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POPIS

M 300 g
L 330 g

VLASTNOSTINORMY

EN 12492

MATERIÁLY

Integrované přední klipy „EASY 
CLIP“ pro spolehlivé upevnění 
čelové svítilny, jejich tvar zame-
zuje zasekávání kapuce/smy-
ček.

Podbradní pásek z měkkého 
a širokého popruhu poskytuje 
maximální komfort.

Otevřená konstrukce „OPEN 
CELL“ s 35 větracími otvory 
o celkové ploše 108 cm² zaručuje 
maximální odvětrání.

Odolná EPP + ABS skořepina 
chrání před padajícími předmě-
ty a zaručuje vysokou míru 
ochrany proti nárazu, včetně 
opakovaného nárazu.

Snadné a r ychlé nastavení 
velikosti otočným kolečkem.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

HEX

otevřená konstrukce "OPEN 
CELL" s 35 větracími otvory 

elastický systém "UNI FIX" 
v zadní části pro upevnění 
vašeho vybavení

moderní design a 5 barev 

Odolná, plně odvětraná přilba pro horolezectví, alpinismus a další lanové 
aktivity. Pro svou odolnost, odvětrání a univerzálnost se hodí jak do hor, tak 
i na skály, via ferraty nebo do lanových parků.

M 52–58 cm
L 55–61 cm

TECHNICKÁ DATA

záruka

2
ROKY

Vnitřní polstrování je vyrobeno 
z jednoho kusu, čímž se zamezí 
ztrátě menších částí a lépe drží, 
je odnímatelné a pratelné.

Elastický systém „UNI FIX“ v zadní 
části jednoduše upevní jakoukoli 
čelovou svítilnu, nebo lyžařské brýle.

49% ABS
29 % EPP
10 % PA
3 % POM
3 % TPU
3 % PE pěna
1 % PA 30 GF
1 % ocel
1 % pryž
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ÚDRŽBA

SROVNÁNÍ

HEX – PENTA

splňuje požadavky normy na opakovaný náraz 
ve dvou velikostech pro širokou škálu uživatelů (M, L)
vyšší odolnost díky konstrukci EPP + ABS
nastavení velikosti otočným kolečkem
5 barevných variant
lepší ventilace díky 35 otvorům o celkové ploše 108 cm²
vnitřní polstrování z jednoho kusu
o 95 g těžší (velikost M)

PENTA
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30 °C 30 °C

praní čtěte
instrukce

chraňte před
chemikáliemi

chraňte
před UV

UV

VELIKOSTI A BARVY

ICE WHITE FOX REDGARISH BLUE MOUNTAIN LAKE 
AZURE

ARNICA YELLOW

VELIKOST
M
M
M
M
M
L
L
L
L
L

C0900WX03
C0900MX03
C0900AX03
C0900YX03
C0900RX03
C0900WX04
C0900MX04
C0900AX04
C0900YX04
C0900RX04

dodávána ve dvou velikostech (M 52/58 cm a L 55/61 cm) a 5 barvách

ice white
garish blue
mountain lake azure
arnica yellow
fox red
ice white
garish blue
mountain lake azure
arnica yellow
fox red

BARVA KÓD

POZNÁMKY

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
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