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**När det gäller överlevnad i extrema förhållanden, oberoende av
tid och plats, får inget lämnas åt slumpen. Man måste kunna lita på
sin utrustning. I många fall är klädseln avgörande. Den tvådelade
Ursuit® Gemino Operative-dräkten håller dig torr och aktiv - i alla
förhållanden.
 
**/n /nDin passion må vara fiske, båtliv eller segling, paddling eller
forspaddling, wind- eller kite-surfing. Ursuit® Gemino Operative är
en dräkt designad för professionella, noggrant planerad in i minsta
detalj.
 
Material: 4-Tex® flerlaminatstyg. Ventilerar men är helt vattentätt.
Sömmar: Patenterad FlatSeam söm med tejpförstärkning.
Halstätning, manschetter: Mycket elastisk neopren, lätt att ta på
och av. Knä- och stussförstärkningar. Fastsydda 4-Tex® sockor gör
det möjligt att använda de skoplagg som bäst lämpar sig för
ändamålet.
 
Rejäla stänkskyddade lårfickor. Frontficka som öppnas i sidan.
Ben- och ärmslejfar med kardborrlås och reflexband. Hög
skyddande krage med foder av fleece. Fluoriserande justerbar
kapuschong under kragen. Hängslen. Midjeband som kan stramas
åt. Ficka med plats för telefon i byxans övre del. Dräkten levereras
med värmehuva och värmehandskar. Bär-/förvaringsväska.
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Detaljer
 
• Material: 4-Tex®
• Sömmar: FlatSeam
 
Jacka
 
• Hög krage, med foder av fleece
• Ficka med kardborrlås för kapuschongen
• Stänkskydd med kardborrlås
• Fluoriserande justerbar gul kapuschong med reflexband
• Frontficka med blixtlås
• Ärmslejfar med kardborrlås
• Ärmficka med kardborrlås
• Midjeband som kan stramas åt
• Halstätning: 3 mm neopren
• Ärmmanschetter: 3 mm neopren
• Reflexband på huva, axlar, rygg och ärmar
 
Byxa
 
• Blixtlås framtill
• Midjeband som kan stramas åt
• Telefonficka med kardborrlås på höften
• Två lårfickor med kardborrlås
• Förstärkningar på knän och stuss
• Hängslen, hängband
• Sockor
• Reparationssats
• Bär-/förvaringsväska
 
Typgodkännande
 
• CE-certifikat
 
Storlek
 
• S, M, L, XL, XXL
 
Modeller
 
• Red, Black
 
Rekommenderat pris
 
1205.00 eur
 


