
Термофутболка чоловіча з довгим рукавом Terra Incognita Spark

  

Термофутболки Terra Incognita Spark - це спеціальні чоловічі футболки, які призначені
для активного туризму. Вони відрізняються від звичайних футболок тим, що в цих
футболках за допомогою спеціальних волокон відводяться надлишки вологи, і тіло добре
дихає. Це сприяє комфортному походу, і тіло не потіє в при активній ходьбі. З іншого
боку чоловіча термо-білизна серії Terra Incognita Spark розроблена для того, щоб
забезпечити підвищений і тривалий комфорт для всіх типів спортивної активності і
повсякденного носіння в прохолодну і холодну погоду, коли необхідно забезпечити гарну
терморегуляцію і повітропроникність. Також така білизна цього виробника дає хорошу
антибактеріальну захист і усунення запаху поту.
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Всі ці характеристики білизни забезпечуються завдяки використанню тканин на основі
технології Coolmax® freshFX® (читається «кулмакс фрєш еф ікс»). Coolmax® freshFX® - це
комбіновані дві інноваційні технології, завдяки яким досягається ефект безперервного
відведення надлишків вологи, і при цьому білизна відмінно дихає.

  

Coolmax® - це технологія поліестерового волокна. Ці волокна мають спеціальну
структуру. Ця структура забезпечує відведення вологи з поверхні шкіри і тут же
випаровує її зовні тканини. Це захищає організм від перегріву і залишає шкіру сухою.

  

freshFX® - це технологія, в якій в тканину додають активні добавки на основі срібла. Так
як срібло додається прямо в тканину, то ці добавки служать так само довго, як і сам одяг
- навіть після багаторазового прання. Добавки на основі срібла додаються в тканину
тому, що срібло ефективно перешкоджає розмноженню різних мікроорганізмів,
включаючи бактерії, гриби і водорості.

  

Механізм дії срібла на мікроорганізми і бактерії вже давно відомий. Він базується на
повільному вивільненні іонів срібла з неорганічної решітки допомогою іонообмінного
процесу. Активні іони срібла при вивільненні взаємодіють з мікробами, і таким чином
порушують їх клітинні функції, тим самим перешкоджаючи росту колоній мікроорганізмів.
Таким чином, знищуються колонії бактерій і попереджається поява неприємного запаху.

  

Міцність футболок забезпечується плоскими швами. Також такі шви створюють
додатковий комфорт.

  

Недоліком термофутболок Terra Incognita Spark, як і термо-білизни інших виробників, є
те, що за ним необхідний трохи інший догляд, а саме:

    
    -  прання максимум при 40 ° C;  
    -  не відбілювати;  
    -  не прасувати;  
    -  не піддавати хімічній чистці;  
    -  віджимати і сушити в машині при низькій температурі.  

  Технічні характеристики термофутболок Terra Incognita Spark:
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    -  Модель: чоловіча.  
    -  Вага тканини: 155 г / м.кв.  
    -  Склад тканини: 38% - Coolmax® freshFX®; 62% - термо-поліестер.  
    -  Виробник: Terra Incognita.  
    -  Розмір: S - ХХL.  
    -  Ціна: близько 290 грн..  

  Таблиця розмірів термофутболок Terra Incognita Spark
        Параметр/розмір S M L XL XXL
 
    Розмір 46 – 48 48 – 50 50 – 52 52 – 54 54 – 58
 
    Ріст, см 168 – 175 175 – 180 180 – 185 185 – 190 190 – 200
 
    Обхват грудей, см 91 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 109 – 115
 
    Обхват талії, см 73 – 82 82 – 88 88 – 94 94 – 100 100 – 108
 
    Обхват стегон, см 94 – 100 100 – 104 104 – 108 109 – 112 112 – 118
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