
A Selete Horizon é uma selete completa mais leve e 
compacta que os modelos tradicionais para atender pilotos 
iniciantes e regulares que desejam um bom sistema de 
proteção dorsal, boa pilotagem e um ó�mo conforto.

Seu novo sistema para acionamento e instalação do 
paraquedas reserva é menos fac�vel a erros, simplifica o 
uso do apoio de pé e acelerador e segue as dire�vas dadas 
pelas associações europeias visando sistemas mais fáceis e 
seguros de acionamento.

Para aumento de conforto e comodidade tem apoio de pé e 
nova geometria na distribuição do peso do piloto na selete 
proporcionando melhores respostas a pilotagem.

Completamente cer�ficada LTF/EN nos quesitos proteção 
dorsal, estrutural (120 kg) e operacional.

Disponível nos tamanhos: S, M, L, XL e XXL

Ÿ Guia para o cabo do acelerador

Ÿ Acionador do reserva

Ÿ Container para paraquedas de reserva 

Ÿ Capa neoprene para conexão dos bridles com o reserva

Ÿ Protetor de coluna certificado EN/LTF de 14 cm

Ÿ Chapa de proteção de impacto e perfuração

Ÿ 2 x bolsos grandes c/zíper laterais

Ÿ Chapa lateral para distribuição de carga 

Ÿ 2 x bolsos pequenos s/zíper laterais

Ÿ Compartimento traseiro para água (hidratação)

Ÿ Compartimento traseiro para rádio

Ÿ Compartimento para cartão de identificação

Ÿ Sistema de bridles independentes do reserva conforme 
norma do EN/LTF

Ÿ Compartimento de bagagem 

Ÿ Passagem de mangueira do compartimento de água

Ÿ Passagem do PTT do rádio

Ÿ Encosto de costas anatômico

Ÿ Recorte de ombreiras anatômico

Ÿ Ajustes de ombreiras

Ÿ Fecho peitoral com apito para ajuste de ombreiras

Ÿ Regulagem da distância de abertura frontal entre 38 cm e 
56 cm

Ÿ 1 x Porta rádio

Ÿ Fechamento frontal em formato T - Quick Flat (28mm)

Ÿ Sistema de regulagem da fita do peitoral

Ÿ Regulagem lateral para a inclinação do encosto 

Ÿ Sistema ABS independente

Ÿ Regulagens laterais próximas ao quadril

Ÿ Sistema de roldanas para acelerador 

Ÿ Regulagem comprimento do apoio do pé

Ÿ Ajuste para fixar o acelerador de pé

Ÿ Apoio de pé

Ÿ Sistema de retorno apoio de pé

Cores
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