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The North Face introduceert de FW18 Steep
Series
Een uitrusting om de grenzen op te zoeken

⏲





The North Face introduceert de FW18 Steep Series-collectie, die bestaat uit één uitrusting,

geschikt voor elke activiteit. De collectie is vanaf de grond af ontworpen in nauwe

samenwerking met atleten. De nieuwe collectie is speciaal ontwikkeld voor backcountry-fans die

meer uren te voet doorbrengen dan in de skilift. Het assortiment wordt aangevoerd door het

Purist Jacket en de Purist Pant – beide speciaal gemaakt voor de free touring-atleten van deze

wereld. Van diepe valleien tot de koudste uithoeken van onontdekte bergkammen: deze

kledingcombinatie is hun ultieme metgezel.Naast de Purist is er ook een volledig nieuwe

VENTRIXTM-midlayer toegevoegd aan de collectie, gemaakt met de eigen

temperatuurbeheertechnologie van The North Face.

Purist Jacket en Pant

De technische GORE-TEX® 3L-jas en -broek bevatten diverse innovatieve en hybride

constructies, wat de uitrusting geschikt maakt voor diverse activiteiten. Hiken, klimmen of

afdalen; deze uitrusting houdt je warm en beschermt tegen elke weeromstandigheid. Een

versterkt ripstopmateriaal is gebruikt om te zorgen voor de meest stretchbare hard-shell die er

is. Het gevolg: ongeëvenaarde duurzaamheid en bewegingsvrijheid. De subtiele mate van

stretch biedt de bewegingsvrijheid van een soft shell maar met de bescherming van een hard

shell. Kortom, de perfecte ingrediënten voor elke free tour-atleet. Een bijzonder kenmerk van

deze nieuwe collectie is de ergonomische pasvorm, waarvoor de sporthouding van atleten

nauwkeurig is geanalyseerd. Het resultaat? Een compleet nieuwe fit die past bij het praktische

design van de producten. De geavanceerde articulatie van top tot teen ondersteunt de

natuurlijke beweging van het lichaam tijdens riden of hiken, waardoor je je maar op één ding

hoeft te focussen: de route die je volgt.

VENTRIXTM Crew Midlayer

Dit seizoen introduceert The North Face zijn baanbrekende outdoorinnovatie ook voor

wintersporters: VENTRIXTM. Deze midlayer-technologie laat overbodige warmte naar buiten

tijdens het sporten en bevat een dynamisch systeem van microscopische luchtgaatjes die

openen en sluiten bij beweging en inspanning. Hierdoor is de lichaamstemperatuur te

reguleren. Tel daar extreme bewegingsvrijheid bij op en elke atleet geniet van optimaal comfort

– van rust tot extreme inspanning en zowel tijdens hiken als riden.

Lagensysteem

https://www.thenorthface.nl/innovation/technologies/ventrix.html


Elk kledingstuk is zo ontworpen dat het naadloos onderling en met andere onmisbare

wintersport-uitrustingen is te combineren. Zo bieden de open zakken in de buitenste lagen

toegang tot binnenzakken zonder dat de rits aan de voorzijde geopend hoeft te worden. Een

aantal strategisch geplaatste zakken biedt plaats voor alle essentiële spullen die je tijdens big-

mountain riding nodig hebt. En niet in de weg zittend van je rugzak, heup- of harnasgordel.

Daarnaast zijn de zakken verspringend geplaatst zodat je spullen niet hoeft te stapelen, terwijl

zakken aan de buitenkant stapelingen aan de binnenkant voorkomen.

De collectie is vanaf nu beschikbaar via www.thenorthface.nl en in The North Face-winkels.
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