BRYNJE EXPEDITION JACKET - LIMITED EDITION
Varenummer: GT951277
Vår kraftige skalljakke er beregnet for høyfjell og
ekspedisjonsbruk og gir beskyttelse under de mest
krevende forhold. Jakken er utviklet sammen med
ledende guider og har mange tekniske detaljer.
Jakken er vindtett og meget vannavstøtende samtidig som
den puster godt. Den er sydd i Schoellers® WB formula 3lags stoff med C-change hydrofil membran, med en
vannsøyle på hele 20.000 mm. Jakken er behandlet med
Schoellers 3XDRY impregnering som både sikrer en
vannavstøtende overflate og god fukttransport. Stoffet avgir
lite lyd og har fire-veis stretch som gir meget god
bevegelighet.
Tekniske spesifikasjoner
Alle materialer er Bluesign-approved. Vi benytter Shoeller®
WB formula fabric med C-change hydrofil membran.
Stoff med høy vannsøyle - 20 000 mm
Kan impregneres
Vindtett
Pustende
Fire-veis stretch
Tørker raskt
Stor hette med plass til hjelm, feste for pelskant, fire
justeringsmuligheter, enhånds-stramming, wireavstivet
brem.
Høy hals med myk beskyttelse mot haken.
Tapede sømmer.
To brystlommer, to store lave lommer, en lomme på
venstre arm og to innerlommer foret med netting for optimal
lufting.
YKK vannavvisende glidelåser, YKK vislon to-veis glidelås i
front med stormklaff. Alle vannavvisende glidelåser har
ekstra stormklaff på innsiden.
Håndledd-stramming med borrelås og festemulighet for f.
eks votter.
Stormstrikk nedentil.
Lufting under armene med to-veis glidelås.
Vekt: 950 gram i størrelse M
Produsert i Europa

Se også:
Super Thermo netting, Wool Thermo netting og Classic
Wool anbefales under skallet
Hvordan kle seg? Les våre tips
Brynjes ambassadører bruker skall fra Brynje både høyt og
lavt på hele kloden.
Sjekk #BrynjeHardshell på Instagram
Tester og tilbakemeldinger på våre produkter
Del dine tanker, innspill og ideer slik at vi kan bli enda
bedre. Takk for at du tror på oss!
Om Brynje, natur og bærekraft
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Les mer om produktet her:
https://www.brynje.no/product?number=GT951277
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