Helly Hansen lanseeraa uudet H1 Pro -kerrastot:

Kehon lämpökartoituksella
maksimaalinen suorituskyky kylmässä

Uusien korkean intensiteetin talviurheiluun suunniteltujen H1 Pro -kerrastojen
tuotekehitystä on tehostettu body mapping -lämpökartoituksella. Yhdessä
yliopistotutkijoiden ja huippu-urheilijoiden kanssa kehitetyt kerrastot huomioivat
kehon eri osien lämmönsäätelykyvyn ennennäkemättömän tarkasti. H1 Pro kerrastojen ainutlaatuiset lämpöominaisuudet ja kosteudenhallinta mahdollistavat
maksimaalisen suorituskyvyn kylmässä.
H1 Pro -kerrastojen suunnittelussa yhdistyvät Cambridgen yliopiston
evoluutiobiologi Danny Longmanin vuosien pitkäjänteinen tutkimustyö sekä Helly
Hansenin uraauurtava tekninen tuotekehitys ja -testaus yhteistyössä huippuurheilijoiden ja ääriolosuhteiden ammattilaisten kanssa: Helly Hansen onkin nyt
hyödyntänyt tuotteissaan tarkoin sekä naisten että miesten kehon eniten lämpöä
haihduttavat ja varastoivat alueet.
Kehon lämpökartoituksella hyöty irti parhaista Lifa®-teknologioista
Kehon eri osat osallistuvat lämmönsäätelyyn urheilun aikana eri tavoin. Esimerkiksi
kainalot ja kyljet haihduttavat suuria määriä lämpöä, kun taas rintakehästä lämpöä
vapautuu huomattavasti vähemmän. Uusissa H1 Pro -kerrastoissa Helly Hansenin
patentoituja Lifa®, Lifa® Active ja Lifa® Merino -kuituja on hyödynnetty
tutkimustuloksia huolellisesti seuraten. Lämmittävää 100 % merinovillaa on käytetty

helposti palelevissa paikoissa kuten yläselässä, rintakehässä ja kaulan alueella. Lifa® ja
Lifa® Active -kuidut siirtävät tehokkaasti kosteutta pois iholta, joten niitä on käytetty
paljon hikoavilla alueilla, kuten käsien alla ja pitkin selkärankaa. Lisäksi laserleikatut
reiät tehostavat hengittävyyttä ja auttavat siirtämään ylimääräistä lämpöä.
– Jo vuoden 1970 Lifa-teknologiamme lanseerauksesta saakka olemme tavoitelleet
tuotekehityksessä täydellistä tekstiilien kudosyhdistelmää vastataksemme kuluttajien
vaativampiin tarpeisiin. Olemme nyt onnistuneet tuomaan kuitujen kaksikerroksisen
rakenteen osaksi sekä Life® Active että Lifa® Merino -tekstiilejämme. Lifa® Active tekstiilien polyesteriä sisältävä ulkopuoli ja sisäpuolen Lifa®-kuitu varmistavat parhaan
mahdollisen kosteudensiirron. Ulkokuituna merinovilla ja sisäkuituna Lifa®
mahdollistavat kosteudensiirron lisäksi lämpimyyden hikisissä talvilajeissa,
aluskerrastojen tuotepäällikkö Joren Hansen kertoo.
H1 Pro Lifa® Seamless ½ Zip -paidan saumaton design ei hierrä, ja se lisää
mukavuutta suorituksen aikana. H1 Pro Lifa® ½ Zip -paidassa puolestaan on istuva
huppu ja reiät peukaloille. Kummastakin löytyvät sekä miehille että naisille
suunnitellut tuotteet. Saatavilla on myös molempiin yläosiin suunnitellut
kerrastohousut.

Tuotetiedot

H1 Pro Lifa -kerrastojen suunnittelussa on hyödynnetty kehon lämpökartoitusta ja body mapping -metodia.
Helly Hansenin Lifa®-kuidut on valittu huomioiden kehon eri tavoin lämpöä erittävät alueet. Tuloksena
optimaalisin suorituskyky kylmässä ilmassa suoritettavissa korkean intensiteetin lajeissa.
Suositushinta H1 Pro Lifa Seamless ½ Zip: 140 €
Suositushinta H1 Pro Lifa ½ Zip:140 €
Miesten tuotteissa värinä musta, naisilla turkoosi.
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Helly Hansen lyhyesti
Vuonna 1877 perustettu Helly Hansen on tunnettu taidostaan yhdistää tekniset ominaisuudet ja
ulkonäkö tuotteiksi, jotka vastaavat olosuhteiden haasteisiin eri puolilla maapalloa vuonojen
rinteiltä merille. He jatkavat kehitystyötään, jonka ansiosta ammattilaiset voivat sekä säilyä
hengissä että tuntea elävänsä täysillä!
Helly Hansen kehitti ensimmäisenä fleece-kankaan 1960-luvulla, ensimmäisen teknisen
kerrastomateriaalin Lifa® Stay Dryn 1970-luvulla ja hiljattain palkitun sekä patentoidun H2Flowteknologian, joka säätää lämpöä. Helly Hansen on maailmanlaajuinen markkinajohtaja
purjehdusvaatteissa ja heidän lasketteluvaatteitaan käyttää yli 55 000 ammattilaista yli 200
hiihtokeskuksessa. Lisäksi Helly Hansen tekee yhteistyötä vuoristo-oppaiden kanssa ja vaatettaa
hiihtolajien maajoukkueita ja olympiatason urheilijoita. Helly Hansenin vaatteita ja kenkiä
myydään yli 40 maassa. Helly Hansen on myös Suomen alppimaajoukkueen virallinen vaatettaja
kaudella 2017–2021. Lisätietoa www.hellyhansen.com.

