ARCTIC JACKET W/ HOOD
Varenummer: 10401320

Arctic Jacket med hette
Varm jakke som passer for mange ulike
friluftsaktiviteter og folk i tøffe yrker. Dette er også et
skikkelig koseplagg innendørs når det er kaldt i været.
Vår Arctic Double-kolleksjon består av to-lags, innovativt funksjonstøy
med netting innerst og varm merinoull av høy kvalitet på utsiden. Tolags kombinasjonen med netting og ull er meget lett i forhold til den
store varmeeffekten som oppnås. Innsiden holder seg tørr grunnet få
kontaktpunkter mot huden og polycolon-garn som opptar lite
fuktighet. Nettingen binder mye luft, og derfor isolerer plaggene svært
godt. Ved høy aktivitet leder nettingen fuktighet bort fra kroppen.
Ullen suger opp og fordamper fuktigheten videre ut og danner et
isolerende lag over luftlommene i nettingen.
Ingen andre undertøy oppnår de samme egenskapene i ett og
samme produkt. Arctic-serien er kåret til best i test en rekke ganger
og har vunnet Teko innovasjonspris.

Produktegenskaper
Passform: Normal, unisex
Slitesterk
Kløfri
Svært varm: Netting i kombinasjon med merinoull isolerer godt
God fukttransport: Netting transporterer fukt vekk fra kroppen
Tommelfingerhull
Høy hals med hel glidelås i front
Tettsittende hette
To lave lommer med glidelås
Laget i Europa
Kan vaskes på ullprogram og repareres

Tekniske spesifikasjoner
Materiale
- Innside: 100% polypropylene netting
- Utside: 80% merinoull og 20% polyamid
Materialvekt
- Innside, netting: 140 g/m2
- Utside, merinoull: 220 g/m2
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Produktvekt: 415 g
Merino fiber diameter: 20,5 mikron (fin medium)

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=10401320
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