


MÅTTABELL BALLISTIC FLEX FIT WOMAN / BALLISTIC VEST UNISEX 

MÅTTABELL BALLISTIC VEST CHAMPION JUNIOR / BALLISTIC VEST JUNIOR   



FÖRBÄTTRAD SÄKERHET -                                                                                  

UTAN ATT KOMPROMISSA MED FÖLJSAMHETEN! 

På grund av perforering                       

runt hela västen 

Dubbelt foam gör att passformen blir    

optimal för ryggraden. Kroppsvärmen gör  

att den formar sig perfekt efter ryggen 

Med en speciell lager på lager teknik 

justeras vidden automatiskt 

Garanterar ett extremt flexibelt                            

ryggskydd som ger en obegränsad                           

rörelsefrihet 





 

 BALLISTIC VEST 

Ballistic Vest Unisex 

 

Lättviktsväst med ryggskydd, skyddsplattor i  

sidor och fram.                                                                

Unisexmodell/Herr med dragkedja fram.  

Passar att använda under jackan på grund av 

sin lätta och smidiga konstruktion. Perfekt för 

ryttare som vill ha skydd vid träning och fritids-

ridning. Den säkraste och mest tillförlitliga rygg-

skyddande västen på marknaden. Skyddsplattor 

på framsida och sidor av västen. Vändbar.                         

Fantastisk passform och komfort med mjukt och 

flexibelt foam system. Andasfunktion.                              

När västen värms upp av kropps-värmen formar 

sig västen efter kroppen.                                                 

Lätt att sköta och tvätta. 

 

EN 1621-2 (motorcykel standard) Level 2 

 

Färg: Black/Yellow 

Storlekar: XXS - XXL 

 

Rek. pris:  2399: - 

Ballistic Vest Flex Fit Woman  

 

Ryggskydd med automatiskt justering av passformen!  

Lättviktsväst med dragkedja fram.                                                            

Skyddande lameller på sidan som flexar för bästa passform. 

Något tjockare plattor fram utan att kompromissa med               

följsamheten. Slimmad figursydd passform passande till 

kvinnor. Passar bra att använda under jackan på grund av 

sin lätta och smidiga konstruktion.                                                            

Perfekt för ryttare som vill ha skydd vid träning och                        

fritidsridning. Den säkraste och mest tillförlitliga ryggskydd-

ande västen på marknaden. 

Fantastisk passform och komfort med mjukt och flexibelt 

foam i materialet Ballistic med andasfunktion.                                         

När västen värms upp av kroppsvärmen formar den sig efter 

kroppen. Lätt att sköta och tvätta.                                                                                   

 

EN 1621-2 (motorcykel standard) Level 2 

 

Färg: Black/Coral, Black/Lyons Blue 

Storlekar: XXS - XL 

 

Rek. pris: 2399: - 

 

 

 



Ballistic Vest Junior 

 

Lättviktsväst med ryggskydd med dragkedja fram.              

Barnstorlekar och som är vändbar. 

Passar att använda under jackan på grund av sin lätta och  

smidiga konstruktion.                                                                         

Perfekt för ryttare som vill ha skydd vid träning och                          

fritidsridning.                                                                                      

Mindre skyddsplattor på framsida och sidor av västen.                       

Fantastisk passform och komfort med mjukt och flexibelt 

foam system.                                                                                            

Andasfunktion.  

När västen värms upp av kroppsvärmen formar sig västen  

efter kroppen.                                                                                             

Lätt att sköta och tvätta. 

 

EN 1621-2 (motorcykel standard) Level 1 

 

Färg: Black/Orange, Black/Lime, Black/Pink 

Storlekar: 116 - 152 

 

Rek. pris: 1199: - 



Ballistic Vest Champion Junior 
 

 

 

 

Helt ny Juniorväst i Level 2 med automatiskt justering av passformen på bredden!  

Lättviktsväst med ryggskydd, dragkedja fram.                                                                                                  

Tjockare skyddade lameller på sidan som flexar för bästa passform.                                                                     

Tjockare plattor fram utan att kompromissa med följsamheten.                                                                         

Passar bra att använda under jackan på grund av sin lätta och smidiga konstruktion.                                        

Perfekt för ryttare som vill ha skydd vid träning och fritidsridning.  

Den säkraste och mest tillförlitliga ryggskyddande västen på marknaden. 

Fantastisk passform och komfort med mjukt och flexibelt foam system. 

Lättviktsväst med andasfunktion.                                                                                                                             

När västen värms upp av kroppsvärmen formar den sig efter kroppen.                                                                      

Lätt att sköta och tvätta.  

 

EN 1621-2 (motorcykel standard) Level 2 

 

Färg: Black/Lyons Blue 

Storlekar: 116 - 152 

 

Rek. pris: 1699: - 

 

 BALLISTIC VEST 

 

 BALLISTIC VEST 



MÅTTABELL SAFETY VEST JUNIOR 

MÅTTABELL SAFETY VEST REGULAR FIT 

MÅTTABELL SAFETY VEST SLIM FIT 



OSLAGBAR I KOMFORT OCH SÄKERHET! 

Med en speciell lager på 

lager teknik justeras vidden 

automatiskt 

360 graders skydd med                 

automatisk justering i sidan 

5 lager foam gör att passformen blir    

optimal. Kroppsvärmen gör  att den 

formar sig perfekt efter  kroppen 

Västen har toppresultat för restkraft 

som överstiger de striktaste kraven 

Garanterar ett extrem flexibel väst 

som ger en obegränsad rörelsefrihet 



 

 SAFETY VEST 

Safety Vest Regular Fit 

Säkerhetsväst Regular Fit passande Dam och Herr.  

Designad för ryttare med höga krav på pass form  

och maximalt skydd. När dragkedjan stängts                    

justeras västens  vidd automatiskt genom lameller vid  

sidan och vid axlar. 360 graders skydd. Fantastisk  

passform och komfort med mjukt och flexibelt foam  

system. 5 lager med ergonomisk konstruktion gör att 

västen följer kroppens form. Perforering av varje lager 

gör att den har andasfunktion. När västen värms upp  

av kroppsvärmen formar västen sig efter perfekt            

kroppen. 

 

EN 13158:20029 - Level 3 

Färg:  Black 

Storlekar: S - XL 
 

Rek. Pris: 3099: - 

Safety Vest Regular Fit Junior 
 

Säkerhetsväst Junior passar junior. Designad för                        

ryttare med höga krav på passform och maximalt skydd.  

När dragkedjan  stängts justeras västens vidd                       

automatiskt genom lameller vid sidan och vid axlar.  

Fantastisk passform och komfort med mjukt och  

flexibelt foam system. 5 lager med ergonomisk  

konstruktion gör att västen följer kroppens form.  

Perforering av varje lager gör att den har andas- 

funktion. När västen värms upp av kroppsvärmen  

formar västen sig perfekt efter kroppen.  

360 graders skydd. 

 

EN 13158:20029 - Level 3 

Färg: Black 

Storlekar: 128 -164 

Rek. Pris: 2599: - 



 

Safety Vest Slim Fit 

 

Säkerhetsväst med dragkedja fram.                                                                                                                              

Slimmad passform passande till kvinnor.                               

Designad för ryttare med höga krav på passform och maximalt skydd.                                                                        

När dragkedjan stängts justeras västens vidd automatiskt genom lameller vid sidan och vid axlar.  

Fantastisk passform och komfort med mjukt och  flexibelt foam system.                                                                          

5 lager med ergonomisk konstruktion gör att västen följer kroppens form.                                                                

Perforering av varje lager gör att den har andasfunktion.                                                                                                     

När västen värms upp av kroppsvärmen formar västen sig perfekt efter kroppen.                                                     

360 graders skydd. 

 

EN 13158:20029 - Level 3 

 

Färg: Black 

Storlekar: XS - L 

 

Rek. Pris: 3099: -  
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