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INNOWACJA
Innowacyjne połączenie elastomeru ze
stalowymi spiralami z bardzo mocnego drutu
Łatwość zakładania i zdejmowania
Komfort i bezpieczeństwo w czasie chodzenia
Produkt dla każdego

Dwa modele :
- Yaktrax Pro : dla profesjonalistów, na trudne warunki
- Yaktrax Walker : do stosowania na co dzień

2

Zalety produktu

Nakładki są bardzo łatwe w użyciu
Zabezpieczają przed poślizgnięciem i upadkiem
Zapewniają bezpieczne chodzenie i bieganie po lodzie i
zmarzniętym, zbitym śniegu
Po zdjęciu mieszczą się nawet w kieszeni kurtki
Nie można się nimi skaleczyć – brak ostrych kolcy
Sprawdzają się zarówno w mieście jak i w terenie
Warte swojej ceny, gwarantują bezpieczeństwo
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Rewolucyjny produkt anty poślizgowy
Opatentowane unikatowe połączenie elastomerowej gumy
ze stalowymi spiralkami
Koncepcja zastosowania produktu:
Produkt dla każdego
Łatwość obsługi – zakładanie i zdejmowanie jest szybkie i proste
Lekkie i poręczne – łatwo spakować je nawet do kieszeni kurtki
Nakładki YAKTRAX można stosować
nawet
w
bardzo
niskich
temperaturach (-40°) - cały czas
pozostają elastyczne i łatwe w
obsłudze.
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Yaktrax Pro
Spirala z drutu stalowego o grubości
1,4mm
Bardzo łatwe w założeniu na but
Dodatkowy pasek z rzepem velcro
zapobiega zsunięciu się nakładki z buta
Przeznaczone do intensywnego używania
– biegi, długie marsze, wycieczki w góry,
dla służb mundurowych,
Na wyposażeniu służb ratowniczych i
interwencyjnych

WAGA 164 g
4 rozmiary: S 38/40, M 41/43, L 44/46, XL 46 +
Cena: 129zł
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Yaktrax Walker
Spirala z drutu stalowego o grubości
1,2mm
Bardzo łatwe w użyciu
Idealne na oblodzenie w mieście,
zalodzone chodniki i ulice
Sprawdzają się w czasie lekkich
wędrówek poza miastem, na spacerach
z psem czy podczas marszów Nordic
Walking
Po złożeniu mieszczą się w kieszeni
kurtki

WAGA 96 g
4 rozmiary XS 34/37, S 38/40, M 41/43, L 44/46
Cena: 99zł
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ZASTOSOWANIE
- Służby porządkowe, parkingowe
- Karetki Pogotowia Ratunkowego
- Służby mundurowe:
- Straż Miejska,
- Straż Pożarna,
- Policja, służby specjalne,

Inne zastosowania:
Każdy rodzaj aktywności
-spacery w mieście i poza miastem
-bieganie, treningi,
-wycieczki w góry, ect…
Dla osób starszych, ect…

Wyłączny dystrybutor: Double Shock s.c. ul.Wybieg 13, 61-315 Poznań tel: 61 641 64 96
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