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Bullard – chladící vesta 

 

Revoluční chladicí technologie použitá na výrobu chladicí 
vesty Bullard poskytuje bezkonkurenční možnost 
ochlazení. Na rozdíl od sáčků s ledem nebo gelem, které 
postupně ztrácí účinnost, se teplota chladicí vesty Bullard 
drží na konstantních 13°C po dobu několika hodin. Chladicí 
vesta Bullard může pomoci snížit riziko onemocnění 
z přehřátí, která se v dnešních náročných pracovních 
podmínkách někdy objevují. 

Chladicí vesta Bullard: lehká, rychle opětovně zchladitelná, 
bez kondenzace a uchovává dlouhotrvající konstantní 
teplotu.  

Využívá jednoduchý, vyměnitelný chladicí systém 
s náplněmi na přední i zadní straně vesty, který nepřetržitě 
ochlazuje horní část těla. Vesty jsou snadno upravitelné pro maximální pohodlí a pohyblivost. 

 

Chladicí vesta Bullard nabízí 

� pohodlí obsluhy 

� eliminaci teplotní zátěže 

� zvýšení produktivity o 22 % 

� udržování konstantní teploty 13 °C 

� výdrž více než 2 hod. chlazení při teplotě 32 °C 

� ergonomické provedení a snadná úprava pro praktické využití v terénu 

� opětovné zchlazení za 20 min. 

AIRBLAST 

Chladicí vesta Bullard poskytuje chlazení po dobu cca 2,5 hod. Doba chlazení závisí výlučně 
na pracovní aktivitě a podmínkách. Materiál vesty je nehořlavý. Odpovídá velikosti M až L. 
Hmotnost: 2,9 kg. 

Náhradní náplně do vesty 

Bez čekání. Bez prostojů. Pořiďte si náhradní chladicí náplně, 
které budete moci připráci v terénu okamžitě vyměnit. Chladicí 
tekutina v náplních je bezpečná, netoxická a nekarcinogenní 
směs. Chladicí náplně, které lze opětovně zchladit více než 
tisíckrát, zajišťují hodiny bezpečné a kontrolované regulace 
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tělesné teploty. Po umístění do ledové vody se chladicí náplně opětovně zcela zchladí po cca 
20 min. Není nicméně nutné náplně vkládat do ledové vody, ochlazování automaticky začne 
při umístění náplní do jakéhokoliv prostředí o teplotě nižší než 13°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gamin.cz/airblast-chladici-vesta/ 

 

 

Doba trvání hod 

Teplota oF 

Airblast chladící vesta předčí konkurenci 

Chladící Gelová Ledová 


