HIKING PANT W'S
Varenummer: 10900401
In English

Hiking Pant for damer
Hiking pant er en slitesterk, allround tur- og
friluftsbukse som kan brukes året rundt både i fjell,
skog og mark. Mange bruker også buksa på kontoret
og til hverdags. Buksa gir deg god beskyttelse og føles
myk og behagelig.
Brynje har utviklet buksen i samarbeid med ledende guider,
noe som har resultert i mange, gjennomtenkte tekniske
detaljer. Buksa har fem lommer: To bak, to øverst foran og
to på lår. I livet er det hemper for belte. Den er sydd i
Shoeller® 2-lags softshell materiale som ventilerer svært
godt.
Kombiner gjerne buksen med Brynje skalljakke. For
optimal fukttransport og isolasjon anbefales Super Thermo
netting stilongs innerst mot huden og Classic Wool som
mellomlag på kalde dager. Brynje Elastic belte passer også
bra.

Produktegenskaper
Passform: Buksen er laget for damer og har normal
passform
Materiale: Shoeller® dryskin 2-lags softshell
Fireveis stretch gir stor bevegelsesfrihet
Myk og behagelig å ha på
Robust og slitesterk
Vannavvisende
Vindavvisende
Ventilerende
Lett
Lydløs - viktig for jegere, naturfotografer o.l
Lommer: To øverst foran, to på lår, to bak
Produsert i Europa
Kan vaskes, impregneres og repareres

Tekniske spesifikasjoner
Materiale: Shoeller® dryskin 2-lags softshell, Bluesignsertifisert
Materialvekt: 190 g / m2
Produktvekt: 380 gram i størrelse M
Glidelåser: YKK

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
Utskriftsdato: 22.05.2022

Tlf: 33 18 33 00 - kundeservice@brynje.no - Lågaveien 9, 3262 LARVIK

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.
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Les mer om produktet her:
https://www.brynje.no/product?number=10900401
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