Důležité informace k velikosti
tato tabulka velikostí je specifická pouze pro provedení multicam a multicam black.
materiál použitý pro tyto rukavice je silnější než materiál použitý pro základní barvy a má
mírně odlišný profil
- pokud nejste zvyklí na přiléhavé rukavice nebo si nemyslíte, že si zvyknete na rukavice, které
těsně přiléhají, nebudou pro vás tyto rukavice nejlepší volbou. Rukavice PIG jsou navrženy
speciálně pro střelce, kteří vyžadují maximální zručnost v manipulaci se zbraněmi.
Protože rukavice PIG jsou optimalizovány pro střelbu se zbraní bez ztráty obratnosti, střih je
velmi přiléhavý - často popisovaný jako těsný
Očekávejte, že při prvním natahování možná budete muset trochu zabrat, ale nemějte strach
– paracord očko je k rukavici perfektně přišité. Když je poprvé natáhnete, neměli byste cítit
žádné nepříjemné škrcení nebo nepohodlí, když je vaše ruka v uvolněném stavu (s mírně
pokrčenými prsty). Vzhledem k tomu, že všechny rukavice PIG nabízejí maximální obratnost a
jsou kompatibilní s dotykovou obrazovkou, nebudete je muset sundavat a natahovat tak často,
jako kdybyste měli jiné rukavice. Po celodenním nošení se přizpůsobí Vašim rukám. Většina
uživatelů nakonec upřednostňuje těsnější střih před tradičně volnějšími rukavicemi. Pokud
máte náhodou velmi silné prsty, je možné, že se Vám nebudou rukavice pohodlně používat.
Bohužel nemůžeme vyrábět rukavice, které se budou hodit absolutně všem ve střelecké
komunitě, ale chceme zajistit extrémní obratnost pro většinu uživatelů ve většině velikostí.

DÉLKA RUKY
DÉLKA RUKY – změřte dlaň ruky od začátku
dlaně po špičku prostředního prstu jak je vyznačeno
na obrázku.
ŠÍŘKA RUKY
ŠÍŘKA RUKY – použijte flexibilní měřicí pásku,
(např. krejčovský metr nebo provázek)
omotejte si pásku kolem ruky na spodní části kloubů.
Páska by měla přiléhat k pokožce a neměla by být
volně. Neomotávejte si pásku kolem ruky moc těsně
(příliš těsné omotání způsobí neodpovídající měření)

Velikost
S
M
L
XL
XXL

Délka dlaně(cm)
17,8 – 18,4
18,4 – 19
19 – 19,7
19,7 – 20,3
> 20,3

Šířka dlaně(cm)
18,4 – 19,7
19,7 – 20,9
20,9 – 22,2
22,2 – 22,9
> 22,9

