Flere informationer om Jabba Polartec Top...

JABBA POLARTEC 2-LAGS TOP
Kombineret 2-lags top med hætte
Jabba trøjen er med Klin DiffusionTM som blød indvendig foring og
Polartec® fleece som yderlag en svedtransporterende undertrøje
og et isolerende mellemlag i ét og samme produkt.
Fugten transporteres hurtigt væk og fordamper. Det særlige
yderstof holder på kropsvarmen og kan nemt kombineres med en
tyndere jakke. Hætte og sider er lavet i tyndt men alligevel varmende
EvaporatorTM materiale. Ved brug som undertrøje skal trøjen sidde tæt på huden for at
opnå et optimalt resultat.
FUNKTIONER:
 Lag-princip: inderst eller mellemlag
 Åndbar
 Svedtransporterende
 Hurtigtørrende
 Meget varmende
 Kombinerer undertøj med fleece
 Tåler maskinvask
 Flade sømme
 "Anti-pilling", fnugger minimalt
 Hætte i EvaporatorTM fleece
 Elastik ved ærmet
 Sider med EvaporatorTM fleece
 Elastik i linning
MATERIALE:
Polartec® Classic 200 – tekstiler i den kategori er synonym
med åndbarhed og varme uden vægt. Det er fantastisk
kvalitet og holdbarhed. Dette varmeisolerende stof har i
snart to årtier været erfarne motionisters førstevalg.
Sådan fungerer det:
Velour-konstruktionen i 100% polyester i høj kvalitet danner
luftlommer, som holder på kropsvarmen. I modsætning til
billigere fleece-materialer beholder Polartec® Classic stoffet
sin varmeisolerende virkning også efter flere vaske. Materialet
fnugger ikke.
Polartec® Classic findes i forskellige styrker for at give den
rigtige varmeydelse til de fleste aktiviteter. Stoffer i kategorien
Polartec® Classic 100 er de letteste og er ideelle som
et varmt første lag eller en tynd trøje. Stof fremstillet af
Polartec® Classic 300-serien er det tykkeste og er blevet udviklet specielt til lave
temperaturer. De er ideelle som et varmt mellem- eller yderlag. Mellem disse to
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findes den gennemsnitlige styrke Polartec® Classic 200. Dette materiale tilbyder en
god varmeydelse og er utroligt alsidigt. Fås også med en vandafvisende overflade, der
skyr regn og sne.
Alle stofferne i Polartec® Classic-familien garanterer ikke kun varme uden vægt – de
er også åndbare, holdbare, tørrer hurtigt og tilbyder ubegrænsede muligheder.
TEKNISKE HØJDEPUNKTER:
1. Varme uden den vægt og fylde, der kendes fra andre isolerende stoffer
2. Høj åndbarhed og svedtransporterende
3. Vandafvisende overflade (ved nogle typer) og skyr regn og sne
4. Hurtigtørrende, forhindrer tab af kropsvarme
5. Holder længere end andre fleece-stoffer
6. Tåler maskinvask
7. Velegnet til både inder- og mellemlag
8. 100 % polyester
9. Foret med Klin DiffusionTM
10.Sider og hætte i 4-vejs strækbar fleece
GENERELT:
 Farver: Sort
 Størrelser: XS-XXXL
 Vægt: 528 gram (M)
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EvaporatorTM hætte. Isolerer perfekt under de fleste udendørs aktiviteter
Snor-justering
Formede albuer. Stramt design for at holde på plads
Elastik ved håndled og talje
4-vejs stræk i siderne. Meget let og strækbart
Flade sømme. Glat mod huden
Foret med komfortabelt Klin DiffusionTM stof
Perfekt pasform til aktiv brug. Brug det som en 2-i-1 under tøjet

