Flere informationer om Inxula overall.....

INXULA OVERALL
Det perfekte mellemlag
med Polartec Power Stretch®
Den stramme pasform og udeladelsen af fittings gør Inxula overall’en til det
perfekte mellemlag under eksempelvis waders.
Inxula overall er lavet af Polartec® Power Stretch® - en varm fleece der
trods sine mange funktioner er meget let ("Varme uden vægt").
Da den er meget elastisk og blød, er overall’en utrolig behagelig at have på.
Det kan være ubehageligt at svede, og det kan også gøre dig kold - Polartec® Power
Stretch® forhindrer dette: Stoffet er meget åndbart, indersiden absorberer fugten fra
huden og transporterer fugten til ydersiden. Fugten fordeler sig over et stort område
og fordamper dermed hurtigt (2x hurtigere end ved bomuld).
Elastik i taljen giver ekstra hold, og for at bukserne ikke glider ved overtræk af det
næste lag, er der ved benafslutningen monteret en hælstrop. Lynlås både ovenfra og
nedenfra.
FUNKTIONER:
 Lag-princip: inderst eller som andet lag
 Meget åndbar
 Svedtransporterende
 Hurtigtørrende
 Let
 Varmende
 Tåler maskinvask
 Blødt, elastisk materiale
 Flade sømme
 YKK lynlås foran
 Elastik i siderne og i taljen
 Hælstrop i buksebenene
 Brystlomme med lynlås
MATERIALE - Polartec® Power Stretch®:
Stof i Polartec® Power Stretch® er bi-elastisk og meget åndbart. Ved fysisk
anstrengelse holder det kroppen tør og holder på varmen uden vægt. Det er de mest
alsidige materialer, der bruges til fremstilling af udendørs – og fitness beklædning, der
findes på markedet i dag. Mange af disse stoffer disponerer over en patenteret strikkonstruktion med to forskellige overflader: Den robuste yderside er vind- og slidafvisende, mens den bløde inderside trækker fugt væk fra din hud og holder dig tør og
varm. Andre stoffer i den kategori giver en vis mængde kompression, der reducerer
risikoen for skader ved ”stop-and go”-aktiviteter og kan forbedre ydeevnen. Alle
Polartec® Power Stretch® tekstiler egner sig bedst til at blive båret direkte på huden.
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Sådan fungerer det: Sved eller fugt på huden er ubehageligt. Polartec® Power
Stretch® holder huden tør på grund af tre koordinerede mekanismer:
1. Stoffet er yderst åndbart, tillader uhindret fordampning af kropsfugt
2. Den ru inderside producerer mange små kontaktpunkter med huden. Herved
bliver sved straks transporteret væk fra huden til ydersiden på stoffet. Fugten
fordeler sig over et stort område og kan dermed hurtigt fordampe
3. Når sveden når stoffets yderside, fordeler den sig over et stort område. Derved
fordamper fugten mindst dobbelt så hurtigt som på bomuld
TEKNISKE HØJDEPUNKTER
1. Tætsiddende bi-elastisk stræk garanterer optimal bevægelsesfrihed
2. Holder huden tør, når du sveder
3. Ekstrem åndbar, yder maksimal komfort ved alle aktiviteter, tillader
fordampning af kropsfugt
4. Vindafvisende, reducerer chillfaktoren
5. Blød og behagelig mod huden og giver komfort gennem hele dagen
6. Tåler maskinvask
7. 100% polyester
GENERELT:
 Farver: Lead Grey (brun/grå)
 Størrelser: XS-XXXL
 Vægt: 340 gram (L)

