Flere informationer om Urus3 buksen.....

URUS3
Robuste og vandafvisende bukser
Urus3 bukserne er kendt for sin brede anvendelse, selv om de i første
omgang var specielt udviklet til lystfiskerne. De kan nemlig sagtens
bruges til jagt, vandreture eller skiløb. Det forstærkede område på bag-,
side-, knæ – og ankelområdet gør bukserne mere modstandsdygtige
over for revner og slitage.
Bukserne har en blød, svedtransporterende foring, der gør dem
funktionelle selv uden brug af yderligere underlag. Den høje ryg og
foring beskytter kroppen mod varmetab. Selerne kan justeres foran med
velcro og kan efter behov også tages af. På grund af de lange YKK lynlåse ved anklerne kan
bukserne let trækkes af, selv når man har støvler på. Klipslukningen gør det muligt at stramme
buksebenene.
FUNKTIONER:
 Lag-princip: yderst
 Vandtæt
 Åndbar og vindtæt
 Aftagelige seler med velcro foran
 Høj ryg
 Inklusivt bælte
 Elastik i linning på ryggen
 Bag-, side-, knæ- og ankel-område er forstærket med Cordura®
 Foret med fleece indvendigt
 Benafslutning kan justeres med YKK lynlås og kan fastgøres med klips-lukning
 Mulighed for 1 mm neopren-indlæg i bag- og knæ-område (ikke muligt i alle størrelser og
farver!)
 To forlommer med plastic-kroge og vandtætte YKK lynlåse, to sidelommer med
velcrolukninger – én med ekstra inderlomme
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.
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MATERIALE - Cordura®
Cordura® er et specielt produkt, der især er modstandsdygtig
over for revner, slid og slitage. Uanset dine aktiviteter er
Cordura® overbevisende med sin modstandsdygtighed og
holdbarhed.
Cordura® er mere holdbart end de fleste andre fabrikater:
- 10 x mere holdbart end bomuld
- 3 x mere holdbart end standard polyester
- 2 x mere holdbart end standard nylon

GENERELT:
 Farver: Leadgrey/Gargoyle Trim (Brun/grå), Rosin/Gargoyle Trim (Grøn/grå)
 Størrelser: XS-XXXL
 Vægt: 940 gram (L)

