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SERAC

Ultra-lehký úvazek pro skialpinismus, alpinismus a ledovcové túry.

POPIS

Konstrukce úvazku tvořena
HMPE (high-modulus polyethylene) lemovkou, která zajišťuje
nízkou váhu a vysokou pevnost.

Tkanina na úvazku z nylonové
jemné síťky neabsorbuje vodu a
je velmi prodyšná.

Navázání do dvou barevně
odlišených ok s pevností 15 kN.

2 sloty na přídavnou plastovou
karabinu “PORTER” pro nošení
l e d ovc ov ýc h š r o u b ů, n e b o
dalšího materiálu.
Zapínání a nastavování nohaviček pomocí patentované 12 mm
Rock&Lock hliníkové spony,
rychlá a snadná manipulace
i v rukavicích.

Dvě materiálová poutka s nosností 5 kg. Každé poutko je
rozděleno do 3 sekcí pro lepší
uspořádání materiálu.
Materiálové poutko je z tenkého
popruhu a dostatečně prověšeno pod pas, aby s připnutým
materiálem nepřekáželo při
zapínání bederního popruhu
batohu.

2 elastická oka na každé nohavičce pro zasunutí a pohodlné
nošení ledovcového šroubu.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
rychlé a bezpečné obléknutí
úvazku i s připnutými
mačkami nebo lyžemi na
nohou
super sbalitelná velikost

NORMY

VLASTNOSTI
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3

EN 12277

ROKY

96 g / 3.39 oz
(M)

MATERIÁLY
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A [cm/in]

71–83 / 28–32.6

78–90 / 30.7–35.4

85–97 / 33.4–38.2

92–104 / 36.2–40.9

B [cm/in]

48–55 / 19–21.6

53–60 / 20.8–23.6

58–65 / 22.8–25.6

63–70 / 24.8–27.5
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SROVNÁNÍ

SERAC – FLAKE
SERAC o 140 g lehčí
samostatný slot pro přídavnou karabinu PORTER
poutka rozdělena do 3 sekcí pro lepší uspořádání materiálu
zadní tahací oko s nosností 5 kg
elastická oka na noze pro zasunutí a pohodlné nošení ledovcového šroubu

FLAKE
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 dojít 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

DALŠÍ POHLEDY

zadní pohled

zadní tahací oko
s nosností 5 kg

slot PORTER

elastická oka
pro ledovcový šroub

poutka rozdělena do 3 sekcí

POZNÁMKY
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