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DE NIEUWE HAMMOCK 2:
SMART BY DESIGN
De Ultraknee biedt ondersteuning en betrouwbaarheid op maat. Veiligheid, comfort,
duurzaamheid en innova�e staan bij ons centraal. Een vernieuwd ontwerp neemt al
deze aspecten in ogenschouw en maakt de Ultraknee Hammock 2 tot de ul�eme
kniebeschermer voor alle geknielde werkzaamheden.
MAXIMALE BESCHERMING

LICHTGEWICHT

Door de op�male omslui�ng van knie en scheenbeen
biedt de Hammock 2 bescherming tegen vuil, vocht en
scherpe voorwerpen. Met de beschikbare sto�ap is de
veiligheid op de werkvloer nog nooit zó geop�maliseerd.

Het lage gewicht van de kniebeschermer zorgt voor
op�maal comfort, ook �jdens het lopen en zi�en. De
elas�sche banden houden de kniebeschermer op zijn
plek, zonder te knellen in de knieholte.

OPTIMALE DRUKVERDELING

DUURZAAM

De Hammock 2 verdeelt de druk op de knie over een
groot oppervlak waardoor de piekbelas�ng zo laag
mogelijk blij�. Kans op beschadigingen van knie en
rug worden zo geminimaliseerd.

Het slijtvaste, water- en vuilafstotende materiaal, waaruit
de Hammock 2 vervaardigd is, garandeert op�male
presta�e en levensduur. Zelfs onder de zwaarste
omstandigheden weerstaat de gesloten celstructuur van
de Hammock 2 kniebeschermer de tand des �jds.

GELIEFD ONDER
PROFESSIONALS

“Zelfs na een lange dag werken ben ik door
mijn Ultraknee beschermers ‘s avonds nog ﬁt
genoeg om met mijn zoon op pad te gaan”
John, Vloerschilder

GEPATENTEERD ONTWERP
Met computersimula�es is de drukverdeling van de
Hammock 2 kniebeschermer geop�maliseerd. De
van hoogwaardig kunststof ontwikkelde en
gepatenteerde veer buigt in wanneer de
kniebeschermer wordt gebruikt. Door het inveren
wordt de druk over een groter oppervlak verdeeld.
Hierdoor wordt de druk op de knie verminderd en
dus worden de gewrichten en het kraakbeen zoveel
mogelijk ontlast. Hierdoor zit de Ultraknee bij
iedereen de hele dag comfortabel.

WILT U DE
ULTRAKNEE OOK
UITPROBEREN?

Meer informa�e over de Ultraknee
Hammock 2 is te vinden op onze
website: www.ultraknee.nl
Om de Ultraknee te testen kunt u
contact opnemen met een van
onze specialisten via:
info@ultraknee.nl of
070 324 4723
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