
Hokejová ochranná výstroj  

chránič ramien, lakťov, holení, krku, zápästia 

Použitie: Tieto chrániče sú určené na použitie pre ľadový hokej a hokej na kolieskových 

korčuliach (in-line hokej). 

 

Výber správnej veľkosti: Vyberte si takú výstroj, ktorá najlepšie prilieha k Vášmu telu a 

ktorá najlepšie vyhovuje Vášmu štýlu hry. 

 

Upevnenie ramien: nasaďte si chránič na chránenú časť tela a utiahnite všetky upevňovacie 

pásky tak, aby pevne držali behom celej doby použitia. 

 

Upevnenie lakťov: nasaďte si chránič na chránenú časť tela a utiahnite všetky upevňovacie 

pásky tak, aby pevne držali behom celej doby použitia.  

Upevnenie holení: umiestnite chránič na nohu tak, aby vnútorná výstelka kolenného chrániča 

priliehala na stred kolena. Zafixujte chránič v tejto polohe k tomu určenými páskami tak, že 

ich obopnete v širšej časti pod kolenom a v lýtkovej časti. Pri nedostatočnom uchytení týchto 

pásiek použite iné, k tomu určené prídavné pásky. 

 

Upevnenie chrániča krku: použitie chrániča krku je povinné pre hráčov mladších ako  18 

rokov. Výrobok znižuje riziko porezania krku, nie jeho narazeniu. 

 

Upevnenie chrániča zápästia: chránič znižuje riziko zranenia zápästia, seknutím hokejky 

alebo nárazom. 

 

Ošetrovanie: Ochrannú výstroj po použití vysušte v blízkosti vyhrievacieho telesa, nie však 

v priamom kontakte s ním. Neperte, k čisteniu používajte neagresívne čistiace prostriedky. 

Hokejová ochranná výstroj  

hokejové rukavice, hokejové nohavice 

Tento chránič je určený na použitie pre ľadový hokej, hokejbal a hokej na kolieskových 

korčuliach (in.line) hokej. 

 

Výber správnej veľkosti: Vyberte si takú výstroj, ktorá najlepšie prilieha k Vášmu telu a 

ktorá najlepšie vyhovuje Vášmu štýlu hry. 

 

Ošetrenie rukavíc: Hornú časť rukavíc a dlane po každom použití vysušte v blízkosti 

hrejúceho telesa, nie však v priamom kontakte s ním. Dlane pravidelne ošetrujte po vysušení 

nanesením vhodného krému, prípadne použite spray na ošetrenie kože. Neperte, k čisteniu 

používajte neagresívne čistiace prostriedky a vlažnú vodu pri maximálnej teplote 30°C.  

 

 



Ošetrovanie rukavíc (PUkoža): Hornú časť rukavíc a dlane po každom použití vysušte 

v blízkosti hrejúceho telesa, nie však v priamom kontakte s ním. Dlane pravidelne ošetrujte po 

vysušení nanesením vhodného krému, prípadne použite spray na ošetrenie kože. Neperte, 

k čisteniu používajte neagresívne čistiace prostriedky a vlažnú vodu pri maximálnej teplote 

30°C.  

Ošetrovanie nohavíc: vrch nohavíc a vnútornú časť po každom použití vysušte v blízkosti 

vyhrievacieho telesa, nie však v priamom kontakte s ním. Neperte, na čistenie nohavíc 

používajte jemný mydlový roztok, pričom sa vyvarujte čisteniu kovových zipsov. 

Ošetrenie in-line nohavíc: vrch nohavíc a vnútornú časť po každom použití vysušte 

v blízkosti vyhrievacieho telesa, nie však v priamom kontakte s ním. Nohavice s chráničmi je 

možné vyčistiť, prípadne očistiť praním. Pred praním je vhodné vybrať plastové chrániče, ale 

len v prípade keď to daný model nohavíc umožňuje. K čisteniu používajte neagresívne 

čistiace prostriedky, perte vo vlažnej vode pri maximálnej teplote 30°C. 

Doplnky 

suspenzor, podväzkový pás, traky 

Použitie: Tieto chrániče sú určené na použitie pre ľadový hokej a hokej na kolieskových 

korčuliach (in-line hokej). 

 

Výber správnej veľkosti: Vyberte si takú výstroj, ktorá najlepšie prilieha k Vášmu telu a 

ktorá najlepšie vyhovuje Vášmu štýlu hry. 

 

Ošetrenie suspenozora, podväzkového pásu: pri praní je nutné odopnúť kovové a plastové 

časti, používajte jemný mydlový roztok pri maximálnej teplote vody 30°C. 

 

Všeobecné záručné podmienky: 

Záručná doba na uvedený výrobok je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na mechanické 

poškodenie, poškodenie úmyselné alebo neúmyselné, nešťastnou náhodou, nárazom alebo 

preseknutím. Za chybu sa nedá považovať zmenu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej 

doby v dôsledku jeho mechanického a nešetrného zaobchádzania s výrobkom, taktiež aj 

v dôsledku prirodzeného opotrebovania materiálu výrobku. 

Upozornenie: Vzhľadom k charakteru použitia uvedeného výrobku je zrejmé, že pri hre 

dochádza k mnohým rizikám vedúcim k následnému mechanickému poškodeniu. Poškodenia 

týmto spôsobom sa nepovažujú za vadu výrobku. Pri výbere výrobku odpovedajúcemu 

Vášmu spôsobu hry resp. korčuľovania sa poraďte s predajcom. 

 


