MATERIAAL EN TECHNIEK

HAGLOFS - LIM Essens Jacket
'de essentie van een lichtgewicht'
Dit is werkelijk één van de lichtste en toch nog warme donsjassen die er bestaat.
Met een gemiddeld gewicht van slechts 165 gram en een zeer klein pakformaat
is hij ideaal voor iedereen die op zoek is naar een donsjasje voor 's avonds op
het bivak. Dit lage gewicht haalt hij uit de hoogkwalitatieve donsvulling (800
cuin, 90/10) en de zeer lichte stof waaruit de jas gemaakt is (7D mini ripstoppolyamide). Het dons is traceerbaar en bluesign gecertifieerd. De DWR-coating
op de buitenkant is vrij van fluorcarbon. Dit model gaat zijn derde seizoen in bij
Haglofs en is ondertussen terecht een vaste waarde aan het worden!
gewicht: 165 gram
adviesverkoopprijs: 229,95 €

ON - Cloud
'Zwitserse precisie'
ON bestaat al even, maar is slechts sinds voorjaar 2019 ook gemakkelijk in
België te verkrijgen. Dit Zwitserse merk staat voor een nieuwe benadering van
trailrunschoenen. Ze willen je letterlijk 'op wolkjes doen lopen' door je een
optimale demping te geven. De 'cloud' elementen zorgen voor een horizontale én
een verticale demping. Eens gedempt zetten deze elementen zich klaar om samen
met jou voor een explosieve doorstart te zorgen. Ook het zogenaamde Speedboard
zorgt hiervoor. In de hele collectie zitten verschillende soorten onderzolen (lees:
demping) en verschillende soorten speedboards (lees: stijfheid). Je hebt schoenen
met meer ondersteuning en een hoge voetboog, maar er zijn er ook heel platte.
Deze schoenen bieden geen correcties aan (over- of onderpronatie) maar wel een
hele reeks verschillende schoenen waarmee je zelf je loopcarrière kan uitbouwen.
gewicht: 460 gram per paar
adviesverkoopprijs: 139,95 €

THERM-A-REST - Uberlite
'how low can you go'
Jawel, ze zijn er bij Therm-A-Rest in geslaagd een mat te creëren van slechts 250
gram (voor de maat regular). Dat is nog eens 90 gram lichter dan de X-lite, hun
vorige lichtste mat. Ook de pakmaat is serieus kleiner geworden. Waar de Xlite
op 23 cm x 10 cm stond, is de Uberlite slechts 15 cm x 9 cm groot. Verder zijn de
afmetingen hetzelfde: 6,4 cm dik (en dus zeer comfortabel), 183 cm lang en 51
cm breed. Het enige wat ten negatieve veranderd is, is de R-waarde. Die staat nu
nog maar op 2. Dit betekent dat het echt een zomermat is die helemaal niet goed
meer isoleert als de temperaturen onder de 10°C zakken. De mat gaat haar eerste
levensjaar in, maar is ondertussen reuze populair bij extreme lightweight hikers
en bikepackers. De duurzaamheid moet uiteraard nog blijken, maar Therm-A-Rest
heeft op dat vlak een uitstekende staat van dienst.
gewicht: 250 gram
adviesverkoopprijs: 199,95 €
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Tekst Arne Monstrey (verkoper bij K2)

THE NORTH FACE - Summit L5 LT Jacket met Futurelight membraan
'een dubbele revolutie in regenkledij'
Exact 50 jaar na de uitvinding van GoreTex als meest bekende 'waterdicht en toch ademend'membraan, komt THE NORTH FACE met Futurelight op de proppen. Ze claimen dat hun
membraan de wereld van regenjassen- en broeken drastisch zal veranderen. Ten eerste
omdat het materiaal veel beter ademt (2,5 keer zoveel als de best ademende membranen
momenteel op de markt). En ten tweede omwille van de ecologische factor. Jassen uit de
Futurelight-collectie bestaan uit 100% gerecycleerd materiaal en zijn ook 100% recycleerbaar
(hoewel dit laatste in de praktijk (nog) niet zo eenvoudig te verwezenlijken is). Ze zullen geen
PFC's meer hebben als eerste bescherming op de buitenlaag en het productieproces is véél
efficiënter en milieuvriendelijker in vergelijking met membranen van de huidige marktleiders.
De producten worden al twee jaar intensief gebruikt door TNF topatleten en de resultaten
zijn veelbelovend. Momenteel zullen ze in België enkel te verkrijgen zijn in de Summitcollectie voor komende winter. Maar vanaf 2020 zou quasi de hele Rainwear collectie van
The North Face met Futurelight gemaakt moeten zijn.
adviesverkoopprijs: nog niet bekend op moment van schrijven
gewicht: nog niet bekend op moment van schrijven

7

