Materiale
BOMULD
Bomuld er et blødt og bekvemt naturmateriale. Det er
isolerende og behageligt. En fordel med bomuld er at
den ikke smelter når den udsættes for flammer og gnister og at den er svær at antænde. Vor tunge bomuldstwill er ekstra kraftig og slidstærk. Dette er muligt da vi
selv er med til at styre udviklingen fra fiber til slutprodukt.

Pro Vent™ er materialet med en høj åndbarhedsevne.
Det slipper fugt og overflødig varme ud. Det modstår
regn, sne og blæst. Pro Vent™ er et behageligt, beskyttende materiale som bæres yderst.

POLYESTER/BOMULD
Kombinationen af bomuld og polyester har vist sig at
være perfekt da det gælder om at få modeller med lang
levetid. Bomuldens behagelige fornemmelse kombineret med polyesterens slidstyrke og farveægthed gør at
modeller i polyester/bomuld holder formen og farven
længere. Beklædning i polyester/bomuld er derfor et
udmærket valg til hårdt arbejde som kræver meget af
både brugeren og modellen.

Pro Tec™ er materialet som giver en effektiv beskyttelse mod ydre påvirkninger. Det er meget slidsstærkt.
Pro Tec™ passer til ekstremt slidsomt arbejde i hårde
miljøer.

Cordura® er DuPonts væremærke for et ekstremt slidstærkt polyamidmateriale. Det er tre gange så stærkt
som almindelig polyamid, op til syv gange stærkere end
bomuld og alligevel tyndt og smidigt. Vi anvender det
primært som forstærkning på steder som udsættes for
hård slitage.

Thinsulate insulation virker ved at indeholde luft
molekyler mellem dig og ydersiden. Jo mere luft materialet kan absorbere, des store er insulations værdien.
Fordi micro fibrene i Thinsulate insulation er meget finere end andre fibre kan de indeholde mere luft på mindre
plads – hvilket naturligvis gør det til en bedre insulator.
Så vi har ikke omgået naturens lov med vores insulation;
vi har simpelthen gjort dem bedre – til din fordel.

Pro Dry™ er materialet som man bærer nærmest huden.
Det transporterer fugt og slipper den igennem til det
næste lag. Med Pro Dry™ slipper man for at have fugtigt og nedkølende tøj på kroppen.

Features:
• Åndbar
• Fugt-resistent
• Kan vaskes i maskine og tørretumbles

Pro Thermal™ er materialet som giver effektiv isolering
mod både varme og kulde. Materialet transporterer
overflødig varme væk, samtidig med at den holder unødig kulde ude. Anvendes med fordel som isolerende
mellemlag.
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Vind- og vandtæt med åndbare egenskaber.

NANO-TEX™ er et materiale som er vand- og smudsafvisende. Gennem den smudsafvisende funktion, får du
et stykke tøj som holder sig pænere, og skulle det være
sådan, at du får en plet på, så gør nanoteknologien at det
er nemt at fjerne. Det bedste med NANO-TEX™ er at
man ikke behøver at nedsætte komforten for at få denne
egenskab. Nu kan vi have glæde af bomuldens komfort
og samtidigt have et stykke tøj som holder sig rent og
pænt i længere tid.
HVORDAN FUNGERER DET?
En nanometer er en milliarddel af en meter, hvilket nogenlunde modsvarer størrelsen på tre til fem atomer.
Nanoteknologien forandrer de molekylære strukturer
i fibrene og skaber et materiale som har en fantastisk
egenskab og komfort. ProJob er en af de absolut første
som anvender nanoteknologi på materialer i arbejdstøj.
Sandsynligvis vil denne teknologi komme til at sætte
standarden for mange fremtidige produkter.

FORDELENE MED NANO-TEX™
Vores revolutionerende NANO-TEXTM vævning modvirker spild og pletter på flere måder.
Hver fiber har ændret sig ved hjælp af nanoteknologien
og dette resulterer i et materiale som:
Features:
• Afviser spild og pletter.
• Er let at vaske ren hvis man har fået plet på.
• Har langvarig beskyttelse.
• Holder sig pænt længe.
• Bibeholder sit naturlige udseende og komfort.
• Naturlig åndbarhed.
Med hjælp af Nanoteknikken tager ProJob skridtet til at
være med til at udvikle morgendagens arbejdstøj, alt i
linie med, at tilgodese forbrugernes behov.

Materialedetaljer

YKK er et markedsledende varemærke på lynlåse. Produkterne er af høj kvalitet og sætter standarden for andre aktører på markedet.

3M Scotchlite™ reflex materiale gør dig ekstra synlig
når det er mørkt og sigtbarheden er dårlig. Materialet
reflekterer bedre f.eks. fra lygterne på bilerne når man
arbejder ved vejen. 3M Scotchlite™ reflex materiale har
den højeste standard i Europa indenfor reflex til synligt
arbejdstøj EN 471.

Coats epic har sat en ny standard på trådmarkedet. Den
består af en kerne af polyesterfibre som er omspundet
med endnu en polyesterfiber. Kombinationen giver en
tråd med maksimal holdbarhed, hvilket giver sømmene
høj slidstyrke.

Duraflex er varemærket på de højkvalitative spænder
som anvendes i ProJobs beklædning, bælter og bæresystem.
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