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LIV I VATTNET. Gunder Ekström demonstrerar flytförmågan med den nya typen av underkläder på sig, under skoteroverallen.
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Innovation med bra flyt
Piteå
Flytande underkläder
räddar liv, hävdar Ola
Eklund, Piteåbo som
gått vidare i utvecklingen av kläder för ökad säkerhet.
Tillverkningen finns i
Kalix respektive i Norsjö,
Västerbotten.

Steg två
Han har funderat på saken
och säger sig ha arbetat i flera
år på den produkt han tror
kommer att bli stor; underkläder i neoprenliknande
material, med slutna celler.
Nu ökar nyttjandemöjligheterna, påtalar Ola Eklund.
Du utlovas vara varm i vattnet och även sedan du kommit upp ur vattnet. Och du
flyter även om du har en van-

lig skoteroverall eller andra
ytterkläder ovanpå underkläderna. Det kvittar om de
tar in vatten. Demonstrationer i Piteås kalla vatten sker
nu för att bevisa påståendena.
– Orsaker till att människor
som hamnat i vattnet dör är
alkohol, att du fryser ihjäl eller att kläderna blir tunga.
Flytoverallen har räddat liv.
De här kläderna kommer i än
högre grad att rädda liv, det är
jag övertygad om. Du kan ha
kläderna under när du åker
långfärdsskridskor, åker båt,
fiskar, åker skoter och gör annat kring vatten, säger Ola
Eklund.
Stig Nordlund

FLYTKLAR. Gunder Ekström gör sig klar att demonstrera hur bra han flyter.

© Inter IKEA Systems B.V. 2010.

– Det blir troligen tillverkning
på ytterligare en plats i Norrbotten, säger Ola Eklund, företaget Thermotic.
För ett tjugotal år sedan var
han tidigt ute, men dock inte

ensam, om att lansera flytoveraller, en säkerhet om du
hamnar i vattnet.
– Nackdelen är att de är
tunga och används i huvudsak enbart av fiskare, säger
Ola Eklund idag.
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