testar Gator Skin

Varm och skön halskrage med fleece.

Stålgrått är snyggt.

Smidiga innervantar som får plats i dina vanliga hojhandskar.

Understället som förlänger hojsäsongen
Kylan är inte vår bästa vän. Det är inte
skönt att köra i kyla, när man fryser så kör
man sämre, och oftast kortare, om alls.
Vi har testat underställ från Gator Skin.
Text: Björn Glansk

V

i har provat ett nytt underställ från Gator Skin
som är ett nytt märke på
den svenska marknaden.
Understället tillverkas i
USA i en materialkombination som är
utvecklad av Dupont. Materialet består
av 59 procent polyethylene, 35 procent
nylon och 6 procent lycra och ska göra
understället vattenavvisande, ventilerande och värmeeffektivt. Materialet
sägs vara lättare än papper och tre
gånger varmare än ull, men håller det
i verkligheten?
Känns underligt
Det första jag lägger märke till är att
materialet känns underligt, inte alls
obekvämt men ovanligt mot kroppen.
Efter ett tag så vänjer jag mig och upp-

skattar att stället är så tunt och lätt,
det känns knappt på kroppen, mycket
bekvämt.
Första testet var att ha grejerna på
mig under ett par jeans på en långpromenad i 15 minusgrader. Då räckte
de inte riktigt till, kanske gick jag
för långsamt och fick därför inte upp
kroppstemperaturen.
En skidvecka
Andra gången jag hade mina ”skins”
på mig var under en skidvecka i de
svenska fjällen. Jag har haft många
olika underställ under alla de år jag
åkt skidor, men det här är det klart
skönaste hittills.
När andra ställ brukar kännas som
ett trångt skinn så sitter Gator Skin
skönare, och stället ska sitta lite löst
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för bästa effekt. Det ventilerade bra
och höll kylan borta trots att det var
mellan minus 20 och minus 4 under
veckan. Inte en enda gång frös jag,
aldrig kände jag mig fuktig av svett,
den ventilerades bort mycket effektivt.
Jag tyckte inte ens att jag behövde byta
underställ, det höll sig fräscht hela
veckan, men grejerna bör ändå tvättas
regelbundet i 30 grader för att bibehålla sina goda egenskaper.
Nu, äntligen, så har jag hunnit testa
stället under mc-kläderna under ett antal veckor med blandat väder och även
här så funkar de kanonbra, varma och
sköna, även under de få dagarna med
riktig värme har de känts behagliga.
Fyra delar
De olika delarna i ett komplett ställ är
byxa, tröja, handskar och en fleeceklädd krage.
Priset per del är rätt högt, tröjan
går på 890 kronor och halskragen 400
kronor, mycket pengar, men klart
prisvärda plagg.
Gator Skin håller vad det lovar, en
produkt som förlänger säsongen, och
det gillar jag. F
i www.superx.se

