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TechNiche Europe відділ логістики
Vriesenrot 14 – 9200 Dendermonde, Бельгія

TechNiche розробляє та виготовляє інноваційні рішення клімат-контролю для людей,
що працюють, займаються спортом або відпочивають за некомфортних температур.
Широкий асортимент нашої продукції включає у себе спеціалізовані жилети, пов’язки на голову
і шию та багато іншого, створеного спеціально для вашого комфорту.
	  

Світовий лідер у виробництві охолоджуючого та зігріваючого одягу

Про нас



Альберто Контадор
    

Голандська національна
жіноча збірна з хокею
Золото на олімпиаді 2012

Команда McLaren F1
Баттон та Перез	  

Команда Ferrari F1
Маса й Алонсо 

ПСВ Ейндховен
Багатократні чемпіони Європи 
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Євген Бобришев
Команда Honda World MX Голандська національна футбольна команда 2012



Ø Широко поширений і має світове визнання, ми виготовили та
продали понад 300 000 охолоджуючих жилетів

Ø Широкий асортимент, безліч опцій охолодження й обігріву
Ø Відділ роботи з клієнтами для врегулювання всіх аспектів із

виготовлення, постачання та обслуговування наших жилетів
Ø Повна комплектація з заводу-виробника
Ø Пройдені всі ринкові випробування
Ø Найбільший виробник охолоджувальних жилетів у світі
Ø  Успішно пройдені випробування у мед. університеті Radboud
Ø  Топ-бренди, такі як: Adidas, BMW, Harley-Davidson, REV’IT!,
Leatt Brace, а також спортсмени світового рівня обирають 
технології TechNiche

Ø Не має визнаної та поширеної продукції з
підтвердженою якістю.

TechNiche Worlwide Inuteq (виробник жилета MACNA) 

TechNiche у порівнянні з Inuteq



Ø Простий у використанні
Ø Рівномірно поглинає воду всією площею тканини
Ø Збалансоване поглинання води дозволяє створювати

більш легкий і зручний одяг
Ø Висихає протягом одного дня, а не трьох, простий

у зберіганні, не утворює цвілі
Ø Миється, але не можна прати у пральній машині
Ø Більш легкий у зарядженому стані
Ø Велике розмаїття стилів і кольорів для різних варіантів

використання і кращого зовнішнього вигляду
Ø Повний набір аксесуарів
Ø Проведено повні польові випробування
Ø Вода у жилеті не накопичується 
Ø Універсальний
Ø Внутрішня поверхня залишається сухою

Ø  Складніший у використанні — водопоглинання
ускладнене

Ø Нерівномірне поглинання води по всьому жилету
Ø Жилет залишається вологим три дні, що

ускладнює зберігання
Ø Є можливість машинного прання
Ø Повністю сухий у зарядженому стані
Ø Накопичення води у нижній частині жилета
Ø На 40% дорожче

Продукт HyperKewl Продукт Inuteq (MACNA) 

HyperKewl™ і жилет MACNA



Ø Простий у використанні
Ø Рівномірний розподіл і випаровування води 
Ø Можна прати у пральній машині
Ø Більш легкий — маса усього 600 грамів після активації!
Ø Змінна охолоджуюча тканина для більш тривалого 

строку служби 
Ø Висихає протягом дня, простий у зберіганні,

не утворює роси
Ø Змінні вставки полегшують сушку та зберігання
Ø Не накопичується вода у жилеті
Ø Краще виглядає

Ø Складніший у використанні — ускладнене
водопоглинання 

Ø Нерівномірне поглинання води по всьому жилету
Ø Є можливість машинного прання
Ø Жилет залишається вологим три дні,

що ускладнює зберігання
Ø Маса після активації становить близько 1 кг
Ø На 30% дорожче 

Жилет DryKewl Жилет MACNA

DryKewl™ і жилет MACNA



Легкість, простота активації і довговічність.

Активація:
1. Вийміть вставку з внутрішнього відсіку, замочіть у воді на 1-2 хв.
2. Акуратно відіжміть надлишки води з вставки. 
3. Помістіть вставку на місце, використовуючи липучки. 
4. Насолоджуйтесь охолоджуючою дією за рахунок

випаровування води з вставки. 

Вставка утримує воду годинами і може бути активована повторно,
в описаний вище спосіб.

Ви залишаєтеся у прохолоді та сухими!

За допомоги нашої запатентованої тканини HyperKewl™,
лінійка продуктів DryKewl™ використовує переваги
охолодження за рахунок випаровування, тоді як ви
залишаєтесь абсолютно сухими. Ми взяли наш матеріал
HyperKewl™ і обернули його у водовідштовхуючу тканину, що
дає можливість воді випаровуватися, але тримає її всередині.
Зроблено у США.

DryKewl™



Інформація, що міститься у даному повідомленні, є конфіденційною і має юридичний 
статус. Вона призначена для використання виключно фізичною або юридичною особою, 
якій вона адресована. Будь-яке розголошення, копіювання, розповсюдження чи інші дії 
щодо цієї інформації суворо заборонені і є незаконними.


