WOOL THERMO LIGHT ZIP-POLO 3/4 NECK
Varenummer: 10141230

Wool Thermo Zip Polo 3/4 hals. Unisex.
Wool Thermo Light er en finmasket variant av Wool
Thermo. Denne myke, kløfrie ullnettingen fungerer bra
hele året, men er spesielt godt egnet vår, sommer og
høst. Ullnettingen er produsert i den fineste merinoull
og isolerer godt innerst mot huden.
Ullnetting er ideelt for middels til lav aktivitet.
Nettingkonstruksjonen 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. På grunn av denne dobbeltvirkningen
holdes kroppstemperaturen under kontroll – som en
termostat. Overoppheting og nedkjøling er hovedårsakene
til energitap, og netting forhindrer begge deler.
Wool Thermo Light netting kan gjerne brukes i kombinasjon
med Classic ull som mellomlag. For høy aktivitet anbefaler
vi Super Thermo netting innerst mot huden.

Produktegenskaper
Hoved produkttype for Brynes produkter
Størrelse/passform: unisex, smal passform, plagget er langt
og utvider seg i bredden
80 % Merinoull / 20% Polyamid ? 17,5 Micron
Materiale:
3/4 hals med glidelås og lange ermer
Materiale: Merinoull forsterket med polyamid for større
160 g/m2
Materialvekt:
slitestyrke
190 g
Nettingkonstruksjonen isolerer ved lav aktivitet og frakter Vekt:
fukt vekk ved høy aktivitet. Ullnetting tar opp mindre
fukt enn tettvevd ull.
Motvirker kuldebroer ved lav aktivitet
Isolerer også når den er fuktig
Føles svært myk og behagelig mot huden
Sømmene er flate og gnager ikke
Kløfri
Slitesterk
Lett
Lukter lite etter lang tids bruk; kan ofte luftes i stedet for å
vaskes
Kan brukes hele året
Produsert i Europa
Kan repareres
Vaskes på ullprogram

Tekniske spesifikasjoner
Materiale: 80 % Merinoull, 20 % polyamid
Merino fiber diameter: 17,5 mikron (fin)
Materialvekt: 160 g/m2
Vekt: 150 gram
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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=10141230
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