
  

E-Commerce Marketplace s.r.o.  Bratislava, Slovakia 
team@yamibrace.com mob: +421903501171 
www.yamibrace.com 

  

 

                   Oferta 

 

 
SPIS TREŚCI 

Kim jesteśmy?                               

Nasze ortezy.                                 

Nasze zalety.                            

Tabela porównawcza.                          

Zastrzeżenia medyczne.                    

Jak zamówić?                                          

Standardowe ceny.                       

Zawodnicy promocyjne.                                      

Kontakt. 

Leonid Aleshin, dyrektor           

Yamibrace - Slovakia 2020 / PL 

 
 

 

CIESZ SIĘ CAŁKOWICIE SWOIM SPORTEM! 

CHRONIMY TWOJE KOLANA PRZED I URAZAMI 

 

 



1 
 

© E-Commerce Marketplace s.r.o. from 2017 
 

1. Kim jesteśmy? 

Istnieje wiele marek nakolanników. Kupowanie spersonalizowanych ortez kolanowych o 

wysokiej ochronie do sportów ekstremalnych jest jedną z tych rzeczy, które pomogą 

zapobiec kontuzjom kolana. Oczywiście że musisz dbać o swoim bezpieczeństwie na 

motocyklu lub innym sprzęcie do sportów ekstremalnych. Istnieje wiele powodów, dla 

których warto kupować drogie niestandardowe ortezy. Ale na pierwszym miejscu wśród 

wszystkich powodów jest świadomość konieczności zabezpieczenia się przed wypadkiem. To 

jest środek zapobiegawczy. Jest sformułowany w następujący sposób :bądź mądry! Najpierw  

chroń swoje kolana. Twoim celem jest zachowanie zdrowia i uniknięcie pierwszej kontuzji 

kolana! Zawsze lepiej jest zapobiegać kontuzjom niż ich doświadczać. 

Niewiele jest modeli ortez kolanowych do uprawiania sportu, które naprawdę chronią kolana 

przed urazami podczas ciężkich wypadków. To jest fakt. Dlatego nie spiesz się kupować 

swoje pierwsze nakolanniki, nie rozumiejąc ich konstrukcji i nie rozumiejąc, jak chronią 

Twoje kolana. Warto zaznaczyć, że dobre ortezy kolana to tylko te stworzone specjalnie dla 

Ciebie. 

Robimy ręcznie najlepsze niestandardowe ochraniacze kolan - Yamibarce. Są to w 100% 

spersonalizowane nakolanniki PREMIUM. Do czego służą nasze ortezy? Przede wszystkim w 

celu ochrony kolana przed kontuzją. Ortezy Yamibrace są niezbędne dla profesjonalnych 

sportowców, miłośników sportów ekstremalnych oraz osób prowadzących aktywny tryb 

życia. 

Przez 5 lat produkcji zdobyliśmy niezbędną wiedzę i doświadczenie. Teraz wiemy, jak chronić 

kolana przed kontuzjami sportowymi i jak zadbać o zdrowie i funkcjonalność stawów 

kolanowych. 

Nasz system produkcji oparty jest na umiejętnościach zawodowych i rękach naszych 

rzemieślników. Jednocześnie stosujemy zaawansowane technologie, nowoczesne systemy 

kontroli jakości oraz nowoczesne materiały. Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu 

inżynierii, technologii, procesów produkcyjnych, medycyny sportowej. Otrzymujemy porady 

od czołowych lekarzy, trenerów sportowych i instytutów sportowych. Nasze ortezy kolana są 

nieustannie testowane w czasie rzeczywistym przez dziesiątki sportowców wyczynowych i 

amatorskich. Dzięki temu możemy znaleźć słabości w projekcie i stale go ulepszać. 

Oczywiście śledzimy naszych konkurentów, dokładnie badamy ich rozwój, analizujemy, 

testujemy ich produkty, porównujemy i nie powtarzamy ich błędów. 

W naszym zespole wszyscy jesteśmy zaangażowani w sporty ekstremalne. Należą do nich 

motocross i enduro, hokej na lodzie, narciarstwo zjazdowe i snowboard, wyścigi skuterów 

śnieżnych, surfing, kilwater, BMX, trekking i wiele innych. Wszyscy chronimy nasze kolana za 

pomocą ortez Yamibarce, które właśnie sami produkujemy. 

Bazując się na opiniach naszych klientów możemy stwierdzić, że w kategorii „wysokie 

ochrona kolan - w przystępnej cenie” ortezy Yamibrace są najlepsze na rynku europejskim. 

Nasi klienci otrzymują dożywotnią pomoc techniczną i 3-letnią bezpłatną gwarancję na 

produkty, usługi i komponenty. 
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Jednocześnie trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy specjalistami medycznymi, nie wypisujemy 

recept i nie udzielamy porad medycznych. Nie jesteśmy lekarzami rehabilitującymi osoby po 

kontuzjach kolan lub nóg. Ale dobrze znamy się na anatomii nóg i kolan. Znamy wszelkiego 

rodzaju kontuzje kolan w sporcie, w życiu codziennym. Znamy przyczyny obrażeń. Dlatego 

wiemy dokładnie, jak najlepiej chronić kolana przed kontuzjami! 

 

2. Nasze ortezy 

 

Projekt i wykonanie indywidualnej ortez kolana do sportów ekstremalnych to nie tylko 

połączenie elementów kompozytowych z tytanem. To jest coś więcej. Ważnym celem 

tworzenia indywidualnej ortezy kolana jest ochrona sportowca przed kontuzjami kolana i 

nóg. Dlatego orteza kolana spełnia wyjątkową misję w życiu każdego użytkownika. Ta misja 

nadaje każdemu wspornikowi Yamibrace sens jego istnienia. 

Orteza kolana Yami Custom knee brace dopasowana do stopy wyznacza nowe standardy 

komfortu i pewności użytkownika. Nasze orteza dokładnie pasują, pozostają na miejscu i 

poruszają się tak naturalnie, że nie ma się wrażenia, że nosisz podpórkę kolanową. Żadne 

niechciane przełączanie nie jest przyjemne, a zacisk ma 0 punktów nacisku. Kapsuła 

bezpieczeństwa Yamibrace z tytanową ramą podtrzymuje kolano, tworząc alternatywną 

ścieżkę obciążenia do stawu kolanowego, która rozprowadza siły z więzadeł na silniejsze 

części nogi. Wielu czołowych europejskich sportowców wybiera Yamibrace, aby wzmocnić 

kolana bez kompromisów, podczas gdy setki sportowców-amatorów polega na Yamibrace, 

aby zachować aktywność. 

Dzięki możliwości łatwego dodawania lub usuwania paneli amortyzujących w razie potrzeby, 

zszywki dostosowują się do różnych czynności i sportów. Znakomite funkcje multisport. 

Idealny do zastosowań multisport. Zdejmowany panel rzepki. Konstrukcja ta jest chroniona 

przed uderzeniami, różnicami temperatur, promieniami UV, wodą, brudem i piaskiem. 
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Pobieramy odlew Twoich kolan i stóp za pomocą antyalergicznego i certyfikowanego plastiku 

medycznego. Następnie ręcznie tworzymy kopię nogi, a następnie system ochrony kolan 

zwany Kapsułą Bezpieczeństwa. Kapsuła ta jest zintegrowana z ortezą i chroni kolano przed 

urazami. W naszych aparatach ortodontycznych staw kolanowy jest bezpieczny. Niezawodna 

ochrona tytanu dookoła stawu kolanowego. Kompozytowe nakładki na górze i na dole 

zapewniają lepszą wytrzymałość strukturalną i bezpieczeństwo. Są na 100% przymocowane 

do nogi, solidnie mocują Kapsułę Bezpieczeństwa i całkowicie dopasowują się do kształtu 

nóg.  

Taka konstrukcja chroni staw kolanowy, części uda i podudzia przed urazami. Ochrona kolan 

działa błyskawicznie: - przy dowolnym stopniu skręcenia nogi w stawie kolanowym; - przy 

nadmiernym zgięciu, a zwłaszcza przy krytycznym wyprostowaniu kolana;  - podczas 

czołowych i bocznych uderzeń w kolano;  – częściowo przy uderzeniu w podeszwę stopy 

(skakanie); 
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3. Nasze zalety 

1.  Jesteśmy ekspertami w nakolannikach ponieważ specjalizujemy się w produkcji  

systemów ochrony kolan. Dzięki temu mamy dużą wiedzę i doświadczenie! Z pasją 

tworzymy wyższy, innowacyjny poziom ochrony kolan. Oznacza to, że stale ulepszamy 

nasze modele i opracowujemy nowe. Dziś robimy najlepsze nakolanniki ze 

wskaźnikiem - ochrona kolan przed kontuzjami. 

2.   Każda para naszych Yamibrace ma unikalny numer. Nie wykonujemy ortez dla 

standardowych przeciętnych rozmiarów nóg. To prawdziwy poziom „PRO SPORT” i 

„Premium” na indywidualne zamówienie. 

3.   Nasze ortezy od początku do końca są robione ręcznie. 

4.   Mierzymy Twoje nogi i robimy specjalną formę która w 100% kopiuję Twoje 

parametry indywidualne. 

5.   Na dzień dzisiejszy nasze ortezy są najtrwalsze spośród wszystkich dostępnych na 

rynku. 

6.   Jesteśmy jedyni którzy proponują najlepsze darmowe wsparcie i obsługę naszych 

klientów. 

7.   Dajemy bezpłatną gwarancję na produkt- 3 lata intensywnej eksploatacji. 

To oznacza że my nieodpłatnie  zamienimy lub wyprodukujemy dowolną zepsutą 

część. 

8.   Na dzisiejszym rynku producentów ortez „PRO SPORT” mamy najlepszą cenę! 

9.   Przy zamówieniu jednej pary wystarczy 50% przedpłaty. 
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4. Tabela porównawcza ortez PRO SPORT do motocrossu i enduro 

Analiza konkurencji styczeń 2020 roku. 

 

 

 

Nasze ortezy są  najlepsze w stosunku jakości do ceny. Są w czołówce w kategorii 

„polowanie na zysk” 

 

 

 

Brand #Yamibrace model’s 

MAX & LT 

Made in RF/Slovakia 

CTi (OSSÜR) 

Made in Holland/Mexico 

ORTEMA   

Made in Germany  

 

Technologie Wykonane na zamówienie, 

pomiar kolana i 

plastikowa forma. Idealnie 

pasuje, bez ślizgania się w 

dół-w góre- w bok. 

Specjalizuje się na 

ortezach do motokrosu 

oraz ciężkiego endure.  

Włókno węglowe, 

tytanowa kapsuła 

bezpieczeństwa, zawiasy 

bez zębów (dużo trwalsze). 

Silna ochrona rzepki. Silna 

ochrona przed rotacją 

kolana. 

Wykonane na 

zamówienie, mała 

powierzchnia przylegania 

do nogi, kolano jest słabo 

chronione przed urazami 

spowodowanymi rotacją 

nogi i uderzeniem w 

rzepkę. Paski nie 

utrzymują ortezy dobrze 

w wodzie. Szeroka gama 

produktów. Włókno 

węglowe, tworzywa 

sztuczne, słabe przeguby 

tytanowe. 

 

 

Wykonane na 

zamówienie, duża 

powierzchnia przylegania 

do nogi, słabe zębate 

tytanowe przeguby 

(szybkie zużycie). Kolano 

jest słabo chronione 

podczas uderzenia w 

rzepkę. Niewystarczająca 

wytrzymałość konstrukcji 

podczas rotacji nóg.  

Bardzo droga i płatna 

usługa. 

Waga ≈1600 gr.  dla pary  – MAX 

≈ 1100 gr.  dla pary  - LT 

    ≈ 1250 gr. dla pary   ≈ 1200 gr. dla pary 

Sztywność 

konstrukcji 

98%  97% 96% 

Ochrona stawu 98 % 80 % 90 % 

Komfort 98% 96% 98% 

Gwarancja 3 lata gwarancji         1 lata gwarancji Brak gwarancji 

Serwis Darmowy serwis! 

24/7/365   

Płatny serwis Płatny serwis 

Przedpłata 50%  dla pary 100% 100% 

Price per pair   €1500 from €1700 from €3980 



6 
 

© E-Commerce Marketplace s.r.o. from 2017 
 

5. Zastrzeżenia medyczne.                         

Zastosowanie: 

ACL, MCL, LCL, PCL, PATELLA, niestabilność obrotowa i kombinowana. Sportowcy na 

wszystkich poziomach i o różnej sile. Kontakt / perkusja od niskiego do wysokiego. EFEKTY 

Chroni przed nadmiernym rozciągnięciem. Zapewnia stabilność (stabilizacja boczna). 

Określony zakres ruchu. Łagodzi zmęczenie. Lekkie, wstępnie zmontowane karbonowe ramy 

Yamibrace w połączeniu z systemem zawiasów bez zębów i modułowymi komponentami 

pozwalają na tworzenie własnych wsporników kolanowych. 

Tytanowa Kapsuła Bezpieczeństwa zapewnia: 

- sztywne unieruchomienie stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej, 

- niezawodną stabilizację boczną, 

- tworzy ogólny efekt podporowy dzięki zewnętrznemu szkieletowi nośnemu. Pomaga 

przywracać uczucie mięśniowo-stawowe i aktywną stabilizację stawu poprzez koordynację 

pracy własnych mięśni. 

Jeśli podczas pomiarów stwierdzimy, że stan Twojego kolana i nóg jest niezadowalający, 

odeślemy Cię do Twojego lekarza. Dopiero gdy Twój lekarz pozwoli Ci uprawiać sport, 

przyjmiemy od Ciebie zlecenie na produkcję.   

Kiedy potrzebujesz zgody lekarza: 

• Gdy ostatnia kontuzja kolana / nogi miała miejsce mniej niż 3 miesiące temu. 

• Gdy okres rehabilitacji na zalecenie lekarza jeszcze się ni skończył. 

• Gdy objętość mięśni nie została przywrócona do pożądanych parametrów i jest na 

poziomie poniżej 75%. 

• Gdy boli Ci kolano lub słabo funkcjonuje. 

 

6. Jak zamówić? 

1. Skontaktuj się z nami przez Internet lub WhatsApp. 

2. Uzgodnimy termin i lokalizacje pomiaru Twoich nóg. 

3. Wpłacasz 50 % lub 100% przedpłaty. 

4. Bezpłatnie robimy pomiary i zaczynamy produkcję. 

5. Otrzymujesz gotowe ortezy za 3-4 tygodnie. 

6. Wydajemy Twoje zamówienie bespośrednio Tobie lub wysyłamy pocztą. 
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7. Standardowe ceny (EUR / za parę). 

Cena dla grup i dealerów: Warunki indywidualne 

Standardowa produkcja 30 dni - 1500 euro za parę (750 euro za sztukę). 

Pilna produkcja 15 dni - warunki indywidualne. 

Przedpłata za parę - 50%. 

Przedpłata za jeden - 100% (750 euro). 

Nasz doradca przyjedzie do Ciebie i zrobi pomiary Twoich kolan całkowicie BEZPŁATNIE! 

Działamy na terenie całej Europy.  Otrzymujesz pełną gwarancje na 3 lata i bezpłatną 

obsługę na wszystkie rodzaje prac. 

 

8. Zawodnicy promocyjne. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat nakolanników Yamibrace, skontaktuj się z naszymi 

Riderami i partnerami wFB 

Neil Hawker #102 Dakar 2020 (UK, enduro, rally)         https://www.facebook.com/neilhawker41 

Tony Morand #949          (CH, MX)                                   https://www.facebook.com/tony.morand.90 

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/ 

 

Skontaktuj się z nami już dziś! 

     

https://www.facebook.com/neilhawker41
https://www.facebook.com/tony.morand.90
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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9. Kontakt 

e’mail:         team@yamibrace.com 

internet:     www.yamibrace.com 

FB:               Yami Custom knee brace   

Instagram:  @Yamibrace 

YouTube:    YamibraceTV 
 
Bratysława, Słowacja, Unia Europejska. 

Leonid Aleshin - dyrektor 

Mob / WhatsApp: +421 903 501 171 

 
 

CIESZ SIĘ CAŁKOWICIE SWOIM SPORTEM! 

CHRONIMY TWOJE KOLANA PRZED I URAZAMI 
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