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WIESZAKI

PASY

Do suchego kombinezonu

Balastowy z kieszeniami

- posiada obrotowy wyjmowany hak
- umożliwia zawieszenie kombinezonu
za buty

-

umożliwia dokładne i wygodne wyważenie nurka
dobrze układa się na ciele nurka
wykonany z wytrzymałego nylonu 420
kieszenie zapinane na rzepy
umożliwia szybką i łatwą zmianę ilości balastu
zapinany na klamrę plastikową o szerokości 50 mm
rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Balastowy z klamrą
-

Z klamrą do butli

Uniwersalny
- wykonany z tworzywa sztucznego
- jego kształt pozwala na wieszanie
różnego rodzaju ekwipunku
- dostępne dwa modele

ZACZEPY
Zaczep do węża

klamra wykonana ze stali nierdzewnej
pas nylonowy miękki o dużej wytrzymałości
szerokość pasa 50 mm
długość pasa 1,5 m

-

klamra dźwigniowa wykonana ze stali nierdzewnej
pas nylonowy o dużej wytrzymałości
szerokość pasa 50mm
gumowa wkładka antypoślizgowa
możliwość stosowania do butli o szerokości 203mm

-

klamra dźwigniowa wykonana z tworzywa sztucznego
pas nylonowy o dużej wytrzymałości
szerokość pasa 50 mm
gumowa wkładka antypoślizgowa
możliwość stosowania do butli o szerokości 203mm

Zaczep do octopusa
- wygodny do zamocowania
- dobrze widoczny kolor żółty

Zaczep do węża
z zatrzaskiem

KLAMRY
Plastikowa
do pasa balastowego

USZTYWNIACZE
Usztywniacz
węża gumowy
II st.

Owijka na wąż
- kolor żółty

- wykonana z wytrzymałego
tworzywa sztucznego
- do taśmy o szerokości 50 mm

PASKI GUMOWE
Do noża
- długość paska 50 cm
- szerokość 20 mm

Do noża clips

Usztywniacz
gumowy

Plastikowa
klamra dźwigniowa
- przystosowana do taśmy
o szerokości 50 mm
- stosowana do zapinania butli
- wykonana z wytrzymałego
tworzywa sztucznego

Usztywniacz
plastikowy

- pasek do noża clips
- posiada szybkie zapięcie poprzez
klamrę zatrzaskową
- umożliwia płynną
regulację długości
- gumowa szlufka mocująca
nadmiar paska
- długość 60 cm
- szerokość 20 mm

USTNIKI
- ergonomiczny
czarny

- ergonomiczny
biały

- wydłużony
czarny

- krótki
czarny

- krótki
biały

- długi czarny

- długi biały

Naklejka nurek

45

