Kas viibid õues palju, oled eelkoolis õpetaja,
töötad katustel või ehitustel? Või töötad hoopis
külmas
keskkonnas
aastaringselt
toiduainetööstuses? Siis on enda soojas
hoidmine
paras
väljakutse.
Sellisel juhul me soovitame kanda riideid
kihtidena ja eriti hoolikalt tuleb valida riie mis on
kehale kõige lähemal. Meil on selleks
proffessionaalsed tootejuhid, kes valivad
erinevate tööstusharude jaoks parimad
võimalikud
materjalid.
Miks on siiski oluline kanda riideid kihiti?
Peamine põhjus on, et sa hoiksid ennast soojana
ja kuivana. Üks riidekiht teise peal tähendab
põhimõtteliselt seda, et õhk iga kihi vahel on
juba üles soojendatud sinu keha poolt ning
erinevad kihid säilitavad seda. Lisaks saate
mõõdukaks jahutamiseks lihtsalt eemaldada
pindmise kihi, kartmata sealjuures järsku
temperatuuri muutumist

Aga põhimõtteliselt töötab see vaid siis, kui valite õiget tüüpi rõivad, õigetest materjalidest. Rõivas peaks
aitama kehal transportida niiskus ja higi välja, et hoida teid kuivas.

Aitamaks valida õiget sooja pesu, n.õ esimest kihti, siis on oluline teada üht-teist materjalidest:
Puuvill - looduslik kiud, hea kulumiskindlusega kuid mis paisub märjas olekus. Ei ole hea niiskuse transportija
mistõttu segatuna teiste materjalidega võib samuti mõjuda negatiivselt niiskuse transporti kehast eemale.

Sünteetilised materjalid nagu polüester ja polüamiid – neil on võime transportida niiskust nahalt väliskihile
ja kuivab kiiresti.
Vill - looduslik kiud, mis püsib soe isegi märjana. Aitab hoida ühtlast temperatuuri. Omab antibakteriaalset
funktsiooni, nii et ebameeldivat lõhna on võimalik vähendada ning on ka mustust tõrjuv.
Seega erinevatel materjalidel on erinevad eeliseid. Ehk valides kehale lähim kiht valest materjalist ei toeta
kihtidena riietumise ideed. Meie tootearendus on loonud aluspesu, mis sobib eri liiki tegevusteks ja seda
eeskätt seetõttu, et materjalide valik on olnud eriti olulisel kohal.

- Aluskiht mida nimetatakse „Worksafe Add Functional“. See on kootud meetodil, mis tekitab kangas
suurenenud kanalid, luues seeläbi mahukama loomuliku õhuruumi. Õhk, nagu eelnevalt öeldud,
soojendatakse üles keha poolt ning mida suurem õhuruum, seda soojem kiht ümber keha on. See on
ideaalne toode külma kliimasse ja toiduainetööstuse külmhoonetesse.

- Teine võimalus on uudistoode, mis on peagi meie tootevalikusse tulemas- „Worksafe Add Technical“. See
koosneb polüestri ja meriino villa segust. Vill hoiab sind soojas ja aitab ebameeldivad lõhnad hoida eemal.
Polüester aga viib kogu niiskuse kehast eemale. See pesu on ideaalne igasugustel tegevusaladel.

