Seria Mammoth
• Zwycięzca Polartec® Apex Award
• Nowy pomysł
• Najbardziej innowacyjny ocieplacz na rynku
• Jedyny na świecie ocieplacz z membraną NeoShell
• Najwyższej jakości materiały
• Ocieplina Climashield Apex® - pierwszy raz zastosowana w odzieży nurkowej
• Przemyślany krój: dobrze dopasowany zachowująć maksymalną wygodęOddychający
• Oddychający
• Wiatroodporny
• Wodoodporny
• Torba na ocieplacz
• 20 podstawowych rozmiarów + szycie na miarę

Mammoth: Polartec® Neoshell®, Climashield® Apex® 200g/m2, Polartec®
Power Dry®
Mammoth Plus: Polartec® Neoshell®, Climashield® Apex® 400g/m2, Polartec®
Power Dry®

• Trójwarstwowy:
• Mammoth:
• Polartec® NeoShell®
• 200g Climashield Apex®
Polartec® Power Dry®

• Mammoth Plus
• Polartec® NeoShell®
• 400g Climashield Apex®
• Polartec® Power Dry®

• Zewnętrzna warstwa Polartec® NeoShell®. Jest to nowa, najlepiej oddychająca
i wodoodporna dzianina typu hardshell spośród dostępnych na rynku. W
skrócie, dzianina Polartec® NeoShell® to połączenie wodoodporności i
doskonałej oddychalności. Za tym prostym stwierdzeniem kryje się jednak
zaawansowana technologia, liczne testy laboratoryjne oraz terenowe. Sekret tkwi
w procesie oddychalności. Tradycyjne powłoki innych tkanin wymagają
wytworzenia wysokiej temperatury i ciśnienia od wewnątrz ubrania, aby
membrana zaczęła działać. Natomiast membrana Polartec® NeoShell®
oddycha od razu, ponieważ została stworzona z submikronowych włókien, które
przepuszczają niewielką ilość powietrza. Ponadto Polartec® NeoShell® jest
przyjemny w dotyku, wytrzymały i rozciągliwy, co gwarantuje użytkownikowi
swobodę ruchów.
• Ocieplina Climashield® Apex® dla zapewnienia maksymalnego ciepła, przy
stosunkowo niskiej wadze. Climashield® APEX® jest najlżejszą dostępną
izolacją z najwydajniejszym poziomem termicznym. Na podstawie 25-letniego
doświadczenia stworzono izolację, która posiada 75% większy loft oraz jest 30%
wydajnieszja niż jakakolwiek izolacja z włókien ciągłych. Dzięki
zaawansowanej technologii Climashield® APEX® oferuje doskonałą
wydajność cieplną nawet gdy jest mokry, przy czym nie utrudnia odprowadzania
wilgoci od ciała.
• Podszewka wykonana z najbardziej oddychalnej dzianiny z całej gamy marki
Polartec® - Polartec Power Dry®. Materiały Polartec® Power Dry®
stworzono z myślą o tym, by zapewnić skórze komfort, utrzymując wilgoć z
dala od niej. Wszystkie jego typy charakteryzują się opatentowaną
dwukomponentową konstrukcją, w której zastosowano dwa różne rodzaje przędz
po obu stronach materiału. Dzięki temu powstają dwie różne powierzchnie:
zadaniem pierwszej jest transport wilgoci z powierzchni skóry na zewnętrz
dzianiny, a zadaniem drugiej szybkie jej odparowanie.
- 3 kieszenie: dwie na udach, jedna na lewej piersi zamykana na zamek YKK®

- Rękawy i nogawki , oraz wszystkie rozciągliwe wstawki wykonane ciepłego i oddychającego
materiału Polartec® Power Strech Pro®, by zminimalizować ucieczkę ciepła z naszego ciała w
każdym możliwym punkcie ocieplacza.
- Gumowe tasiemki na zakończeniach rękawów ułatwiające przepływ gazu do suchych rękawic.

- Nogawki zakończone szeroką gumą, która ma uniemożliwić podwijanie się nogawek.

-Otwory na rękawach ułatwiające zrzut gazu z ocieplacza
-Podwójny zamek YKK®
-Plisa chroniąca zamek
-Stójka przy szyi zapinana na rzep, z wszytą izolacją Climashield® Apex®
-No Gravity torba na ocieplacz w standardzie

-Szelki dołączone do ocieplacza w standardzie
-20 standardowych rozmiarów
-Szycie na miarę – dodatkowa opcja

