
Neitepleiší návleky ffi
l' YehíáLe nennrennuirh návleků na

I \ tretry od značky BBB sýá osmero
modelů' v cenovém rozpětí od pětistovlry
až po téměř jedenáct set korun. Nejdražší
provedení BBB Arctic Duty má proti sým
sourozencům jednoznačné určení, jde
o model navržený do nejnáročnějších
podmínek.

ZáMadem je 4mm silný neopren,
kteý je navenek ve dvojím provede-
ní na vnitřní a vněiší straně návleku.
Vnitřní strana má klasiclý neopre.
noý whled, což platí i pro partie
nártu, vnější partie přes kotník
pak nese pogumovanou úpravu
Sharliskin. V kriticlrych mis-
tech jsou jednotlive panely
lcomě standardně lepe-
ných vodotěsných švů
ještě pojištěny proši-
tím. Zapomeňme
na jednoduché
provedení, zná.
mé z levnějších
návleků sešiých
ze dvou bočních ďlů středoým švem
na nártu. Árctic Duty mají 3D warování,
kdy je na nártu a špičce samostatný panel,
kdďto boky se napojují ů před kotníky.

Jakékoliv nepříjemné stahování nártu při
ohybu v kotníku zde není cítit, návleky tak
perfektně kopírují war treter a hlavně se ve.
lice snadno nazouvají. Zip na patní ěísti je
podložený pruhem neoprenu a nahoře jiš.
těný p:ískem na suc$ zip. Chválíme svislé
reflexní pruhy na obou stranách zipu a také
pohodlný lem kolem l}fuka. To hlavní pro

nepříznive počasí je ale nadměrná odolnost
materiálu na špičce' patě a kolem podráž-
ky. Silná vrstva gumy chrání neopren proti
ošlapání jak na patě až k zipu, tak na špičce,
kde je navíc ýrazně přetůená až na horní

stranu návleku' takže
špička je wrchu chráněna téměř dvoj.

násobnou tloušékou materiáIu. Prošlapání
je tedy jev, jehož se uživatel nemusí tolik
obávat, spojovací pásek přes podrážku je
totiž také pogumovaný a ještě chráněný na-

lepeným extra proužkem gumy. Odolnosti
tedy bylo podřízeno téměř vše.

Návleky velikostně přesně odpovídají
značenl takže dokonale sedí na tretrách,
aniž by byl jezdec přijejich nazouv:íní nu.
cen, krorně užší a nižší špičky' použít někde
více síly. Střih dokonale kopíruje war obu-
vi, takže nikde netáhne a newírá, naopak
je velice komfortní a i přes lytko perfektně
padne. V teplotách pod nulou byla ochrana
díky tloušéce materiálu maximální a nad

kotníky nezatékalo. I chůze ve sněhu
ukázala perfektní zajištění na tretrách,

takže se materiál neohrnoval přes
špičku a díky silné gumě

nedošlo k ieho znatel-
nému poškození'

Středov'y' p:ísek
pod podrríž-
kou kvůli
šířce napo.

věděl spíše
o si|niční orien.

taci návleků, protože
ten přece jen do kontakru s terénem přišel,
ale to je obecně problém návleků v terénu.

Jeďný chlad během jízdy přišel od po&íž-
ky a lehce i přes špičku' kde to prostě letni
tretry nemají, lrromě termovložek' jak eli.
minovat.

Kdo trénuje v zimě v -jakémkoliv maras-
tu a chce návleky s ýbornou termoizolací
a warem perfektně kopírujícím tretru' isou
pro něho fucric Dury iasnou volbou. 
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A střih. izo|ace, ochrana .l těsněiší
lJ boků, provedení V špička
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