
Air Jacket

Importør til Norge
Johansen Produkter
Elise Sverdrups vei 1
3610 Kongsberg
tlf 90632191 E post: joprod@online.no
web: www.helite.no 

Topp kvalitet for pålitelighet og sikkerhet
Design, utvikling og produksjon av airbag systemet 
blir gjort av HELITE i Dijon, Frankrike. Hver eneste 
airbag og utløser system blir kontrollert og testet. 

Produsent
Helite
1 rue de la petite fin
21121 Fontaine-lès-Dijon
FRANCE
Tel: +33(0)380.35.48.26 
Email: helite@helite.com
www.helite-equestrian.com 
Facebook: Helite Equestrian 
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   »SAFETY  with  
   STYLE«

BETTINA HOY 
Eventer(GER)

WORLDWIDE BESTSELLER AIRBAG
flere enn 60 000 Helite airbager er i bruk rundt om i 
verden. 
PRAKTISK
Passer utenpå enhver annen jakke eller beskyttelse. 
LETT OG ROBUST
Lett å ha på seg, full bevegelses frihet, lagd for å vare.

Størrelser: Barn S, Barn M, Barn L, S, M, L, XL, L-L, XL-L
Farger: Barn kun svart. voksne: std. svart og gul.  
Andre farger kan skaffes.

AIR JACKET MODEL

Equi Flyer_NO.indd   1 16/09/2015   09:58:44



Når det gjelder sikkerhet bør du velge 
det beste.
Airbag teknologien for ryttere er enkel å forstå 
og bruke. Uansett, det er kritiske punkter som 
er avgjørende for din sikkerhet.

Air Shell

Ekstrem rask åpningstid. På 0,1 sekund er 17 liters airbag 
blåst opp til et trykk på 250mBar. Jo raskere airbagen blåser 
seg opp jo større sjans for å unngå skader.

Stort beskyttelses volum.
Våre airbager er tilpasset kroppstørrelsen med volum for op-
timal beskyttelse.
15 liter - Barne str
17 liter - std voksne str
24 liter - ekstra store str

Optimalt trykk. 
Ikke for hard, ikke for bløt, airbagen må ha op-
timalt trykk for å beskytte best mulig.

Airbagens fasong.
Beskyttelse med airbag er for å absorbere 
krefter, men det er ikke alt!
Vi har utformet airbagene for optimal 
beskyttelse av overkroppen. Ved at den 
blåser seg opp stramt på kroppen, stiver 
den av ryggen, nakken, låser hodet, for å 
unngå nakke sleng, og andre rygg skader.

Komfortabel og enkel i bruk. 
Airbag vesten brukes utenpå din vanlige jakke. 
Bare krok deg inn når du setter deg på hesten, krok 

deg av før du går av. Hvis airbagen blåser seg opp 
tar det 2 minutter å bytte CO2 patron og vesten 
er god som ny.

SMART KONSEPT
Ser bra ut og gir best sikkerhet
UTBYTTBAR AIRBAG
En airbag kan brukes i flere soft skjell 
jakker /vester
PATENTERT
Zipìn teknologi fra Helite
FOR SHOW RIDNING

Airbagen festes med glidelås inne i jakken 
på 3 sekunder. Du kan flytte airbagen fra 
vest til jakke avhengig av vær og ride si-
tuasjon. Fra skogstur til konkurranse, bruk 
samme airbag og forskjellig ytterjakke / 
vest.

• Størrelser: Barn L, XS, S M, L, XL, 2XL
• Farger: svart/grå, svart/blå, blå/rød

AIR SHELL MODEL
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JOE WHITAKER  
Show Jumper (UK)

JAKKE AIRBAG VEST
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AIR SHOW Model

Air Show

NYHET!!

• Størrelser: S,M,L,XL
• Krage: svart, beige

Airshow modellen kombinerer et skreddersydd og stilig ytre med 
maksimal sikkerhet. Den første airbag modellen utviklet for show 
ryttere. Med Air show modellen får du en soft-shell jakke med 
innebygget airbag, to lommer med glidelås, et innovativt krave 
system som lett kan endres.

Elegant og trygg på arenaen.
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