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BERGANS OF NORWAY
HIGHLIGHTS AW 19/20
Bergans blijft zich focussen op duurzaamheid!

RABOT 365 COLLECTIE
Het maakt niet uit wat voor weer het is – voor de gemiddelde Noor is elke dag
perfect om te genieten van het buiten zijn. De perfecte outfit om buiten te zijn
komt dit jaar uit de nieuwe Rabot 365 collectie. Deze collectie is perfect voor elk
weertype elke dag van het jaar. Alle items uit deze collectie zijn high-tech, extreem
robuust en klaar voor jouw outdoor avontuur ongeacht het weer.
De collectie is vernoemd naar de Franse geoloog en klimmer Charles Rabot.
Aan het eind van de 19e eeuw is Rabot op ontdekkingsreis geweest in Noord
Scandinavië en werd geïnspireerd door de DNT hut met gelijke naam in Hemnes,
Noorwegen.
De nieuwe Rabot 365 Hybrid Pants heeft dit jaar de ISPO Award in de
Outdoor/Hybrid Outer Layer categorie gewonnen. De nieuwe Rabot 365 Hybrid
pants is een hybride softshell van gerecycled polyamide. De broek is ontworpen met
waterdicht Cordura aan de buitenkant en isolerend merino wol aan de binnenkant –
de perfecte bescherming tegen koude en natte oppervlakken. Vocht absorberend
materiaal in de heupband zorgt ervoor dat de broek extreem comfortabel is om te
dragen. Daarnaast is de Rabot 365 Hybrid pants voorzien van riemlussen, drie rits
zakken en een Recco® reflector op het linker been.
* De Rabot collectie zal beperkt beschikbaar zijn in de Benelux.

BERGANS BRENGT KLEUR OP DE PISTE!
Met een groot aanbod in kleurrijke nieuwe stijlen voor zowel on- als off piste, is
Bergans of Norway klaar voor de winter 19/20. De succesvolle Stranda Ski collectie
– Bergans’ meest duurzame ski collectie ooit – is nu ook voorzien van een 2-laags
broek en jas voor de komende winter. De klassieke Oppdal ski jas heeft een facelift
ondergaan en de Myrkdalen heeft een flitsende nieuwe look. De langere cut maakt
de jas ideaal om te freeriden en is ook uitermate geschikt voor snowboarders.
Ontworpen met een 2-laags Dermizax membraan en Bergans Arctic Insulation; de
Myrkdalen houdt je warm en droog terwijl je kunt genieten van optimale
bewegingsvrijheid.
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OSLO COLLECTIE
Bergans of Norway start de tweede winter met de succesvolle Oslo collectie.
Deze duurzame lifestyle collectie weet tijdloos design weergaloos te combineren
met functionele en beschermde elementen. De collectie blijft verbazen met
eersteklas hardshell materialen en warmte regulatie midlayers – allemaal met een
modieus uiterlijk. De Oslo collectie valt op door het uitgebreide gebruik van
duurzame stoffen, materialen en productieprocessen. Alle stoffen in de Oslo
collectie zijn PFAS-vrij en een groot deel van de materialen is Bluesign®- Approved.

OUTDOOR COLLECTIE
Bergans of Norway presenteert een selectie van nieuwe outdoor producten voor
FW.19/20. Een aantal oude bekende hebben een nieuwe frisse look voorzien van de
meest recente materialen. Alle producten zijn ontworpen voor outdoor gebruik
maar zien er daarnaast modieus uit zodat ze ook in het dagelijks leven gebruikt
kunnen worden. Een van de oude bekende is de Hareid Fleece, door de grote vraag
naar dit item in de afgelopen jaren komt de Hareid dit seizoen uit in een variant
zonder capuchone. Dit fijne knuffelbare fleece vest is voorzien van hoge kwaliteit
Polartec fleece, twee zakken aan de voorzijde, een verlengde rug en duimgaten.
De Hareid is geschikt voor alle outdoor activiteiten maar staat net zo goed tijdens
een relaxte zodag op de bank. De bestseller met capuchon is dit seizoen ook
verkrijgbaar.
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