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Nå i hyllene hos Mekk Alta

Superundertøyet som 
redder liv
Et nytt og revolusjonerende superunderøy ble 
nettopp demonstrert for oppdrettsnæringen i 
Alta. Dette er undertøyet som holder deg fl yten
de og varm om du skulle gå under isen.
TEKST OG FOTO: JANAI O. AMUNDSEN, JANAI@ALTAAVISEN.NO

– I dag skal vi demonstrere en ver-
densnyhet som vi har demonstrert i 
to år bak lukkede dører. Dette er et 
termofl yteundertøy, forteller mannen 
som står for selve demonstrasjonen, 
Hans-Kristian Marvold. Han forteller 
dette undertøyet fungerer som en 
våtdrakt, da vannet mellom kroppen 
og tøyet varmes opp. Dermed kan du 
overleve vesentlig lenger i kaldt vann 
enn hva som tidligere var mulig. 

– Det største markedet kommer til 
å være scooterfolk – noen bruker det 
allerede som et varmetøy samtidig 
som de ferdes på usikker is. Skal uhel-
let være ute, så har de mulighet til å 
komme seg opp. 

– Jeg ser at drakten er veldig tynn?
– Ja, den har bare 3 mm tykkelse, men 
den holder på varmen til den grad 
at du ikke trenger verken genser, 
boblejakke eller noe annet undertøy. 
Har du denne på deg, kan du gå i 
dongeribukse og høstjakke i 30-40 
kuldegrader – uten å fryse. Jeg har 
selv brukt den da jeg tok et opphold 
på Svalbard for kort tid tilbake. Dette 
er noe som virkelig holder mål, forsi-
krer Marvold. 

inviTerTe oppdreTTsnÆringen
– Vi har nå invitert oppdrettsnæringa i 
Alta, og de vurderer om de skal kjøpe 
dette utstyret inn til sine arbeidere. Vi 
skal demonstrere at du kan ha mye 
på deg uten at du går i bunn, altså 
den ekstreme fl ytekraften som er i 
denne drakten. Men vi skal også vise 
fram den enorme bevegelsesfriheten 
i denne drakten, sier Marvold. Han 
forteller dagens redningsvester og 
drakter tvinger deg til å ligge på rygg. 
Med denne kan du altså svømme, stå 
rett opp og ned, eller hva det måtte 
være. 

– Om du gikk gjennom isen på usik-
kert vann, så kommer du deg opp for 
egen maskin, forteller Marvold.

kjøp deg mer Tid
– Du kjøper deg mer tid, rett og slett. Har 
du ikke dette på deg og du ramler i kaldt 
vann, så har du bare noen få minutter 
på deg før du stivner til. Med denne har 
jeg en over halv time på å komme meg 
opp av vannet, sier Marvold og tilføyer 
at de som jobber i den maritime næ-
ringen ikke bruker noen ting fordi det 
er umulig å jobbe i det redningsutstyret 
som har vært tilgjengelig til nå.

– Så når ulykken skjer, så er de 
sjanseløse. Men du kan jobbe fritt 
med denne drakten på. Det er ingen 

tvil om at den kommer til å redde 
liv i fremtiden, forsikrer Marvold 
avslutningsvis.

på helsebadeT: Hans-Kristian Marvold viser fram den ekstreme oppdriften.

fakTa om overflaTeplaggeT

Et nyutviklet overfl ateplagg som 
brukes som undertøy og er laget av 
et materiale med en ekstrem opp-
drift, og gode termiske egenskaper.

I tillegg har det fl ere andre unike 
funksjoner:
• Høy oppdrift
•  Puster. Patentert pusteegenskaper 

slipper fuktigheten ut.
•  Glatt, klærne er både myke og 

behagelige

•  Forblir mykt selv i kaldt vær
•  Lett, veier bare 300 gram 

Passer til mange bruksområder, 
både for arbeid og fritid: Kystvakten, 
fjellredning, politi, piloter, militære, 
fi skere, off shore, nødhjelpsperso-
nell, snøscooterførere, elvesport, 
kano, skøyter, jegere, båtfolk, sjøfolk, 
etc. Kan også brukes som varme-
undertøy for andre fritids aktiviteter. 
Patent: Ola Eklund

demonsTrasjon: Oppdrettsnæringen var invitert. De vurderer nå om de skal kjøpe inn fl yteundertøyet.

Du kjøper deg mer 
tid, rett og slett. 
Har du ikke dette 
på deg og du  ramler 
i kaldt vann, så har 
du bare noen få 
 minutter på deg før 
du stivner til.
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