
Aluskihi ülesanne on hoida sinu nahk kuivana. 
Kui nahk on kuiv, on organismil kergem säili-
tada optimaalset kehatemperatuuri. Kangas 
peab olema kerge ja õhkuläbilaskev ning see 
ei tohi segada liikumist. Heade omadustega 
on sünteetilisest kiust valmistatud aluskihi 
rõivad. Villast valmistatud rõivad on parema 
soojapidavusega ning takistavad ebameeldiva 
lõhna tekkimist.

Vahekihi peamine ülesanne on soojapidavus 
ning õhuläbilaskvus, et kehaniiskus saaks 
vabalt kehast eemale liikuda. Vahekihi abil 
saad reguleerida rõivaste soojapidavust. Kui 
on liiga soe, füüsiliselt aktiivne tööetapp, 
võid vahekihi eemaldada , või siis lisada kui 
temperatuurid muutuvad külmemaks. Parimad 
soojapidavad omadused on sünteetilisest 
mikrokiust valmistatud kangasel, sest säili-
tavad oma soojapidavad omadused ka niiskena.

Välimine kiht kaitseb teid tuule ja vihma eest. 
Lisaks veekindlusele on välimise kihi tähtsaim 
omadus õhuläbilaskvus- kangas laseb keha-
niiskusel seespoolt väljaspoole aurustuda. 
Tänapäeval kasutatavad veekindlad laminee-
ritud kangad kaitsevad hästi tuule-ja vihma 
eest. Välitöödel kantavad rõivad peavad olema 
kerged ja elastsed. Tähtsal kohal on veekindlad 
õmblused ja kulumisele vastupidav pealis-
kangas.
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Järgides kihilise                     
rõivastumise põhimõtet
saate rõivaste erinevate 
kihtidega nende sooja-

pidavust reguleerida vasta-
valt ilmastikutingimustele 
ja füüsilisele aktiivsusele.
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1732 100% meriinovill, 200 g/m²

See soojapidav aluskiht hoiab sinu keha soojas ja kuivana jahedamate ilmade puhul. 
Soojapidavad tsoonid asuvad õlgadel, kätel, seljaosal ja külgedel, kohtades, mis jahtuvad 
kõige kiiremini. See aluskiht on valmistatud 100% merino villast, mis tagab suurepärase 
soojuspidavuse ning niiskustranspordi, et hoida teis soojas ja kuivana. Soovituslik 
kandmistemperatuur -5°C kuni -30°C. Ära külmeta tööd tehes, hoia ennast soojas ka 
külmemas keskkonnas.

LIGHT termopesu transpordib niiskuse efektiivselt naha pinnalt. Rõivad on valmistatud
polüestrist, mis on meeldivalt pehme ja hoiab keha soojas, kuivana ja tagab mugava
olemise. Kanalitega kangas tekitab õhuvahe kanga ning ihu vahele, mis suurendab
soojustunnet. Sobib kandmiseks erinevatel aastaaegadel +10C kuni -10C.

1707 100% polüester, elastikkude, niiskust juhtiv, 170 g/m²

Soojapidav termopesu hoiab teid kuivana ja soojas ka kõige külmemates tingimustes.
Termopesu on kahevärviline, punaste õmblustega. Valmistatud 100% merinovillast,
mis hoiab sooja, transpordib niiskust ning hoiab sind soojas ja kuivana. Soovitatav
kandmistemperatuur -20C kuni -35C.

1736 100% merinovill, Interlock, 260 g/m2

1734 100% meriinovill, ühekordne jersey, 160 g/m²

Need funktsionaalsed rõivad on valmistatud kvaliteetsest 100% merinovillast, mis 
hoiab kuivana ja soojana igal aastaajal. Eriti õhuke merinovillast kangas, mis transpordib 
ja seob niiskust. Soovitatav kasutustemperatuur +10C kuni -10C.

  TERMOPESU WARM, 100% MERINOVILL

  TERMOPESU KOMPLEKT

  TERMOPESU XWARM, 100% MERINOVILL

   TERMOPESU XLIGHT, 100% MERINOVILL

Kohanda riietumist vastavalt vajadusele. Blåkläder on välja töötanud täiesti uue termopesukollektsiooni- UNDERWEAR
SYSTEM. See ainulaadne kollektsioon pakub sulle soojapidavaid ning niiskusttransportivaid omadusi, hoides sind soojas
ja kuivana kõikides ilmastikutingimustes. Ihulähedane istuvus ja pehmed kangad, mis hoiavad sooja ning transpordivad
niiskuse nahalt järgmistesse kihtidesse. Riietu õigesti ja vali sobiv aluskiht Blåkläderist.

XLIGHT 
Kuiv ja mugav
ka soojemate
ilmadega.

WARM 
Soe ja kuiv
külmemate
ilmadega.

LIGHT 
Niiskusttransportiv
kiht igapäevaseks
kandmiseks.

XWARM 
Soe ja kuiv
väga külmade
ilmadega.

6810 TERMOPESU KOMPLEKT 
30,90€ + KM

4899 TÕMBLUKUGA SÄRK 54.90€ + KM  
4897 SÄRK 49.90€ + KM  
1849 PÜKSID 46.90€ + KM

4798 T-SÄRK 42.90€ + KM  
4799 ALUSSÄRK 49.90€ + KM 
1847 BOXERID 26.90€ + KM  
1844 PÜKSID 46.80€ + KM

4699 TÕMBLUKUGA SÄRK 71.90€ + KM  
1845 PÜKSID 56.90€ + KM
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