Flere informationer om YUM buksen.....

YUM
Robuste bukser i vandafvisende materiale
Efterfølgeren til KLIX-bukserne præsenterer sig her i ny, fin stil - med ændret
design i jeans-look, super flade lommer og små farve-accenter i form af
orange syninger.
SUPPLEX® materialet er meget funktionelt (åndbar, vind- og vandafvisende
(vand-søjletryk: 500 mm!)) med en høj komfort. De særlige nylon-fibre er ekstrem lette
og føles som bomuld. Takket være materialet kan Yum bukserne klare store belastninger,
og via raffinerede detaljer forbliver de formstabile. Farveægte og nemme at pleje.
Hvis man søger et par robuste allround bukser med vandafvisende egenskaber, er Yum
bukserne det helt rigtige sted at søge.
FUNKTIONER:
 Lag-princip: yderst
 Vand (500mm vandsøjletryk)
 Vindafvisende materiale
 Meget åndbar
 Hurtigtørrende
 Ekstrem lette
 Robuste og formstabile
 Farveægte
 Bælte kan tilkøbes
 Tåler maskinvask
 Super flade og store lommer
 Design i jeans-look
 Kan justeres i bredden ved benafslutning
 To forlommer (en med lille inderlomme), to sidelommer (en stor med velcro og
trykknap og en lille med trykknap), to baglommer
 Produceret i Europa
MATERIALE- Supplex®:
SUPPLEX® er et DuPont-certificeret nylon-stof, der føles blødt som bomuld og med
egenskaber som værende vand- og vindafvisende samt modstandsdygtig over for slitage
og flænger.
SUPPLEX® stoffet giver dig følelsen af bomuld kombineret med fordelene i moderne
fiber-teknologi. Den naturlige struktur og optik som bomuld gør materialet til det
foretrukne valg i mange kategorier af beklædning.
Bomuldstøj har tendens til at rynke og krympe, og farverne falmer ofte. Forskerne hos
INVISTA ønskede at give forbrugerne fordelene ved bomuld, uden at ulemperne fulgte
med. Derfor udviklede de SUPPLEX® tekstilerne – en produktfamilie, der kombinerer det
sædvanlige udseende fra naturligt bomuld med fordelene i ydeevnen på moderne fiberteknologi. SUPPLEX® stoffet er åndbart, formbevarende, tørrer hurtigere end bomuld, og
farverne falmer ikke.

Flere informationer om YUM buksen.....

GENERELT:
 Farver: Mørk grå
 Størrelser: XS – XXXL
 Vægt: 298 gram (M)

