Flere informationer om Swimmy badebukser...

SWIMMY
Knælange shorts – også egnet som badeshorts
Swimmy badeshorts er kendetegnet ved det usædvanlige design - de sorthvide blade på siden, det sorte Geoff Anderson navn bagpå og det orange
Geoff Anderson logo er iøjnefaldende kendetegn og gør Swimmy meget frisk
og trendy.
Kombinationen af The System Fabric og børstet polyester – Polybrush - har
været med til at udvikle en meget robust, komfortabel og let buks. Ved især høje
temperaturer og/eller høj luftfugtighed er Swimmy badeshortsene yderst komfortable, da
de tørrer hurtigt og er meget åndbare. De absorberer effektivt fugt og spreder det hurtigt
til et større område. Det justerbare bælte, der er integreret i linningen, sørger for, at
bukserne bliver på plads. Dræn-hullerne i side- og baglomme forhindrer, at lommerne
blæses op, når du svømmer eller dykker.
FUNKTIONER:
 Lag-princip: yderst
 Meget åndbart
 Hurtigtørrende
 Meget let
 Tåler maskinvask
 UV-beskyttelse 50+
 Indvendig foring af blødt, elastisk Lycra®
 Bælte medfølger
 Med sort/hvid tryk af blade på siden
 Elastik i taljen på ryggen
 To forlommer med YKK lynlås, en sidelomme med velcro samt en ryglomme med
velcro
MATERIALE - The System FabricTM / Polybrush
Et specielt let produkt, der er meget åndbart og derfor
også meget behageligt mod huden.
Nem at rengøre. Tørrer meget hurtigt også i overskyet vejr. Giver beskyttelse mod insekter.
På grund af den lave vægt og den nemme pleje er
produktet perfekt at have med på rejsen.
100 % Nylon.
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MATERIALE – POLYBRUSH UV 50+:
Et meget tyndt og let polyesterstof, der er egnet som både 1. og
2. lag. På trods af den lette struktur er det meget slidstærkt.
Høj UV-beskyttelse 50+. Hurtigtørrende, lav vægt og derfor ideel til
rejser i varmere klimaer. Giver beskyttelse mod insekter.
100 % Polyester.
PLEJE:
Vi anbefaler maskinvask ved 30°. Vask shortsene med vrangen ud enten med et egnet
vaskemiddel eller blot i rent vand.
Hvis Swimmy™ ofte udsættes for salt- og klorvand samt solens stråler, vil stoffet med
tiden blive bleget og/eller ændre farve.

GENERELT:
 Farver: Rosin /Gargoyle (Grøn/Sort)
 Størrelser: XS – XXXL
 Vægt: 210 gram (M)

