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UIMAPUVUT/UIMAHOUSUT
Vuonna 2015 HEADin mallistoa täydentävät korkealaatuiset kisauimapuvut.
Uusia malleja löytyy sekä eliittisarjalle että kilpauimareille. Ainutlaatuista HEADin
eliittimalleissa on se, että ne jakautuvat kahteen eri versioon (PRO ja VECTOR).
Molemmissa versioissa on parhaat kisaominaisuudet eri toteutuksilla, mikä varmistaa
parhaan mallin löytämisen juuri sinulle. Molemmat mallit ovat FINA-hyväksyttyjä.
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LIQUID FIRE PRO KNEE

LIQUID FIRE PRO

Mestaruussarjan PRO-mallissa on vahva
kompressio, ja se on ensisijaisesti tarkoitettu
sprinttimatkoille. Naisille puvun istuvuus on
tärkeää, minkä vuoksi on kisamallia löytyy
kahdenlaista: LF-PRO avoimella selällä ja
LF-PRO umpioselällä.

Mestaruussarjan PRO-mallissa on vahva
kompressio, ja se on ensisijaisesti tarkoitettu
sprinttimatkoille. Puku soveltuu hyvin suuren
lihasmassan kannatteluun.

LIQUID FIRE VECTOR KNEE

LIQUID FIRE VECTOR

HEADin eliittiuimari Steffen Deibler käyttää PROuimahousuja 50m ja 100m matkoilla.

VECTOR-mallissa ei ole yhtä vahva kompressio
kuin PRO-mallissa, joten se sopii paremmin
pidemmille uintimatkoille, 200 metristä
ylöspäin. Puvun suunnittelussa on huomioitu
käyttömukavuus, jota arvostetaan niin
eliitti- kuin kilpasarjassa.

VECTOR-mallissa ei ole yhtä vahva
kompressio kuin PRO-mallissa, joten se sopii
paremmin pidemmille uintimatkoille, 200
metristä ylöspäin. Puvun suunnittelussa on
huomioitu käyttömukavuus, jota arvostetaan
niin eliitti- kuin kilpasarjassa.
HEADin eliittiuimarit Markus Deibler ja Jan Philip Glania
käyttävät PRO-mallia 50m ja 100m matkoilla, ja VEKTORmallia 200 metrillä.

LIQUID POWER KNEE

LIQUID POWER JAMMERS

Laadukas malli on suunniteltu aloitteleville
kilpauimareille, jotka eivät vielä kisaa
eliittisarjassa. Puvussa on hyvä kisapuvun
tuntu samalla kun se tuntuu mukavalta päällä.

Laadukas malli on suunniteltu aloitteleville
kilpauimareille, jotka eivät vielä kisaa
eliittisarjassa. Uimahousuissa on hyvä
kisapuvun tuntu samalla kun se tuntuu
mukavalta päällä.

UIMALAKIT

UIMALASIT

Kaikki kisauimalakit ovat FINA-hyväksyttyjä ja voit valita
lakin useista väreistä.

HEADillä on laaja valikoima uimalaseja, joista kaikki kisamallit
ovat FINA-hyväksyttyjä ja suunniteltu täyttämään myös
vaativan kisaeliitin tarpeet. Uimalasimalleja löytyy erilaisilla
linsseillä.

3D RACING CAP

FINA-hyväksytty kisauimalakki on
paksumpaa silikonia. Se on suunniteltu
siten, että lakissa on optimaalinen
istuvuus ja maksimaalinen hydrodynamiikka.

TIGER RACE

Edistykselliset kilpailulasit on suunniteltu tarjoamaan
maksimaalinen näkökenttä ja suuri mukavuus.

STEALTH

Kilpailulasit, joissa maksimaalinen hydrodynamiikka.
Pehmeä silikoni silmien ympärillä tuo käyttöön
lisämukavuutta.

ULTIMATE MIRRORED
SILICONE MOULDED CAP

FINA-hyväksytyssä silikonilakissa on
optimaalinen muotoilu mukavuutta
unohtamatta.

Pienet linssit, joissa vähän ilmatilaa. Ohut silikonikerros silmien ympärillä tuo lisämukavuutta.

SWEDISH TPR

Klassiset ruotsalaismallin lasit. Matalan profiilin eli
pienen ilmatilan lasit pehmeällä kumipinnoitteella,
joka lisää käyttömukavuutta.
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