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Bushido Kask Bokserski na NOS
PAŁĄK ARH-2192
Cena

159,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

ARH-2192

Producent

Bushido

Opis produktu
Kask bokserski przeznaczony do sparingów i treningu technicznego. Konstrukcja
kasku ARH-2192 została zaprojektowana tak aby zapewnić dodatkową ochronę nosa
przed uderzeniami prostymi. Dodatkowa szyna w przedniej części kasku zasłania
twarz w takim stopniu żeby zatrzymać uderzenia skierowane na nos i usta.

Dlaczego warto wybrać ten model kasku treningowego?
Zwiększony poziom ochrony dzięki zastosowaniu dodatkowej szyny w
przedniej części kasku
Przetestowany w warunkach laboratoryjnych - zgodny z z europejskimi
normami bezpieczeństwa CE
Swobodna regulacja wielkości zapewniająca odpowiednie dopasowanie do
głowy
Anatomicznie wyprofilowany w celu zapewnienia komfortu podczas
użytkowania
Dodatkowe wkładki amortyzujące w okolicy brody i małżowin usznych
Od wewnątrz zastosowano antypoślizgowy i przyjemny w dotyku
materiał zapobiegający obtarciom i przekręcaniu się kasku podczas uderzeń.
Kask ARH-2192 przeznaczony jest szczególnie dla osób którym zależy na
maksymalnej ochronie podczas treningu.
Duża przestrzeń na oczy zapewnić pełną widoczność wymaganą podczas sparingu.
Kask został wykonany ze wzmocnionej skory syntetycznej o zwiększonej elastyczności. Użyty materiał jest łatwy w utrzymaniu
czystości oraz nie wymaga dodatkowej konserwacji. Wewnętrzna cześć kasku została obszyta grubą wartą pianki
zabezpieczającej twarz przed odciskami oraz przyjemnym w dotyku materiałem zapobiegającym obtarciom oraz slipowaniu się
lasku podczas zwiększonej potliwości twarzy i głowy.

Parametry techniczne kasku bokserskiego ARH-2192
Materiał: wzmocniona skóra PU
0. Wnętrze obszyte antypoślizgowym materiałem
0. Dodatkowa osłona twarzy
0.
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Dodatkowa osłona w okolicy uszu
Regulowana zapięcie na rzep
0. Poziom bezpieczeństwa: CE (Kask spełnia europejskie normy bezpieczeństwa
PN-EN 13277-4:2004 i PN-EN 13277-4:2004/A1:2008)
0.
0.

Tabela rozmiarów w ostatnim zdjęciu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: M , L

Konserwacja i czyszczenie
Sposób użycia i konserwacji:
1. Zakładać i zdejmować kask po całkowitym rozpięciu rzepów (próby zdejmowania kasku z zapiętym rzepem mogą
spowodować zniszczenie sprzętu).
2. Nie pozostawiać w stanie wilgotnym w zakmnięciu.
3. Nie suszyć na grzejnikach.
4. Czyścić szmatką lub gąbką zwilżoną w czystej wodzie, nie należy przemaczać. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze
pokojowej.
5. Nie wolno stosować past samonabłyszczających.
6. Skórę naturalną należy często natłuszczać dostępnymi na rynku preparatami do skóry.
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