
umožňuje nosit pod přilbou 
šátek nebo čepici.

Nově v e třech velikostech (S 48–54 cm, M/L 52–58 cm a XL 56–62 cm) pro nejširší škálu uživatelů.

zadní pohled boční pohled

První lezecká přilba na trhu ve 
třech velikostech (S 48–54 cm, 
M/L 52–58 cm a XL 56–62 cm) 
pro nejširší škálu uživatelů.

K l ipy  pro  upevnění  če lové 
svítilny jsou zapuštěné, aby 
nedocházelo k jejich zachycení 
při sundávání smyček nebo 
kapuce od bundy.

Přilba díky nízkému profilu ne-
překáží při lezení a elegantně 
padne na hlavu.

Hmotnost pod 200 g (vel. M/L) za-
jistí komfort při celodenním lezení.

Tvrdá PC skořepina chrání před 
ostrými předměty, zatímco PS 
pěna pohlcuje sílu nárazu.

Verze: 01/2022C0091 



ÚDRŽBA

SROVNÁNÍ

PENTA C0091 – PENTA C0071

zvětšená plocha větracích otvorů oproti první generaci o 30 % 

vnitřní polstrování z jednoho kusu zamezí ztrátě menších částí
zapuštěné klipy pro upevnění čelové svítilny
 k dispozici i dětská varianta PENTA JUNIOR

 snížení hmotnosti o 10 g (vel. M/L)
 snížený profil přilby

 tři velikosti (S 48–54 cm, M/L 52–58 cm a XL 56–62 cm) pro nejširší škálu uživatelů

PENTA C0071
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30 °C 30 °C

praní čtěte
instrukce

chraňte před
chemikáliemi

chraňte
před UV

UV

VELIKOSTI A BARVY

VELIKOST
S
S
S
S

M/L
M/L
M/L
M/L

XL
XL
XL
XL

C0091YX02
C0091GX02
C0091SX02
C0091FX02
C0091YX03
C0091GX03
C0091SX03
C0091FX03
C0091YX05
C0091GX05
C0091SX05
C0091FX05 

dodávána ve 3 velikostech (S 48–54 cm, M/L 52–58 cm a XL 56/62 cm)
a 4 barvách

yellow gold
mint green 
olivine gray 
spruce blue 
yellow gold
mint green 
olivine gray 
spruce blue
yellow gold
mint green 
olivine gray 
spruce blue

BARVA KÓD

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je 
používán. Bez přihlédnutí k opotřebení či mechanickému poškození a při 
dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento 
výrobek používán 10 let od data výroby.
Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí 
životnost výrobku pouze na toto první použití.

sušení

PENTA C0091

SPRUCE BLUE

YELLOW GOLD MINT GREEN

OLIVINE GRAY

RELATED PRODUCTS

PENTA JUNIOR
C0091JY02

PENTA PADDING
S  C0092XX02 

M/L  C0092XX03 
XL  C0092XX05
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