EXPEDITION PANTS 2.0 M'S
Varenummer: CG950402

Expedition Pants 2.0 for menn
Denne kraftige skallbuksen er beregnet for høyfjell og
ekspedisjoner i kalde og kjølige omgivelser med
skiftende vær. Den er laget for å vare i mange år, og gir
meget god beskyttelse i vær og vind på klodens mest
ugjestmilde steder. Buksen er utviklet i samarbeid med
ledende guider, noe som har resultert i mange,
gjennomtenkte tekniske detaljer. Norsk polarinstitutt
valgte Brynje Expedition-skall i 2020.
Buksen er vindtett, vannavvisende og avgir lite lyd.
Fireveis stretch kombinert med smarte sømmer gir meget
god bevegelighet og buksen føles myk og behagelig
mot kroppen.
Stoff med strech vil vanligvis være mindre vannavstøtende
enn statiske materialer. Likevel har Schoellers® WB
formula 3-lags stoff med C-change hydrofil membran en
vannsøyle på 20.000 mm. Buksen er også behandlet med
Schoellers 3XDRY impregnering som både gjør overflaten
mer vannavstøtende og gir god fukttransport.

Brynje Expedition skall er først og fremst beregnet for bruk i
kaldt, kjølig og skiftende vær. Denne buksa vil holde deg
tørr og komfortabel i lang tid ved lett regn, og stoffet tørker
raskt. Dersom det regner tungt over lang tid vil det etter
hvert kunne begynne å trekke gjennom, men til gjengjeld
ventilerer denne buksa overskuddsvarme vekk fra
kroppen svært mye bedre enn ei helt tett regnbukse.
Uansett hvilken skallbukse du bruker – dersom regnet
skulle hølje ned i timesvis gjør du lurt i å ha med en
vanntett vindsekk som du kan slenge over deg og sekken.
Vindsekk gir også ly i uvær, holder skadede personer
varme og kan fungere som båre.
Buksen kan åpnes langs hele beinet og i front på brystet for
å ventilere overskuddsvarme og fukt vekk fra kroppen. For
optimal fukttransport og ventilasjon anbefaler vi å
kombinere buksen med Super Thermo netting innerst mot
huden. Classic Wool fungerer godt som mellomlag på kalde
dager.

Produktegenskaper
Passform: Buksen er laget for menn og har smal passform.
Materiale 1: Elastisk Schoeller® dryskin materiale i
buksens overdel sikrer en tettsittende passform med god
bevegelsesfrihet.
Materiale 2: Shoeller® WB formula fabric med C-change
hydrofil membran. Materialene er Bluesign-approved.
Mykt og behagelig stoff med fire-veis stretch gir stor
bevegelsesfrihet
Lydsvak ("knitrer" ikke) - viktig for jegere, naturfotografer o.l.
Robust og slitesterk
Tapede sømmer
Vindtett
Tørker raskt
Vannavvisende med vannsøyle på 20.000 mm
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Vannavvisende glidelåser fra YKK. Vislon toveis YKKglidelås i front med stormklaff. Alle vannavvisende
glidelåser har ekstra stormklaff på innsiden.
Lufting langs beina med fireveis glidelås i full lengde på
utsiden. Ekstern stormklaff med velcro langs hele beinet gir
ekstra beskyttelse mot vær og vind.
Forsterket med Kevlar stoff på knær og innside ankel for
ekstra slitestyrke.
Lommer:
- To lommer i buksens overdel
- To store lommer foran på lårene
- Lommer på innsiden av knærne for kneputer
Do-luke bak
Produsert i Europa
Reparer gjerne - bruk lengst mulig
Kan vaskes og impregneres
Les om forskjellen på ulike Expedition-plagg her

Tekniske spesifikasjoner
Materiale 1: Elastisk Schoeller® dryskin materiale i
buksens overdel.
Materiale 2: Shoeller® WB formula fabric med C-change
hydrofil membran.
Bluesign-godkjente materialer: Ja
Glidelåser: YKK
Produktvekt: 1090 gram i størrelse M

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=CG950402
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