EXPLORE VENTILE JACKET M'S
Varenummer: 10921272

Explore Ventile Jacket for menn
Explore Ventile Jacket er en lett, robust og allsidig turog friluftsjakke som kan brukes året rundt både i fjell,
skog og mark. Jakken er svært pustende og slitesterk,
samtidig som den er vindtett, vannavvisende og
lydsvak. Brynje har utviklet jakken i samarbeid med
ledende guider, noe som har resultert i mange,
gjennomtenkte tekniske detaljer.
Explore Ventile Jacket er sydd i tettvevd Ventile® weather
Proof 100 % organisk rå-bomull som puster svært godt. I
vått vær sveller bomullen ut og holder deg tørr i lange tider.
Ventile-stoff ble først utviklet av flyvåpenet i England
(RAF) for å gjøre livet bedre for soldater som hoppet fra fly
og landet i kaldt sjøvann under 2. verdenskrig. Ventilebekledning ble også benyttet da Tenzing Norgay og Sir
Edmund Hillary besteg Mount Everest i 1953. Materialet blir
benyttet av RAF den dag i dag, samt på krevende polare
ekspedisjoner. Denne jakka gir deg garantert god
beskyttelse under krevende forhold.
For å gjøre jakken enda mer vannavvisende, har vi
dekket skuldre, hette og overarmer med Schoellers®
trelags hydrofil membran. Her er vannsøylen på hele
20.000 mm! Kombinasjonen av Ventile bomull og Schoeller
membran gir deg en svært lett og behagelig jakke med
ekstremt gode pusteegenskaper. Jakken holder deg tørr og
komfortabel gjennom lette regnskurer og stoffet tørker
raskt. I timesvis med tungt regn vil det etter hvert begynne
å lekke gjennom, men til gjengjeld har du ei jakke som
puster veldig mye bedre enn en ren skalljakke.
Uansett hva slags jakke du går i - det er alltid lurt å ha med
en vanntett vindsekk som du kan slenge over deg og
sekken hvis regnet virkelig skulle hølje ned i lang tid.
Vindsekk er også nyttig til mange andre formål på tur.
For optimal fukttransport anbefaler vi å kombinere jakken
med Super Thermo netting innerst mot huden. Classic Wool
fungerer meget godt som mellomlag.

Produktegenskaper
Passform: Jakken er laget for menn og har smal passform.
Materiale 1: Tettvevd, 1-lags Ventile-stoff i 100% organisk
rå-bomull. Stoffet sveller ut i vått vær og holder deg tørr i
lange tider (vannsøyle 750 mm).
Materiale 2: Schoeller® trelags hydrofil membran dekker
skuldre, hette og overarmer. Dette gjør at jakken holder
deg tørr mye lengre (vannsøyle 20.000 mm).
Svært pustende, du føler deg mindre klam i vått vær og når
du selv blir varm.
Tørker raskt
Lett
Vindtett
Robust og slitesterk.
Myk og behagelig - gir stor bevegelsesfrihet.
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Lydløs - viktig for jegere, naturfotografer o.l.
Hette: Stor og hjelmkompatibel med festemulighet for
pelskant. Fire justeringsmuligheter, enhånds-stramming,
wire avstivet brem.
Høy hals med myk beskyttelse mot haken.
To brystlommer, to store lave lommer og to innerlommer
foret med netting for optimal lufting.
Vannavvisende glidelåser fra YKK. Vislon toveis YKKglidelås i front med stormklaff. Alle vannavvisende
glidelåser har ekstra stormklaff på innsiden.
Lufting under armene med toveis glidelås.
Håndledd-stramming med borrelås og festemulighet for f.
eks votter.
Stormstrikk nedentil, mellom bena.
Produsert i Europa.

Tekniske spesifikasjoner
Materiale 1: Ventile® weather Proof tettvevd stoff i 100%
organisk rå-bomull
Materiale 2: Shoeller® WB formula fabric med C-change
hydrofil membran
Produktvekt: 860 gram i størrelse M

Vask, impregnering og vedlikehold
Jakken 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=10921272
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