
 
 

 
 

 
 

BERGANS PRESSINFO | HÖST/VINTER 2019–2020 
 
 

BERGANS OF NORWAY 
HIGHLIGHTS AW 19/20 
 
Bergans fortsätter fokusera på hållbarhet! 
 
KOLLEKTIONEN RABOT 365 

No matter the weather – för de flesta norrmän är varje dag en utmärkt dag för 
utomhusaktiviteter och de har lärt sig att inte hänga upp sig på vädret. Den nya 
Rabot 365-kollektionen är ett ypperligt val för alla med den inställningen. Med den 
är du nämligen perfekt rustad för alla väderleksförhållanden, året om. Alla plagg i 
Rabot 365-kollektionen håller mycket hög teknisk prestanda, är extremt robusta 
och gör det möjligt att uppleva naturen året om oavsett väder.  
 
Kollektionen är uppkallad efter den franska geografen och bergsbestigaren Charles 
Rabot, som i slutet av 1800-talet gjorde forskningsresor i norra Skandinavien. 
Dessutom har kollektionen inspirerats av DNT:s (Den Norske Turistforeningen) 
fjällstuga ”Rabothytten” i norska Hemnes. 
 
Slitstark och skyddande, men samtidigt mjuk och bekväm. Sådan är den nya byxan 
Rabot 365 Hybrid Pants, som vann en ISPO Award i kategorin OUTDOOR/ 
Hybrid Outer Layer. Den nya byxan Rabot 365 Hybrid Pants är en hybridbyxa i 
softshell, tillverkad av återvunnen polyamid som definitivt har mer att ge! Det unika 
med byxan är förstärkningarna över sätet och på knäna. Förstärkningarna har 
vattentät Cordura på utsidan och isolerande merinoull på insidan – ett perfekt 
skydd mot kalla och fuktiga underlag. Byxan har även ett fuktabsorberande material 
på linningens insida som också bidrar till den höga komforten. Dessutom är Rabot 
Hybrid Pants utrustad med bälteshällor, reglerbar linning, tre dragkedjefickor samt 
en Recco® reflektor på vänster ben. 
 
 
BERGANS SÄTTER FÄRG PÅ PISTEN! 

Bergans drar igång vintern 19/20 med många nya, färgglada plagg att använda både 
i och utanför pisten. Den populära Standa Ski-kollektionen – Bergans mest hållbara 
skidkollektion någonsin – finns nästa vinter även i hardshell. Den klassiska 
skidjackan Oppdal har genomgått en lyckad ansiktslyftning och även Myrkdalen-
jackan har fått en ny look. Jackans längre snitt är perfekt för friåkning, men passar 
även utmärkt i preparerade pister. Utrustad med 2-lagers Dermizax-membran och 
Bergans ArcticInsulation som håller dig varm och torr, samt 2-vägs stretch som ger 
optimal rörelsefrihet. Ytterligare egenskaper: Ventilationsdragkedjor under 
ärmarna, reglerbar huva anpassad för hjälm, 2-vägs dragkedja, Recco® reflektor, 
förböjda armbågar, avtagbar snökjol. Det perfekta valet för en härlig skiddag! 
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KOLLEKTIONEN OSLO 

Bergans of Norways framgångsrika Oslo-kollektion går sin andra vinter till mötes. 
Den hållbara livsstilskollektionen förenar tidlösa modeaspekter med 
friluftsklädernas funktionella och skyddande egenskaper. Plaggen kännetecknas av 
förstklassiga hardshell-material och värmeisolerande  
mellanlager med en modern look. Oslo övertygar dessutom genom att endast 
hållbara tyger, material och tillverkningsmetoder använts. Alla material i Oslo-
kollektionen är PFAS-fria och de flesta är bluesign® approved. Snygga Oslo W 
Poncho är den perfekta kombinationen av stil och funktion. Ponchon är inte bara 
ett perfekt val för stadsliv, utan passar även utmärkt för cykelturer och skyddar dig 
mot regn och rusk. Ett trendigt allroundplagg som borde finnas i varje kvinnas 
garderob. 
 
 
 
FRILUFTSKOLLEKTION 

Bergans of Norway presenterar några nya friluftsprodukter inför hösten/vintern 
19/20. Däribland välbekanta klassiker som har fräschats upp med nya material och 
den trendiga heritage-stilen. Alla produkter har designats för friluftsliv, men passar 
även perfekt för stadsliv. Ett exempel är den nya fleecejackan Hareid NoHood, som 
på mångas förfrågan lanseras i en modell utan huva inför nästa vinter. Den mjuka 
och sköna fleecejackan är tillverkad av melerad Polartec-fleece av hög kvalitet. 
Utrustad med hög, åtsittande krage, två frontfickor med dragkedja, förlängd rygg 
och ärmslut med tumhål. En fleecejacka som passar till alla aktiviteter – från lata 
dagar i soffan till vandringsturer i fjällen. Herrmodellen finns i fyra snygga färger och 
dammodellen i tre färger. Den bästsäljande modellen med huva ingår naturligtvis 
fortfarande i kollektionen! 
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BELIEVE IN TOMORROW – EXPLORE TODAY 


