Flere informationer om Zam™ buksen.....

ZAM
Lette hurtigtørrende allround-bukser
Zam er efterfølgeren til Huntus bukserne. Materialet er blevet gjort lettere,
samtidig med at fordelene ved Huntus bukserne er bibeholdt.
Zam bukserne er meget behagelige at have på takket være bomuldsmaterialet The System FabricTM NC (30/70 vokset bomuld/nylon) og de
hurtigtørrende nylonfibre. Til forskel fra andre bukser er Zam produceret
af flere stofpaneler, hvilket resulterer i en fantastisk komfort og bevægelsesfrihed. Bukserne er ideelle til brug ved rejser, ved jagt- og fiskeri-aktiviteter
samt mange andre fritidsaktiviteter.
FUNKTIONER:
 Lag-princip: yderst
 Meget åndbar
 Hurtigtørrende
 UV-beskyttelse
 Meget lette
 Yderst holdbare
 Behagelig komfort da de føles som bomuld
 Tåler maskinvask
 Bælte kan tilkøbes
 Knæ og bag forstærket med 100% nylon
 Benene kan nemt kortes af
 YKK lynlås og WASA trykknapper
 To forlommer med integrerede netlommer, to store sidelommer med YKK lynlås, to
skjulte baglommer med YKK lynlås
MATERIALE - The System FabricTM NC
The System Fabric™ NC er en 30/70 kombination af vokset
bomuld og nylon. Bomuldens komfortable, kølige følelse mod
huden og det holdbare og beskyttende nylon har resulteret
i et par ekstraordinære fritidsbukser.
En speciel voks-behandling har fjernet
bomuldens naturlige evne til at absorbere
væske, så kun de positive kvaliteter ved
bomuld er bibeholdt. Stoffet er 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.
PLEJE:
Vi anbefaler maskinvask ved 30°. Vask bukserne med vrangen ud og følg instruktionerne
i bukserne.
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Hvis Zam™ ofte udsættes for saltvand skal de vaskes oftere, Konstant sollys vil med
tiden blege stoffet. Husk altid at få tørret bukserne helt efter brug.

GENERELT:
 Farver: Brindle (Gråbrun) + Pirate Black (Sort)
 Størrelser: XS – XXXL
 Vægt: 364 gram (L)

