
BTTLNS SAFETY BUOYANCE DRY BAG
POSEIDON 1.0

De felgekleurde opblaasbare BTTLNS Saferswimmer zwemboeien zijn ideaal voor het opbergen van je uitrusting terwijl je zwemt en uitstekend als opblaasbare boei voor een verhoogde 
zichtbaarheid in open water. Sinds de lancering in 2016 heeft het product een zeer groot aantal fantastische klantenrecensies ontvangen en is het uitermate populair geworden onder 
open water zwemmers over de hele wereld.

De zwemboei is ook zeer populair bij zwemlopers die continu willen afwisselen tussen open water zwemmen en hardlopen als onderdeel van hun training. 
De BTTLNS Safety dry bag beschikt over dubbele compartimenten, deze dienen opgeblazen te worden zodra de tas gevuld is met jouw trainingsuitrusting.

Kenmerken
- Aparte opblaasbare compartimenten zorgen voor extra vulling, waardoor deze dry bag meer drijfvermogen heeft
- Verstelbare dubbele riem voor bevestiging om uw middel, het verlengstuk zorgt dat de tas buiten het zwembereik blijft
- Ideaal voor alle open water zwemmers om hun uitrusting en waardevolle spullen tijdens het zwemmen mee te nemen
- Sterk aanbevolen voor alle zwemmers voor extra zichtbaarheid tijdens het (openwater) zwemmen

Instructies
- Zorg ervoor dat de tas voor gebruik volledig leeg is
- Vul de tas met de gewenste uitrusting (die men tijdens het zwemmen mee wil nemen)
- Rol de bovenkant op (naar beneden) totdat men het "vouwbare gebied" punt bereikt
- Klik de twee uiteinden aan de bovenkant aan elkaar vast
- Blaas de compartimenten aan beide zijden op met de mondstukken
- Bevestig het verlengstuk van de taille band aan de clip die aan het einde van de dry bag zit

Specificaties    
- Capaciteit: 28 liter
- Drijfvermogen: 18 kg
- Maximale laadgewicht: 9 kg
- Afmetingen: 37 x 72cm
- Materiaal: 100% nylon

BTTLNS
Perform like a Battalyan.

®

Waarschuwing: deze zwemboei is GEEN reddingsmiddel.
Open water zwemmen is een gevaarlijke sport. 

Zwem nooit alleen, zwem altijd met een buddy of 
zwem in een groep.
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