
AKTIVITETS RYGGSÄCKAR
Perfekt till löpning & Cykling

Ryggsäckarna sitter bra på ryggen när du är i aktivitet.
Säckarna har både justerbara bröst & midjebälten.

Original Active Pack
Art. 9082 | Str. 21 L

Running Pack
Art. 9055 | Str. 7 L (12 L)

Original Bike Pack
Art. 9056 | Str. 20 L

Superlätt expanderbar ryggsäck 
för den aktiva brukaren, eller för 
den korta turen. Ryggsäcken har 
ett dolt regn överdrag i botten.

Aktivitets ryggsäck med 
helvadderad ryggplatta. 
Ficka till värdesaker i fronten.
Utvändiga flaskfickor

Sportig aktivitetsryggsäck med
en nättmönstrad ryggplatta i skum
som ger bra luft genomströmning
och ökad bärkomfort.

TRACKER
Air Comfort System

Nätmönstrad ryggplatta
i skum ger en utmärkt
luftgenom strömning!

POPULÄRA DAGSTUR RYGGSÄCKAR
Ryggsäckar som passar perfekt till korta turer i skog & mark,

huvudsakligen gjorda för att bära lättare packning.

Original Daypack
Art. 9052 | Str. 25 L

Tuff dagstur ryggsäck med 
3 fack samt utvändiga flask 
fickor på båda sidor. Med 
justerbara bröstrem.

Original Adventure Pack
Art. 9080 | Str. 30 L

Turryggsäck med ett stort huvudrum, 
eget fack till värdesaker. Bröstrem + 
midjebälte. Ryggsäcken har också ett 
dolt regnöverdrag i botten.

Superlight Sport Pack
Art. 9072 | Str. 28 L

Tur ryggsäck med ficka till
värdesaker i toppen av locket.
Justerbara bröstremmar.

Basic Backpack
Art. 9051 | Str. 27 L

Snygg tur ryggsäck med 2 fack. 
Vår enklaste & rymligaste 
modell, men på alla sätt i 
samma höga Tracker kvalitét.

Original Norway Pack
Art. 9022 | Str. 26 L

Tur ryggsäck med stort 
huvudrum, samt två 
utvändiga fickor. Justerbar 
bröstrem.

Original Alpine Pack
Art. 9084 | Str. 25 L

Allsidig tur ryggsäck med stort
huvudrum. Justerbar bröstrem 
& höft bälte. Dragskedsfickor 
på båda sidorna av höft bältet.

Är du klar för en

AKTIV VÅR? 
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