Funktionsmaterial
Plötsliga skyfall? Oväntade kaskadvindar? Hetta eller kyla? Du kan inte kontrollera vädret, men med
våra avancerade funktionsplagg kan du med lätthet utmana det!
Cutter & Bucks kollektion erbjuder ett brett spektra av lättviktsmaterial, tyger med andasfunktion och stretch,
samt snabbtorkande plagg - alla designade för att uppnå maximal rörelsefrihet och bekvämlighet.

» Vattentätt

» Vinddtålig

» Avancerad fukttransport

» Vindtätt

» Lättviktsmaterial

» Andasfunktion

» Andasfunktion

» Andasfunktion

» Ger en sval och behaglig känsla

CB WeatherTecTM har det bästa skyddet
mot vind och regn. Det lätta materialet
ger dig full rörelsefrihet och håller dig
torr. Nåt att räkna med, oavsett väder.

CB WindTecTM är ett riktigt bekvämt
lättviktsmaterial som motstår vind
men som aldrig står i vägen för din
perfekta golfsving.

CB DryTecTM transporterar effektivt
bort fukt från kroppen, allt för att hålla
dig torr och bekväm både i varma och
kyliga klimat.

PrimaLoft®

MARKNADENS TEKNISKA ALTERNATIV TILL DUN.

PrimaLoft® Silver Insulation Eco och PrimaLoft® Black Insulation Eco
PrimaLoft®-vaddering är ett världsledande isolerande syntetmaterial som utkonkurrerar de flesta liknande material på
marknaden. Man kan likna PrimaLoft® vid ett tekniskt alternativ till dun. Materialet är vattenresistent med andasfunktion,
torkar fort och är mjukt, lätt och mycket behagligt. PrimaLoft Black Eco® vaddering är framtagen av 60% återvunnet
material och PrimaLoft Silver Eco® är gjord av 70% återvunnet material för att erbjuda den bästa miljövänliga
isoleringen på marknaden. Båda har kombinerats med en avancerad fiberteknologi där insulationsmaterialet hjälper din
kropp att upprätthålla en komfortabel temperatur och behålla energin.

VentAir®
®

VentAir representerar det senaste inom tekniska material. Det har
ett avancerat system med utmärkta vattenavstötande och vindtäta
egenskaper och effektiv ventilation. Kroppens överskottsvärme
transporteras bort genom tyget och håller kroppen torr och sval i
blåsiga förhållanden.

Sustans® Dupont Sorona®
TM

Sustans® är ett isolerande material från DuPontTM som består av
förnyelsebara Sorona -fibrer och av 37% återanvänt material.
Sustans® kräver 30% mindre energi vid produktion jämfört med
marknadens vanliga material.

®

