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Link do produktu: https://www.nabiwak.eu/materac-comfort-light-insulated-seatosummit-p-2067.html

Materac Comfort Light
Insulated - SeaToSummit
Cena

679,99 zł

Cena poprzednia

799,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 - 5 dni

Numer katalogowy

SSAMCLINSUNIR

Kod producenta

SSAMCLINSUNIR

Opis produktu
To pompowany materac łączący w sobie podwyższoną wygodę oraz skuteczną izolację z maksymalnie niską
wagą. Jest jednym z najlżejszych materacy dostępnych na rynku zapewniającym stosunkowo dużą izolację
cieplną. Nieco zwiększona grubość materaca oraz podział na dwie strefy - piersiową z dwoma warstwami komór
powietrznych oraz strefą na nogi, z pojedynczą warstwą, zapewniają zwiększony komfort użytkowania w
porównaniu do wersji Ultralight.
Posiada aż 331 komór powietrza, które w efekcie zapewniają bardzo komfortowe użytkowanie. W części
piersiowej materaca wykorzystano technologię Double Layer Zone, która polega na zastosowaniu 2 warstw
małych komór. Są one ułożone naprzemiennie, co zapewnia idealną izolację od podłoża oraz najwyższy komfort
użytkowania. Dodatkowo każda z komór wzmocniona została materiałem antybakteryjnym TPU antimicrobial,
który powstrzymuje spód materaca przed rozwarstwieniem oraz zapobiega powstawaniu pleśni oraz grzybów w
środku każdej komory. Charakterystyczną cechą Comfort Light Insulated jest technologia Exkin®
Platinum. Polega ona na wykorzystaniu cienkiej metalicznej powłoki wewnątrz materaca, która ma właściwości
folii NRC, czyli odbija ciepło wydzielane przez człowieka z powrotem do niego, zapewniając tym samym jeszcze
większy komfort użytkowania nawet podczas niskich temperatur. Dodatkowo w każdej z komór zastosowano
również ocieplinę Thermolite®, która zapewnia doskonałą izolację cieplną i niejako ogrzewa ciało zapewniając
tym samym wygodne oraz komfortowe użytkowanie. Mata w części głowy oraz nóg wykonana została z
wytrzymałego Nylonu 40D Ripstop, a w części piersiowej również z Nylonu 20D mid-layer. Dzięki temu cała
konstrukcja zapewnia dużo lepszą wytrzymałości od standardowego materaca czy maty. W komplecie wraz z
materacem STS Comfort Light Insulated znajduje się wygodny pokrowiec transportowy oraz mały zestaw
naprawczy.

ZALETY:

Technologia Hybrid Layer zapewnia zwiększoną wygodę
Wytrzymały materiał Nylon 40D Ripstop oraz Nylon 20D
Wewnętrzne wzmocnienia z materiału TPU Antimicrobial
Specjalna powłoka Exkin® Platinum odbijająca ciepło wytwarzane przez organizm
Ocieplina Thermolite® zwiększa izolację termiczną
Wygoda zapewniana przez liczne komory powietrzne Air Sprung Cells™
Pokrowiec
Zestaw naprawczy
PARAMETRY:

Kształt: Mumia
Długość: 184 cm
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Szerokość: 55 cm
Wymiary po złożeniu: fi 11 x 23 cm
Waga: 620 g
Kolor: zielony

Opis producenta
Mało kto wie, że początek firmy SEA TO SUMMIT związany jest z historycznym sposobem zdobycia Mt. Everestu (8848m). W
1900 roku, Australijczyk Tim Macartney-Snape postanowił zdobyć Mt. Everest w sposób, który nie udał się jeszcze nikomu - od
samej podstawy, czyli od poziomu morza do szczytu ("Sea to summit").
Po czteromiesięcznej wyprawie ukoronowanej sukcesem Tim postanowił wykorzystać swoją wiedzę oraz doświadczenie i
łącząc siły z przyjaciółmi: innym entuzjastą wspinaczki oraz guru szycia i projektowania Rolandem Tyson – założył markę „Sea
to Summit".
Niezwykła wytrwałość i bogate doświadczenie zdobyte w terenie pozwoliły stworzyć innowacyjny, przystępny cenowo
outdoorowy sprzęt: ręczniki szybkoschnące, wodoszczelne worki, wkładki do śpiworów, biodegradowalne kosmetyki podróżne
oraz w pełni wodoodporne etui na sprzęt elektroniczny, mapy i inne drobiazgi. W efekcie możesz uzupełnić swój podróżniczy
ekwipunek o pomysłowe akcesoria, które są stale doceniane przez entuzjastów outdooru na całym świecie.
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