KJUS FREELITE

PRVNÍ PLETENÁ
FUNKČNÍ LYŽAŘSKÁ
BUNDA NA SVĚTĚ

Značka KJUS, švýcarský výrobce
prvotřídního sportovního oblečení, opět otřásá zvyklostmi zažitými
v prostředí lyžařské módy. Highlightem kolekce, která právě přichází na trh, je totiž bunda Freelite
– první celopletená ultra-strečová
lyžařská bunda na světě.

KJUS FREELITE

Největším hitem aktuální kolekce lyžařského
oblečení švýcarské značky KJUS je pletená
bunda Freelite. Ta vyniká velice unikátním
designem, ovšem jak je u KJUS zvykem, také
využitím vysoce kvalitních materiálů vznikajících prostřednictvím nejmodernějších technologických postupů.
Materiál Freelite je složen hned ze tří strečových vrstev a každá z nich je sama o sobě
inovací. Výsledkem je zcela nový standard ve
věci svobody pohybu, dokonalá ochrana před
povětrnostními vlivy, a dokonce schopnost
udržování vyrovnané tělesné teploty za všech
situací. Bunda je nepromokavá a prodyšná,
lehká a přitom odolná a navíc udržuje teplo,
když to nejvíc potřebujete. „Ano, v té bundě jsem se vlastně cítil spíše, jako bych měl
na sobě jen svetr, a ne bundu,“ říká Kenneth
Kurtzweg, inovations manager ve firmě KJUS.
„Musel jsem se několikrát štípnout, abych
uvěřil. Blíž k dokonalosti se snad už ani nejde
dostat.“

DYNAMICKÉ MATERIÁLY
PRO SVOBODU POHYBU
Pocítíte to hned, jak si bundu obléknete.
Uvědomíte si, na co byste jinak vůbec nepoADVERTORIAL

myseli: oblečeni v lyžařské
bundě můžete dělat pohyby
až do extrémních rozsahů.
Nikde nic netáhne, nic vás
neomezuje. „Díky tomu, že
je tvořen z jediného vlákna, nabízí pletený materiál
Freelite v porovnání s jinými tkaninami až
dvojnásobnou pružnost,“ vysvětluje „zázraky“ Martin Beránek, brand manager českého
zastoupení značky KJUS. Dokonce i funkční
membrána zde vykazuje napínavost přesahující 200 %! K dokonalému pohodlí pak podle Martina Beránka hodně přispívá i tvarová
paměť materiálu, tedy schopnost navracet se
po natažení zpět do původního tvaru.
Tak zvaně dynamická konstrukce bundy
Freelite navíc sama o sobě nabízí dokonalou
symbiózu funkčnosti s módním vzhledem.
Výrobní postup pleteniny návrhářům umožnil
vytvářet již první návrhy zcela novým způsobem, ve kterém se přímo v tkanině spojuje
funkčnost i estetika.

FUNKČNOST BEZ KOMPROMISŮ
Je to poprvé, co byla lyžařská bunda kompletně celá upletena. To samozřejmě představuje
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zásadní průlom především v otázce volnosti
pohybu a celkového pohodlí. Ale co ostatní
vlastnosti tvořící to, čemu jsme si navykli říkat
funkčnost? Přece jen, hovoříme tu o lyžařské
bundě… „Abychom učinili úplet Freelite odolným proti povětrnostním vlivům, spojili jsme
jej s naší exkluzivní membránou KJUS FasT®
20 a DWR potahem. Zní to neskutečně, ale ta
bunda je opravdu nepromokavá, a přesto prodyšná“ říká znovu Kenneth Kurtzweg.
Ani v otázce zateplení není nová bunda Freelite právě obyčejným outfitem. Výjimečnost zde
použitého izolačního materiálu Polartec Alpha spočívá především v jeho schopnosti vytvářet teplo i bez toho, aby k tomu potřeboval
objem a hmotnost, jak tomu bývá u ostatních
materiálů. Schne navíc podstatně rychleji než
běžně používané tepelně izolační tkaniny, takže se nemusíme ani za mokra smiřovat s nepohodlím plynoucím z nepříjemné vlhkosti.
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KJUS FREELITE

Proti přehřátí organismu a následnému pocení
skvěle funguje patentovaný ventilační systém
KJUS AC-Vent™. Otvory umístěné překvapivě na předloktích totiž podporují přirozenou
termoregulaci vašeho těla, čímž snižují energii
potřebnou k udržení ideální tělesné teploty
během lyžování.

ODEPÍNACÍ KAPUCE
Dodává vám možnost působit štíhlejším
dojmem na sjezdovkách i mimo ně.

FREELITE ON-LINE
KJUS uvádí bundu Freelite na trh společně
s webovými stránkami, které uživatele pozvou
na cestu po sjezdovkách i na prohlídku vývojového centra značky. Kdo se zaregistruje mezi
prvními, navíc získá přístup ke skutečně exkluzivnímu obsahu. Tím je například 3D animovaný film znázorňující vznik pleteniny využité
v konstrukci bundy. Film s názvem Pursuit of
Freelite zase vypráví příběh bundy Freelite od
prvních nápadů až po její uvedení na trh, včetně představení osob, které se na jejím vývoji
podílely. Jako zlatý hřeb kampaně má být 1.
prosince 2017 uveden film vytvářející paralely
mezi lyžováním a moderním tancem, to vše
k dokonalému ilustrování naprosté svobody
pohybu, jako základní charakteristiky bundy
Freelite.

INTEGROVANÝ NÁKRČNÍK
Bezešvá ochrana proti nežádoucím
povětrnostním vlivům, plně integrována
k uchovávání tepla a ochraně před zimou.

OCHRANA BRADY
Ochraňuje vaši kůži před
kontaktem se zipem.

Již od začátku října je možné bundu Freelite
v dámském i pánském provedení zakoupit ve
vybraných obchodech v České republice a na
Slovensku!

O FIRMĚ KJUS
KJUS je značka sportovního oblečení vyráběného z inovativních, vysoce výkonných materiálů s výrazným a zároveň čistým designem.
Oceňované kolekce Ski, Golf a Active jsou vyvíjeny sportovními odborníky a testovány profesionály, jako je Didier Cuche. Firma vznikla
spojením vizí švýcarského podnikatele Didiho
Sereny a olympijského lyžařského šampiona
Lasseho Kjuse. Jejich funkční oblečení otřáslo
trhem a i nadále určuje nové standardy výkonnosti. Výrobky KJUS jsou navrženy tak, aby
sportovcům umožnily soustředit se na výkon.
Poháněna nadšením pro sport a nekompromisní vizí se firma KJUS neustále zdokonaluje
a dosahuje inovací s každým švem, tkaninou
a detailem.

www.kjus.cz
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FREELITE
Pletenina tvořena z jediného vlákna nabízí extrémní
pružnost a skvělou tvarovou paměť.

KJUS FAST® 20
Functional, Advanced, Stretch, Technology. Ultra-tenká, neporézní, 4směrně strečová membrána s vodním
sloupcem 20 000 mm a prodyšností 20 000 g/m2/24 h.

DWR COATINGS
Durable Water Repelent, 3D-polymer struktura
umožňující snadné a rychlé stékání tekutin z povrchu
materiálu

KJUS AC-VENT™
Podporuje přirozenou termoregulaci vašeho těla,
čímž snižuje energii potřebnou k udržení ideální
teploty vašeho těla během lyžování.

POLARTEC ALPHA
Vyniká vysokou izolační schopností při nízké hmotnosti a objemu, extrémně rychle schne.

ŠVÝCARSKÉ 3D DESIGNOVÉ PRVKY
Designový detail vytváří na bundě Freelite 3D efekty.

VIDITELNÁ MEMBRÁNA
Odkrývá materiály použité na vaší bundě Freelite.

