ADVENTURE SOFTSHELL PANT W'S
Varenummer: 10900451

Adventure Softshell pant for dame
Adventure Softshell pant er en lett, robust og
slitesterk tur- og friluftsbukse som kan brukes året
rundt både i fjell, skog og mark. Buksa gir deg
meget god beskyttelse under krevende forhold.
Brynje har utviklet buksen i samarbeid med ledende guider,
noe som har resultert i mange, gjennomtenkte tekniske
detaljer. Buksen er sydd i Shoeller® 2-lags softshell
materiale som puster svært godt. Grovt kevlar-stoff i baken,
på knær og innside legg gjør buksen svært slitesterk - her
er det bare å ake seg over steinblokker på topptur! Det er
store toveis lufteåpninger langs lår og legger. Du kan
justere vidden på buksebeinet nederst med trykk-knapper
og strammestropp. Åpner du buksebeinet helt opp nederst
er det fullt mulig å ta seg frem med randonee-støvler
også. Gamasj-hemper nederst på buksa hindrer snø i å
trenge inn. I livet er det både robust borrelås-stramming
med kraftig strikk og hemper for vanlig belte.
Kombiner gjerne buksen med Brynjes robuste skalljakker
. 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 1: Shoeller® dryskin 2-lags softshell
Materiale 2: Grovt kevlar-stoff
Robust og meget slitesterk
Lett
Pustende og temperaturregulerende
Vannavvisende
Tørker raskt
Vindavvisende
Myk og behagelig å ha på
Fireveis stretch - gir stor bevegelsesfrihet
Lydløs - viktig for jegere, naturfotografer o.l.
Fire lommer: To øverst foran og en foran på hvert lår
40 cm lufteåpning på utside legg med toveis glidelås
20 cm lufteåpning på utside lår med glidelås og nettingfòr
Juster vidden på buksebeinet med trykk-knapper og
strammestropp
Gamasj-hempe nederst på buksebeinet
Produsert i Europa

Tekniske spesifikasjoner
Materiale 1: Shoeller® dryskin 2-lags softshell, Bluesignsertifisert
Materiale 2: Grovt kevlar-stoff, Bluesign-sertifisert
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Produktvekt: 380 gram i størrelse M
Materialvekt: 190 g / m2
Glidelåser: YKK

Vask, impregnering og vedlikehold
Buksen vaskes og impregneres på samme måte som våre
Expedition skallplagg. Dersom plagget lukter vondt pga.
røyk eller kroppslukt, er det ofte nok å henge opp plagget
utendørs i tørt vær slik at det får luftet seg skikkelig.
Maskinvask forbruker både vann og energi. Les mer om
hvordan du vasker her

Les mer om produktet her:
https://www.brynje.no/product?number=10900451
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