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ها هستند که برای یک رده از کیسه خوابHIGHLAB  های سریکیسه خواب

ترین شرایط آب و هوایی طراحی و ی راحت، حتی در سختخواب شبانه

 اند.ساخته شده
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 HIGHLAB های سریپارچه تکنولوژی

 

W.T.S. (WELDED TECHNICAL SYSTEM)  

های دوختهای جوش شده به جای تکنولوژی استفاده از کانال

طور هیچ پَر بیرونی. پخش و اتالف گرما به حداقل رسیده و همان

 .با مرور زمان نخواهد داشتدهی 

 

WTS/STRETCH SYSTEM 

های بیرونی شده و اتالف سیستم جوش کردن که جایگزین دوخت

های داخلی با ساختار استرچ رساند و شبکهحرارتی را به حداقل می

کند. خوابی که آزادی حرکتی را میسر می)ارتجاعی( برای کیسه 

 شود.می % بیشتر51حجم در دسترس 

 

 HIGHLAB های سریهای استفاده شده در کیسه خوابپارچه

 30D PERTEX® MICROLIGHT  

ی نایلون فوق سبک، تنفسی و ضد پارگی با بافت ریز. مقاوم در برابر باد، بدون پَردهی و با پارچه

 قابلیت خشک شدن سریع.

338T 33D NYLON 
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 ی نایلون ترکیبی از وزن سبک، تنفس عالی و قدرت پوششی عالی.پارچه

240T 40D RIPSTOP NYLON 

مندی از بافت پاره ی نایلون سبک، تنفسی و مقاوم در برابر پارگی بدون هیچ ضعفی، با بهرهپارچه

 نشونده.

292T 40D POLYESTER 

فوق سبک، تنفسی و بدون پَردهی است. تضمینی بر  استری پلیبا بافت خاص خود، این پارچه

 ی ماوراء بنفش.مقاومت عالی در برابر اشعه

 

 HIGHLABهای های مورد استفاده در کیسه خوابپُرکن

EXTRADOWN 

های پَر است. شود، کارت هویت کیسه خوابکه به صورت درصد بیان می به تیزپَر نسبت پَر اردک

ی برجستگی پَر پس از باز شدن و منبسط شدن در کیسه بیان کننده CUINگیری واحد اندازه

بندی گرم پَر است. هر چه این عدد بزرگتر باشد، عایق 03خواب باز در واحد اینچ به ازای هر 

 حرارتی بیشتر و بهتر است.

MICRO FIBRE 

س است. شود که فقط با پَر قابل قیاسبب نرمی عالی می 3Dو  2Dترکیبی از میکرو الیاف 

کشسانی عالی همراه با گرمایش کارآمد، این الیاف را به یکی از بهترین الیاف مورد استفاده بدل 

 کند.کند. این نوع الیاف، ظرفیت حرارتی خود را وقتی مرطوب شود یا فشرده شود، حفظ میمی

 

 



4 
 

 

 

 

 

PRIMALOFT SILVER DOWN BLEND 

 بندی ل جدید تکنولوژی عایقیک پُرکن هیبرید منحصر به فرد است و نمایانگر نس

است که قادر به  PrimaLoftالعاده این پُرکن ترکیبی منحصر به فرد از پَر ضد آب و الیاف فوق

 Fill Down (90/10) 650% از نوع 033گرمایش با کارایی باال و معادل با پُرکن از جنس پَر 

کند. این مرطوب حفظ می % گرمای بدن را حتی در شرایط49است. عالوه بر این، این پُرکن 

سازی و راحتی خصوصیات را به خاطرگرمایش همراه با سبکی، بازگشت حجم عالی، قابلیت فشرده

 توانید واقعاً احساس کنید.که در پَر استاندارد، حتی در شرایط مرطوب، سراغ دارید، می

شود که و سبب می شودتر از پَر استاندارد خشک میبار سریع 9این پُرکن، در خشکشویی، حتی 

 تر باشد.نگهداری از آن آسان

 تعریف تکنیکی

 PrimaLoft Silver Down  ی العادهالیاف فوق %93ترکیبی ازPrimaLoft  پَر اردک 03و %

ی عاری از ماده ،( است. اصالح ضد آب سازی پَرFill Down 650) 90/10سفید ضد آب 

 است. Bluesignشیمیایی فلوئوروکربن و اثبات شده توسط 

 


