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WSTĘP
Racesafe to specjalistyczny producent produktów jeździeckich spełniający ciągle zwiększające się
wymagania jeździeckiego świata od ponad 40 lat. Ta rodzinna firma działa w sercu Anglii od 1970 r., a jej
nazwa stała się synonimem innowacji, zwracania uwagi na szczegóły i niezrównanego poziomu obsługi.
Jesteśmy stale w awangardzie rozwoju, aby jeździectwo było bezpieczniejsze.
Racesafe jest dumnym sponsorem brytyjskiej drużyny juniorów i życzy im samych sukcesów
w nadchodzącej kampanii. Chcielibyśmy również rozszerzyć to poparcie zarówno dzięki wszystkim
naszym sponsorowanym jeźdźcom jak i wszystkim użytkownikom produktów Racesafe.
W Polsce, Czechach i Słowacji oraz w pozostałych krajach Europy środkowo-wschodniej Racesafe
reprezentuje Agencja Jeździecka A.A. Bober. Jest to rodzinna firma działająca na południu polski, która
od wielu lat jest związana ze sportem jeździeckim a szczególnie z konkurencją WKKW a obecnie
z wyścigami koni pełnej krwi angielskiej.

W celu zapewnienia prawidłowego dopasowania ze względu na wygodę i bezpieczeństwo, kamizelki
ochronne powinny być dopasowywane przez przeszkolonego dystrybutora, o ile jest to możliwe.
Niniejsze informacje o rozmiarach stanowią jedynie przewodnik po rozmiarach.
Przy dopasowywaniu kamizelek ochronnych Racesafe należy dokonać 4 głównych pomiarów.
A: Średnica klatki piersiowej (cm)
B: Średnica talii (cm)
C: Długość nad ramieniem (cm). Od pasa do pasa przez ramię.
D: Długość pleców gotowego wyrobu (cm)
Wszystkie kamizelki ochronne Racesafe są do nabycia w szerokiej gamie rozmiarów. W przypadku
RS2010 i RS Jockey Vest istnieje wybór długości pleców w celu zapewnienia doskonałego
dopasowania. Racesafe oferuje również usługę szycia na miarę.

INFORMACJE O WIELKOŚCIACH
KLATKA
PIERS.

TALIA

NAD
STAND.
RAMIENIEM PLECY

KRÓTKIE
PLECY

DZIECI
M
L
XL
XL PRODLOUŽENÁ
DÉLKA

64-70
70-76
76-83,5
76,5-83,5

62-67
67-72
72-77
69,5-74,5

66-74
75-83
75-83
84-93

42,5
47,5
49,5
53,5

40
45
47
51

DOROŚLI
XS
S
M
M PRODLOUŽENÁ
DÉLKA
L
XL

80-88
83,5-91,5
91,5-101
91,5-101
101-110
110-120

73-80
77-84
84-91
81,5-88,5
91-100
101-110

84-93
84-93
84-93
94-101
94-104
94-104

54
54
56
60,5
60,5
60,5

50
50
52
56,5
56,5
57,5

DZIECI
S
M
L
XL

52-62
60-70
68-78
76-86

46-56
52-62
58-68
64-74

52-62
60-70
70-80
80-90

34
39
44,5
50,5

DOROŚLI
S
M
L
XL

84-94
92-102
100-110
108-118

68-84
76-91
84-99
92-107

82-92
90-100
97-107
103-113

52
56
61
61

68-78
77-87
77-87
84-93
84-93
92-101
92-101

58-68
67-77
67-77
74-83
74-83
82-91
82-91

75-85
75-85
85-95
85-95
95-105
85-95
95-105

51,5
53,5
58
58
62
59,5
62,5

RS2010

RS EURO

RS JOCKEY
S FLAT
FLAT
FLAT PRODLOUŽENÁ
DÉLKA NATIONAL
HUNT
NH PRODLOUŽENÁ
DÉLKA
POINT-TO-POINT
P-T-P
PRODLOUŽENÁ
DÉLKA

Wszystkie miary są podane w cm.
Te miary należy traktować jako przewodnik po sugerowanych rozmiarach.

KAMIZELKI OCHRONNE // RS2010

RS2010 jest to kamizelka ochronna o wysokich parametrach,
która ma zaspokajać potrzeby najbardziej wymagających
jeźdźców. RS2010 spełnia najsurowsze normy europejskie i
normy BETA w zakresie zabezpieczenia, bez uszczerbku dla
wygody lub giętkości. Zapewnia krążenie powietrza w środku
dzięki siedemdziesięciu niezależnie mocowanym, giętkim
sekcjom piankowym. Jej konstrukcja umożliwia jeźdźcom
uzyskiwanie najlepszych wyników przy zachowaniu pełnego
bezpieczeństwa..
Spełnia EN 13158:2009 (poziom 3) i BETA 2009 (poziom 3)

- poziom 3 normy europejskiej i normy beta – najwyższy,
- do 70 niezależnie umocowanych sekcji piankowych,
- do wyboru 7 standardowych i 14 innych kolorów,
- optymalny poziom funkcjonowania,
- wygodny i nie ograniczający krój,
- oddychająca i lekka tkanina,
- formy dla różnych kształtów ciała,
- regulowane w celu doskonałego dopasowania,
- możliwy wybór długości pleców,
- opcjonalne, poduszki barkowe z uchwytem na kartę
zdrowia.

Dostępne rozmiary:
Dzieci: M, L, XL, XL Long. Dorośli: XS, S, M, M Long, L, XL.
W każdym rozmiarze są do wyboru 2 długości pleców.
PODUSZKI BARKOWE RS2000
-NOWY lekki wzór.
-Do noszenia z RS2010 i P2-RS
-Dodatkowe poziomy zabezpieczenia
-Pełny zestaw kolorów RS do kamizelek Racesafe
-Dostępne na poziomie 3 (najwyższym) normy europejskiej
-Wygodny i nie ograniczający krój
-Zintegrowany uchwyt na kartę zdrowia
RS2010 // SZYTE NA MIARĘ
22 dostępne kolory
Wzory jedno- i dwukolorowe
Szyte na miarę według gustu jeźdźców
Pasują do asortymentu Racesafe
20 rozmiarów do wyboru
Wybór długości pleców
Usługa szycia na miarę
Krój dopasowany do każdego jeźdźca

Spełnia EN 13158:2000 (poziom 3)
Dostępne rozmiary: S, M i L

KAMIZELKI OCHRONNE // RS EURO

Kamizelka ochronna RS Euro to idealny wybór dla każdego
c z ł o n k a r o d z i n y. N a p r a w d ę n a j w y ż s z e p o z i o m y
zabezpieczenia za rozsądną cenę. Nie oszczędzamy na
jakości, więc stosujemy tylko naprawdę najlepsze materiały
w całej kamizelce ochronnej. Podwójne warstwy perforowanej
pianki zapewniają wysoki poziom elastyczności i wentylacji.
Regulacja w talii i w ramionach, w połączeniu z odchylanym
dolnym brzegiem, zapewnia prawidłowe dopasowanie.

- dostępna na poziomie 3 (najwyższym) normy EU.,
- rozsądna cena,
- dwie warstwy funkcjonalnej pianki,
- wygodna, oddychająca i nie ograniczająca ruchu,
- regulowana w celu prawidłowego dopasowania,
- łatwo zdejmowana koszulka zewnętrza – do prania,
- dostępna w kolorze granatowym.

Spełnia EN 13158:2000 (poziom 3)
Dostępne rozmiary: Dzieci: S, M, L, XL. Dorośli: S, M, L, XL

KAMIZELKI OCHRONNE // RS JOCKEY VEST

RS Jockey Vest jest to kamizelka ochronna dla dżokejów.
Zaprojektowana tak, aby spełniać najbardziej wymagające
kryteria wyścigowe, RS Jockey Vest zapewnia imponujący
poziom zabezpieczenia, jest lekka i wygodna. Jest
wyprodukowana z perforowanych taśm piankowych
mocowanych indywidualnie, dzięki którym powietrze krąży
przez tkaninę siatkową i w całej kamizelce. RS Jockey Vest
zapewnia nie ograniczające dopasowanie i wygodę oraz waży
mniej niż funt (>0,450g). Do nabycia z oddychającą czarną
siateczką. Inne kolory dostępne na życzenie.
Spełnia normę SATRA i normę europejską EN
13158:2000 (poziom 1)
Dostępne rozmiary:
Sm Flat, Flat, Flat Long, National Hunt, NH Long
Point to Point, Point to Point Long

- wybór zawodowych dżokejów,
- satra i norma europejska en 13158:2000 poziom 1,
- lekka: rozmiar small flat poniżej 400 gramów,
- specjalnie zaprojektowane materiały eksploatacyjne,
- oddychająca, perforowana pianka,
- do 70 niezależnie mocowanych sekcji piankowych,
- wygodna i nie ograniczająca,
- regulowana, w celu doskonałego dopasowania,
- opcja poduszek barkowych na miarę, taśmy w kroczu
i taśmy nożne.

KAMIZELKI OCHRONNE // P2-RS HYBRID

POŁĄCZENIE KAMIZELKI OCHRONNEJ Z KAMIZELKĄ
POWIETRZNĄ. ZAMKNIJ OCZY, A ZATĘSKNISZ ZA NiĄ
- KOLEJNY KROK W BEZPIECZEŃSTWIE I ELEGANCJI
Dumą firmy Racesafe jest kamizelka P2-RS Hybrid, pierwsze
na świecie połączenie kamizelki ochronnej (poziom 3 BETA)
z technologią osłony powietrznej. Rama Racesafe RS2010
zawiera dodatkowe zabezpieczenie w technologii kamizelki
powietrznej Point Two. Kamizelka ochronna jest zatwierdzona
do użytku podczas zawodów i zaaprobowana przez
najlepszych jeźdźców na całym świecie. P2-RS napełnia się
powietrzem w ciągu 0,093 sekundy zapewniając doskonałą
ochronę wszystkim głównym narządom w klatce piersiowej
i górnej części brzucha, kręgosłupowi i szyi. Pomaga również
w zabezpieczeniu przed urazami zmiażdżeniowymi w razie
upadku z obrotem. Jest również dostępna w wersji EN
13158:2000 poziom 1 dla zawodowych dżokejów i do użytku w
zawodach FEI.
Spełnia EN 13158:2009 (poziom 3) i BETA 2009 (poziom 3)
Dostępne rozmiary:
Dzieci: M, L, XL, XL Long. Dorośli: XS, S, M, M Long, L, XL

WPROWADZENIE REWOLUCYJNEJ P2-RS - pierwszego na
świecie połączenia kamizelki ochronnej z kamizelką
powietrzną, które jest obecnie wskazane do użytku podczas
zawodów na całym świecie.Norma europejska i norma BETA
(poziom 3) – wersja nadmuchiwana i nienadmuchiwana.
W oparciu o RS2010, z technologią kamizelki powietrznej.
Point Two. Komfort jednej kamizelki – niekrępująca, wygodna,
elegancka. O 20% mniejszy ciężar w porównaniu z noszeniem
osobnych kamizelek RS2010 i P2 Air Jacket.
Napełnia się powietrzem w ciągu 0,093 sekundy. Technologia
powtarzalnej eksploatacji – w pełni nadająca się do
wielokrotnego użycia. Konsekwentny poziom ochrony we
wszystkich środowiskach. Badana niezależnie przez wiodące
na świecie ośrodki badawcze i certyfikacyjne.

KOSZULKI NA KAMIZELKI P2-RS

Koszulki P2-RS Cover są szytymi na miarę koszulkami
z materiału Lycra do nakładania na P2-RS. Dostosowana do
własnego projektu klienta, koszulka P2-RS Cover jest
niezbędna, jeśli chodzi o kolory cross country. Szyta na miarę
koszulka umożliwia każdemu jeźdźcowi personalizację jego
P2-RS dzięki unikalnym wzorom. Pełny zakres wzorów
stanowi uzupełnienie koszul zawodniczych RS, osłon kasków
RS i innych produktów Racesafe. Koszulki są doskonale
dopasowane do P2-RS i są bardzo eleganckie. Lycra jest
w 100% oddychającym i nie ograniczającym materiałem.
Dostępne rozmiary: Wszystkie rozmiary odpowiadające
rozmiarom P2-RS.

- szyta na miarę koszulka z materiału lycra,
- gramatura lycry: 190 (gramów na metr kwadratowy),
- pełny asortyment wzorów,
- doskonałe dopasowanie do p2-rs hybryd,
- łatwo wymienialna w celu odświeżenia wyglądu,
- lekka i oddychająca,
- wytrzymała i nadająca się do prania w pralce,
- wybór najlepszych jeźdźców z całego świata.

