
NÁVOD K POUŽITÍ - PU 

 

Dovozce / Dovozca / Dostawca / Importer: 

BAIL–SPORT s.r.o., Valcovni 1841/31 
703 00 Ostrava–Vitkovice,  Czech Republic  

CHRÁNIČ HLAVY 
Typ: BOX PŘILBA 

05 Ochranný prostředek pro bojové sporty 

Kategorie / Kategori:  II    
ČSN-EN 13277-4 

ᴄϵ 

VELIKOSTI / SIZE – OBVOD HLAVY v cm 

S M L XL 
do 54 54-56 56-58  nad 58 

 

CZECH   Návod k použití - Model: BOX  PŘILBA STANDARD PU - BH2000   

Chránič hlavy je osobní ochranný prostředek pro bojové sporty beze zbraně BOXING, KARATE, KICK-BOX, TAEKWONDO atd. Není určen pro 
kolektivní používání, protože se rychle opotřebí. Je určen ke snížení účinku úderu v případě náhodného kontaktu do čelní, zadní a obou postranních 
části hlavy. Velikost přilby zvolte podle obvodu hlavy. V horní části se upínací zařízení seřídí šňůrou tak, aby přilba neklesla pod obočí. V zadní části se 
upínací zařízení seřídí suchým zipem tak, aby přilba pevně seděla kolem obvodu hlavy. Pod bradou se upínací zařízení upne tak, aby přilba pevně 
přilnula k hlavě. Otvory na bocích umožňují uživateli slyšet. Neslouží k ochraně před nárazy a údery tvrdými nebo ostrými předměty. 

Upozornění: Nebezpečné a silné údery do hlavy mohou způsobit závažné zranění i v případech, kdy je chránič nasazen a řádně použit. Jakékoliv 
úpravy, stárnutí, opotřebení, prasknutí, párání švů, nesprávné použití atd. snižují úroveň ochrany. Poškozený chránič je nutné vyřadit. Opravu svěřte 
odborníkovi. 

Materiálové složení – Model: BOX  PŘILBA STANDARD PU - BH2000   

• VRCHOVÝ MATERIÁL → umělá kůže PU červená, modrá          • PODŠÍVKA  → umělá kůže PU    
• UPÍNACÍ ELEMENTY   → suchý zip, šňůra                                  • VÝZTUŽ      → pružná pěna  

Údržba a skladování: Znečištěné plochy omývejte navlhčeným hadříkem. Vlhké rukavice vysušte při pokojové teplotě. Nečistěte drsnými předměty ani 
chemickými prostředky. Skladujte při pokojové teplotě v čistém, suchém a odvětrávaném prostředí. Nevystavujte vlhku, sálavému teplu, slunečnímu 
záření a plísním.  

Likvidace: V souladu s platnou legislativou 

 
 


