Flere informationer om Shinogi™ Windpro.....

SHINOGI POLARTEC WINDPRO
Let fleece-jakke med windstopper-effekt
Den tætte pasform – den slanke krave – og udeladelsen af fittings
gør Shinogi™ til den perfekte isolering. Den første Geoff Anderson
windstopper-jakke uden laminat kan bruges som mellemlag eller
som let yderlag.
Polartec® Wind Pro® materialet er let vandafvisende og står nemt imod det lunefulde
vejr. Materialet har naturligvis svedtransporterende egenskaber og tørrer hurtigt.
Jakkens holdbarhed forstærkes af de forbedrede afslutninger på krave, ærme og
jakkesøm. Let at rengøre og smudsafvisende. Produceret i Europa.
FUNKTIONER:
 Lag-princip: mellem eller yderst
 Let vandafvisende
 Meget åndbar, vindtæt
 Smudsafvisende
 Svedtransporterende
 Hurtigttørrende
 Meget let
 Medium varmende
 Tåler maskinvask
 YKK lynlåse
 Forstærket i krave og ærmegab
 Hagebeskytter i fleece
 Justerbart ærmegab
 Elastisk og forstærket i taljen
 En brystlomme, to store sidelommer med YKK lynlås
 Produceret i Europa
 100% Öko-Tex 100 certificeret
 BlueSign produktion
MATERIALE - Polartec® Wind Pro®:
Stof i Polartec® Wind Pro® er ekstremt åndbart og er fire gange så vindafvisende
som traditionel fleece. Det er det nye "Super-fleece", der dækker en utrolig bred vifte
af vejrbetingelser. Det er utroligt holdbart og egner sig både som overtøj og som et
ekstra lag varmeisolering. Stoffet er alsidigt og kan bæres hele året – til alle former
for aktiviteter.
Sådan fungerer det: Kombinationen af helt specielle garner og
en meget stram strik-konstruktion formindsker den såkaldte
chillfaktor – akilleshælen på traditionel fleece. Effektiviteten er
blevet testet både på laboratorium og udendørs: Polartec® Wind
Pro® holder 4x mere vind ude end traditionel fleece. Den holdbare
vandafvisende finish på ydersiden lader regn og sne glide af. Velour-
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eller shearling-foringen holder på luften og giver dermed et godt forhold mellem
varme og vægt.
Begge sider af stoffet er ekstremt robuste og fnugger ikke. Selv efter flere vaske og
ofte brug mister jakken hverken udseende, komfort eller varmeisolering.
Da Polartec® Wind Pro® ikke er lamineret stof, er det yderst åndbart: bibeholder
85 % åndbarhed fra traditionel fleece og beskytter dermed mod overophedning.
TEKNISKE HØJDEPUNKTER
1. 4x mere vindafvisende end traditionel fleece; væsentlig reduktion i chillfaktor
2. Holder på varme uden den vægt og fylde, der kendes fra traditionelle
isolerende stoffer
3. Vandafvisende overflade lader regn og sne glide af
4. Ekstrem åndbar; komfort ved alle aktiviteter; begrænser hverken
bevægelsesfriheden og tillader fordampning af kropsfugt
5. Holder længere end andre fleece-tekstiler
6. Tåler maskinvask
7. Alsidig - kan bruges til mange forskellige aktiviteter
8. 100% polyester
GENERELT:
 Farver: Rosin (Grøn), Gargoyle (Grå ), Pirate Black (Koksgrå)
 Størrelser: XS-XXXL
 Vægt: 660 gram (M)

