Informacje o produkcie
Utworzono 25-09-2017

FL/K-M/001 szara

Cena : 86,00 zł
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Nr katalogowy : FL/K-M/001
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena :

Koszulka bezszwowa męska FL/K-M/001 to specjalistyczny produkt o właściwościach bakteriostatycznych, antyalergicznych i antyzapachowych. Podczas wysiłku fizycznego nasz organizm wydala pot
, który gromadzi się na powierzchni ciała i w pierwszej warstwie odzieży. Produkt bezszwowy EXPEDUS idealnie odprowadza wilgoć na zewnątrz lub w przypadku użycia dwóch warstw w chłodniejsze dnido kolejnej warstwy, jednocześnie przekierowując świeże powietrze do wewnątrz. Dzięki zastosowaniu specjalnej przędzy SeamlessSystem i nietypowego splotu dzianiny nasze ciało pozostanie suche
nawet podczas wzmożonego wysiłku. Specjalna receptura i skład przędzy stabilizuje środowisko powstających przy skórze bakterii, przez co unikniemy nieprzyjemnego uczucie zapachu, które towarzyszy
aktywności fizycznej. Bioaktywny produkt jest przyjazny naszej skórze i nie powoduje alergii. Koszulka idealnie dopasowuje się do ciała i nie krepuje ruchów. Brak szwów bocznych zapewnia komfort
użytkowania. Produkt marki EXPEDUS to doskonałe rozwiązanie w sezonie letnim oraz stosowana jako bielizna ochronna niezastąpiona podczas chłodnych dni.
Skład: SeamlessSystem- (PA) Poliamid 93%, Elastan 7%

SeamlessSystem to mieszanka przędz o gramaturze 252g/m2: 73% Poliamid (PA) ze zmodyfikowaną przędzą z jonami srebra, 20% Polipropylen (PP) i 7% Elastan (EA) . W kolekcji letniej mieszanka
przędz różni się gramaturą 217g/m2: 93% Poliamid (PA) ze składem 18% bioaktywnego włókna srebrnej nitki i 7% Elastan (EA). Dzianina bezszwowa charakteryzuje się przyjemnym chwytem i
niezwykłą sprężystością, dzięki czemu produkt łatwo dopasowuje się do ciała, a odpowiednio dobrany rozmiar gwarantuje idealne dopasowanie. Produkty termoaktywne wykonane z SeamlessSystem
dzięki zróżnicowanym splotom dzianiny w miejscach o zwiększonej emisji potu, posiadają wydzielone strefy zapewniające swobodny przepływ powietrza.
Tabela wymiarów koszulki bezszwowej męskiej FL/K-M/001*
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Wzrost

168cm-172cm

172cm-178cm

178cm-186cm

Obwód klatki piersiowej

92cm-98cm

98cm-104cm

104cm-110cm

Obwód pasa

84cm-88cm

88cm-92cm

92cm-96cm

Obwód bioder

96cm-100cm

100cm-104cm

104cm-108cm
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*uwaga: podane wymiary dotyczą wymiarów sylwetki, nie wymiarów danego produktu
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