Pressemelding 6. oktober 2016

Tør nekte olje-regntøy!

Skall- og regntøy for alle type høstvær
Høsten er en årstid når været kan skifte flere ganger om dagen. Sol veksler med skikkelig våte dager.
Hvordan kler man barna best for å holde dem tørre, varme og komfortable under mange timer med
lek utendørs? Vel, med plagg som holder vannet ute og har en virkelig god pusteevne. Det vil si, mye
bedre alternativ enn olje-regntøy, siden de savner pusteevne. ISBJÖRN har både skallklær og regntøy
hvor vanntetthet og pusteevne er den samme, men de brukes på forskjellige måter. Her forteller vi
deg mer.

Hva er forskjellen mellom ventilerende materiale og tradisjonell olje-regntøy?
Forskjellen mellom ventilasjonsmateriale som vi på ISBJÖRN bruker og tradisjonell olje-regntøy er at
olje-regntøy ikke puster. Overskuddsvarmen som blir når barnet er aktiv slipper ikke ut og
barna blir våte på innsiden. I ventilerende materiale er materialet «smart», i membranet som sitter
innsiden i stoffet. Membranen er en plastfilm på innsiden av yttermateriale med små, små hull som ikke
slipper inn vanndråpene på utsiden, men slipper ut damp fra innsiden. Resultatet er at barnet ditt alltid
er tørr, behagelig temperert og ikke risikerer og bli kald eller nedkjølt på grunn av svett.

Hva er da for forskjellen mellom skallklær og regntøy?
ISBJÖRN har både skallklær og regntøy i kolleksjonen. Vanntetthet og pusteevne, er densamme.
Skallklærna er mer robuste og med mer slitesterkt materiale. De kan også brukes om vinteren med riktig
isolasjon under plagget. Regntøyet har mer fokus på å være lett og tar ikke så mye plass i sekken. De
holder barna uansett tørre og varma.
ISBJÖRNs høstfavoritter er skalljakkene Storm og Tornado, samt skallbukse KULING for de minste barna
og HURRICANE for de større barna. I tillegg er det ISBJÖRN Regnjakke og Regnbukse der de større barna
har fast hette på jakken og de små har avtakbar hette.

Storm skalljakke, cirkapris inklusive moms 1320 kr
Tornado skaljacka, cirkapris inklusive moms 1030 kr
Kuling skallbukse, cirkapris inklusive moms 1155 kr
Hurricane skallbukse, cirkapris inklusive moms 1320 kr
Regnjakke, cirkapris inklusive moms 1030 kr
Regnbukse, cirkapris inklusive moms från 1030 kr

Hva er forskjellen mellom vanntetthet og vannavstøtende evne?
Vanntetthet av et plagg er bestemt av hvor mye vann som et materiale som er istand til i form av et
teoretisk vannsøyle, før materialet slipper igjennom vann. Et plagg må tåle minst 2,5 m for å bli kalt
vanntett plagg i butikkene. Alle klær fra ISBJÖRN har en membran (en plastfilm) på baksiden av det ytre
stoff som klarer et 15 000 mm vannsøyle. Hele 15 m. For å sammenligne med press for å knele eller sitte
på baken, er det tilsvarende trykk som oppstår mot materialet en vannsøyle på 1500mm (1,5 m). Det vil
si om plagget ditt ikke tilbyr bedre vannsøyle enn 15000mm, så tar materialet inn vann på kn knærne og
rumpe når du sitter ned.

Følg ISBJÖRN of Sweden på Mynewsdesk, Instagram och på Facebook.
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Om ISBJÖRN of Sweden
ISBJÖRN of Sweden er markedets beste og mest bærekraftige tekniske og funksjonelle klær for barn i
alderen 0 til 14 år, i kategoriene baby, kids og junior. Selskapets visjon er å levere slitesterke, varige og
bærekraftige klær i miljøvennlige materialer som samsvarer med kvaliteten på premium-merkevarer for
voksne. ISBJÖRN of Sweden ble grunnlagt i 2005 og har i dag forhandlere i Skandinavia, Europa, Japan og
siden høsten 2016 også i Kina.

