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O spoločnosti 

 

Špecializujeme sa na výrobu individuálne zhotovených chráničov kolien – Yamibrace. Ide o 

produkty kategórie “PREMIUM”. Na ruskom trhu pôsobíme od roku 2015 a na európskom trhu 

od júna 2018. Vyrobili sme už viac ako 1200 jedinečných párov chráničov kolien. 

Pre koho sú určené naše chrániče kolien? V prvom rade pre profesionálnych športovcov, ale 

aj pre tých, ktorí vedú aktívny život a venujú sa fyzicky náročným aktivitám. Naše chrániče 

kolien pomáhajú predchádzať poraneniam kolena a podporujú zdravý aktívny život! 

Sme tím technológov a odborníkov, ktorí pracujú s rozličným materiálom, predovšetkým 

s karbónovým kompozitom a titanom. Naše chrániče kolien neustále zdokonaľujeme. Radíme 

sa  s odbornými lekármi,  vedeckými  pracovníkmi  a analytikmi. Chrániče sú  určené na  rôzne 

druhy športu,  vrátane  extrémnych  športov. Naše  produkty pravidelne  používajú a testujú 

profesionálni športovci v motokrose a enduro, v ľadovom hokeji, lyžovaní a snoubordingu, v 

pretekoch na snežných skútroch, surfingu, wakeboardingu, či trekingu. Zaujímame sa o 

konkurenčné produkty, dôkladne študujeme ich výrobné technológie, testujeme ich, 

porovnávame a neopakujeme ich chyby. 

Vďaka tomu sú dnes naše chrániče kolien v kategórii vysoká úroveň ochrany za dostupnú cenu 

najlepšie na  európskom  trhu.  Našim  klientom  garantujeme  celoživotný  zákaznícky  servis  

a päťročnú záruku na produkty a ich súčasti. 

Nie sme lekári, nepredpisujeme recepty, neposkytujeme ani lekárske konzultácie alebo 

rehabilitačné služby pri poraneniach kolena alebo nôh. Ale veľmi dobre poznáme anatómiu 

nohy  a kolena.  Poznáme  všetky  typy poranení  kolena  pri  športe,  či mimo  neho  a tiež ich 

príčiny.  Preto vám  náš  produkt  môže  veľkou  mierou  pomôcť  predísť  vážnym poraneniam 

kolena. 

 

Naše chrániče kolien 

 

Prvým krokom je vytvorenie odliatku vašich nôh, na základe ktorého následne ručne vyrábame 

chrániče/ortézy (konštrukcie na ochranu kolena), ktoré sa prispôsobujú nohe a chránia koleno 

pred poranením. V našich ortézach je kolenný kĺb umiestnený v bezpečnostnom puzdre. Kĺb 

chráni spoľahlivý titánový pánt. Pevnosť závesnej konštrukcie zabezpečujú popruhy na 
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spodnej a vrchnej časti, ktoré na 100% priliehajú k nohe a tým fixujú ortézu, pričom dokonale 

kopírujú tvar vašej nohy. Takáto konštrukcia umožňuje ochranu pred poranením kolenného 

kĺbu, časti stehna a predkolenia. Napríklad pri ohýbaní nohy v kolennom kĺbe, pri nadmernom 

krčení  a vystieraní,  pri  frontálnom  a postrannom údere do  kolena  a čiastočne  aj  pri náraze 

chodidla. 

 

Výhody 

 

1. Špecializujeme sa výhradne na výrobu chráničov kolien (ortéz), na ich zdokonaľovanie 

a vývoj! 

2. Špeciálny model pre motokros a extrémne enduro. Ide o produkt kategórie PROSport. 

3. Naše chrániče kolien sa vyrábajú ručne. 

4. Rozmery zisťujeme odliatkom na 100% kopírujúcim tvar nohy. Každý chránič kolena 

vyrábame v jednom exemplári. Nevyrábame ortézy podľa štandardných rozmerov nohy. 

5.  V súčasnosti  sú  naše ortézy najodolnejšie  spomedzi  iných na  trhu dostupných  chráničov 

kolien. 

6. Zabezpečujeme kvalitný zákaznícky servis a profesionálnu starostlivosť o zákazníka. 

7. Garantujeme bezplatnú päťročnú záruku na produkt pri intenzívnom používaní. 

8. Zálohová platba 50%. 

9. V súčasnosti majú naše ortézy kategórie PRO najnižšiu trhovú cenu! 
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Porovnanie vlastností jednotlivých chráničov kolien kategórie PRO 

 

Naše chrániče kolien majú najlepší pomer ceny a kvality, vďaka čomu sú dnes v kategórii vysoká 

úroveň ochrany za dostupnú cenu najlepšie na európskom trhu. 

Lekárske opodstatnenie 

Titánová  rámová  kolenná  ortéza  zaisťuje pevnú  fixáciu  kolenného  kĺbu  v pozdĺžnej  

rovine, bezpečnú postrannú stabilizáciu a podporný efekt vďaka vonkajšiemu opornému 

rámu. Prispieva  k obnoveniu kĺbovo-svalovej  kontrakcie  a k aktívnej  stabilizácii  kĺbu  vďaka  

práci svalov dolných končatín. 

 Značka 

chráničov 

 YAMI CUSTOM brace 

   Made in RF/Slovakia 

CTi (OSSÜR) 

Made in Holland/Mexico 

ORTEMA   

Made in Germany  

 

technologia   Ručne vyrábané na mieru 

podľa odliatku nohy. 

Dokonale fixujú koleno. 

Nezošmykujú sa. Špecializácia 

na chrániče kolien.  Vyrábané 

z karbonových vlákien, titanu, 

bez použitie “zubov” (väčšsia 

odolnosť). Špeciálny model 

pre motokros a extrémne 

enduro. 

Ručne vyrábané, ale bez 

odliatku nohy. Široký 

výber produktov. 

Vyrábané z karbonových 

vlákien, titanu, ale s 

použitím “zubov”, ktoré sa 

môžu pri intenzívnom 

používaní ľahko poškodiť 

Ručne vyrábané. Široký 

výber produktov Vyrábané 

z karbonových vlákien, 

titanu, ale s použitím 

“zubov”, ktoré sa môžu pri 

intenzívnom používaní 

ľahko poškodiť 

Váha 

produktu 

          od 750 gramov  kus           od 650 gramov  kus  od 700 gramov  kus 

Pevnosť 

konštrukcie 

98% 97% 96% 

Ochrana 

kĺbu 

98 93 97 

Komfort 98% 96% 98% 

Záruka 3 r. na kĺb chrániča  a 

bezplatná služba 

Nezahŕňa záruku na kĺb  

chrániča 

Nezahŕňa záruku na kĺb  

chrániča 

Service 

zákazníkom 

24/7/365 8/5/250 8/5/250 

Meranie 

chodidiel 

Odchod zákazníkovi Vo firme Vo firme 

Platba 

vopred 

50% 100% 100% 

Cena za  

pár 

  €1500 od €1700 od €4180 
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Ak  pri výmere  ortézy  zistíme,  že  vaša  noha  alebo  koleno  nie  sú v dobrej  fyzickej  

kondícii, požiadame vás o potvrdenie, že môžete nosiť ortézu od vášho ošetrujúceho lekára. 

V opačnom prípade nezačneme s výrobou ortézy. 

Kedy je potrebné potvrdenie od lekára: 

- ak ste si poranili koleno pred menej ako 3 mesiacmi 

- ak ste ešte neskončili rehabilitáciu, ktorej dĺžku určil lekár 

- ak rehabilitácia nebola účinná 

- ak vás kolenný kĺb stále bolí alebo nefunguje tak, ako má 

 

Аko urobiť objednávku? 

1. Napíšte nám na: 

www.yamibrace.com 

https://www.facebook.com/Yamibrace 

https://www.instagram.com/yamibrace 

2. Spravíme vám cenu na mieru s prihliadnutím na práve prebiehajúce zľavy. 

3. Zosúladíme dátum a miesto zmerania vašich nôh. 

4. Uhradíte zálohovú platbu vo výške 50%. 

5. Na základe získaných rozmerov začneme s výrobou ortézy. Hotové chrániče kolien vám 

dodáme v priebehu 3-4 týždňov.   

 

Promo jazdci 

                                          

Viac informácií o ortézách získate od priemyselných jazdcov v sieti FB. 

Katarína Juríčková #310 (Sk, enduro)      https://www.facebook.com/KatarinaJurickovaThomasHostinsky 

Miroslav Ševela #195      (Sk, hard enduro, MX          https://www.facebook.com/miroslavsevela195/    

Marek Sukup #123          (Cz, MX, trainer MX)               https://www.facebook.com/mareksukup123/ 

Tomas Bucenec #99       (Sk, trainer MX, enduro)                      https://www.facebook.com/bucko99 

Kristýna Vítková #10       (Cz, MX, FMX)                               https://www.facebook.com/kristynavitkovic/ 

Jakub Terešák #124        (Cz, MX)                                        https://www.facebook.com/Jakubteresak124/ 

Zavolajte ešte dnes!  

 

https://www.facebook.com/YCbraces
https://www.facebook.com/KatarinaJurickovaThomasHostinsky
https://www.facebook.com/miroslavsevela195/
https://www.facebook.com/mareksukup123/
https://www.facebook.com/bucko99
https://www.facebook.com/kristynavitkovic/
https://www.facebook.com/kristynavitkovic/
https://www.facebook.com/Jakubteresak124/
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Bežné predajné ceny 

Predajná cena. Ak urobíte skupinovú objednávku, určite poskytneme dobrú zľavu. 

Štandardné výrobné 30 dní: 1500 eur za pár 

Naliehavé výroby, 15 dní: 1850 eur  za pár.  

Zálohová platba: 50% (faktúry). 

Záverečná platba: 50% (faktúry). 

Cena zahŕňa príchod špecialista na klienta, bezplatný servis a záruka 3 roky. 

 

Kontakty 

 

“TechSportPRO” s.r.o., Slovensko, 97401. IČO: 51463741. Nie sme platitelia DPH 

CEO – Leonid Aleshin 

Servise – Aleksei Khakhulin 

mail:              team@yamibrace.com 

Web:             www.yamibrace.com 

FB:                 https://www.facebook.com/Yamibrace 

Instagram:   https://www.instagram.com/yamibrace 

YouTube:      Yamibrace TV 

Mob a WhatsApp:  +421903501171 

team@yamibrace.com

