Unlimited Performance – träningskläder av
bambutextil i svensk unik design.
Unlimited Performance i Göteborg öppnar webbutik med specialdesignade
träningskläder. Kläderna tillverkas i bambutextil, ett material med unika
egenskaper. Det transporterar fukt, det andas och är naturligt
antibakteriellt. Bambuodling har betydande positiva miljöeffekter. Den
kräver varken konstbevattning eller kemisk bekämpning, och dessutom
absorberar bambu stora mängder koldioxid och avger 35 % mer syre än
träd på stam.
Christina Lycke, ägare och VD i Unlimited Performance, har utvecklat idén kring sina träningskläder
under många år. Många års yogautövande har gett insikter om design och funktion hos
träningskläder, och hon har i utvecklingsarbetet renodlat sitt eget designkoncept.
”Det är tyvärr inte alltid som mode och funktion följs åt. Jag vill givetvis göra sportkläder som är
riktigt snygga, och jag menar att man inte behöver kompromissa. Grunden för mina mönster är
passform, bekvämlighet och mitt eget kunnande om hur kropp och kläder interagerar”, förklarar
Christina Lycke.
Unlimited Performance är till en början bara tillgängligt via företagets webbutik och hos ett litet
antal utvalda representanter. Kollektionen är liten och ännu inte helt komplett.
”Jag kunde givetvis gjort ett mycket bredare sortiment”, säger Christina Lycke, ”men jag gör hellre
en mindre kollektion där varje liten del är helt och hållet genomarbetad. Och jag är lika noga med
mina försäljningskanaler”.
Bambutyget påminner om silke, men är stabilare, tåligare och klarar maskintvätt. Den är naturligt
skrynkelhämmande, vilket gör att formaldehyd, som alltför ofta används i textilier, inte behövs.
Bambu har en porös fiberstruktur. Svett transporteras genom tyget och avdunstar snabbt vilket
håller bäraren sval och torr. Tack vare den porösa strukturen andas tyget – kläderna svalkar på
sommaren och värmer på vintern.
Vidare är bambukläder antistatiska och gör att plaggen sitter bra på kroppen utan att klistra sig
mot huden. Materialet är även UV-beständigt och blockerar 98 procent av UV-strålarna.
Bambufibern är till 100 procent biologiskt nedbrytbar.
”Jag är övertygad om att fler kommer att börja tillverka träningskläder i bättre material”, säger
Christina Lycke. ”Allt fler vill slippa syntetmaterialen och allt vad de för med sig. Och jag måste säga
att jag är stolt över att vara först på marknaden med ett helt koncept klimatsmarta
träningskläder”.
www.unlimitedperformance.se
Mer om bambutextil
www.unlimitedperformance.se/StandardPage.aspx?pid=88&cid=40
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