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KUIVAPUKU
VYÖTÄRÖVETOKETJU

NEOPREENIMANSETIT

MUOVINEN VETOKETJU

TX4 SUKAT

PS440
KUVAUS
Esittelyssä uusi Typhoon kuivapukujen lippulaiva PS440! Se on 20
prosenttia edeltäjäänsä kevyempi ja siinä on uudelleen muotoiltu
kaulus ja irrotettava huppumalli. Olkapäihin on lisätty heijastinpintoja tuomaan näkyvyyttä pimeässä ja puvusta löytyy roisketiivis
karttatasku. Takamuksessa on sisäpuolinen neopreenipehmike /
lämpöeriste, joka on irrotettavissa. Tämä neopreeni lisää istumismukavuutta varsinkin kylmillä keleillä.

OMINAISUUDET
• Täysin vesitiivis ja hengittävä
• YKK Aquaseal vesitiivis päävetoketju vyötäröllä
• Irrotettava fleecepehmikkeinen kaulus
• Glideskin neopreeniset niska- ja rannemansetit
• Huomiovärinen piilohuppu kauluksessa
• Takin helmassa sisäpuoleinen helmankiristys
• SOLAS heijastimet olkapäillä
• Säädettävät olkaimet
• Cordura vahvikkeet polvissa ja takamuksessa
• Irrotettava sisäpuolella oleva neopreeninen istuinpehmike
• YKK Aquaseal sepalusvetoketju
• Varusteille kiinnityspiste hihassa
• Kiinteät TX4 sukat
• Esimuotoiltu kyynär- ja polvialue
• Säilytys- / kantokassi, joka aukeaa pukeutumisalustaksi
• Velcro kiristykset ranteissa ja nilkoissa
• Taskussa D-rengas hätäkatkaisijalle
• Puvun sisäpuolella kuivatasku lompakolle ja auton avaimille
• CE Hyväksytty
1+2 VUODEN VESITIIVEYS-TAKUU*

Malli		

Koko

Pituus

Rinnanympärys

Ovh

TYP-PS440-M

M

178cm

102cm

1199,00

TYP-PS440-L

L

188cm

112cm

1199,00

TYP-PS440-LB

LB

188cm

122cm

1199,00

TYP-PS440-XL

XL

193cm

117cm

1199,00

198cm

122cm

1199,00

TYP-PS440-XXL XXL
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KUIVAPUKU
VETOKETJU EDESSÄ

NEOPREENIMANSETIT

MUOVINEN VETOKETJU

TX4 SUKAT

MAX B
KUVAUS
Typhoonin klassinen, edestä aukaistava MAX B kuivapuku. Tämä
kuivapuku on täynnä hyvin suunniteltuja ja toimivia ratkaisuja,
kuten myrskykaulus, reisitasku sekä muovinen Aquaseal vetoketju.

OMINAISUUDET
• TX4 hengittävä 4-kerros kalvo
• Cordura vahvikkeet kaikissa kovan kulutuksen kohdissa
• Polvissa Cordura vahvistetut taskut polvipehmikkeille
• Suojaava fleecevuorattu offshore kaulus
• Sisäpuoliset säädettävät ja joustavat olkaimet
• Sepalusvetoketju suojaläpällä
• Joustava vyötärö
• Edessä poikittainen päävetoketju
• GlideSkin neopreeni kaula- ja rannemansetit
• Muotoon leikatut hihat ja lahkeet tekevät puvusta hyvin istuvan
• Reisitasku esim. kartalle
• Kiinteät TX4 sukat mahdollistavat omien
jalkineiden / talvijalkineiden käytön kelin mukaan
• Säilytys- / kantokassi, joka aukeaa pukeutumisalustaksi
1+2 VUODEN VESITIIVEYS-TAKUU*
Malli		

Koko

Pituus

Rinnanympärys

Ovh

TYP-MAXB-M

M

178cm

102cm

839,00

TYP-MAXB-L

L

188cm

112cm

839,00

TYP-MAXB-LB

LB

188cm

122cm

839,00

TYP-MAXB-XL

XL

193cm

117cm

839,00

198cm

122cm

839,00

TYP-MAXB-XXL XXL

DRYBAG 60L
KUVAUS
Vedenpitävä Typhoonin kuivalaukku on erinomainen puvun kuljettamiseen tai muiden tarvikkeiden kuivana pitämiseen vesillä. 60 litran
laukussa riittää tilaa kaikkiin tarpeisiin. Sen pitkien kantohihnojen
ansiosta laukkua voi myös kantaa selässä kuten reppua.
• Pohjan alta kulkeva hihna tukee laukkua painavankin taakan kanssa
• 100% vedenpitävä
• Irrotettava olkahihna
• Verkkotasku
• Kiinni rullattava laukunsuu kahdella pikalukituksella
• Tuotekoodi: TYP-DRYBAG-60L
Ovh 69,00

www.opm.fi
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ILMAINEN 3 Vuoden vesitiiveys-takuu kaikille Typhoon puvuille
Hae ilmainen jatko-takuu seuraavasta linkistä: www.typhoon-int.co.uk/warranty-submission/ *
*Typhoon kuivapukujen normaali- tehdastakuu on yksi (1) vuosi, joka kattaa materiaaleista ja valmistuksesta johtuvia virheitä, lukuun ottamatta
neopreeni- ja lateksikaulusta/mansettia sekä ranteen ja nilkan mansetteja/sukkia. Saadaksesi ylimääräisen kahden (2) vuoden takuun, sinun on
rekisteröitävä tuote välittömästi yllä olevan linkin avulla. Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa ja alun perin ostettujen tuotteiden alkuperäistä
laatua. Me vastaamme työn laadusta, materiaaleista ja paluukuljetuksesta ostajalle. Takuu ei kata väärinkäytösten tai ilmeisen laiminlyönnin takia johtuvia vahinkoja kuten tuotteen virheellistä säilyttämistä, välillisiä vahinkoja, tahattomia vahinkoja tai henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja.
Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Takuuasioissa ole yhteydessä valtuutettuun jälleenmyyntipisteeseen tai suoraan maahantuojaan: OPM International Oy

OPM International Oy
Niinistönkatu 1, 05800 Hyvinkää
puh 09-2790460
fax 09-27904646
info@opm.fi

www.opm.fi
www.facebook.com/OPMINTERNATIONAL
YouTube : OPM Kalastuskanava

