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Pałka teleskopowa w samoobronie
Pałka teleskopowa jest jednym z najpowszechniejszych narzędzi do obrony osobistej na świecie. Jest chętnie
używana przez służby policyjne wielu krajów.
W Polsce także cieszy się dużą popularnością, na co dzień nosi ją wielu taksówkarzy i ochroniarzy.
Osoby, które są bardziej narażone na ataki, chwalą sobie jej małe wymiary i przenośność. Tania, ergonomiczna i
niepozorna pozwala na natychmiastowe użycie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Istnieją różne wersje pałek
teleskopowych. Różnią się one gabarytami, materiałami użytymi do produkcji oraz oczywiście ceną.

Jak legalnie zakupić pałkę teleskopową?
Zanim taką pałkę kupimy, upewnijmy się podczas konsultacji ze specjalistą ze sklepu z akcesoriami do
samoobrony, że dany model jest legalny. Powinniśmy być pewni, że sklep jest oﬁcjalnym dystrybutorem danych
producentów i sprzedaje legalnie pałki teleskopowe renomowanych produkcji. Wszystko to wpływa na jakość
narzędzia do samoobrony. Pałki teleskopowe muszą charakteryzować się specyﬁcznymi dla nich ograniczeniami, w
przeciwnym razie mogą być uznane za broń białą. Jest to bardzo rzadkie oczywiście, niemniej warto się upewnić w
tej sprawie, by nie popaść w konﬂikt z prawem. Więcej o legalności pałek przeczytasz na
http://palki-teleskopowe.bloog.pl/.

Pałka do samoobrony - czy warto?
Każdy dorosły obywatel powinien sobie zdawać sprawę z powszechnych zagrożeń, jakie na niego czekają w miejscu
pracy czy odpoczynku. Wieczorne powroty do domu z pracy, imprezy do późna z przyjaciółmi w pobliżu klubu...
Wystarczy trochę wyobraźni i domyślimy się, jakie zagrożenia mogą z tego wyniknąć. Wszyscy musimy bronic
naszego zdrowia i życia. Wszyscy powinniśmy mieć jakieś narzędzia, którymi sprawnie i szybko obronimy się przed
bandytą pozbawionym skrupułów. Pozwolenie na broń palną jest niezwykle skomplikowane do uzyskania w
obecnym czasie. Na szczęście są alternatywy, alternatywy takie jak pałki teleskopowe. Przyznać musicie, że lepsze
jest to niż gołe ręce.

Z jakich elementów składa się pałka?

Pałki teleskopowe wykonywane są z różnych materiałów. Od różnego stopów metali i aluminium po gumy i plastiki.
Rękojeść powinna wygodnie leżeć w naszej dłoni. Całość powinna zawierać fakturę, która skutecznie odprowadza
pot z dłoni i nie ułatwia wyśliźnięcia się pałki z rąk.
Często uchwyt wyposażony jest w pasek na nadgarstek, który dodatkowo zabezpieczy nas przed utratą pałki w
niebezpiecznych momentach. Głównym elementem pałki są nachodzące na siebie segmenty, który są coraz
mniejsze, lecz równie wytrzymałe. To pozwala na rozwinięcie pałki z małych wymiarów do sporych. Zakończenie
pałki to mały utwardzony element utrudniający uszkodzenie pałki przy jej składaniu.

Jak się bronić pałką teleskopową?
Każdy, kto chce nauczyć się samoobrony pałką teleskopową, do dyspozycji ma cały wachlarz kursów
instruktorskich. Na takim kursie z pewnością dowiemy się odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania.
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