
 
 

Hydrapak ARCTICFUSION™ TUBE - Návod k použití a údržbě 

 
Výrobce: Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318 
 
Použití: Led patří do hor, ne do hydratačního systému. Právě proto jsme vytvořili přelomový model ArcticFusion 

Tube Kit. Toto inovativní řešení je vybaveno vysoce kvalitním systémem hadiček, který pomáhá udržet plynulý 

průtok vody i v mrazech. Systém je opatřen skusovým ventilem Phaser, systémem propojení Plug-N-Play a o 50 

% větší pěnovou izolací než modely konkurenčních značek. 

- Pružná, nekrčivá 36" izolovaná trubička na pití pomáhá chránit vodu před zamrznutím i při extrémně 

nízkých teplotách. 

- Stálý průtok, šikmý skusový ventil Phaser s izolovanou základnou a protiprachovým krytem 

- Trubička navržená v ideálním průměru pro snadné vedení 

- Univerzální šroubení o průměru ¼" se systémem připojení Plug-N-Play 

- Bezpečný a spolehlivý, 100 % bez BPA a PVC 

- Splňuje normy EU a FDA bezpečnostní normy. 
 
Údržba:  Po každém použití důkladně vypláchněte a nechte dobře vyschnout.   
 

Key account partner pro Českou republiku a Slovensko: HUDYsport a.s., Bynovec 138, PSČ: 405 02    
 

 
 

Hydrapak ARCTICFUSION™ TUBE - Návod na použitie a údržbu 

 
Výrobca: Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318 
 
Použitie: Ľad patrí do hôr, nie do hydratačného systému. Práve preto sme vytvorili prelomový model 

ArcticFusion Tube Kit. Toto inovatívne riešenie je vybavené vysoko kvalitným systémom hadičiek, ktorý 

pomáha udržať plynulý prietok vody aj v mrazoch. Systém je vybavený zhryzovým ventilom Phaser, systémom 

prepojenia Plug-N-Play a o 50% väčšou penovou izoláciou ako modely konkurenčných značiek. 

-  

- Pružná, nekrčivá 36" izolovaná trubička na pitie pomáha chrániť vodu pred zamrznutím aj pri extrémne 

nízkych teplotách. 

- Stály prietok, šikmý zhryzový ventil Phaser s izolovanou základňou a protiprachovým krytom. 

- Trubička navrhnutá v ideálnom priemere pre ľahké vedenie. 

- Univerzálne skrutkovanie s priemerom ¼" so systémom pripojenia Plug-N-Play. 

- Bezpečné a spoľahlivé, 100 % bez BPA a PVC. 

- Spĺňa normy EÚ a FDA bezpečnostné normy. 

 

Údržba: Po každom použití dôkladne vypláchnite a nechajte dobre vyschnúť. 

Key account partner pre Českú Republiku a Slovensko: HUDYsport a.s., Bynovec 138, PSČ: 405 02    


