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Utility Jacket

Emotion Light 
Padded Jacket

1905070 M | 1905071 W

1906312 M | 1906313 W

Vind- och vattentät, helfodrad jacka med vaddering för extra 
värme. Jackan har justerbar/avtagbar huva, mjuk fleece på 
insidan av kragen och är även justerbar nedtill för optimal 
passform. Plagget har dessutom värmande handfickor med 
dragkedja, två bröstfickor med ficklock, inre vindslå för extra 
vindskydd samt justerbara muddar. Dragkedja på ryggens 
insida möjliggör brodering av logotyp. 

Emotion Light Padded Jacket är en mjuk och lätt jacka med stretchpaneler i 
sidor och ärmar för optimal passform och komfort. Jackan är även utrustad 
med lätt vadderad huva, två dolda fickor med dragkedja samt innerficka med 
dragkedja. 
 
• Stretchpaneler i sidor och ärmar 
• Lätt vadderad huva 
• Två fickor med dragkedja 
• Innerficka med dragkedja
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Rekpriser exklusive moms. 

Priset gäller t.o.m 31 december 2019 eller så långt lagret räcker.
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Leisure Jacket
1901690 M | 1901691 W

Skön fritidsjacka i mjuk, elastisk och 
funktionell polyester. Med två fickor.
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Leisure  
Full Zip Hood
1901692 M | 1901693 W

Skön huvjacka i mjuk, elastisk och funktionell 
polyester. Huva med dragsko, två fickor.
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Leisure Crewneck

Leisure Sweatpants

1907564 M | 1907565 W

1907566 M | 1907567 W

Leisure Crewneck är en skön sweatshirt med 
avslappnad design för vardagsbruk. Tröjan är 
gjord av mjuk, elastisk och funktionell polyester.

Leisure Sweatpants är mjuka och sköna byxor 
med avslappnad design för vardagsbruk. Byxorna 
är gjorda i funktionell polyester och utrustade 
med två sidfickor, resår med dragsko i midjan, 
brodyr vid vänster ficka och mudd i benslut. 
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Merino 180 Set

Baselayer Set

1907888 M | 1907887 W

1905332 M | 1905331 W

Merino 180 Set inkluderar undertröja och långkal-
songer i en mjuk och tunn merino-blandning som 
ger bra temperaturreglering vid låg- till medelin-
tensiva aktiviteter. Materialets fina fibrer ger hög 
komfort mot huden. Ett perfekt val för utförsåk-
ning, vandring, jakt och liknande aktiviteter.

Underställströja och långkalsonger i mjukt, kanal-
stickat material som ger effektiv fukttransport och 
hög komfort. Plaggen har platta sömmar som föl-
jer kroppens rörelser. Normal passform.
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Transit 25L Backpack | 1905739
Praktisk ryggsäck för vardagsbruk utrustad med två stora fack 
(ett med extra stoppning för laptop), mobiltelefonficka på utsidan 
med vatten-resistent dragkedja och sidfickor i mesh för exempelvis 
vattenflaskor. 25 L. 27x17x44 cm 

Transit 35L Backpack | 1905740
Praktisk ryggsäck för vardagsbruk utrustad med två stora 
fack (ett med extra stoppning för laptop), mobiltelefonficka 
på utsidan med vatten-resistent dragkedja och sidfickor i 
mesh för exempelvis vattenflaskor. 35 L. 30x20x49 cm 

Transit 35L Bag | 1905742
Praktisk väska för vardagsbruk med hand- och axelremmar, många 
fickor och stor Craft-logo. 35 L. 51x27x25 cm. 

Transit 45L Bag | 1905743
Praktisk väska med hand- och axelremmar, sidfickor, rymlig 
ytterficka och stor Craft-logo. Perfekt för weekendresor. 45 
L. 65x30x27cm 

Transit Studio Bag | 1905744
Smart träningsväska med innerfack för skor och/eller handduk. 
Ytterficka med dragkedja. Storleken kan justeras i sidorna. 25 L. 
46x22x38 cm 

New Training Bag | 1900942
Medelstor träningsväska med många fack och fickor 
för smidig förvaring. 45 L. 53x32x26cm
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Raw Backpack | 1905749
Vattentät ryggsäck med svetsade sömmar och 
modern design. 10 L. 

Raw Roll Backpack | 1905750
Vattentät ryggsäck med svetsade sömmar, vattenresistenta dragkedjor, 
ytterficka med dragkedja, rullfunktion och modern design. 25 L. 

Raw Duffel Medium (50 L) | 1905752
Vattentät duffel med svetsade sömmar, vattenresistenta drag-
kedjor, ytterficka med dragkedja, hand- och axelremmar och 
modern design. 50 L. 

Raw Wash Bag | 1905754
Vattentät necessär med svetsade sömmar, ytterficka 
med dragkedja och modern design. 
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With passion for sports and commitment to innovation,  
design and performance, we offer tools for sport achievements 
that inspire and enable athletic progress for world champions 

and everyday heroes.

WWW.CRAFTOFSCANDINAVIA.SE


