Coolmax fresh
Coolmax Fresh je ochranná známka Advansa pro úplety obsahující více než 50% tvarovaného polyesterového
vlákna. Čtyřlaločný průřez vlákna Coolmax Fresh svými skvělými fyzikálními vlastnostmi podporuje lidskou
fyziologii. Vlákno Coolmax Fresh má speciální tvar, který zvětšuje jeho plochu, čímž dochází k lepšímu odvodu
potu od těla a výraznějšímu přísunu okolního vzduchu k tělu. Coolmax tímto vytváří mezi tělem a oděvem určité
mikroklima, které zabraňuje přehřátí organismu (zamezuje ztrátě tekutin - dehydrataci) a tím zajišťuje i Vaše větší
pohodlí a vyšší výkon. Díky výborné elasticitě a jemnosti materiálu vyniká vysokým komfortem a pohodlím při
nošení. Výrobky Sensor Coolmax Fresh samozřejmě nejsou určeny jen pro sportovní aktivity, ale využijete je
beze zbytku i při běžných procházkách po rozpálených ulicích letního města. Coolmax Fresh je obohacen o ionty
stříbra ve vlákně, které zpomalují a omezují růst bakterií způsobujících rozklad potu tím, že narušují jejich
buněčnou stěnu. Tímto je zabráněno tvorbě nepříjemných pachových vjemů. Antibakteriální ochrana je trvalá.

Proč materiál Colmax Fresh?


spolehlivý termoregulační systém pro tělo je zabezpečen zvětšeným povrchem vlákna a maximálním
odvodem vlhkosti



poskytuje chladivý pocit při vrcholovém sportovním vypětí



díky nízké tepelné vodivosti chrání tělo před venkovní teplotou



schne rychleji než jiné materiály



jemnost, lehkost, prodyšnost a elasticita materiálu



materiál je testovaný a certifikovaný ve společnosti Advansa®



je odolný vůči zápachu po celou dobu životnosti

Double face
Prádlo Sensor Double Face představuje inovaci v podobě užití jednoho kusu prádla při dvou rozdílných
teplotních situacích. Double face je speciální dvouvrstvý materiál. Vrstvy jsou spojeny „chytovou vazbou“ a tvoří
sendvič, kde každá strana má rozdílné vlastnosti. Strana, kterou označujeme jako plus (hřejivá), je vyrobena z
tvarované polyesterové střiže, tzn., že je chlupatější a vhodnější do mrazivých teplot, hřeje vás. Strana mínus
(chladivá) je vyrobena z nejjemnějšího polyesterového hedvábí. Díky tomu je určena do plusových teplot nebo do
situací, kdy máte vyšší fyzickou aktivitu a přehřívání vašeho organismu je nežádoucí. Double face zajišťuje
komfort nošení díky použitým plochým švům, které vám nikde neodírají vaše citlivé partie, má anatomický střih,
prodloužený zadní díl a na omak je velice příjemný.

Proč materiál Double Face?


2v1, použití při dvou různých teplotních situacích



měkký, velice příjemný materiál na dotek



ploché švy, prodloužený zadní díl, anatomicky tvarovaný střih



všestranné využití (sport, město)

Seamless
Bezešvé prádlo Seamless je díky speciální konstrukci vyrobeno z vnitřní strany z polypropylenu a z vnější z
polyamidu Meryl. Toto řešení zabezpečuje maximální funkčnost. Bezešvé prádlo je přiléhavé, se zónami pro
odvětrávání a rychlejší odpařování potu na místech se zvýšenou potivostí. Při konstrukci tohoto prádla byly
využity nejnovější poznatky z oblasti funkčnosti a komfortu textilií. Seamless se nesráží a při použití elastanu
dokonale obepíná tělo jako vaše „druhá kůže“. Funkční prádlo Seamless pro vaše pohodlí obsahuje minimální
počet švů, které nezpůsobují odírání citlivých partií, udržuje tvar. Pokud jste fanoušci nejnovějších technologií,
miniaturních telefonů a sci-fi literatury, je Seamless ve vašem šatníku nezbytností.

Proč materiál Seamless?


minimum švů pro vaše pohodlí



lehkost a vysoká prodyšnost materiálu



zóny pro odpařování potu



dokonale obepíná tělo



nesráží se, drží tvar



vhodné pro celoroční využití

Vlna Merino
Vlněné funkční prádlo Sensor je vyrobeno z vysoce kvalitní vlny Merino z Nového Zélandu. Vlna merino je velmi
příjemná na těle, díky jemným a dlouhým vláknům přirozeně absorbuje a odvádí vlhkost, hřeje, i když je
vlhká. Funkční prádlo Merino je odolné proti zápachu i při delším nošení. Výrobky z materiálu Merino jsou
ideální pro běh, turistiku, lyžování, horolezectví, jízdu na kole a další typy venkovních aerobních aktivit.

Proč materiál Merino?


merino má vynikající termoregulační vlastnosti



zabraňuje pocitu vlhkosti, odvod potu od pokožky



vlna Merino obsahuje lanolin, který má trvalé antibakteriální vlastnosti



jedná se o materiál z plně obnovitelných zdrojů

Tecnostretch
Tecnostretch je značkový materiál italské společnosti Pontetorto pro základní a střední vrstvy funkčního
oblečení. Jednotlivá vlákna společně tvoří velice odolnou vnější stranu, zatímco vnitřní polyesterová strana má
výborné termoizolační vlastnosti a vynikající schopnost odvodu potu. Elastan zajišťuje pružnost materiálu a také
jeho lepší přizpůsobivost postavě. Hladký líc je odolný vůči oděru a žmolkování. Samozřejmostí je dokonalá
schopnost odpařování vlhkosti a vysoká prodyšnost materiálu.

Proč materiál Tecnostretch



Elastický materiál



Ideální tepelně izolační vlastnosti



Rychlý transport potu



Druhá funkční vrstva

Thermo
Vysoce elastické funkční prádlo Thermo z jemnějšího úpletu s počesanou rubovou stranou. Toto Thermo
prádlo nabízí střihově náročné propracování a atraktivní vzhled v kombinaci s použitím plochých švů. Zadní díl je
opět prodloužen pro větší pohodlí při pohybu. Díky složitému anatomickému řešení a materiálovému složení
dovoluje maximální volnost pohybu. Vzhledem k vysoké gramáži použitého materiálu Thermo je tvarově velmi
stálé a vhodné především na zimní sporty nebo do chladnějšího počasí. Lze jej použít i jako druhou vrstvu.

Proč materiál Thermo?


atraktivní vzhled



ploché švy



prodloužený zadní díl



vhodné do chladnějšího počasí



maximální volnost pohybu

Multistretch
Je značkový italský materiál společnosti Pontetorto, který ideálně plní požadavky druhé funkční vrstvy. Vnitřní
počesaná strana materiálu Multistretchzajišťuje kvalitní termoizolační vlastnosti a je příjemná na
omak. Termoprádlo Multistrech skutečně oceníte při chladnějších a sychravých dnech. Složení materiálu: 90%
PES, 10% elastan.

Proč materiál Multistretch?


vysoce funkční elastický materiál



vyvážená kombinace elastičnosti a tepelného komfortu



mikiny z materiálu Multistretch dokonale obepínají tělo



ideální druhá vrstva



vhodný nejen pro sportovní aktivity

