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باالترین سطح تکنولوژی و پژوهش فرینو را نشان  HIGHLABچادرهای سری 

های صورت گرفته در آزمایشگاه و نیز در ی آزمایشاین چادرها نتیجه دهد.می

ای های فوری و آنی برای کاربرانی حرفهحلبه منظور تعیین راه ،های باالارتفاع

فردی و چه محیطی، روبرو  است که الزم است با شرایط بسیار سخت چه از نظر

 شوند.

 

 HIGHLAB های به کار رفته در چادرهایپارچه

 های نواری آب بندی شده در پوش بیرونی و کف.دوخت 

 50پاره نشدنی استر پوش بیرونی از جنس پلیD  80با وزن g/m2 یورتان که با پلی

 در برابر آب مقاوم است. mm 4000پوشش داده شده و تا 

 70استر پاره نشدنی جنس پلی پوش داخلی ازD  55با وزن g/m2  با خاصیت تنفسی و
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 ضد آب.

 70استر کف از جنس پلیD  95با وزن g/m2 یورتان پوشش داده شده و تا که با پلی

8000 mm .مقاوم در برابر آب است 

 

REINFORCEMENT BAND SYSTEM 

 g/m2 130با وزن  Oxfordاستر ی پلیاین یک سیستم تقویت پوش بیرونی از جنس پارچه

 مقاوم در برابر نفوذ آب است. mm 3000یورتان پوشش داده شده است و تا است که با پلی

TEFLON® SHIELD + FABRIC PROTECTOR 

 Bivy/Maverick 2تامین شده توسط: 

 کند.یک مانع مولکولی پیرامون هر جزء از الیاف ایجاد می ®Teflonی ی پارچهحفاظت کننده

تواند با یک لغزند و هر آلودگی باقیمانده بر آن، میقطرات مایع جمع شده و از روی پارچه می

 زدایی شود.ی تمیز پاک و لکهکهنه

 ®Teflonسازی مقاومهای اصالح شده با تکنولوژی اند که پارچهها نشان دادهآزمایش

(DuPontسریع ،)شوند.های معمولی خشک میتر از پارچه 

Teflon® Shield + fabric protector  دفع کنندگی عالی، هم در برابر قطرات آب و هم نفت

 دارد.
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Texit® Fabric 

Texit® کندای که تنفس میپارچه 

بار کوچکتر از  01111شمار که حفرات نامرئی بی

ی آب هستند، این پارچه را ضد آب، ضد یک قطره

نظیری را کنند و راحتی بیباد و بسیار تنفسی می

نظیری در هر آب و هوایی عملکرد بی کند.فراهم می

 دارد.

 

 تجهیزات جانبی

 

 

 

 

 

 

سیستم اتصال طناب 

 داخل ها ازبه تیرک

خروجی هوا برای مسیر 

 پایداری بهتر

های نواری که وقتی حلقه

برپا چادر را بر روی برف 

میکنید، با استفاده از تبر 

یخ، چوب اسکی یا مهار 

کننده های دیگر به زمین 

 بسته شود

برابری در تقویت سه

های بستن محل حلقه

 تیرک در کف چادر 

استفاده از چسب 

ای برای اتصال پارچه

 پوش بیرونی به داخلی
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های داخلی و جیب

 های نگهدارندهحلقه

های طوفان با طناب کیت تعمیر

مهره تنظیم درخشنده 

 در تاریکی

با سیستم طناب کشی 

قابلیت اتصال به چند 

 نقطه


