Flere informationer om Xanti™ Windpro.....

XANTI POLARTEC WINDPRO

Windstopper jakke i Polartec materiale –
en kombination af
Polartec® Wind Pro® og Power Stretch®
Xanti Windstopper fleecejakke imponerer med sit flotte design og er
på grund af sin lave vægt utrolig behagelig at have på. Elastiske
elementer fra Polartec PowerStretch® i skulderområdet og siderne giver mulighed for
maksimal stræk og bevægelse. Derudover er Polartec Power Stretch® materialet også
indarbejdet i krave såvel som ved ærme og jakkekant, hvilket også er med til at øge
komforten.
Yderligere beskyttelse mod vinden giver en vindbeskyttelse placeret bag YKK
frontlynlåsen. Overfladen er vandafvisende og holder regn og sne ude, så Xanti kan
bruges under skiftende vejrforhold. På grund af det smudsafvisende materiale og den
lette rengøring (40° maskinvask) er Xanti jakken ideel til udendørs brug.
Takket være den nemme pleje og den høje kvalitet i materialet er jakken et absolut
must for alle ivrige fritidselskere!
FUNKTIONER:
 Lag-princip: yderst
 Vandafvisende (ved let regn-og snefald)
 Meget åndbar, vindtæt
 Svedtransporterende
 Hurtigttørrende
 Smudsafvisende
 Let
 Meget varmende
 Tåler maskinvask
 Kan justeres i kraven
 Powerstretch® ved: Krave, skuldre, ærmer, siden og foran
 Vindbeskyttelse foran ved YKK lynlåsen
 Bredde forneden ved sømmen kan justeres med en hånd
 Brystlomme og to forlommer med YKK lynlås
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.
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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. Veloureller 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
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.
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
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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: Rosin Stark (mørk grøn)
 Størrelser: XS-XXXL
 Vægt: 774 gram (M)

