Flere informationer om Dozer4 jakken.....

DOZER 4
Robust jakke i ¾ længde
I løbet af de sidste 15 år er Dozer-jakken blevet forbedret på mange
områder – og disse forbedringer er sket, uden at der er blevet gået på
kompromis med de klassiske grund-principper som beskyttelse mod vejr
og vind.
Dozer 4 er opdateret med det allernyeste stofkendskab, design og
teknologi. Eksempelvis er Dozer 4-jakken 9% lettere end sin forgænger,
men er stadig stærk som en dozer.
Gennemprøvede detaljer som fleece inderfor til taljen, udluftningslommer for ekstra udluftning og håndstropper m.v. er kombineret med
nyt som magnetisk lukning på de store frontlommer, der giver yderligere
komfort og muliggør nem påfyldning. Den tredimensionelle justerbare
hætte tilpasser sig hovedets bevægelser. Derudover er der bag på
hætten en integreret justerbar snor
i elastik, så hætten kan tilpasses optimalt til hovedet.
Dozer3/Urus 3 er farvemæssigt ikke kompatibel med denne nye generation.
FUNKTIONER:
 Lag-princip: yderst
 Vandtæt
 Åndbar og vindtæt
 Robust, modstandsdygtigt materiale
 Öko-Tex 100 certificeret
 Tredimensionel justerbar hætte
 D-ring på ryggen som monteringsløsning
 Fleece hagebeskytter
 Kan justeres med én hånd med velcro på ærmerne samt i bredden
 Lycra/neopren-manchetter
 Håndstropper med tommelfinger-åbning på ærmet
 Foret med fleece
 Vandafvisende YKK lynlås
 Justerbar talje
 En inderlomme med YKK lynlås, 1 Napoleon-lomme med vandafvisende YKK lynlås, syv
yderlommer – to med vandafvisende YKK lynlås, to med YKK lynlås og velcro-lukninger,
to store lommer med magnet-lukning og en stor ryglomme
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MATERIALE - The System FabricTM
Dette begreb dækker en gruppe af forskellige tekniske stoffer,
der sammen fungerer efter 3-lags-princippet.
Det virker fremragende som 3. lag som beskyttelse mod vind og vejr.
Membranen er fremstillet af polyuretan med mikroskopiske porer,
der tillader vanddamp at passere igennem og samtidig blokerer for,
at vand i væskeform trænger ind. Dermed opnås en bedre komfort.
Overskydende fugt fra kroppen kan passere gennem membranen,
mens for eksempel regn ikke slipper ind. Membranen er fastgjort
på ydersiden med en meget kraftig nylon - Taslan.
Denne type nylon kan især modstå slid og ælde og er derfor egnet
til mange udendørs aktiviteter.
Vandtæt til 3500 mm (til sammenligning har kraftig slåregn ca. 1000 mm. Lufttæthed er op til
4000g/dag. (Data bekræftet af et uvildigt teknologisk institut).
100% Nylon.
GENERELT:
 Farver: Olivengrøn/grøn, Brun/beige
 Størrelser: XS-XXXL
 Vægt: 994 gram

