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Ezen segédletben található információk alapján 
könnyebben beazonosítható az eredeti  
IDC®POWERHÁM.

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kereskede-
lemben fellelhetőek olyan, főként távol-keleti 
gyártású hamisítványok, másolatok, melyek 
formára megegyeznek vagy megtévesztésig 
hasonlóak a JULIUS-K9® termékeihez, eseten-
ként a márkanév is megtalálható rajtuk.

A nem eredeti termékek esetében semmilyen 
felelősséget nem vállal vállalatunk, így ezen 
termékekre a JULIUS-K9® termékekhez kap-
csolódó garancia nem érvényesíthető, és  
a használatukból eredő károkért való felelőssé-
get is kizárjuk.



02

GUMICÍMKE

A póráztartó karikánál elhelyezett gumicímkék 
az alábbi kétféle változatban kerülnek  
a hámokra.

2021-től gyártva: 2021-től gyártva:

2021-ig gyártva: 2021-ig gyártva:
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HÁM FOGÓ
Az eredeti hám fogója kis méreteknél (XS/
Mini-Mini mérettől S/Mini méretig) bordás 
hevederből készül, a nagyobb méreteknél a 
fogó sima felületű, rendkívül stabil kialakítású.

XS/MINI-MINI - S/MINI

M/0 - L/1 - XL/2 - 
2XL/3 - 3XL/4
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BÉLÉS

Az IDC®Powerhámok kétféle, OEKO-TEX® mi-
nősítésű bélésanyaggal készülnek. A szivacs-
csal laminált verzión át van varrva a bélés, míg 
a vékony pamutbélés elfedi a varrást.
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A Baby1 (3XS) és Baby2 (2XS) méreteket az 
alábbi, három különböző béléssel gyártjuk 
átmenetileg.

A Mini-Mini (XS), valamint Mini (S) méreteket 
az alábbi kétféle béléssel készítjük.



HÁM FELIRAT

Az IDC®Powerhámot JULIUS-K9® tépőzáras 
márkafeliratokkal értékesítjük. Az értékesített 
hámokon az alábbi felirat szövegek jelenhetnek 
meg az alsó részben. Egyedi feliratok pedig 
széles választékban kaphatóak egyszínű fehér, 
világítós, és fényvisszaverős változatban is. 
Válassza az eredetit a feltalálótól!



07

FÉNYVISSZAVERŐ ELEMEK

A klasszikus IDC®Powerhám több eleme 
fényvisszaverő tulajdonsággal rendelkezik.

Fényvisszaverő szegő

Fényvisszaverő csík  
a mellövön (3XS/Baby1 
mérettől S/Mini méretig)

Fényvisszaverő sáv a 
mellövön (M/0 mérettől 
3XL/4 méretig)
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CSAT

A JULIUS-K9® által gyártott eredeti hám  
csatok.

Az XS/Mini-mini méret 
eltérő csattal készült
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KARIKÁK ÉS MELLÖV CSATLAKOZÓK

A műanyagra való teljes átállás, mely érinti a 
póráztartó karikákat is, a többi hámtípusnál a 
2022-es év végével várható. IDC®Powerhám 
és K9®Powerhám 3XS/Baby1, 2XS/Baby2, 
XS/Mini-mini, S/Mini méreteit állítjuk át fém 
pórázkarikáról és fém mellöv csatlakozóról 
műanyagra. 
Az IDC®Stealth és az IDC®Powerhám 
biztonsági zárral készülő hámok M/0-s mérete 
esetében a biztonsági zár tépős alkatrészén 
található fém ovál karikát műanyagra 
cseréljük.
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LÁMPATARTÓ

Az IDC®Powerhám (0/M, 1/L, 2/XL, 3/2XL, 
4/3XL) nyeregrészén, a fogó egyik oldalán 
került kialakításra az elasztikus lámpatartó, 
melyet egy mobil lámpatartó váltott. Így a 
hámokról lekerültek a felvarrt lámpatartók. Az 
új lámpatartó nem a hám tartozéka.
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KIS MÉRETŰ CÍMKE

Minden eredeti JULIUS-K9® IDC®Powerhámon 
található egy IDC by JULIUS-K9® szövegezésű 
címke.



Kérdés esetén  
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

patent@julius-k9.hu
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