ODDYCHAJ
OBODNIE!
Odzież sportowa
podobnie jak
krzesło powinna
być wygodna,
lekka i mocna.
Nowoczesne
tkaniny
(np. goretex, sofitex,
bretex, polartec)
pozwalają
utrzymaćstałą
temperaturę
i wilgotność ciała „oddychają", są
lekkie i szczelne.
Pot bez problemu wydostaje się
przez warstwy ubrań, lecz ani wiatr
ani deszcz nie przedostaną się do wewnątrz. Pod sztorrniak najlepiej jest
założyć bluzę i spodnie z polartec'u
(potocznie, choć nieściśle zwanego
polarem). Dwustronne wykończenie
czyni tę tkaninę przepuszczalną dla
pary wodnej, podwyższa jej odporność na wodę z atmosfery i dzięki dużej ilości „mikrokieszonek" wypełnionych powietrzem, zapewnia
doskonałą termoizolacyjność - większą od wełny czy puchu.
Tak odziani możemy spokojnie
wypłynąć w rejs...

Kurtka Bryza, wykonana z aktywnej tkaniny Super
Bretex, szwy podklejone taśmą, podwójna plisa
zapewnia nieprzemakalność, kaptur schowany
w stójce (339 zł, Akland); biała, bawełniana
koszulka polo (85 zt, Fruitofthe Loom); spodnie
od sztormiaka na szelkach, z regulacją w pasie,
uszyte z Super Bretex'u (259 zt, Akland)
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Ona-ubrana w kremową, polarowąbluzę
z rozpinaną stójką, funkcjonalne kieszenie
z przodu i na rękawach (279 zł, Akland}.
W bardziej wietrzne dni możemy założyć granatowy bezrękawnik z Bretex'u( 189 zł, Akland)
On -żółta kurtka z podpiętym polarem (808 zł,
Akland), granatowe spodnie (79 zt. Edora),obok
wielofunkcyjna kurtka Globtroter-również na
narty! (529 zł, Akland)

Ona-ma na sobie jasno-niebieską
kurtkę z dopinanym kapturem,
tkanina Polartec Windblock, która doskonale
chroni od wiatru (390 zł, Akland).
On - ubrany w kremowy pulower
Arctic Fleece (229 zt, Fruit of the Loom),
na to granatowy bezrękawnik (159 zt, Akland).
Granatowe, bawełniane spodnie (79 zł, Edora).

Ona-bawetniana koszulka Matelot zdługim
rękawem w czarno-białe paski (129 zł, Fruit of
the Loom), na to narzucona, niczym przytulny
koc, biata bluza z polartec'u (279 zł. Akland)
On - granatowy golf-polar Filip ze ściągaczem
(209 zł, Akland), luźne beżowe spodnie Safari
z odpinanymi nogawkami (159 zł. Akland),
granatowa czapka Polar Kepi (52 zł, Akland)
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