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TOP RENTAL

Polstrovaný třísponový úvazek vhodný pro začínající lezce, do půjčoven
lezeckých stěn a do lanových center.

POPIS

Vnitřní síťovaný materiál výborně vstřebává pot a zároveň
rychle schne ve vlhkých podmínkách.

Vyztužené navazovací oko pro
vět š í o d o l n o st a ž i vo t n o st
úvazku.

Nerozebíratelné spony usnadní
oblékání úvazku.

J e dno mate ri ál ové po u tko
s nosností 10 kN (1 t) pro zvýšen o u b ez p e č n o st v p ř í p a d ě
špatného navázání.

Nastavitelné, odepínatelné
gumičky na nohavičkách.

Polstrovaný pas a nohavičky
pro větší pohodlí.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
2 velikosti (XS–M; L–XXL) pro
širokou škálu uživatelů
barevně zvýrazněné navazovací oko (bílé = vel. XS-M; červené = vel. L-XXL) pro rychlou
orientaci při výběru velikosti

NORMY

VLASTNOSTI

1019

3

EN 12277:15 + A1:18, Type C

ROKY

395 g
(XS-M)

MATERIÁLY

záruka

TECHNICKÁ DATA

DOUBLE spona
1

Popisovatelná část pod materiálovým poutkem.

2

3

50 %
25 %
14 %
11 %

PAD
PES
ocel
EVA pěna
A
B

XS–M

L–XXL

A [cm/in]

55–90 / 22–35

75–125 / 29–49

B [cm/in]

35–65 / 14–25

40–75 / 16–29
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SROVNÁNÍ

TOP RENTAL – TOP PADDED
nerozebíratelné spony pro snadnější oblékání úvazku
polstrovaný pas
popisovatelný štítek pod materiálovým poutkem
o 7 gramů lehčí, přestože má polstrovaný pas

TOP PADDED
ÚDRŽBA
Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je
používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku
snižuje). Bez přihlédnutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek
používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití.
Avšak již při prvním použití může dojí k takovému poškození, které zkrátí
životnost výrobku pouze na toto první použití.

UV

chraňte
před solí

chraňte
před UV

chraňte před
chemikáliemi

30 °C

30 °C

praní

sušení

čtěte
návod

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

HMOTNOST

TOP

TOP PADDED

BRIO II

C5031BS00, C5031BB00

C5032BS00

C5066BY00

366 g

402 g

480 g

DALŠÍ POHLEDY

zadní pohled

popisovatelný štítek pod materiálovým poutkem umožňuje libovolné
označení úvazku

POZNÁMKY
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