
Du har valt en säkerhetsväst 
 godkänd enligt CE EN 13158 klass 3

 klassad enligt Beta 2009 

Ytterhöljet tvättas för hand med milt tvättmedel, låt dropptorka.

När det gäller västdelar - Tvätta inte i maskin eller torka med värme.

Västen är en mycket smidig och bekväm säkerhetsväst. Västens 
utformning i form och material innebär att Du kan hitta en väst som 
passar din kropp perfekt. Var mycket noga med att välja rätt storlek 

- se vidare baksida!

Lycka till!
www.hansbosport.se

Hansbo Sport    Adress: Box1180, 26925 Båstad    
Tel: +46(0)431-44 59 40     Fax: +46(0)431-36 14 18

Köp rätt väst

Var god och läs informationen nedan om vård, garanti och passform. 
Viktigt

Hästsport är en sport med inneboende risker. Användning av 
skyddsutrustning kommer inte att utesluta skador, men är gjord så att 

den minskar stränghet och frekvens av skador. Deltagande i sådana 
sporter innebär antagande av någon risk av allvarlig skada och även 
dödsfall. Målet av produkten är att minska riskerna till ett minimum.

Använd dessutom alltid hjälm när Du rider.

Varningar

Vård och rengöringsintruktioner

         Handtvätt                 Ej klorblekning         Ej strykning            Ej kemtvätt         Ej torktumling            
            

SUPRAFLEX



Slitstarkt yttertyg i 
smutsavvisande polyester.

Skyddande fyllning av 
PVC-material med 
ventilationshål. 

Kraftig kardborre vid axlar 
och bröstkorg.

De röda markeringarna skall 
ej synas, i de fall de gör det 
är detta tecken på att västen 
börjar att bli för liten, och en 
större storlek bör införskaffas.









En bra passform är när västen passar precis emot Din kropp. Hänför 
till ovanstående måttabell som är en allmän riktlinje så blir ditt val 

lättare. När storlekräckvidder delvis sammanfaller, bör de två 
närmaste storlekarna provas för att fastställa bästa passform.

- Längd / fastställs genom att mäta från basen av halsen 
till svanskotan.

- Midja / fastställs genom att mäta runt den smala delen av midjan, 
inte höfterna.

- Bröstkorg / Mät under armarna vid den bredaste delen 
av bröstkorgen. 

Allmän vård och 
passformsintruktioner

Hake och ögla fästen (kardborre):
Se till att hake och lugg är fria från ludd, smuts, hästhår eller andra främ-

mande partiklar som kan sänka dess kapacitet. 
Rengör regelbundet med en kardborre-borste.

Förvaring:
Förvara inte västen i direkt solljus under lång tid.

Utsätt inte västen för extrema temperaturer.
Förvara västen bara genom att lägga den eller hänga upp den.

Regelbunden inspektion:
Inspektera Din väst regelbundet för tecken på nötning eller fel på mate-
rialet. Om Du har fallit av hästen eller västen har fått en stöt, inspektera 

västern ordentligt för tecken på materialfel.
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Storleksguide
 (cm)                        A    B    C
 Bröst Midja             Midja-Midja
Barn
Small  58-64 52-58 57-64
Medium 65-71 59-65 64-71
Large      72-79 66-73 71-79
X-Large 76-82 69-75 75-82
Vuxen
Small 80-88 74-82 79-88
Medium 89-97 83-91 88-97
Large 98-107 92-101 97-107
X-Large 108-118 102-112 107-118

Passform och justeringar


