
KLä DIG RÄTT FÖR KYLAN
Temperaturen sjunker och vintern är här för fullt. Att klä sig efter 

lager på lager principen är alltid en god idé, då det är lätt
att klä av sig efter vädret & aktivitet.

Håll värmen

STICKADFLEECE!
Fleece är ett allsidigt plagg som passar sig ypperligt för 

kalla dagar & är perfekt som ett mellan lager under jackan.

Art. 4040/42. Herr: XS-4XL | Dam: XS-XL

DUN + SKALJACKA
Skaljackan skyddar dig mot vatten & vind, och är perfekt att ha

Över dunjackan vid extra kyliga & blåsiga dagar.

Adventure Shell
Art. 7096 | Str. XS - 3XL 

Lätt & behaglig skaljacka med
Ventilations dragkedjor under 
ärmarna. För den aktive använda-
ren. Jackan är vattentät, vindtät, 
andas med tejpade sömmar.

Superlight Down Hood Jacket
Art. 7078 | Herr: XS - 4XL | Dam: S-XXL

Sportig dunjacka med fast huva.
RDS-certifierad & impregnerad 
med Bionich Finish Eco. Finns i 
flera färgkombinationer.

EXTRA tjocka JACKOR

MÖSSOR + VANTAR

Håll dig god & varm med dessa varma jackor.

Supersoft Down Jacket
Art. 7076 | Str. XXS - 4XL

Fyllig & mjuk dunjacka som är lätt
& komfortabel att ha på kroppen.
Dunet har en utmärkt isolerings- 
egenskaper som gör att jackan 
är perfekt till kalla vinterdagar.

Original Parka
Art. 7070 | Str. XS - 3XL

Tjock, varm & moderiktigt parkas i en
skön mjuk kvalitét. Vatten avstötande 
& robust i yttermaterialet, fyllt med 
fyllig konstfiber som ger en skön 
dun-känsla.

Original Down Jacket
Art. 7075 | Str. S - 3XL

Mjuk & fyllig dunjacka med rib-stop
material både utvändigt & invändigt.
Vattentät & andas material som håller 
dig varm & torr genom vintern.

Praktiska tillbehör till kalt vinterväder.

Original Down Mitttens
Art. 6800 | Str. S/M + L/XL

Lätt & behagliga dunvantar som
Håller dig god & varm om händerna
På de kalla vinterdagarna.

Turn-Up Reflective Hat
Art. 6405 Svart | 6400 Grå

Härliga & varma ribbstickade reflexmössor!
Mössorna har in stickad reflex som gör
Dem mycket synliga i mörker.
Fleecefoder på insidan.
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