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Magyarországon forgalmazza az INNOPROJECT KFT.

A STRONG ARM egy újdonság, mely
különféle helyzetekben védekezési és aktív
technikákkal használható.
Most elo”ször ruha alá rejtett alkarvédo”
segítségével háríthatjuk a botokkal, gumibotokkal mért kemény ütéseket, a sérülés
legkisebb veszélye nélkül. A feltartóztatási
helyzetek egyszeru”en kezelheto”k a STRONG
ARM alkarvédo”vel.
A vágásálló típussal sokkal egyszeru”bben
és biztonságosabban elháríthatjuk a késes
támadásokat. BIZTONSÁGBAN ÉREZHETI
MAGÁT.
A STRONG ARM két típusa rendelheto”:
• Standard – egy hárító rúddal
• Heavy Duty – ero”s igénybevételre két hárító
rúdbetéttel
Mindkét típus rendelheto” tu”- és vágásálló
kialakítással, vagy anélkül.
(A méretek közti különbség a tépo”zár szíjának
hosszában nyilvánul meg.)
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Ideje változtatni a
védekezési technikán?
• Kiváló segítséget és védelmet nyújt a botokkal,
gumibotokkal és más kézben tartott fegyverekkel
mért ütések elhárításánál.
• A támadó meglepo
”dése helyzeti elo
”nyhöz juttatja
az alkarvédo” viselo”jét.
• Teljesen rejtett, így nem látható ing vagy zakó
alatt viselve.
• Az alkarvédo
”vel történo
” védekezés begyakorlása
gyors és egyszeru”.
• Hosszan tartó viselete is kényelmes.
• A vágásálló típusok késes vagy más éles fegyveres
támadás elhárításához használhatók.

A STRONG ARM felbecsülhetetlenül
értékes segítség:
• Gyanúsítottak felügyeleténél,
és letartóztatásánál
• Önvédelemnél
• VIP védelemnél
• Közelharcnál
STRONG ARM alkarvédo”t úgy terveztük,
hogy aktív segítséget nyújtson a gyanúsítottak
felügyeleténél/letartóztatásánál.
Tömegoszlatásnál használata nem helyettesítheti
a speciális alkar/könyök védo”t.
STRONG ARM alkarvédo”t kizárólag kiképzett emberek használhatják, akik
rendo”rség, katonaság, vagy személyi biztonsági cég által szervezett, és jóváhagyott
kiképzésen vettek részt. Az Ulnar Press Group (UPS) is szervez ilyen tréningeket.
Sem a C.P.E. sem az UPS nem vállal felelo”sséget a STRONG ARM használata
következtében bekövetkezett sérülésért, vagy halálesetért.
Forgalmazó:

Männikkötie 1
14300 RENKO
FINLAND

Budapest 1055, Falk Miksa u. 10.
Tel.:
+36 1 269 0029
+36 20 470 4615
Fax:
+36 1 318 6494
E-mail:
info@innoproject.hu
sziraky@saunalahti.fi
www.innoproject.hu

