Regatta JET
Flytvästen med flexibel och snygg passform för maxad rörlighet
JET från norska Regatta är en helt ny ISO-godkänd neoprenväst
anpassad för vattensport. Flytvästen har en stilren design i svart
neopren, relfextryck och gul dragkedja. JET har 3 st bälten med
kraftiga klickspännen som gör västen godkänd för användning på
vattenscooter och andra fartfyllda vattensporter som wakeboard,
vattenskidor, kneeboard och jetski m.fl.
Flytvästen av neopren är extremt snabbtorkande och har en mycket
god passform. Västen är dessutom utrustad med D-ring, samt har ett
fäste i nacken där du kan fästa solglasögonen. Regattas JET är en
flytväst utöver det vanliga.
Finns i storlekarna:
30-50 kg
50-70 kg
70-90 kg
90+ kg
Rekommenderat utpris 1175kr
Kontakta Poly-Produkter på telefon 031-28 90 70 eller besök oss på
www.poly.se för mer information.

Regatta MIST
Sportig design med fokus på komfort och kvalitet
Den senaste generationens flytväst med gråmelerat yttertyg är lika
bekväm som en fritidsväst och har ett mjukt innerfoder. Västen är
extra tunn och lätt, med justerbara sidor och elasticitet vid midjan
- allt för att ge ökad komfort och smidighet. Flytvästen Mist har en
hög krage med insidan gjord av fleece, för att skydda dig mot kyliga
vindar. Den har dessutom sidofickor och en innerficka. Luvan har
försetts med fluorescerande gult tyg för att öka din synlighet på sjön.
Regatta Mist finns i både junior- och seniorstorlekar och passar alla
som vill ha en trygg och bekväm flytväst som kan användas både på
land och till sjöss. Inbyggt flytmaterial ger västen termiska
egenskaper som kan vara livräddande vid en olycka.
Västens stora ryggparti gör den lämplig att trycka på. Fungerar både
för reflex- och traditionellt tryck.
Perfekt väst för juniorerna som ska ut i det marina livet.
Finns i storlekarna:
128 -140 cm
140 -152 cm
152 -164 cm
XS - XXXL
Rekommenderat pris: 1725kr
Kontakta Poly-Produkter på telefon 031-28 90 70 eller besök oss på
www.poly.se för mer information.

