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A  Gear	  Tie  újrahasználható  gumírozott  kötözőinek  
rengeteg  felhasználási  módja  létezik.    

A  flexibilis,  színes  gumibevonattal  ellátott,  csúszásmentes  
kötözők  7  méretben  készülnek  (7.5cm-‐től  -‐  160  cm-‐ig)  és  
tökéletesen  megfelelnek  a  minket  körülvevő  rengeteg  
kábel  és  vezeték  rendezésére,  különféle  tárgyak  oldható  
kötözésére.    

Legközelebb,  ha  szeretné  kordában  tartani  az  otthoni  
vezetékeket  vagy  egyéb  felszereléseit  válassza  a  Gear	  Tie-‐t!

ÚJRAHASZNÁLHATÓ KÖTÖZŐ
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S-BINER STEEL
S-BINER PLASTIC

Rozsdamentes  acélból  
készült,  dupla  karabiner  5  
féle  méretben  (3-‐11  cm).  
Két  féle  színben  elérhető:  
fekete  és  színes.  
 
Kulcs,  vagy  egyéb  
kisebb  méretű  
tárgyak  viselésére,  
összekapcsolására  
ajánljuk.    

Műanyagból  készült,  dupla  
karabiner  6  féle  méretben  (3-‐26  
cm).  Több  féle  színben  elérhető.  
 
A  kisebb  méretű  karabinerek  főleg  
kulcs  vagy  egyéb  apró  tárgyak  
viselésére,  összekapcsolására  
ajánljuk.    
 
A  nagyobbak  pedig  gumiabroncsok,  
hosszabbító  kábelek  és  egyéb  nagy  
méretű  tárgyak  prakWkus  tárolására  
is  alkalmasak.
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KEYRACK
A  KeyRack  egy  karabiner  rögzítéses  kulcstartó,  amelyet  6  kicsi  
(Xpustól  függően  műanyag  vagy  fém)  ,  az  egyes  kulcsok  felakasztására  
alkalmas  karabinerrel  kínálunk.  Kocsikulcshoz  tökéletes  választás!  
 
A  karabineres  csatlakozásnak  köszönhetően  az  egyes  kulcsok  levétele  
gyors  és  egyszerű,  hasonlóan  az  egész  kulcscsomó  karabineres  
akasztójához.

Háromféle  kivitelben  kapható:  
KeyRack:  fém  kulcstartó  +  6  műanyag  karabiner    
KeyRack	  Steel:  fém  kulcstartó  +  6  fém  karabiner    
KeyRack	  Locker:  fém  kulcstartó  +  6  fémből  készült,  reteszelhető  karabiner  
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STEELIE AUTÓS SZETT
A  Steelie  autós  szett  két  speciális  komponenst  tartalmaz:  a  telefon  
hátlapjára  ragasztható  mágneses  talprészt  és  a  műszerfalra  vagy  
bármilyen  sima  felületre  ragasztható    fémgömböt.    

Az  erős  mágnesnek  köszönhetően  a  telefon  könnyen,  de  ugyanakkor  
stabil  módon  a  kívánt  pozícióba  állítható.

• A	  Steelie	  mágneses	  talp	  és	  a	  fémgömb	  megfelelően	  
erős	  rögzítéséről	  a	  3M®	  VHB®	  ragasztószalagja	  
gondoskodik	  	  

• A	  Steelie	  mágneses	  talprészben	  erős	  neodymium	  
mágnest	  használunk	  

• A	  Steelie	  autós	  szett	  tartalma:	  egy	  Steelie	  mágneses	  
talprész,	  egy	  műszerfal	  fémgömb,	  egy	  alkoholos	  
törlőkendő,	  3M®	  ragasztó	  matricák	   
és	  használati	  utasítás

CAMJAM
A  CamJam  nem  csak  egy  kötöző  gurtni  a  sok  közül,  a  felhasznált  
anyagok  minőségének  és  a  biztonsági  hevederzárnak  
köszönhetően  akár  300  kg  súlyú  tárgyak  (csónak,  fatörzsek  stb.)  
biztonságos  rögzítésére  is  alkalmas.  
 
A  gurtni  2.5  cm  széles,  erős  és  sűrű  szövésű  polipropilénből,  a  
hevederzár  pedig  cink  alumínium  ötvözetből  készül.  A  
hevederzár  kialakítása  olyan,  hogy  a  baleset  megelőzés  
érdekében  a  zár  oldása  fokozatosan,  a  terhelés  folyamatos  
csökkentésével  történhet.    
 
Háromféle  hosszméretben  kapható:  1.8m,  3.6m  és  5.5m.
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KNOTBONE
A  KnotBone  ránézésre  egy  karabineres  végződésekkel  elláto\  gumipók,  ez  
igaz,  de  ami  még  fontosabb  -‐  és  talán  elsőre  nem  látható  -‐  hogy  a  rugalmas  
gumiszár  hossza  változtatható.  A  KnotBone  ké^éle  kialakításban  (kör  
keresztmetszetű  és  lapos  gumiszár)  illetve  háromféle  méretben  kínáljuk:  
 
KnotBone	  Bungee	  #5:  kör  keresztmetszetű,  15  és  70  cm  közö\  állítható  
KnotBone	  Bungee	  #9:  kör  keresztmetszetű,  25  és  122  cm  közö\  állítható  
KnotBone	  Flat:  lapos  keresztmetszetű,  22  és  100  cm  közö\  állítható
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ZipLit
A  ZipLit  egy  a  cipzár  
nyelvére  akasztható  
pici  LED  fényforrás,  
amely  kiváló  
láthatóságot  biztosít  
viselője  részére.

SlapLit
Láthatósági  karpánt  
ledes  világítással.  Már  
messziről  is  jól  látható,  
villogó  és  folyamatos  
világítási  üzemmódok.

INKA MOBILE TOLL
Az  Inka  Mobile  toll  egyik  vége  karabinerben  végződik,  így  
kulcstartónkra,  vagy  akár  a  nadrág  övbujtatójára  is  tehetjük,  és  
bármikor  nálunk  lehet,  amikor  szükség  van  rá.  A  toll  tintapatronja  
túlnyomásos,  így  akár  fejjel  lefelé  és  extrém  hőmérsékleti  
körülmények  között  is  használható  -‐  víz  alatt  is.    

A  toll  sokoldalú  felhasználhatóságát  a  másik  végén  található,  az  
érintőképernyők  használatát  megkönnyítő  stylus  bővíti.
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A  fülhallgató  ma  már  szinte  
elengedhetetlen  tartozéka  a  
telefonoknak,  egy  baj  van  vele,  
amikor  éppen  nem  használjuk,  
akkor  útban  van  állandóan.    
 
A  CurvyMan  erre  a  problémára  
kínál  egyszerű  és  prakWkus  
megoldást.  A  fülhallgató  zsinórját  
egyszerűen  csak  feltekerjük  a  
CurvyMan-‐re,  a  két  végét  pedig  az  
alul  és  felül  található  nyílásokban  
rögzíthetjük.  
 
Az  egyszerűbb  hordhatóság  
kedvéért  a  CurvyMan-‐t  egy  
bárhová  felcsatlakoztatható  
karabinert  is  szereltünk.

ScreenSkate
A  ScreenSkate  mikrószálas  törlőkendő  
kis  méretének  és  karabineres  
csatlakozásának  köszönhetően  
állandóan  nálunk  lehet  -‐  akár  egy  
kulcstartón  felakasztva  -‐  így  bármikor  
kéznél  van,  amikor  meg  kell  törölni  a  
szemüvegünket,  vagy  a  
mobilkészülékünk  képernyőjét.

CurvyMan
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