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Blazine se ločijo v 4 sklope uporabnosti:

- Lahke športne blazine
- Blazina za doskoke
- Mehke blazine
- Polivalentne blazine

Zelo lahke športne blazine imajo izvrstne lasnosti polnila (obstojnost). Spodnji (protidrsni sloj) zagotavlja varno vadbo - blazine se
med uporabo ne premikajo po podlagi.Vrhnji sloj (prevleka) je izdelan iz 100% PES atraktivnih barv, trpežnega materiala in ne vsebuje toksičnih
snovi (ftalatov). Blazina je sestavljena iz dveh delov (zgornjega z prevleko in zadrgo ter polnila, ki ga je možno menjati).

Za vse blazine je določena kritična višina padca (HIC), ki določa stopnjo nevarnosti za poškodbe po standardu 
SIST EN 1177. Vse blazine ustrezajo zahtevam standarda ali normativa po SIST EN 12503. Vse vrste blazin se uporabljajo pri šolski 
športni vzgoji, vadbi različnih gimnastičnih prvin v športnih društvih in klubih ter za postavitev okrog orodij za varnost vadečih. Zaradi 
svojih značilnosti so lahke primerne tako za domačo uporabo kot tudi za vrtce.

Zelena (RAL: 6001) Rdeča (RAL: 3001) Rumena (RAL:1204) Modra (RAL: 5029)
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LAHKE BLAZINE ZA VADBO OSNOVNIH ELEMENTOV IN PRVIN

Dimenzije, teža:
200 x 125 x 6 cm - 8kg
200 x 100 x 6 cm - 6,5kg

Kritična višina padca HIC*: 2,30 m

Pokrivajo naslednja območja uporabe:

TIP 1 Blazina za izvajanje elementov brez skokov.
TIP 2 Blazina za izvajanje elementov s skoki.
TIP 3 Blazina za izvajanje elementov s skoki in doskoki.



BLAZINE
Osnovni podatki

Elan Inventa d.o.o.  /  Begunje 1 / SI-4275 Begunje na Gorenjskem  /  Slovenija
tel. +386(0)4 53 51 333  /  fax +386(0)4 53 51 107

e-mail infoinventa@elan.si  /  www.elan-inventa.com

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez obvestila  /  01/2016

LAHKE BLAZINE ZA VADBO OSNOVNIH ELEMENTOV IN PRVIN - blazine letvenika

Dimenzije, teža:
164 x 82 x 6 cm / letvenik šolski - teža 4,5 kg                              
164 x 62 x 4 cm / woodpecker, colibri - teža 4 kg             Dimenzije ostalih vrst blazin se izvede glede na velikost izdelka (naprimer letvenik za vrtec).

Kritična višina padca HIC*: 1,50 m

Pokrivajo naslednja območja uporabe:

TIP 1 Blazina za izvajanje elementov brez skokov.
TIP 2 Blazina za izvajanje elementov s skoki.
TIP 3 Blazina za izvajanje elementov s skoki in doskoki

Shranjevanje blazin:

Blazine se ob neuporabi na enostaven način (z ježki) shrani na letvenik
in služi kot zaščita pred nevarnimi naleti v letvenik.

.
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BLAZINA ZA DOSKOKE

Dimenzija, teža:
200 x 125 x 12 cm - 14kg

Kritična višina padca HIC*: ≥ 3,00 m

Pokriva naslednja območja uporabe:
TIP 4 Blazina za enostaven sestop z gimnastičnega orodja.
TIP 5 Blazina za kontrolirane doskoke.

Jedro blazine za doskoke je sestavljeno iz dveh slojev:        - spodnji sloj (mehkejši) omogoča varen pristanek
                                                                                        - zgornji sloj (trši) omogoča, da ohranimo položaj nog ob 
                                                                                          doskoku (blazina se ne preveč vdira)

MALA MEHKA BLAZINA ZA DOSKOKE 

ZA DOSKOKE Z GIMNASTIČNEGA ORODJA, S PROŽNE PONJAVE TER ZA POSTAVITEV OKROG VSEH OSTALIH IZDELKOV,
ZA VEČJO VARNOST PRI UPORABI.

Dimenzija, teža:
200 x 150 x 25 cm - 18,5kg

Kritična višina padca HIC*: ≥ 3,00 m

Blazina ima ročaje za lažje prenašanje.

Pokriva naslednja območja uporabe:

TIP 8 Blazina za ublažitev doskokov, padcev.
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VELIKA MEHKA BLAZINA 

ZA UPORABO PRI SKOKU V VIŠINO IN SKOKU S PALICO TUDI ZA NAPREDNE DOSKOKE Z MALE PROŽNE PONJAVE,
VAROVANJE POD PLEZALNO STENO.

Dimenzija, teža:
200 x 200 x 50 cm - 45kg

Kritična višina padca HIC*: ≥ 3,00 m

Blazina ima ročaje za lažje prenašanje.

Pokriva naslednja območja uporabe:

TIP 9 Blazina za uporabo pri skoku v višino - šola, treningi.
TIP 10 Blazina za uporabo pri skoku v višino - tekmovanja.
TIP 11 Blazina za uporabo pri skoku s palico.
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POLIVALENTNE BLAZINE

Komplet polivalentnih blazin sestavljajo: 2 osnovni blazini, 3 kvadri, 3 x po 2 klina in dva polvalja. S posebnimi trakovi (ježki) se blazine
lahko spajajo v poljubne oblike in se z lahkoto prenašajo. 
Polivalentne blazine se uporabljajo samostojno, v različnih kombinacijah ali skupaj z že obstoječo športno opremo.
Komplet polivalentnih blazin je namenjen predvsem uporabi za predšolsko vzgojo ter nižje razrede osnovne šole.

Certificirane so po ISO standardu. 

  1.) KVADER 4
  2.) KVADER 3
  3.) KVADER 2
  4.) ZAGOZDA 4a
  5.) ZAGOZDA 3a
  6.) ZAGOZDA 2a
  7.) ZAGOZDA 2b
  8.) ZAGOZDA 3b
  9.) ZAGOZDA 4b
10.) POLVALJ A
11.) POLVALJ B
12.) BLAZINA 250 x 100 x 6

Teža kompleta: 60kg
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DODATNA OPREMA:

Prevleke za blazine
Uporabljajo za spajanje več blazin v celoto pri izvajanju šolskega in tekmovalnega programa za vadbo gimnastičnih ter akrobatskih prvin.

Dimenzije, teža:
Velika prevleka: 400 x 200 x 30cm - 6,1kg
Mala prevleka: 300 x 200 x 20cm - 5,5kg

Tisk na blazine

Možnost tiskanja raznih napisov, logotipov na blazine. 

Prevozni voziček za blazine
Namenjen je shranjevanju in prevozu vseh vrst blazin. Priporoča se za uporabo predvsem malih mehkih, doskočnih in osnovnih blazin.
Izdelan je iz kakovostne kovinske konstrukcije, ki je zaščitena z obstojno barvo. Ima vgrajena vrtljiva kolesa za enostavno potiskanje.

Dimenzije, nosilnost:
200x110cm - 250kg
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