CLASSIC BOXER-SHORTS
Varenummer: 10300800
Vår originale Boxer-shorts i Merinoull, god passform og lengde
sikrer god isolasjon. Denne boxeren kan benyttes hele året, siden
vår Merinoull har gode temperaturregulerende egenskaper. Classic
Wool er vårt mellomtykke undertøy (190 g/m2), i den fineste
kvalitet. Classic Wool har en optimal sammensetning av Merinoull
(80%) og Polyamid (20%), dette sikrer et undertøy med optimal
isolasjon og fukttransporterende egenskaper. Vi benytter Merinoull
av den beste kvalitet fra Schoeller, vår Merinoull kommer fra farmer
hvor det garantert ikke forekommer mulesing. Vår Merinoull er
Blusign og Oeko-Tex merket, dette sikrer at vi leverer produkter
etter bransjens strengeste miljøkrav. Classic Wool ble testvinner i
Ute magasinet høsten 2012 og Classic Wool lady hettegenser
/longs fikk terningkast seks i Shape Up Januar 2015. Med andre
ord et undertøy med god kvalitet og gode egenskaper.
Våre Classic Wool produkter har en rekke fordeler.

Isolerer når det er vått
Optimal fukttransport
God slitestyrke
Super myk kvalitet og behagelig

Hoved produkttype for Brynes produkter

Vask av Ull
Merinoullen er myk og lett-stelt. Dersom du følger våre råd, vil
ullfibren beholde sin naturlige struktur og plagget vil holde seg
spenstig og pent, selv etter flittig bruk. Plaget er behandlet slik at
det er maskinvaskbart, men må vaskes på ull-program. Plagget
tåler ikke klor og må ikke bløtlegges. Bruk Ullvaskemiddel som ikke
inneholder enzymer/blekemidler. Plagget må ikke trommeltørkes.
Husk ikke for mye tøy i vaskemaskinen. Ull blir ikke skittent på
samme måte som andre klær. Derfor er det heller ikke nødvendig å
vaske ullplaggene like ofte.

Materiale:

80 % Merinoull / 20% Polyamid ? 17,5 Micron

Materialvekt:

190 g/m2

Vekt:

90 g

Tekniske spesifikasjoner:
Merinoull 80% Polyamid 20%
Vekt: 90 g
Materialvekt: 190 g/m2
Micron: 17,5

Les mer om produktet her:
https://www.brynje.no/product?number=10300800
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