AQUAFORM DESIGN

Το πατρόν «Aquaform» είναι ειδική σχεδίαση της
ισοθερµικής στολής υγρού τύπου στην φόρµα «φυσική
θέση επιφανείας» και είναι απόλυτα προσαρµοσµένο
στην στάση* που έχει το σώµα του δύτη όταν βρίσκεται
στο νερό σε θέση χαλάρωσης

Που Χρησιµοποιείται:
Η σχεδίαση AQUAFORM έχει υψηλό κόστος εξέλιξης και παραγωγής όµως
εξασφαλίζει ασύγκριτη άνεση στον χρήστη.
Με αυτήν την σχεδίαση κατασκευάζονται η AGGUATO η XAOS η GOST η
σειρά των λείων HAWK καθώς και όλες οι ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ στολές της Αpnea
Τα Πλεονεκτήµατα
Τα πλεονεκτήµατα της σχεδίασης AQUAFORM® είναι πολλά και σηµαντικά
Σε θέση Χαλάρωσης
Εκµηδενίζει τις τάσεις του υλικού στο σώµα του δύτη και ποιο συγκεκριµένα
στον θώρακα στον αυχένα στις κλειδώσεις και στα άκρα. ∆ιευκολύνει την
χαλάρωση και προσφέρει απόλυτη άνεση στις αναπνευστικές κινήσεις.
∆ιευκολύνει και µεγιστοποιεί την εφαρµογή της στολής και αυξάνει την
θερµική προστασία.

Σε Κίνηση
Εκµηδενίζει τις τάσεις του υλικού στο σώµα του δύτη και
διευκολύνει την διατήρηση της χαλάρωσης του στην
επιφάνεια και υποβρυχίως.
Ελαχιστοποιεί τις τριβές του υλικού στις κλειδώσεις και
µειώνει τους ερεθισµούς.
Ελαχιστοποιεί την εισρόφηση νερού λόγω υποπίεσης που
δηµιουργείται από την κίνηση των άκρων και της κεφαλής
και αυξάνει την θερµική της προστασία.
Εκµηδενίζει τις τάσεις του υλικού στον θώρακα και
προσφέρει απόλυτη άνεση στις αναπνευστικές κινήσεις
καθώς ο δύτης κινείται στην επιφάνεια.
Το σακάκι σχεδιάζεται µε προφορµαρισµένη την θέση της
κεφαλής, µε αφαίρεση υλικού στο άνω τµήµα της πλάτης
και κλίση στον αυχένα.
Το στήθος και τα χέρια είναι επίσης σχεδιασµένα µε
προφορµαρισµένη θέση, µε κλίση στις συνδέσεις των
ώµων µε τα χέρια και στους αγκώνες.
Το σακάκι φτάνει έως το πλάι στους µηρούς χωρίς να εµποδίζει την κίνησή
τους.

Το παντελόνι φθάνει ως την µέση .
Είναι υψηλότερο πίσω καλύπτοντας την µέση
πάνω από τα νεφρά για καλύτερη θερµική
προστασία αυτής της περιοχής .
Εµπρός τελειώνει χαµηλά κάτω από το
διάφραγµα, διευκολύνοντας έτσι εντυπωσιακά
τις αναπνευστικές κινήσεις του δύτη.
Στις συνδέσεις µηρών µε τις κνήµες έχει
αφαιρεθεί υλικό και έχει δοθεί τέτοια κλίση στις
κλειδώσεις πίσω από το γόνατο ώστε να µην
παρουσιάζονται ενοχλητικές «δίπλες» και
ερεθισµοί στα επίµαχα σηµεία.
Στις λείες στολές ο καβάλος του παντελονιού
είναι ενισχυµένος µε LYCRA στα σηµεία που
τρίβεται µε την ουρά του σακακιού για να µην
υπάρχει πρόβληµα πρόωρης φθοράς της
στολής

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Το πατρόν Aquaform είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στην στάση που έχει ο
δύτης όταν βρίσκεται στο νερό σε θέση χαλάρωσης .
Έτσι είναι φυσική µια ελαφρώς «ασυνήθιστη» αίσθηση όταν προβάρεται µια
στολή σε σχεδίαση Aquaform έξω από το νερό.
AQUAFORM σήµα κατατεθέν.

