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Dodavatel je zapsán u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 35477.

POPIS ŠÁLY
Šála je látka pouţívaná při akrobatickém cvičení v cirkusech
a fitness centrech. Toto cvičení je v dnešní době velmi
oblíbeným, a to ne jen u ţen.
Na této (dvojité) šále se provádějí silově náročné elegantní
a dechberoucí prvky, které krásně vytvarují postavu.
Dokázat vyšplhat například 3m vysoko, tam drţet na rukou,
a nohou motat speciální uzel vyţaduje značně vytrénované
tělo. Nejlepším způsobem jak se na vzdušný balet připravit,
je přímo samotný trénink od nejjednoduţších triků
prováděných těsně u země.

Pozor: na tento druh akrobacie nelze použít
jakákoli látka!!!

DOPORUČENÍ
K Šále doporučujeme pouţívat náš ZÁVĚSNÝ VÁLEC, díky kterému nedochází k výraznému
opotřebení látky, jak tomu je např. při zavěšení pomocí lezecké osmy. I případná reklamace takto
(nesprávně) uchycené šály nebude uznána.

ZPŮSOB ZAVĚŠENÍ
Šálu přeloţte na půl tak, aby se její délka se zkrátila na polovinu. Nyní šálu v místě cca 20cm pod
přeloţením uchopte. Přeloţený konec prostrčte válcem pro zavěšení. Jakmile je přeloţený konec
šály prostrčen vyhledáme otvor, který nám vznikl mezi šálou a válcem. Tímto otvorem prostrčíme
celý válec tak aby na něm vznikl z šály uzel zvaný "liščí smyčka". Takto uchycenou šálu na válci
pro zavěšení řádně utáhneme a vyzkoušíme zkušebním zatíţením.

PRAVIDLA PRO BEZPROBLÉMOVÉ POUŢITÍ
Při cvičení na šále dodrţujte několik málo pravidel, díky kterým prodlouţíte její ţivotnost a
předejdete zbytečným úrazům.







Optická kontrola
Zkušební zatíţení
Matračky - ţiněnky
Oděv (bez kovových části, opasků, prstýnků, naušnic, atd.)
Parťák - necvič úplně sám

UPOZORNĚNÍ:
Před každým cvičením na šále nejprve opticky a poté i zkušebním zatížením
zkontrolujte pevnost a správost uchycení. V případě, že šála jeví jakékoli znaky
poškození, či výrazného opotřebení NESMÍ být použita!

Dbejte na bezpečnost a ujistěte se, že uchycení je opravdu bezpečné, a to ne
jen z hlediska lan a karabin, ale i z hlediska závěsného bodu. Zároveň
Vám důrazně doporučujeme při cvičení používat žiněnky. Předejdete tím
nepříjemnostem a těch několik málo okamţiků navíc za to zajisté stojí.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Barva šály:

červená / ţlutá / lila

Délka šály:

8m / 12m / 16m / na zakázku

šířka šály:

1,5 m

Nosnost šály:

120 kg

Další náčiní a další produkty z naší výroby naleznete na www.proshowto.cz
V případě jakýchkoli dotazů, či přání se na nás neváhejte obrátit!

