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 های پَردر کیسه خواب به کار رفتههای پُرکن

DOWN )پَر( 

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

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 03هر خواب باز در واحد اینچ به ازای 

 حرارتی بیشتر و بهتر است.
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HTF – HIGH THERMAL FIBER COMPACT® 

ای ی ویژه، به گونهاین الیاف فشرده کند.نوعی الیاف که قدرت باال را با سبکی عالی ترکیب می

در عین حال فرم اصلی خود را با مرور بندی حرارتی را تضمین کنند و اند که عایقطراحی شده

این الیاف قابل  شوند.الیاف سه جزئیِ آن سبب فشردگی و نرمی استثنایی می کنند.زمان حفظ می

 .هستندهای شیمیایی بو، بدون ایجاد آلرژی و عاری از افزودنیشستشو، بی

 

HTF – HIGH THERMAL FIBER PERFORMANCE 

استفاده از فضاهای خالی در درون آنها، پخش و اتالف گرمایی را نوعی الیاف بسیار گرم که با 

آل برای شرایط ای عایق کننده با باالترین کیفیت، به عنوان راه حلی ایدهماده کند.محدود می

این پُرکن از دو الیه الیاف توخالی با  اقلیمی و آب و هوایی سخت و خشن ساخته شده است.

قابل  اندازد.دهی گرما، هوا را به دام میکه، بدون بیرونضخامت متفاوت ساخته شده است 

 های شیمیایی است.بو، بدون آلرژی و عاری از افزودنیشستشو، بی

MICRO FIBRE 

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

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

 کند.کند. این نوع الیاف، ظرفیت حرارتی خود را وقتی مرطوب شود یا فشرده شود، حفظ میمی
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 های پَرهای به کار رفته در کیسه خوابپارچه

PONGEE 240T POLYESTER 

ای پارچه باشد.ی داخلی کیسه خواب مناسب شود که خصوصاً برای الیهنرمی آن سبب می

 ی آن هستند.های برجستهمستحکم است و سبکی و تنفسی بودن ویژگی

292T 40D POLYESTER 

ی ی فوق سبک، تنفسی و بدون پَردهی است. تضمین کنندهی خود، این یک پارچهبا بافت ویژه

 (.UVمقاومت عالی در برابر پرتوهای ماوراء بنفش )
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210D 70T RIPSTOP POLYESTER 

دارد و در عین حال، بافت چند سویه آن،  UVاستر که مقاومت عالی در برابر پرتوی ی پلیپارچه

 ظرفیت مقاومت در برابر پارگی را دارد.

35% COTTON/65% POLYESTER 

 ای ترکیبی با بافت فشرده و دِنس برای جلوگیری از پَردهی.پارچه

NYLON 310T 40D DIAMOND RIPSTOP/ 

POLYESTER 240T PONGEE RIPSTOP 

این پارچه به خاطر تنفس و مقاومت عالی همراه با حداکثر سبکی وزن، خصوصاً برای رویه و 

 تودوزی کیسه خواب مناسب است.

POLYESTER 190T 

مقاومت عالی دارد و نیز مستحکم و قابل اعتماد  UVاستری که در برابر تابش پرتوی ی پلیپارچه

 است.

 

POLYESTER 190T PEACH 

مندی از وزن سبک و قابلیت تنفس، خصوصاً برای داخل کیسه خواب پیشنهاد ای که با بهرهپارچه

 شود.می


