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MICHAŁ KRÓL

alpinista, himalaista, eksplorator, nominowany za
swoje osiągnięcia do "Jedynki" - nagrody środowisk
wspinaczkowych oraz "Kolosów" - polskich nagród
podróżniczych.

MARCIN KACPEREK

alpinista, narciarz ekstremalny, przewodnik górski UIAGM,
ratownik TOPR, prezes Polskiego Stowarzyszenia
Przewodników Wysokogórskich.

DANIEL WOSIK

18-krotny Mistrz Polski w biegach górskich. Zwycięzca Ligi
Biegów Górskich w 2009 i 2011 roku. Najbardziej
utytułowany biegacz górski w Polsce.

KATARZYNA KWOKA

od 7 lat należy do poskiej Kadry
Narodowej w chodzie sportowym.
Wielokrotna Mistrzyni Polski na
dystansie 3km, 5km, 10km i 20 km.
Wielokrotna uczestniczka Pucharów
Europy i Pucharów Świata.

JAKUB BURGHARDT

wielokrotny mistrz Polski i Reprezentant Polski w biegach
długodystansowych. Jeden z najlepszych polskich
zawodników w biegach ulicznych.

TERVEL ® OPTILINE to w pełni profesjonalna linia bielizny termoaktywnej wykonana z przędzy PROLEN ® SILTEX łącząca
nowoczesną technologię z eleganckim wzornictwem.
Wykonana w technologii bezszwowej oraz dwuwarstwowej zapewnia utrzymanie optymalnego mikroklimatu dla
Twojego ciała.
Wewnętrzna warstwa bielizny, wykonana ze zmodyfikowanej jonami srebra wielowłókienkowej przędzy polipropylenowej, odpowiada za szybkie i skuteczne odprowadzanie wilgoci na zewnątrz, pozostawiając przyjemne uczucie świeżości.
Jony srebra są naturalnym środkiem antybakteryjnym, który znacząco hamuje wzrost poziomu bakterii na powierzchni
skóry, a tym samym likwiduje nieprzyjemny zapach. Wprowadzenie jonów srebra głęboko do rdzenia włókna sprawia,
że mimo wielokrotnego prania pozostają one w materiale na stałe, nie tracąc swoich właściwości.

Właściwości włókna Prolen ® Siltex:
ogranicza rozwój bakterii, pleśni i grzybów
zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i zapewnia wysoką higieniczność produktu
środek antybakteryjny, aplikowany do rdzenia włókna, utrzymuje się w wyrobie
Innowacyjne, antybakteryjne zmodyfikowane włókna Prolen ® Siltex dzięki zastosowaniu jonów srebra
skutecznie hamują wzrost i rozprzestrzenianie się bakterii, grzybów i pleśni. Dzięki temu redukują nieprzyjemny

Podstawową funkcją zewnętrznej warstwy jest odbiór i błyskawiczne odprowadzenie wilgoci z warstwy wewnętrznej.
Wykonana ze stabilizowanych mikrowłókien poliamidowych warstwa zewnętrzna gwarantuje zachowanie pierwotnego
kształtu i wyglądu podczas długotrwałego użytkowania.

zapach, utrzymują biologiczną równowagę skóry i zapewniają higieniczną świeżość produktu przez cały dzień. Jony

TERVEL ® OPTILINE to bielizna całoroczna. Gwarantuje funkcjonalność zarówno podczas ekstremalnej jak i niskiej
aktywności fizycznej. Posiada strefy o podwyższonym stopniu wentylacji i odprowadzania wilgoci. Dodatkowo dzięki
zastosowaniu włókna LYCRA® bielizna zawsze dopasowuje się do Twojego ciała.

sportowej, ale wykorzystywana jest także wszędzie tam, gdzie wskazana jest szczególna

srebra są nieszkodliwe dla człowieka i środowiska naturalnego, a ich antybakteryjne i lecznicze właściwości są znane i
wykorzystywane od stuleci. Przędza Prolen ® Siltex została stworzona do produkcji między innymi bielizny i odzieży
ochrona antybakteryjna skóry (np. odzież robocza, skarpetki).

para

zmienne warunki
atmosferyczne

warstwa absorpcyjna

płaski szew

wilgoć

skóra/ skin

sucha warstwa
dystansowa

optymalny mikroklimat

powietrze

Prolen Siltex to włókno zmodyfikowane środkiem antybakteryjnym opartym
na jonach biogennego srebra (Ag+). Środek ten hamuje rozwój bakterii,
grzybów
i pleśni. Redukuje nieprzyjemny zapach, utrzymuje biologiczną równowagę
skóry
i zapewnia świeżość wyrobów, spełniając swoje zadanie nawet po wielokrotnym praniu.
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TERVEL ® COMFORTLINE to bielizna termoaktywna wykonana z przędzy SUPPLEX® , która reguluje temperaturę Twojego ciała i poziom wilgoci podczas każdego rodzaju aktywności fizycznej. Są to wyroby z nowo rozwiniętą technologią PUSH & PULL
dla optymalnego transportu wilgoci. Odprowadza ona wilgoć od powierzchni skóry (w przeciwieństwie do bawełny) pozostawiając uczucie ciepła i suchości. Technologia PUSH & PULL to wyjątkowa kombinacja trzech użytych w dzianinie włókien, która
odseparowuje wilgoć i „wystrzeliwuje” ją na zewnątrz, a funkcja QUICK – DRY powoduje szybkie osuszanie produktu.

ANATOMIA

Bielizna zawsze dopasowuje się do Twojego ciała, zapewniając maksymalną swobodę ruchu. Wyjątkowo lekka i dynamiczna z dużą rezerwą rozciągliwości. Dzięki zastosowaniu odpowiednich splotów strukturalnych takich jak: zgrubienia, wzmocnienia,
strefy wentylacyjne wspieramy pracę mięsni. Zalety bielizny TERVEL ® COMFORTLINE odczujesz zarówno podczas ekstremalnej jak i niskiej aktywności sportowej.

OCHRONA CIAŁA

Zawsze zapewnia optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Stworzona na każdą pogodę, przez cały rok.
Zastosowany system wentylacji jest bardzo efektywnym rozwiązaniem. Uzyskano go poprzez wprowadzenie specjalnych
miejsc wentylacyjnych – „skrzeli”.

AKTYWNOŚĆ – STYL ŻYCIA

Sport to nie tylko wysiłek, to również ważny element życia. Ubiór sportowy nie powinien odpowiadać tylko podstawowym
potrzebom – jego rola to odzwierciedlenie samopoczucia, w którego centrum znajdują się takie wartości jak jakość,
estetyka, innowacje i emocje. Te kryteria spełnia bielizna TERVEL ® COMFORTLINE, której wielokrotne użytkowanie nie
pozbawia w najmniejszym stopniu jej zalet i właściwości, przy czym wyrób zachowuje swój pierwotny kształt i wygląd.

perfekcyjne
wykończenie

płaski szew

Supplex® jest nowoczesnym włóknem syntetycznym, które łączy zalety estetyki i funkcjonalności
bawełny z wytrzymałością i technologicznymi właściwościami poliamidów.

strefy zwiększonego
odprowadzania wilgoci

wspomaganie pracy
mięśni i stawów

Zalety i właściwości włókna Supplex®.
- Naturalny wygląd i chwyt przypominający najlepszą bawełnę,
- Długotrwałe zachowanie kolorów i wyjątkowa odporność na spieranie,
- Zwiększona miękkość i lekkość w stosunku do wyrobów z bawełny,
- Rekordowo krótki czas schnięcia.

świetne dopasowanie

wzmocnienia
w strefach tarcia

MIĘKKOŚĆ

LEKKOŚĆ

KOMFORT

Tajemnicą takiego stanu rzeczy jest wielkość włókna elementarnego

Na tym jednak nie kończą się zalety włókna typu Supplex. Oprócz

Dodatkową niezwykle istotną cechą Supplexu jest jego łatwość

(filamentu) tworzącego Supplex. Jest ono ponad dwukrotnie cieńsze

wyjątkowej miękkości, jest także niebywale lekkie za sprawą mniejszej

i szybkość schnięcia. Pozwala to użytkownikowi prac ubrania nawet codziennie bez

niż porównywalne włókno poliamidowe.

gęstości włókien elementarnych, przy zachowaniu takiego samego

obaw, że nie zdążą one wyschnąć następnego dnia. Dodatkowo podczas noszenia, ta

poziomu krycia. Uzyskuje się dzięki temu oszczędność wagi w

cecha sprawia, że nawet po intensywnym wysiłku fizycznym, ubranie wykonane z

stosunku do bawełny na poziomie 24%.

Supplexu schnie znacznie szybciej niż jego bawełniany odpowiednik.
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