Warszawa, luty 2017

Działaj z głową, czyli JAK WYBRAĆ KASK?
W Polsce używanie kasków przez narciarzy i snowboardzistów jest obowiązkowe dla dzieci poniżej 16. roku
życia. Jednak o bezpieczeństwo na stoku powinien zadbać każdy, niezależnie od wieku. W razie wypadku kask
zmniejsza ryzyko urazu czaszki o ponad 30%. Dlatego jego noszenie jest niezwykle ważne podczas jazdy na
nartach czy snowboardzie i pozwala zarówno małym, jak i dużym sportowcom czuć się pewnie w czasie
zimowych szaleństw.
Kask wybieramy uwzględniając 3 ważne kryteria: rozmiar, komfort oraz przewiewność. Coraz większe znaczenie ma również
jego design, który zapewni modny wygląd i uzupełnienie zimowej stylizacji. Jak dobrać odpowiedni dla siebie kask?
Przeczytajcie porady sieci sklepów sportowych Decathlon, które z pewnością ułatwią Wam to zadanie!
Rozmiar
Tylko doskonale trzymający głowę kask spełnia swoją funkcję. Jeśli jest za duży, nie chroni nas wystarczająco, zaś kiedy jest
zbyt ciasny, przeszkadza w uprawianiu sportów zimowych. Pierwszym krokiem podczas wybierania kasku jest zmierzenie
obwodu głowy. Miarką (centymetrem) mierzymy obwód nad uszami oraz brwiami.
Rozmiary mogą różnić się w zależności od producenta, ale zazwyczaj są następujące:
o 51-52 cm: XXS
Wskazówka Decathlon:
o 53-54 cm: XS
Po każdym poważnym wstrząsie
o 55-56 cm: S
lub upadku kask musi zostać
o 57-58 cm: M
bezwzględnie wymieniony.
o 59-60 cm: L
Zalecana jest wymiana kasku
co 3 lata.
o 60-61 cm: XL
Komfort
Kaski Wed’ze, zaprojektowane z myślą o nartach oraz snowboardzie, działają w oparciu o innowacyjne technologie, które
pozwalają łączyć efektywność z lekkością. Dzięki temu zapewniają maksymalną ochronę oraz całkowitą swobodę ruchu.
Zastosowana w nich sprężona termicznie pianka wewnętrzna dopasowuje się do każdego kształtu głowy. Natomiast
sztywna zewnętrzna skorupa ochronna minimalizuje wstrząsy przy uderzeniach. Wszystko to ma na celu zapewnienie
komfortu oraz bezpieczeństwa, nie zapominając oczywiście o lekkości.
Dostępne są dwa rodzaje kasków:
o Klasyczne, składające się z 2 warstw: sztywnej skorupy ochronnej, zabezpieczającej przed ostrymi przedmiotami,
oraz pochłaniającej wstrząsy podszewki.
o In Mold, które łączą skorupę zewnętrzną oraz element amortyzujący wstrząsy w jedną skorupę. Dzięki temu są one
lżejsze.
Przewiewność kasku
Wzmożony wysiłek fizyczny może doprowadzić do intensywnego pocenia się skóry głowy. Niektóre kaski mają otwory
wentylacyjne oraz regulowane systemy wentylacyjne, które umożliwiają unormowanie temperatury oraz redukcję wilgoci
w kasku. Jeśli chcemy zapobiec przedostawaniu się do kasku zimnego powietrza, musimy zwrócić uwagę, aby między nim
a goglami nie było przerwy. Dlatego podczas wybierania kasku warto założyć gogle i przymierzyć cały zestaw w celu
sprawdzenia, czy elementy do siebie pasują. Istnieją różne rodzaje wentylacji, z systemem regulacji lub bez niej:
o Air Cooling System: 6 otworów wentylacyjnych dla stałej wentylacji.
o Air Block: 10 lub 12 otworów wentylacyjnych dla maksymalnej wentylacji. Możliwość zablokowania otworów
wentylacyjnych.
o Active Air Cooling System: zapewnia odpowiednią regulację wentylacji.
Wskazówka Decathlon:
Pod kaskiem nie trzeba nosić
czapki, ponieważ sam kask
zapewnia wystarczające ciepło.

Wskazówka Decathlon:
Jeśli pianki w kasku są wyjmowane, można je wyprać w pralce w 30°C. Jeśli nie, należy na chwilę zanurzyć kask w ciepłej
wodzie z szamponem. Po wyczyszczeniu i opłukaniu należy go przetrzeć ręcznikiem i pozostawić do wyschnięcia na świeżym
powietrzu. Kask będzie jak nowy!
Styl
Jeszcze kilka lat temu narciarze częściej wybierali czapkę niż kask. Obecnie to ten drugi element coraz częściej stanowi
uzupełnienie zimowej stylizacji. Nowoczesne kaski dostępne w Decathlonie to owoc niezwykłej pracy stylistów designerskie, o prostych i opływowych kształtach, w ciekawych kolorach połączonych z grafikami. Wszystko
zaprojektowane z myślą o możliwości personalizacji sprzętu oraz zapewnienia wyjątkowego wyglądu na stoku!
Polecane kaski dla dorosłych:

Kask z szybką.
Cena: 349,99 zł

Kask do freestylu.
Cena: 139,99 zł

Kask z systemem
regulowania obwodu.
Cena: 149,99 zł

Polecane kaski dla dzieci:

Kask z systemem
regulowania obwodu.
Cena: 49,99 zł

Kask ze sztywnymi
nausznikami.
Cena: 99,99 zł

Kask z systemem MIPS –
podwyższona odporność
na uderzenia.
Cena: 299,99 zł

***
Kontakt dla mediów
Daria Kamińska, kom. 668 691 905, e-mail: daria.kaminska@decathlon.com
Ewelina Sobczyk, kom. 575 800 875, e-mail: ewelina.sobczyk@kuzniapr.pl
Informacje o firmie Decathlon
Decathlon to międzynarodowy producent i dystrybutor odzieży oraz sprzętu sportowego. Misją Decathlonu jest umożliwianie jak największej liczbie ludzi
czerpania radości i korzyści płynących z uprawiania sportu. Firma robi to poprzez nieustanną pracę nad obniżaniem cen. Decathlon pragnie, aby każdy mógł
sobie pozwolić na zakup sprzętu i odzieży sportowej, niezależnie od zasobności portfela czy miejsca zamieszkania. Swoje założenie: „Sport dla wszystkich –
wszystko dla sportu” realizuje w Polsce, oferując swoje artykuły w 45 sklepach stacjonarnych i w sklepie online.
Decathlon sprzedaje produkty znanych sportowych marek, ale przede wszystkim marek własnych, zwanych Markami-Pasjami (m.in. Artengo, Domyos,
Fouganza, Kalenji, Nabaiji, Quechua, Tribord, Wed’ze), które są dostępne wyłącznie w sklepach Decathlon. W swoich punktach sprzedaży stara się stworzyć

klientom optymalne warunki do dokonywania sportowych zakupów, takie jak: możliwość swobodnego testowania produktów, odpowiednia obsługa,
kompetencje i sportowa pasja pracowników, najniższe ceny oraz szeroki zakres usług, np.: serwis rowerowy czy narciarski, personalizacja produktów (np.
termonadruki) czy możliwość zakupu kart podarunkowych.

