SUPER THERMO HAT W/ NET LINING
Varenummer: 10256000

Super Thermo Hat med netting innerst
Super Thermo Hat er perfekt til trening og aktiviteter
hvor du lett blir varm. Dette er ei svært slitesterk lue
som vi vare i mange, mange år. Lua sitter litt
strammere på hodet enn Arctic Hat som har merinoull
ytterst.
Brynje Super Thermo er ideelt for både høy og lav aktivitet,
i kaldt eller vått vær. Nettingundertøy er mye brukt på kalde
ekspedisjoner og av Forsvaret, og det er ikke uten grunn:
Ved høy aktivitet produserer kroppen svette for å kjøle deg
ned. Nettingens unike konstruksjon gir få kontaktpunkter
mot huden; dermed får du luftsirkulasjon samtidig som
damp og overskuddsvarme fraktes vekk fra kroppen. Ved
lav aktivitet holder nettingen på varmluften slik at du får et
isolerende lag nærmest huden. Nettingen motvirker også
kuldebroer fordi det dannes et sammenhengende luftlag
mot huden. På grunn av denne dobbeltvirkningen holdes
kroppstemperaturen under kontroll – som en termostat.
Overoppheting og nedkjøling er hovedårsakene til
energitap, og Super Thermo netting forhindrer begge deler.
Tester har slått fast at Brynje Super Thermo netting av
polycolon er det undertøyet som tørker raskest og isolerer
best innerst mot huden. Plaggene er ekstremt slitesterke,
lukter lite og er ideelle for alle som ikke tåler ull mot huden.

Størrelser
- S/M (hodeomkrets 54-56 cm)
- L/XL (hodeomkrets 56-59 cm)
Sitter litt strammere på hodet enn Arctic Hat som har
merinoull ytterst.

Produktegenskaper
Unik nettingkonstruksjon; få kontaktpunkter mot huden gir
optimal isolasjon ved lav aktivitet og effektiv fordampning
av overskuddsvarme og fukt ved høy aktivitet.
Føles svært myk og behagelig mot huden selv om
nettingen er grovmasket.
Sømmene er flate og gnager ikke.
Tar nesten ikke opp fuktighet og tørker svært raskt.
Svært lav vekt; veier 40 % mindre enn bomull.
Ekstremt slitesterk: Hyppig vask reduserer ikke kvaliteten,
nettingen holder vanligvis i 15-20 år. Plaggene er enkle å
reparere og kan resirkuleres. Et miljøvennlig valg; jo lengre
du bruker klærne dine, jo bedre er det for naturen.
Kløfri og ideell for alle som ikke tåler ull mot huden.
Forårsaker ikke allergi.
Lukter lite; nettingkonstruksjonen gjør at plaggene ikke blir
"tette" av avfallsstoffer fra kroppen. De ventilerende og
isolerende egenskapene bevares godt over tid.
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Angripes ikke av mikroorganismer eller møll ved lagring.
Kan brukes hele året
Laget i Europa
Bluesign® sertifisert
Vaskes på max 40 - 60 grader. Ikke bruk tørketrommel.

Tekniske spesifikasjoner
Materiale: 100% polypropylene
Materialvekt, netting: 140 g/m2
Materialvekt, ytterstoff: 200 g/m2
Vekt: 50 gram

Bruk klærne dine lengst mulig og reparer
Brynje lager klær med høy kvalitet for at de skal vare lengst
mulig. I motsetning til andre som stadig skifter ut
kolleksjoner og legger til rette for at folk skal kjøpe nytt,
lager Brynje modeller med tidløse farger som skal leve i år
etter år. Brynjes mål er ikke å bli størst mulig, men å ta vare
på jorda sammen med bevisste kunder. Fortsetter vi å øke
forbruket, ødelegger vi naturen og vårt eget livsgrunnlag.
Vår drømmekunde verdsetter kvalitet, reparerer og bruker
klærne sine lengst mulig. Det er bra, både for naturen og
lommeboka.

Les mer om produktet her:
https://www.brynje.no/product?number=10256000
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