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100% přírodní materiál.
Vysoká prodyšnost.
Maximální komfort díky vynikajícímu odvodu vlhkosti.
Jemná merino vlna neškrábe nesvědí.
Skvělá tepelná izolace díky mnoha drobným vzduchovým kapsám mezi vlákny.
Ploché švy pro vysoký komfort.
Přírodní vlněné vlákno má lepší ohnivzdornost než syntetická vlákna.
Perfektní zpracování úpletů a vysoká elastičnost pro ideální pohyblivost.

Běžná vlna o průměru vlákna 30 mikronů je pro většinu lidí na dotek nepříjemná. Průměr vlákna je
přímo úměrný pocitu škrábání či kousání vlny na vaší kůži. Prádlo z Merino vlny o průměru vlákna
18 - 22 mikronů je příjemnější než prádlo z běžné vlny, ale občas cítíte, že Vás něco kouše.
Prádlo je vyrobené z pečlivě vybrané SUPER FINE MERINO VLNY o průměru vlákna pouhých
16 mikronů. To je nejjemnější merino vlna, kterou chovatelské farmy v současné chvíli produkují.
Vyberte si i Vy to nejlepší z naší přírody a využijte skvělých vlastností vlněných materiálů bez
pocitu škrábání nebo kousání.
Light 160 g
hladký jemný úplet | 1. vrstva
Oblečení z tohoto úpletu je vhodné celoročně jako první vrstva na tělo, případně jako jediná vrstva
na jaře a v létě. Materiál vyniká příjemným omakem, prodyšností a komfortem. Udržuje uživatele v
teple a suchu. Díky 16 mikronové vlně garantujeme, že úplet neškrábe. Oblečení je vhodné pro
všechny sporty a outdoorové aktivity.
Medium 230 g
interlock úplet | 1 - 2. vrstva
Elastický úplet ze 100 % merino vlny 17 mikronů je vhodný jako první nebo druhá vrstva. Pletení
interlock zaručuje vysokou elasticitu výrobků při zachování výhod přírodní merino vlny.
Vzduchové kanálky v úpletu zlepšují izolační vlastnost materiálu a zvyšují schopnost odvádění
potu. Oblečení z 230 g interlock pleteniny se vyznačují vysokým komfortem a funkčností.
Heavy 260 g
oboulícní úplet | 2. vrstva
Dvouvrstvý úplet je vhodný jako druhá vrstva. Materiál vyniká příjemným omakem, prodyšností a
komfortem. Udržuje uživatele v teple a suchu. Díky 16 mikronové vlně garantujeme, že úplet
neškrábe. Oblečení je vhodné pro všechny sporty a outdoorové aktivity v chladném počasí.

