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KOLLEKTIONEN OSLO  

TIDLÖS LIVSSTIL 
Ledig design i samklang med naturen 
 
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. 
 
Kollektions namn Oslo är en hyllning till Norges huvudstad, som Europeiska 
kommissionen har utsett till ”Europas miljöhuvudstad 2019”. 
 
OSLO 3L W PONCHO (DAM) 

Ett riktigt snyggt plagg och den perfekta kombinationen av stil och funktion! Oslo-
kollektionens poncho 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. 
  
Material: 3-lagers Bergans Element, vattentätt och vindtätt 
Vikt: S 557 gram 
Storlekar: XS–L/XL 
Rekommenderat pris: 250 € 
 
OSLO DOWN LIGHT JACKET (HERR) 

Jackan Oslo Down Light kan användas i princip året om! Antingen på egen hand i 
mildare väder eller som ett värmande mellanlager under en hardshelljacka. 
Dunfoder av hög kvalitet gör att jackan isolerar mycket väl, och tack vare ett 
vindtätt och vattenavvisande skikt klarar den även lättare regnskurar. Den höga 
ullkragen skyddar mot kalla vindar och händerna kan värmas i de två 
dragkedjefickorna. Ett trendigt allroundplagg som alla borde ha i garderoben. Finns i 
två snygga färgkombinationer. 
  
Material: 100 % polyamid (nylon) 
Fyllningsmaterial: Dun 90/10, 700 cuin 
Fyllningsvikt: 130 g 
Storlekar: S–XXL 
Vikt: Herr L 680 g 
Rekommenderat pris: 250 € 
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BELIEVE IN TOMORROW – EXPLORE TODAY 
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