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PS330 - XTREME

KUVAUS
PS330 Xtreme on Typhoonin kuivapukujen lippulaiva. 
Puvussa on käytetty edistyksellistä teknologiaa ja se on 
yksityiskohtiaan myöten luokkansa huippua. 3D huppu, 
irrotettava fleecevuorattu Offshore kaulus ja parannettu 
vyötärövetoketju tekevät tästä puvusta uskomattoman 
mukavan käytössä ja ominaisuuksiltaan lyömättömän.

OMINAISUUDET
• TX4 hengittävä 4-kerros kalvo
• Cordura vahvikkeet kaikissa kovan kulutuksen kohdissa
• Polvissa Cordura vahvistetut taskut polvipehmikkeille
• Pukeutumista helpottava vyötärövetoketju
• Sepalusvetoketju suojaläpällä
• Sisäpuoliset säädettävät ja joustavat olkaimet
• Muotoon leikatut hihat ja lahkeet tekevät puvusta hyvin istuvan
• Vetoketjulla irrotettava fleecevuorattu Offshore kaulus
• Kauluksessa 3D-muotoiltu huomiovärinen säädettävä
  huppu roiskelipalla
• Tuplavyötärö
• Heijastimet hihansuissa sekä hupussa
• Yhteensopiva pelastusliivien kanssa
• Kiinteät, extra pitkät TX4 sukat mahdollistavat omien
  jalkineiden / talvijalkineiden käytön kelin mukaan
• GlideSkin kaula- ja rannemansetit suunniteltu erityisesti
  suolaisen veden käyttöä varten
• 6 taskua ja irrotettava fleecevuorattu käsienlämmittelytasku
• Säilytys- / kantokassi, joka aukeaa pukeutumisalustaksi

1+2 VUODEN VESITIIVEYS-TAKUU*

KUIVAPUKU

Malli  Koko Pituus        Rinnanympärys   Ovh
TYP-PS330-M M 178cm       102cm       1169,00
TYP-PS330-L L 188cm       112cm       1169,00
TYP-PS330-XL XL 193cm       117cm       1169,00
TYP-PS330-XXL XXL 198cm       122cm       1169,00

VYÖTÄRÖVETOKETJU MUOVINEN VETOKETJU NEOPREENIMANSETIT TX4 SUKAT
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MAX B

KUVAUS
Typhoonin klassinen, edestä aukaistava MAX B kuivapuku. 
Tämä kuivapuku on täynnä hyvin suunniteltuja ja toimivia 
ratkaisuja, kuten myrskykaulus, reisitasku sekä muovinen 
Aquaseal vetoketju.

OMINAISUUDET
• TX4 hengittävä 4-kerros kalvo
• Cordura vahvikkeet kaikissa kovan kulutuksen kohdissa
• Polvissa Cordura vahvistetut taskut polvipehmikkeille
• Suojaava fleecevuorattu offshore kaulus
• Sisäpuoliset säädettävät ja joustavat olkaimet
• Sepalusvetoketju suojaläpällä
• Joustava vyötärö
• Edessä poikittainen päävetoketju
• GlideSkin neopreeni kaula- ja rannemansetit
• Muotoon leikatut hihat ja lahkeet tekevät puvusta hyvin istuvan
• Reisitasku esim. kartalle
• Kiinteät TX4 sukat mahdollistavat omien
  jalkineiden / talvijalkineiden käytön kelin mukaan
• Säilytys- / kantokassi, joka aukeaa pukeutumisalustaksi

1+2 VUODEN VESITIIVEYS-TAKUU*

KUIVAPUKU

Malli  Koko Pituus        Rinnanympärys   Ovh
TYP-MAXB-M M 178cm       102cm       799,00
TYP-MAXB-L L 188cm       112cm       799,00
TYP-MAXB-XL XL 193cm       117cm       799,00
TYP-MAXB-XXL XXL 198cm       122cm       799,00

VETOKETJU EDESSÄ MUOVINEN VETOKETJU NEOPREENIMANSETIT TX4 SUKAT
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OPM International Oy
Niinistönkatu 1, 05800 Hyvinkää

puh 09-2790460
fax 09-27904646

info@opm.fi 

ILMAINEN 3 Vuoden vesitiiveys-takuu kaikille Typhoon puvuille
Hae ilmainen jatko-takuu seuraavasta linkistä: www.typhoon-int.co.uk/warranty-submission/ *

*Typhoon kuivapukujen normaali- tehdastakuu on yksi (1) vuosi, joka kattaa materiaaleista ja valmistuksesta johtuvia virheitä, lukuun ottamatta 
neopreeni- ja lateksikaulusta/mansettia sekä ranteen ja nilkan mansetteja/sukkia. Saadaksesi ylimääräisen kahden (2) vuoden takuun, sinun on 

rekisteröitävä tuote välittömästi yllä olevan linkin avulla. Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa ja alun perin ostettujen tuotteiden alkuperäistä 
laatua. Me vastaamme työn laadusta, materiaaleista ja paluukuljetuksesta ostajalle. Takuu ei kata väärinkäytösten tai ilmeisen laiminlyönnin takia joh-
tuvia vahinkoja kuten tuotteen virheellistä säilyttämistä, välillisiä vahinkoja, tahattomia vahinkoja tai henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja. 

Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Takuuasioissa ole yhteydessä valtuutettuun jälleenmyyntipisteeseen tai suoraan maahantuojaan: OPM International Oy


