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IGNITE

Swimrun Pro

Du söker maximal flexibilitet vad gäller både din träning och dräkten du väljer?
Perfekt, det är exakt därför Sailfish Ignite togs fram, en neoprendräkt som inspirerar
dig inte enbart vad gäller den generösa rörelsefriheten, den balanserade flytkraften och
goda synligheten. Ignite är den ideala dräkten för ett brett användningsområde, allt
från långa öppet vattensimningar till ett och annat spontant triathlon. Vad gör den så
mångsidig? Det noga utvalda materialet: hållbart, smidigt och nylonklädd SCS #39
neopren ger utomordentlig flytkraft och lågt vattenmotstånd medan Long Lifeneoprenet ger god synlighet och är hållbart. Det flexibla fodret på insidan, Soft
Stretch, maximerar komforten och minskar betydligt trötthet i axlar och armar, en
särskilt trevlig egenskap för nybörjare. Paneler för lågt vattenmotstånd ökar
simeffektiviteten och Ergo Fit designen ger en perfekt siluett. En platt krage ger en
mjuk och tajt passform runt nacken.
Sailfish Swimrun Pro är den varma och smidiga swimrundräkten, det optimala valet
för en tidig swimrunpremiär när det fortfarande är kallt i vattnet. Vi specificerande
alla viktiga egenskaper en vinnardräkt ska ha för att vara så komplett och snabb som
möjligt både för löpning och simning. Sailfish Swimrun PRO är resultatet!
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ATTACK

ONE

Utmärkt all-round-våtdräkt som på ett idealiskt sätt balanserar pris mot prestation.
Det hållbara ytskiktet i SCS #39 neoprenet ger flytkraft i hög grad och minskar
vattnets friktion. På insidan Soft Stretch för utomordentlig komfort och flexibilitet
för obegränsad rörlighet i axlar och armar. Förstorade sidopaneler i Zero Resistance
för att spara energi i en lång simnning. Med sin kroppsorienterade passform passar
Sailfihs Attack som en handske. Levereras i en vattentät ryggsäck i lättviktsmaterial.
Tjocklek material: Arm-Axel : 1,5 mm Bröst : 5,0 mm Lår: 3,0 - 4,0 mm Underben :
2,0 - 4,0 mm

Flytkraft i toppklass! Tack vare maximal flytkraft och imponerande flexibilitet har
One blivit en Sailfishlegend och varit en tävlingsdräkt i toppklass de senaste elva åren.
Ett bra träningsläger, påhejande åskådare, ett nytt personbästa. Det är många faktorer
som spelar in som kan ge din prestation en boost. Ibland även bokstavligen. Som
Sailfish One - en dräkt i världsklass som ger maximal flytkraft. One kännetecknas av
det unika Nano Aero Dome neoprenet med hexagonformade luftceller i bröst- och
lårpaneler för optimerat vattenläge. De förstorade Zero Resistance sidopanelerna
tillsammans med den nya underarmsdelen ger ökad rörelsefrihet och effektivitet. Den
ökade effektiviteten går hand i hand med komforten. Den mycket flexibla insidan i
Ultra Soft Stretch garanterar minimalt motstånd. Den nya lägre kragen bidrar även
den till förbättrad komfort, supermjuk mot huden säkerställer den att vatten inte kan
läcka in i dräkten. En av de mest bekväma dräkter en tävlingssimmare kan ha. Sailfish
One är en ideal tävlingsdräkt för alla som söker maximal flytkraft och flexibilitet.
Levereras i en vattentät ryggsäck i lättviktsmaterial. Tjocklek material: Arm-Axel : 1,5
mm Bröst : 4,5 mm Aerodome Lår : 4,5 mm Aerodome Underben: 2,5 - 3,0 mm
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G-RANGE

ULTIMATE IPS PLUS

Den nya G-Range kommer att övertyga och inspirera dig, inte bara genom sin
oförändrade simkänsla och extremt snabba tider utan också tack vara den nya
uttrycksfulla designen. En våtdräkt som visar vad den går för lika självklart på långa
distanser som i åtskilliga öppetvatten tävlingar. Unik flexibilitet, supertunn och med
enastående hydrodynamiska egenskaper, G-Range är gjord för starka simmare som
föredrar genuin vattenkänsla och ett neutralt vattenläge . Det högkvalitativa, extremt
flexibla Nano Space Cell 2-neoprenet ger i princip ingen vattenmotstånd tack vare det
lövtunna ytskiktet och garanterat idealt glid i vattnet. Zero-Resistance-paneler på
underarmarna, lika som på sailfish Ultimate IPS, ger praktiskt taget inget
6450:materialmotstånd när armen är i utsträckt läge. Panelerna på överarmen optimerar
(ord pris 7750:-)
glidegenskaperna på underarmen och ger en naturlig känsla i armtagen.
Innermaterialet Avevia Super Dry ger en mjuk och behaglig känsla mot huden och
detta mycket flexibla och vattenavstötande nylonet gör materialet extremt lätt även i
vått tillstånd och gör det lätt att ta av dräkten snabbt. Ergonomiskt designade paneler
i ljumskpartiet, ben- och höftpartiet för perfekt passform och extra höftstabilitet.
Sammanfattningsvis är G-Range en dräkt som kommer att övertyga och inspirera dig,
inte bara genom sin oförändrade simkänsla och extremt snabba tider utan också tack
vara den nya uttrycksfulla designen.
Helt nöjd efter att ha uppnått dina mål? No way. Inte om du vill hålla dig kvar på
toppen. Vi tenderar att konstant alltid vilja förbättra oss, oavsett om det gäller jobb
eller fritid. Den filosofin tillämpade sailfish på Ultimate IPS Plus och här tar man
kvalitet till en helt ny nivå! Denna dräkt innefattar inte bara allt man lärt sig genom
10 års utveckling av exceptionellt högkvalitativa våtdräkter. Den har också utvecklats
och testats av proffs. Vad gör den bättre än någonsin? Väldigt enkelt: upp till 20%
mer flytkraft! Detta gjordes möjligt tack vare tillägget av Nano Aerodome - ett unikt
7450:neopren med luftceller i höftpartiet, bröst- och nu även benpartiet, vilket ger mycket
(ord pris 9050:-)
flytkraft och ett ännu bättre vattenläge Vad mer kan sailfish Ultimate IPS Plus
erbjuda? Till exempel, högkvalitativt Nano Space Cell 2 neopren vilket ger flexibilitet
och en ideal hydrodynamik aldrig tidigare uppnått. Och såklart Avevia Super Dry
innermaterialet med minimal vattenabsorbering, en låg krage för bättre komfort, en
intelligent och perfekt balanserad mix av olika paneler som gör att Ultimate IPS Plus
anpassar sig efter kroppen som ett andra skinn. Sist men inte minst, en ny panel på
underarmen för optimerat vattenglid och en ännu bättre känsla i armtagen.
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