
15 % polyester

9 % syntetic rubber

55 % EVA form

21 % polyamide
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POPIS

UPEVNĚNÍ NA CELOTĚLOVÝ POSTROJ

POLSTROVÁNÍ
NA POSTROJE

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Odnímatelné polstrovaní ramen a nohou určené pro celotělové postroje 
Body II., Ropedancer II., Basic a Basic Light.
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VLASTNOSTIPOUŽÍVÁNÍ

236 g vel. S/M/L 
290 g  vel. XL/XXL

VELIKOSTIMATERIÁLY

zádové polstrování

upevnění zádového popruhu postroje, 
zapínání na suchý zip

polstrovaní nohou

lemovaní

upevnění nohaviček úvazku, zapínání na 
suchý zip

upevnění nohaviček úvazku, provlékací 
gumičky

otvor pro provlečrní zadního zachycovacího 
bodu

-30 – +50 °C

min max

záruka

3
ROKY

S/M/L XL/XXL

A

A – výška postavy

lehké
jednoduché navlékání 
více pohodlí při používaní celotělového 
postroje
možnost používání zvlášť pro ramena 
a nohavičky podle potřeby

A

A
2

A 2

A

Basic (W0089)
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ÚDRŽBA

čtěte
návod

chraňte před
chemikáliemi 

chraňte před
solí

chraňte před
UV

UV

praní sušení

30 °C 30 °C

POZNÁMKY

A

A
2

A 2

A

max. 1,5 kg

URČENO PRO PRODUKTY SINGING ROCK

Body II Standard (W0068) Body II Speed (W0071) Ropedancer II (W0087) Basic (W0089) Basic Light (W0090)

1 Poutka z pogumované látky pro upevnění ramenních popruhů postroje.
2 Otvor pro provlečení zadního jisticího bodu postroje, označeno písmenem „A”. 
3 Pogumovaná textilie pro fixaci zádových popruhů postroje. 
4 Poutko z pogumované textilie na odkládaní jisticí karabiny. Maximální nosnost 1,5 kg.
5 Upevnění zádového popruhu postroje, zapínání na suchý zip.
6 Upevnění nohaviček úvazku, zapínaní na suchý zip.
7 Gumičky pro upevnění nohaviček úvazku. 

TECHNICKÁ DATA
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Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostře-
dí, 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 poško-
zení, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první 
použití.
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