Wyposaż siebie i swojego kampera
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Produkty z serii Activeu łączy technika zamykania, która polega na spięciu uprzednio
zrolowanych krawędzi komory ładunkowej. System taki gwarantuje szybki dostęp do
wnętrza tak zamykanych toreb i plecaków, chroni także przed wodą i kurzem. Innymi słowy
– rozwiązanie idealne dla amatorów aktywnego wypoczynku, nie tylko sportów wodnych.
Drybag – suche worki Activeu
Idealne do przechowywania przedmiotów narażonych na wilgoć, kurz i zachlapania. Wykonane
z wytrzymałego, wodoodpornego materiału PVC 500D. Przy zamykaniu worka tworzy się poduszka
powietrzna, dzięki której w razie przypadkowego upuszczenia do wody torba unosi się na
powierzchni. W niektórych modelach znajdziemy kieszonkę zamykaną na wodoodporny zamek –
schowany tam telefon można obsługiwać dotykowo przez szybkę.
Plecak Activeu
Wygodny, praktyczny i pojemny wodoodporny plecak wyposażony w pojedynczą komorę i dodatkowe
kieszonki zewnętrzne, np. na butelki z napojami. Uchwyt zewnętrzny w postaci elastycznej linki
przydaje się do spinania z plecakiem dodatkowych przedmiotów. Zbyt szczelnemu przyleganiu do
pleców zapobiega wyprofilowany tył. Regulowane szelki są wygodne, z dodatkowymi klamrami
piersiowymi. Niewielka waga i pojemność (ok. 20 litrów) predysponują plecak do wykorzystania
podczas wędrówek pieszych i sportów wodnych.
Alarmy samochodowe Bloker

Przeznaczone do zabezpieczenia kamperów, samochodów osobowych i przyczep kempingowych.
Alarmy wyposażone są w czujniki wstrząsowe oraz czujniki ruchu. Chroniony pojazd sygnalizuje
próbę włamania dźwiękiem syreny. W przypadku samochodów odcięcie zapłonu uniemożliwia
uruchomienie bez rozbrojenia alarmu za pomocą pilota.
Alarmy dostępne są zarówno do samochodów z analogową instalacją elektryczną, jak i tych
wyposażonych w szynę CAN. W ofercie znalazły się również sterowniki centralnych zamków.
Czujniki parkowania oraz kamery cofania Stig
Urządzenia te wspomagają kierowcę podczas manewrowania w ciasnych miejscach. Dostępne są
modele na tył pojazdu, aby wspomagać manewr cofania, i na przód, jako pomoc przy wjeżdżaniu
przodem. Czujniki sygnalizują przeszkodę dźwiękiem lub, w przypadku niektórych modeli,
dodatkowo w sposób graficzny, na wyświetlaczu. Kamery wyświetlają obraz na monitorach LCD,
które również znajdziemy w ofercie sklepu.
www.activeu.pl
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