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Down Jacket

Sporty Down 
Parka

1908000 M | 1908001 W

1908643 M | 1908641 W

Down Jacket är en varm dunjacka med modern design för vard-
agsbruk i kalla vinterförhållanden. Jackan har en hög, vadderad 
krage för extra skydd och värme, avtagbar huva, innerficka med 
dragkedja, tvåsidfickor och ribbade muddar i ärmsluten. Blankt 
material i axelpartiet för ett modernt uttryck. 

Sporty Down Parka är en varm parkas med hög krage och justerbar huva 
för optimal passform. Utrustad med två sidfickor, bröstfickor med dragkedja 
samt innerficka med dragkedja. 
 
• Värmande dunfoder 
• Hög, fodrad krage 
• Justerbar huva
• Innerficka med dragkedja

999000 396000
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1500:-
Ord. pris 2000:-

 KAMPANJPRIS!

Priset gäller t.o.m 31 mars 2020 eller så långt lagret räcker.

1900:-
Ord. pris 2800:-

 KAMPANJPRIS!



Mountain  
Padded Jacket
1906322 M | 1906323 W

Mountain Padded Jacket rör sig fritt mellan stad och berg och 
är gjord i ett vindtätt och vattenavvisande material och utrustad 
med vaddering för bra väderskydd, extra värme och hög kom-
fort i kalla förhållanden. 

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 stretch-
paneler 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. 
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1300:-
Ord. pris 1500:-

 KAMPANJPRIS!

1000:-
Ord. pris 1200:-

 KAMPANJPRIS!

800:-
Ord. pris 1000:-

 KAMPANJPRIS!

Priset gäller t.o.m 31 mars 2020 eller så långt lagret räcker.



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


