Basic Plus
Vyrobeno pro trénink
bojových sportů

Tatami je oboustranně
použitélné

Omyvatelné

je univerzálním produktem pro postojové bojové sporty, tak i trénink boje na zemi. Tento produkt
je jedním z nejvyhledávanějším od italské firmy Trocellen Progame. Tatami Basic Plus je lehké, velmi
snadno se instaluje a samotnou instalaci zvládnou dokonce i děti.
Tatami se spojuje pomocí puzzle-locks, zámkového spojení, které perfektně drží jednotlivé díly u sebe.
Tyto zámky jsou velmi trvanlivé a nevylamují se a díky technologii řezu - tzv. Water Jet Cutting - řezání
vodním paprskem, jsou zámky velmi pravidelně vyřezány a po instalaci tvoří kompaktní plochu bez
mezer.
Povrch tatami tvoří jedinečná struktura napodobující zvrásnění takové, jaké známe pouze u tradičních
rýžových tatami. Tento povrch zaručuje dokonalou protiskluzovou vrstvu. Pokud je tatami zcela nové,
povrch může způsobit drobné oděrky, nicméně postupem času se tatami mírně obrousí a je šetrný k
pokožce.
Tatami Progame se vyrábí z polyethylenové pěny, která je zdravotně nezávadná, neobsahuje ftaláty a ani
jiné škodlivé látky. Jelikož se tatami vyrábí v Evropě, podléhá jeho výroba přísným normám a kontrolám
evropské unie.
Tatami Progame se dá lehce omývat, nezpůsobuje žádné alergické reakce a je antibakteriální.
Vzhledem k jeho univerzálnosti, se tento výrobek používá napříč bojovými sporty a bojovými uměními
jako jsou karate, taekwon-do, kick-boxing, MMA, jiu-jitsu, krav-maga a jiné...

Nízká hmotnost
Water Jet Cutting
Přesné řezání zámků
vodním paprskem

Testováno, patentované
zámky - puzzle zámky

Použití

Složení

Rozměry

Váha 1 deska

Pro všechny úrovně

PE

1000x1000x30 mm

1,8 kg

Univerzální produkt pro
postojové bojové sporty, tak i
trénink boje na zemi. Vhodné
pro všechny výkonostní úrovně.

Zasíťovaná polyetylenová pěna s velmi vysokou
hustotou u vnějších vrstev a stejná pěna jen s nižší
pěnou uvnitř zvyšuje komfort tatami.

Barvy

Ražba

Okraje

Ochrana zdraví

Balení - 1 standardní paleta

1

EN 1177 HIC
Norma zranění hlavy

1050x1050x2300 mm

červená/šedá/modrá

Povrch se strukturou
tradičního rýžového
tatami

Každá deska tatami se
dodává s jedním kusem
okraje

Interní testování firmy Trocellen

