SukellusLuola Kuivapuku on suunniteltu silmälläpitäen esim. pitkiä luolasukelluksia jolloin kylmässä
vedessä ollaan pitkiä aikoja ilman pintaannousumahdollisuutta. Puku on kotimainen, valmistaja on Ursuit.

Apeks täyttö- ja tyhjennysventtiilit.
Venttiilin "aluslautaseen" sopii sekä Si Tech että
Apeks. Myöhemmin voi siis vaihtaa eri merkkisen
venttiilin niin haluttaessa.

Puvun materiaali on tukeva Trilaminaatti. Kumipuku,
neopreeni ja cordura ovat jäykempiä ja painavampia,
ja neopreeni ja cordura kuivuu kovin hitaasti.
Värit: musta, oranssi, vihreä; Puku voi olla
yksivärinen, tai värejä voi yhdistellä monin tavoin.

Irtohuppu (huom. huppu myydään
erikseen).
Paksu irtohuppu on lämmin ja istuva.
Huputon puku on myös helpompi
pukea ja veneessä voi oleilla vaikka
pipo päässä. Etelän reissuille on
helppo vaihtaa ohuempi huppu.
Huputtomassa puvussa on 5mm
neopreenikaulus, ns lämpökaulus.

Takavetoketju mahdollistaa istuvamman puvun.
Etuvetoketjullisessa puvussa torso-osa on pidempi
(jotta puku olisi mahdollista pukea päälle), ja
ylimääräinen materiaali on "makkaralla".
Hartiavetoketju on kestävämpi sijaintinsa ansiosta;
vetoketju on aina melko suorana. Takavetoketju on
myös helpompi tarvittaessa uusia kuin etuvetoketju.
Vetoketjun materiaali on metalli. Se on kestävämpi
kuin muoviketju. Vetoketjun päällä on suojaläppä.
Suomen lippu kangasmerkki
taskun läpässä.

Puvun mukana tulevat
vakiovarusteet:
Kuljetuskassi, täyttöletku,
talkkia ja veskarivahaa.
Säädettävä kuminauhakiristys vyötäröllä.
Kiristetään sivuilta etukappaleen puolelle
tarranauhoilla.

Vahvikkeita polvissa, haaroissa ja
takamuksessa.
Haararemmi kuluttaa pukua yllättävän
paljon, varsinkin mopoilijoilla!
Haarasaumaan kohdistuu usein myös
suuria rasituksia, esim. veneeseen
noustaessa.

Ohuempi neopreenikenkä Tech Dry Boot.
Tarralla säädettävä
kiristys nilkan kohdalla.
Tech Dry Boot sopii
lähes poikkeuksetta
paremmin jalkaan kuin
perinteinen paksu
neopreenisaapas, ja
siinä on hyvä tuntuma
räpylään. Neopreeni on
lämpimämpi kun
kumisaapas.

Puvussa on sisäänrakennetut olkaimet ja
ripustuslenkit.

Optioita esim:

Kaksi suurta reisitaskua joiden sijainti
on hieman edempänä kuin normaalisti.
Sivulla olevaa taskua lantio "täyttää"
eikä nyrkki mahdu sinne kovin hyvin.
Keskemmällä olevaan taskuun ulottuu toinen käsi avuksi tarvittaessa.
Stage vaikuttaa taskun käytettävyyteen. Taskujen sijainti soveltuu hyvin
myös sidemount sukeltamiseen. Taskuissa on suuret tarrat. Silloin riittää
että läppä on runtattu suunnilleen sinne päin. Taskuissa on myös D-lenkit
varusteiden kiinnitykseen, sekä vedenpoistoreiät.

- Etuvetoketju.
- Muovinen vetoketju.
- Si Tech venttiilit.
- Neopreenimansetit.
- Irtohuppu valinnan mukaan.
- Kiinteä märkähuppu.
- Loitokari kuivahuppu, ei kaulamansettia.
- Kiinteät 5-sormihanskat tai Loitokari rukkaset, ei
rannemansetteja.
- Taskujen sijainnin valintamahdollisuus; sivuilla...
keskemmällä.
- Pissiventtiili pukuun asennettuna.
- Perinteinen paksumpi neopreenisaapas.
- Värit; musta, oranssi, vihreä; yksivärinen puku tai
värejä yhdistellen.
- Pieniä muutoksia vakiokokoihin (saappaan tai
mansettien koon muutos, eri kokoiset puvun yläosa
ja alaosa, levennetty tai hoikennettu versio, tms.)
- Mittatilauspuku.

Puvun saatavuus: Vakiopuvut heti hyllystä. Sovitettavana on myös eri kokoisia irtosaappaita, mansetteja ja huppuja.
Puvun hinta: Puku ei ole kaikilla näillä valintamahdollisuuksilla enää kovin "vakio" vaan yleensä hieman räätälöity.
1495 - 1840 € hintahaarukalla täytämme useimpien toiveet. Tämä ei liene halvin puku, mutta "jokaiselle sopiva" -sarjassa
olemme varmasti vahvoilla. SukellusLuola puvun ajatus on palvelu, joustavuus ja muutosmahdollisuudet ilman tolkuttomia
lisäkustannuksia. Me myymme vain sopivia pukuja.
Korjauspalvelut: Pienehköt korjauspalvelut (vuototestaus ja pikakorjaus, mansettien vaihdot ym.) sekä mittaukset teemme itse
paikallisesti. Nämä palvelut saatavana vain SukellusLuola -kuivapukuihin.
Kuvien puvut: puussa roikkuu henkarissa XL, ja päällä sekä kuvassa oikealla on S puku.
*** LISÄINFOA UKK:SSA ! ***

Ihanat värit; oranssi ja vihreä !!!
SukellusLuola kuivapukuun voidaan määri3ää värejä ilman
lisähintaa.
Esim. oranssi, vihreä ja musta, vaikka jokainen kangaskappale
erikseen. Tai puku voi <etys< olla kokonaan yksivärinen.

