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UŽÍVAJTE SI ŠPORT NAPLNO
OCHRÁNIME VAŠE KOLENÁ PRED AKÝMKOĽVEK ZRANENÍM
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1. 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 1600 jedinečných párov chráničov kolien.
Existuje mnoho značiek kolenných orteza pre sport. Kúpa kolennej ortézy vysokej kvality pre
extrémne športy je jednou z vecí, ktorá pomáha predchádzať zraneniam kolena. Samozrejme,
premýšľate o svojej bezpečnosti na motocykli alebo inom vybavení pre extrémne športy.
Existuje veľa dôvodov, prečo kúpiť drahý vlastný ortéza. V prvom rade však medzi všetkými
dôvodmi je uvedomenie si potreby chrániť sa pred nehodou. Toto je preventívne opatrenie.
Je formulovaný nasledovne. Buď múdry! Chráňte si kolená vopred. Vaším cieľom je zostať
zdravý a nezískať prvé zranenie kolena! Vždy je lepšie predchádzať zraneniam ako zažiť.
Existuje len veľmi málo modelov kolenných švov pre šport, ktoré skutočne chránia kolená pred
zranením pri ťažkých nehodách. To je skutočnosť. Preto sa nemusíte ponáhľať, aby ste si kúpili
prvé rovnátka bez toho, aby ste pochopili, ako boli postavené, a nechápem, ako budú chrániť
vaše kolená. Stojí za zmienku, že dobré kolenné traky sú iba tie, ktoré sú vyrobené špeciálne
pre vás. 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 Yamibrace 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.
V našom tíme sa všetci zaoberáme extrémnymi športy. Patria medzi ne motokros a enduro,
ľadový hokej, zjazdové lyžovanie a snowboarding, snežné skútre, surfovanie, mtb, trekking a
mnoho ďalších. Všetci chránime svoje kolená pomocou ortezy Yamibarce, ktoré si sami
vyrábame.
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.
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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.

2. Naše chrániče kolien
Dizajn a výroba individuálnej kolennej ortézy pre extrémne športy nie je iba kombináciou
zložených prvkov s titánom. To je niečo viac. Dôležitým cieľom vytvorenia individuálnej ortézy
kolena je ochrana športovca pred zranením kolena a nôh. Preto kolenná ortéza plní jedinečné
poslanie v živote každého človeka, ktorý ju používa. Táto misia dáva každej skupine Yamibrace
význam jej existencie.
Kolenná ortéza Yami Custom knee brace na mieru prispôsobená vašej nohe stanovuje nové
štandardy pre pohodlie a dôveru používateľov. Naše traky sa zmestia presne, zostanú na
svojom mieste a pohybujú sa tak prirodzene, že nebude mať pocit, že máte kolennú konzolu.
Nie je príjemné žiadne nežiaduce prepínanie a svorka má 0 tlakových bodov. Titanová
bezpečnostná kapsula Yamibrace podporuje vaše koleno tým, že vytvára alternatívnu cestu
zaťaženia do kolenného kĺbu, ktorá rozdeľuje sily z vašich väzov na silnejšie časti vašej nohy.
Mnoho popredných európskych športovcov si vybralo Yamibrace na posilnenie svojich kolien
bez kompromisov, zatiaľ čo stovky amatérskych športovcov sa spoliehajú na to, že Yamibrace
zostane aktívny.
Vďaka možnosti ľahko pridať alebo odstrániť nárazové panely podľa potreby sa svorky
prispôsobia rôznym činnostiam a športu. Vynikajúce multisportové funkcie. Ideálne pre
viacportové aplikácie. Odnímateľný nárazový panel patelly.
Táto konštrukcia je chránená proti nárazom, teplotným rozdielom, UV žiareniu, vode,
nečistotám a piesku.
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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
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.
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3. 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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4. Porovnanie vlastností jednotlivých chráničov kolien kategórie PRO pre
motokros a enduro
Analýza konkurenta január 2020 rok
Značka
chráničov

technologia

Váha
produktu
Pevnosť
konštrukcie
Ochrana
kĺbu
Komfort
Záruka
Service
zákazníkom
Meranie
chodidiel
Platba
vopred
Cena za
pár

#Yamibrace model’s
MAX & LT
Made in RF/Slovakia

CTi (OSSÜR)
Made in Holland/Mexico

ORTEMA
Made in Germany

Ručne vyrábané na mieru
podľa odliatku nohy.
Dokonale fixujú koleno.
Nezošmykujú sa.
Špecializácia na chrániče
kolien pre motokros a
enduro. Uhlíkové vlákno,
titánová bezpečnostná
kapsula, ale s použitím
“zubov” (oveľa odolnejšie).
Silná ochrana patelly. Silná
ochrana proti rotácii kolena.
≈1600 gr. 1 pair – MAX
≈ 1100 gr. 1 pair - LT
98%

Ručne vyrábané, ale bez
odliatku nohy. Široký
výber produktov. Malé
sedacie miesto na nohe,
koleno je slabo chránené
proti zraneniam
spôsobeným rotáciou nôh
a bitím patelly. Popruhy
nedržia ortézu dobre vo
vode. Široký sortiment.

Ručne vyrábané. Široký
výber produktov.
Vyrábané z karbonových
vlákien, titanu, ale s
použitím “zubov”, ktoré sa
môžu pri intenzívnom
používaní ľahko poškodiť.
Koleno je slabo chránené,
keď narazí na patelu.
Nedostatočná štrukturálna
pevnosť pri rotácii nohy.

≈ 1250 gr. 1 pair

≈ 1200 gr. 1 pair

97%

96%

98 %

80 %

90 %

98%
3 roka na kĺb chrániča

96%
1 rok na kĺb chrániča

bezplatná služba
24/7/365
Odchod zákazníkovi
bezplatná služba
50%

Platená služba

98%
Nezahŕňa záruku na kĺb
chrániča
Platená služba

Vo firme

Vo firme

100%

100%

€1500

od €1700

od €3980

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.
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5. Lekárske opodstatnenie
Oblasť použitia:
ACL, MCL, LCL, PCL, PATELLA, rotačná a kombinovaná nestabilita. Športovci všetkých úrovní a
silných stránok. Kontakt / perkusia od najnižšej po najvyššiu. ÚČINKY Chráni pred
preťažením. Ponúka stabilitu (bočná stabilizácia). Špecifický rozsah pohybu. Zmierňuje
únavu. Ľahké, vopred zmontované karbónové rámy Yamibrace v kombinácii so závesným
systémom bez zubov a modulárnymi komponentmi vám umožňujú vytvoriť si vlastné konzoly
na kolená. Naša titánová kapsula ponúka vynikajúcu bezpečnosť:
- pevné pripevnenie kolenného kĺbu v sagitálnej rovine,
- spoľahlivá bočná stabilizácia,
- Vytvára všeobecný podporný účinok prostredníctvom vonkajšej podpornej kostry.
Pomáha obnoviť pocit kĺbového svalu a aktívnu stabilizáciu kĺbu koordináciou práce vašich
vlastných svalov.
Ak zistíme, že váš stav kolena a nohy je počas merania neuspokojivý, pošleme vám lekára. Až
potom, ako vám lekár dovolí športovať, prijmeme vašu objednávku na ich výrobu.
Prípady, keď potrebujete povolenie od svojho lekára:
• Ak posledné zranenie kolena / nohy bolo pred menej ako 3 mesiacmi.
• Ak rehabilitačná fáza neskončila v dôsledku zranenia.
• Ak objem svalov nie je obnovený na požadované parametre a je menší ako 75%.
• Ak koleno bolí alebo nefunguje správne.

6. Аko urobiť objednávku?
1. Napíšte nám na Web, FB, Instagram alebo na WhatsApp.
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% alebo 100%.
5. Na základe získaných rozmerov začneme s výrobou ortézy. Hotové chrániče kolien vám
dodáme v priebehu 3-4 týždňov.
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7. Bežné predajné ceny
Predajné ceny pre skupiny a predajcov sú - individuálne.
Štandardné výrobné 30 dní: 1500 eur za pár (750 eur za kus).
Naliehavé výroby, 15 dní: individuálne.
Zálohová platba za pár: 50%.
Zálohová platba za kus: 100% (750 eur).

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

Promo jazdci

Viac informácií o ortézách získate od priemyselných jazdcov v sieti FB.
Neil Hawker #102 Dakar 2020 (UK, enduro, rally)
Tony Morand #949

(CH, MX)

Katarína Juríčková #310 (Sk, enduro)

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

https://www.facebook.com/KatarinaJurickovaThomasHostinsky

Miroslav Ševela #195

(Sk, hard enduro, MX

Marek Sukup #123

(Cz, MX, trainer MX)

Tomas Bucenec #99

(Sk, trainer MX, enduro)

Kristýna Vítková #10

(Cz, MX, FMX)

Jakub Terešák #124

(Cz, MX)

Zavolajte ešte dnes!
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Kontakty
e’mail:

team@yamibrace.com

internet:

www.yamibrace.com

FB:

Yami Custom knee brace

Instagram: @Yamibrace
YouTube: YamibraceTV
Bratislava, Slovensko, Európska únia.
Leonid Aleshin - riaditeľ
Mob / WhatsApp: +421 903 501 171

UŽÍVAJTE SI ŠPORT NAPLNO
OCHRÁNIME VAŠE KOLENÁ PRED AKÝMKOĽVEK ZRANENÍM
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