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Endura Baa Baa Merino LS
Base Layer (E3029)
Cena

269,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

bielizna

Opis produktu
* Wełniana bielizna Endura Merino Base Layer
Część górna bielizny z długim rękawem wykonana z naturalnie ocieplanej i odpornej na pranie w pralce wełnie
Anatomiczny krój zaprojektowany specjalnie do jazdy na rowerze
Naturalna izolacja termiczna w postaci wełny Merino
Zapobiega powstawaniu przykrych zapachów
Bardzo ciepła nawet gdy jest mokra
Płaskie szwy poprawiają komfort noszenia
Odporna na pranie w pralce
Pakowana w kartonik
Konstrukcja
Welna 100%
* ROZMIARY: S , M , L , XL , XXL
KOLOR czarny, niebieski, brązowy

MESKIE
Chest (inches)
Chest (cm)
Waist (inches)
Waist (cm)
Gloves (cm)

XS
35-37"
89-94cm
29-31"
74-79cm
7cm

S
37-39"
94-99cm
31-33"
79-84cm
8cm

M
39-41"
99-104cm
33-35"
84-89cm
9cm

L
41-43"
104-109cm
35-37"
89-94cm
10cm

XL
43-45"
109-114cm
37-39"
94-99cm
11cm

XXL
45-47"
114-119cm
39-41"
99-104cm
12cm

materiały [ PDF ]

dobór rozmiarów, czyszcczenie i konserwacja odzieży [ PDF ]

Należy pamiętać o konserwacji i impregnowaniu materiałów specialnymi środkami do tego przeznaczonymi, by
tkaniny zachowały swoje pierwotne właściwości (zobacz w dzialeImpregnacja i czyszczenie).

O Merino
Naturalna wełna Merino zapewnia doskonałą izolacje cieplną.
Płaskie szwy poprawiają komfort noszenia.
Sportowy obcisły krój.
Odporna na pranie w pralce.
Dostępna w wersji z krótkim w kilku kolorach oraz w wersji damskiej.
* materiał nie obsorbuje zapachu (po wielu godzinnym użytkowaniu materiał nie nasiąka zapachem potu)
Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL

wygenerowano w programie shopGold

Merynos (merino) - jest to najprzyjemniejsza w dotyku wełna owcza, o najcieńszych włóknach, ma puchową strukturę - dlatego
nie gryzie. Pozyskiwana z rasy hiszpańskich merynosów, dziś hodowanych głównie w Australii i Nowej Zelandii.
Wykorzystywana w butach, swetrach, skarpetach, bieliźnie oraz ubraniach sportowych. Lanolina zawarta w owczych włóknach
ma właściwości antybakteryjne i termoregulacyjne (sprawdza się w temperaturze od +20 do -20 stopni). Łączona jest z
jedwabiem oraz kaszmirem w ubraniach luksusowych - płaszczach i garniturach, oraz z syntetycznym poliamidem w bieliźnie
sportowej.
Panuje powszechne przekonanie, że w bieliźnie sportowej najlepiej sprawdzają się materiały syntetyczne, których włókna są
zbudowane w taki sposób, że można mówić praktycznie o ich absolutnym braku chłonności. Strukturę tkaniny syntetycznej
najlepiej porównać do nieuporządkowanego kłębka mini włókien. pomiędzy którymi przenika wilgoć i wydostaje się na
zewnątrz. Czegoż można chcieć więcej? Tymczasem lepszy komfort użytkowania, można uzyskać dzięki zastosowaniu w
bieliźnie sportowej wełny merynos. Nie każda wełna charakteryzuje się właściwościami odpowiednimi do wykorzystania w
produkcji odzieży sportowej. Najlepsza do tych celów jest wełna merynosowa, która pochodzi z owiec gatunku Merynos. Są to
owce górskie, których włókna są delikatne – kilkakrotnie cieńsze od wełny owiec nizinnych
Delikatne włóko jest warunkiem komfortu dla użytkownika tkaniny, bo po pierwszym kontakcie wełna merynosowa
drapie, swędzi, to po chwili noszenia dyskomfort znika i od tej pory bielizna zawsze już będzie przyjazna nawet
dla najbardziej wrażliwej skóry.
W czym więc tkwi tajemnica, dzięki której wełna merynos zdobywa popularność ? Jest kilka zalet, ekologia, nie podrażnia
skóry, odporność na zapach.bardzo dobrze odprowadza wilgoć i grzeje nawet wtedy, gdy jest mokra (włókno wełny absorbuje
wilgoć do ok. 20 do 35 % swojej objętości.które stale zachowuje się jak suche i na jego powierzchni nie dochodzi do
natychmiastowej kondesacji pary wodnej, jak w przypadku włókien syntetycznych, gdzie wszystkie procesy fizykalne
przebiegają na powierzchni włókna.), jest przewiewna, zatem oddycha – odprowadza wilgoć także przez pory samych włókien,
dlatego tkanina może być gęstsza niż tkaniny z włókien syntetycznych, gdzie wilgoć odprowadzana jest wyłącznie po
powierzchni włókien. Wełna merinosa ma własciwości ognioodporne.
Jezeli więc nie jesteś w stanie zabrać zbyt wielu rzeczy na wycieczkę, musisz zdecydowanie ograniczyc wielkość bagażu,
ubrania z merinosa pozwalają użytkować rzeczy przez wiele dni bez konieczności prania

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Wybierz kolor , Brązowy , Czarny , Niebieski , Orange , Utramarine , Utramarine
Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL , XXL
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