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Material tècnic

‘Soft Shell’ 
El teixit versàtil

! Celes Piedrabuena ! Gore-Tex/Arxiu

Totes les jaquetes i pantalons que uti-
litzem en la pràctica dels esports
d’hivern fan servir un determinat
tipus de teixit, quan no la suma de
diferents teixits. Uns dels darrers
convidats a la festa blanca han estat
els anomenats Soft Shell.

Una de les sensacions més desagradables que hi ha en
aquest món és la d’estar esquiant i sentir-se xop per
dins, notant com la samarreta interior suada s’enganxa
al cos, quan no els pantalons de primera capa. La trans-
pirabilitat és una de les principals qualitats que s’hau-
rien de demanar a un conjunt d’hivern, així com la
màxima protecció contra el vent, el fred i la neu, sense
oblidar-nos de l'escalfor i comoditat interiors. Una gran
jornada d’esquí pot enfonsar-se per no dur el material
adequat, per no haver estat previngut o per no haver
volgut gastar uns quants calerons en material de pri-
mera qualitat.

Perdre quilos
Fa uns anys els esquiadors havien d’anar en compte a
l’hora d’esquiar per no caure i començar a rodolar de
tantes capes que portaven. Alguns semblaven verita-
bles boletes demanant a crits ser empeses. Però, era
el que hi havia. Amb el pas del temps la tecnologia del

Màxima protecció
La imatge d’infrarrojos mostra una clara tonalitat ver-
mellosa predominant, però si us fixeu a l’alçada de
l’espatlla la tonalitat agafa un color lila. Aquesta taca de
color diferent indica que la pèrdua de calor en aquesta
part del cos és inferior a la de la resta del cos, i això és
gràcies a l’ús del folre polar Gore-Tex Soft Shell.
Per la seva banda, la imatge de l’esquerra mostra el
Comfort Mapping Concept, el qual fa servir bàsicament 

el teixit Gore-Tex Soft Shell amb base de folre polar als
articles esportius d’hivern. Això és perquè les condi-
cions pròpies de l’hivern requereixen un major aïllament,
i perquè no totes les parts del cos tenen les mateixes
necessitats, ja que n’hi ha algunes que requereixen un
aïllament menor i una més gran transpirabilitat, com
ara les aixelles.
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teixit va anar evolucionant, i van anar proporcionant uns
conjunts d'esquí que ja no eren tant gruixuts com abans.
Aquesta pèrdua de volum no afectava per res el rendi-
ment tèrmic i aïllant de la capa més exposada als
agents atmosfèrics, tot el contrari, i a més afavoria una
major llibertat de moviments. Teixits i membranes com
Windstopper, Gore-Tex, Primaloft o Thermolite es van
anar fent familiars donades les seves prestacions i pel
fet que l’etiqueta de les jaquetes i pantalons deixava ben
clar quina membrana o teixit feien servir, així com les
seves prestacions: perfecta evacuació de la suor del
cos, màxima protecció davant l’aigua i el vent, gran elas-
ticitat i comoditat. 

La moda del Soft Shell
Una de les darreres revolucions a arribar a aquest sec-
tor, han estat els teixits Soft Shell, que per exemple
incorporen els segells Windstopper o Gore-Tex. Avui dia
ja existeixen una gran varietat de Soft Shells al mercat,

però no tots garanteixen una protecció perfecta contra
la pluja, la neu, el vent i el fred.
El secret perquè aquestes peces de roba siguin imper-
meables, tallavents, regulant l’escalfor del cos i a la
vegada siguin transpirables, es troba en l’encertada
combinació de la capa d’aïllament amb la capa exterior
de protecció, que per exemple fa servir Gore-Tex. Els
seus teixits prescindeixen d’una capa, i amb això es
guanya en llibertat de moviment, ja que ja no és neces-
sari fer ús de les tres capes: roba interior, capa d’aïlla-
ment i capa exterior. 

Les marques més conegudes de roba fan
servir els darrers laminats de Soft Shell

Els nous laminats de Gore-Tex Soft Shell consten d’un
material exterior suau i al mateix temps molt resistent,
de la membrana Gore-Tex i d’un folre polar suau i calent
en la part interior. S’ofereixen les variants Strech i Non
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Strech, i, com en la resta dels seus productes, tenen  la
garantia de ser absolutament impermeables i de man-
tenir sempre el cos sec. Aquesta garantia és fruit dels
components i dels resultats dels diversos processos
que hi ha en l’elaboració d’una peça de roba. Tots els
detalls són importants, i això ho saben els principals
proveïdors. Gore, per exemple, dóna molta importància
a tots els detalls de fabricació, com ara el mecanisme
de segellat tèrmic que assegura la impermeabilitat de
les costures. Els prototips se sotmeten a condicions
extremes en un laboratori, on es fa una prova denomi-
nada torre de pluja per verificar al cent per cent la seva
impermeabilitat. Per obtenir el segell d’aprovació de
qualitat Gore, els laminats han de poder resistir, abans
de començar la producció, 500 hores de rentats espe-
cials sense ser danyats.

Alt nivell de confort
Aquesta cuirassa davant els agents externs ha d’anar
acompanyada d’una considerable comoditat, sinó no tin-
dria cap sentit, finalitat que els nous laminats complei-
xen de dalt a baix. Aquesta qualitat ha estat verificada
mitjançant extenses proves dutes a terme pel presti-
giós Institut Hohenstein, que des de fa molts anys es
dedica al tema del confort.

Una gran jornada d’esquí pot anar-se a
norris per no dur bona roba d’abric

Per aconseguir un alt nivell de confort és determinant la
combinació correcta d’impermeabilitat, dissipació de la
calor i transpirabilitat. Els resultats dels tests efectuats
pels tècnics de l’esmentat institut certifiquen que els
laminats Gore-Tex Soft Shell proporcionen la mateixa

transpirabilitat i el mateix efecte aïllant que una combi-
nació clàssica composta per un laminat Gore-Tex de
tres capes i una capa de folre polar addicional. 

Els teixits Gore-tex Soft Shell fan que la
roba d’esquí sigui molt versàtil

L’efectivitat d’aquests nous teixits no tan sols queda
demostrada en la bona nota que han tret en totes les
proves, sinó en la seva presència en les peces de roba
de les principals marques, com ara Aigle, Berghaus,
Dainese, Grifone, Lafuma, Nike, Peak Performance,
Quiksilver, Rip Curl, Salewa, Salomon, Scott, Ternua,
The Nort Face, Trango, Tsunami, Wild Roses o 8848
Altitude. Ara tan sols cal triar la jaqueta o els pantalons
que millor s’ajusti a les nostres necessitats i butxaca, i
fixar-se en la fitxa tècnica de l’etiqueta. "

Teixits i tecnologies de tota mena
Entre d’altres temes, la comoditat i la protecció de les
jaquetes i pantalons que fem servir en la pràctica dels
esports d’hivern ens ve donada pels diferents teixits que
componen el nostre vestuari, els quals poden ser de
diferent tipus. Tot seguit us fem una petita aproximació.

Active Wear Stretch. Teixit de darrera for-
nada bielàstic, resistent, transpirable i de
fàcil manteniment.

Airvantage. Bé, l’Airvantage no és un tei-
xit, sinó una tecnologia que, d’una forma
fàcil i molt pràctica, proporciona la capa-
citat d’aïllament que es vol; tant sols s’ha
de fer servir adequadament la vàlvula
exterior que hi ha a l’alçada del pit.

Gore-Tex. La principal virtut d’aquesta
membrana és que no deixa que ni l’aire ni
l’aigua aconsegueixen superar la protec-
ció de la jaqueta i dels pantalons, a la
vegada que permet l’evacuació de la suor.

Gore-Tex Paclite. Aquesta membrana de
Gore-Tex porta una capa protectora de
carboni, fent que els teixits siguin extre-
madament lleugers i tècnics, sense per-
dre cap de les propietats que els hi són
pròpies.

Gore-Tex Sof Shell. Teixits més suaus i
càlids i prims, de forma que la persona
que està practicant un esport de neu gau-
deix de la màxima protecció, llibertat de
moviments i confort, amb menys capes i
menys volum.

Gore-Tex XCR. Teixit especialment
adreçat a les persones que necessiten
una major transpiració, ja que aquesta
variació de la tradicional membrana de
Gore-Tex proporciona un 25% més de
capacitat de transpiració.

IBQ. Aquesta suma de teixits elàstics ofe-
reixen una alta resistència a la fricció i a
l’aigua, sent a la vegada molt transpira-
bles, còmodes, de fàcil assecat i confor-
tables.

Light Shell. Teixit cent per cent en polia-
mida, resistent, transpirable i amb un
acabat repel·lent a l’aigua. 

Primaloft. Tres de les seves qualitats són
la lleugeresa, la suavitat i l’escalfor que
dóna, a la vegada que repel·leix l’aigua,
manté l’escalfor del cos per més suat que
s’estigui i ens aïlla del vent exterior.

Thermolite. Teixits de fibra buida capaços
de crear una capa d’aire aïllant. Tenen la
virtut de separar la humitat del cos del
contacte amb la pell. En dues paraules:
calor i lleugeresa i un alt grau de como-
ditat.

Tecnopile Micro. Aquest teixit polar està
format per uns fils molt, molt finets –500
per mm–, que a la vegada que tenen unes
altes propietats calorífiques ofereixen un
gran tacte amb la pell.

Tecnostretch. Tres en un. Teixit amb la
presència de licra, niló i polièster, amb la
suma de forces que això representa.
Mentre el confort i la suavitat, ve gràcies
a la licra, el niló exterior el fa molt resis-
tent i el polièster garanteix l’aïllament
tèrmic.

Windshield. Aquest teixit dóna el millor de
si mateix en les situacions no esperades i
quan les condicions meteorologies
comencen a complicar-se, ja que triplica
la capacitat protectora d’un teixit polar
normal. Un afegit que no castiga el pes i
que permet una alta transpirabilitat.

Windstopper. Membrana microporosa
tallavent de Gore, la qual va laminada
sobre teixits de polar de diferents gra-
matges, en funció del grau de protecció
tèrmica que es vulgui.

Windstopper Soft Shell. Major resistència
a la fricció i a l’esquinç, major repel·lència
davant la neu i l’aigua, més lleugeresa i
major volum, així com una més gran elas-
ticitat. Aquestes són les principals quali-
tats de la nova generació de teixits
WindStopper.


