EXPLORE VENTILE PANTS 2.0 M'S
Varenummer: 10920452

Explore Ventile Pant 2.0 for menn
Explore Ventile Pant er en lett og robust tur- og
friluftsbukse som er laget for å vare i mange år. Buksa
gir god beskyttelse og kan brukes året rundt både i
fjell, skog og mark. Ventile-stoff fungerer godt i all
slags vær; det er vindtett og holder deg tørr i lange
tider ved lett regn. I tillegg til å være vannavvisende,
har Ventile også svært gode pusteegenskaper. Stoffet
tørker relativt raskt, det er vindtett, tilnærmet lydløst og
kjennes behagelig og mykt mot huden. Ventile holder
seg fint i mange år og eldes på en måte som gir deg en
klassisk og tidløs look. Buksa er utviklet i samarbeid
med ledende guider, noe som har resultert i mange,
gjennomtenkte tekniske detaljer.
Buksa er sydd i tettvevd Ventile® weather Proof 100 %
organisk rå-bomull. I vått vær sveller bomullen ut og
holder deg tørr og komfortabel i lange tider ved lett regn.
Ved mye våt nedbør over lang tid vil det etter hvert kunne
trekke gjennom, men til gjengjeld ventilerer
buksen overskuddsvarme vekk fra kroppen svært mye
bedre enn ei tett skallbukse eller ei helt tett regnbukse. I
gamle dager ble Ventile brukt til vannslanger for
brannvesenet på grunn av stoffets
vannavvisende egenskaper. Det ble også benyttet av
flyvåpenet i England (RAF) for å gjøre livet bedre for
soldater som hoppet fra fly og landet i kaldt sjøvann under
2. verdenskrig. Tenzing Norgay og Sir Edmund Hillary
brukte Ventile-bekledning da de besteg Mount Everest i
1953. Materialet blir benyttet av RAF den dag i dag, samt
på krevende polare ekspedisjoner.
I baken, på knærne og innside legg er det grovt kevlarstoff med fireveis stretch. Kevlar er ikke vann- og
vindavvisende, men det tørker raskt og gir bedre
bevegelsesfrihet, slitestyrke, ventilasjon og fukttransport.
På innsiden av kevlar-stoffet er det lagt inn
vannavvisende vindstoff med stretch som gir ekstra
beskyttelse og bevegelsesfrihet. Langs lår og legger er det
store åpninger som gir gode luftemuligheter. Du kan justere
vidden på buksebeinet nederst med trykk-knapper og
strammestropp. Gamasj-hemper nederst på buksa hindrer
snø i å trenge inn. I livet er det robust borrelås-stramming
med kraftig strikk, hemper for belte og feste for bukseseler.
Kombiner gjerne buksen med Brynjes robuste skalljakker
. For optimal fukttransport og isolasjon anbefales Super
Thermo netting innerst mot huden og Classic Wool som
mellomlag på kalde dager. Brynje Elastic belte passer også
bra.

Produktegenskaper
Passform: Buksen er laget for menn og har normal
passform
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Materiale 1: Tettvevd, 1-lags Ventile-stoff i 100% organisk
rå-bomull. I vått vær sveller bomullen ut og holder deg tørr i
lange tider. Stoffet ventilerer dessuten fukt vekk fra kroppen
slik at du føler deg mindre klam i vått vær - eller når du selv
blir varm.
Materiale 2: Grovt kevlar-stoff med fireveis stretch i baken,
på knærne og innside legg. Kevlar er ikke vann- og
vindavvisende, men bidrar til bedre bevegelsesfrihet,
slitestyrke, ventilasjon og fukttransport.
Materiale 3: Vindstoff med stretch på innsiden av kevlarstoffet i baken og på knærne gir ekstra beskyttelse og
bevegelsesfrihet.
Lufting langs beina:
- 40 cm på utside legg m/ toveis glidelås
- 20 cm på utside lår m/ glidelås og nettingfòr
Fire lommer: To øverst foran og en foran på hvert lår
Robust borrelås-stramming i livet med kraftig strikk
Hemper for belte
Feste for bukseseler
Vidden på buksebeinet kan justeres med trykk-knapper og
strammestropp
Gamasj-hempe nederst på buksebeinet hindrer snø i å
trenge inn
Myk og behagelig å ha på
Robust og slitesterk
Vannavvisende
Vindavvisende
Lett
Lydløs - viktig for jegere, naturfotografer o.l.
Produsert i Europa
Reparer gjerne - bruk lengst mulig
Kan vaskes og impregneres

Tekniske spesifikasjoner
Materialer:
- Tettvevd, 1-lags Ventile-stoff i 100% organisk rå-bomull
(vannsøyle 750 mm)
- Grovt kevlar-stoff, Bluesign-sertifisert
- Vindstoff med stretch
- Materialene inneholder ikke miljøskadelige PFOA eller
PFOS-kjemikalier
Produktvekt: 380 gram i størrelse M
Materialvekt: 190 g / m2
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
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=10920452
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