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Polartec® Power Strech®
Dzianiny Polartec® Power Stretch® cechują się rozciągliwością w 4 kierunkach i doskonale oddychają. Utrzymują
suchość podczas pocenia się i zapewniają ciepło bez dodatkowego ciężaru dzianiny.
Produkuje się z nich najbardziej uniwersalną odzież przeznaczoną do sportów outdoorowych i fitness dostępną na rynku
w dzisiejszych czasach. Wiele dzianin cechuje się prawnie zastrzeżoną konstrukcją z dwiema unikalnymi
powierzchniami: trwałą zewnętrzną warstwą odporną na wiatr i ścieranie się oraz delikatną warstwą wewnętrzną
odprowadzającą wilgoć od ciała, utrzymującą suchość skóry, zapewniającą ciepło i komfort. Inne dzianiny z tej serii
charakteryzują się ściśliwością stretchu, który polepsza funkcjonalność dzianiny i zmniejsza ryzyko pewnych rodzajów
uszkodzeń. Wszystkie dzianiny osiągają znakomite wyniki w radzeniu sobie z wymaganiami środowiska
oddziałującymi na skórę.
Polartec® Power Stretch® łączy doskonałą izolację cieplną z wszystkimi cechami najlepszych materiałów, dając
jednocześnie większą swobodę ruchów poprzez swoją elastyczność. Stanowi doskonałe połączenie poliestru, nylonu i
lycry. Jest to dzianina bardzo delikatna, zapewnia całodzienny komfort noszenia. Podobnie jak Power Dry zapewnia
antybakteryjność, nie pillinguje się oraz szybko schnie. Polartec® Power Stretch® jest nieco grubszy od Power Dry.
Jak to działa?
Wilgoć i wysoka wilgotność na powierzchni skóry powodują
dyskomfort. Dzięki trzem wzajemnie uzupełniającym się
mechanizmom Polartec® Power Stretch® eliminuje wilgoć na
powierzchni skóry:

1. Materiał bardzo dobrze oddycha i nie ogranicza swobody
przemieszczania się pary wodnej.

2. “Punkty dotykowe” na wewnętrznej powierzchni materiału
wchłaniają wilgoć. Pot jest transportowany z powierzchni
skóry do zewnętrznej warstwy materiału, gdzie
rozprzestrzenia się na większą powierzchnie i odparowuje.
3.

Gdy pot dociera do zewnętrznej warstwy materiału,
rozprzestrzenia się na powierzchni wielokrotnie większej,
umożliwiając schnięcie dwukrotnie szybsze niż bawełna.
Szczegóły techniczne:

•

Rozciągliwość w 4 kierunkach zapewnia nieograniczoną swobodę ruchu;

•

Zapewnia skórze komfort, utrzymując wilgoć z dala od niej;

•

Doskonale oddycha, aby zapewnić komfort w każdych warunkach;

•

nie ogranicza przepływu wilgoci w postaci pary wodnej;

•

Odporna na wiatr, zmniejsza efekty chłodnego powiewu wiatru

•

Miękka powierzchnia wewnętrzna zapewnia całodzienny komfort

•

Nadaje się do prania w pralkach.

