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KOLLEKTIONEN HIKING

NO MATTER THE WEATHER
Rabot 365 Hybrid Pants vann en ISPO Award i kategorin OUTDOOR
För de flesta norrmän är varje dag en utmärkt dag för utomhusaktiviteter och de
har lärt sig att inte hänga upp sig på vädret. Och som alla vet finns det ju inget dåligt
väder. Den nya Rabot 365-kollektionen från Bergans of Norway 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. De erbjuder bästa möjliga skydd utan att kompromissa med
komforten. Beprövade teknologier i kombination med robusta, förstklassiga och
hållbara material gör Rabot 365 till det perfekta valet för passionerade
friluftsmänniskor som vill kunna vistas ute i naturen oavsett väder.
Just detta uppmärksammades även av ISPO Award-juryn - Rabot 365 Hybrid Pants
vann en ISPO Award i kategorin OUTDOOR/Hybrid Outer Layer.
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. DNT:s 500:e fjällstuga imponerar genom
sin djärva och extremt moderna arkitektur som smälter in perfekt i bakgrunden av
bergsmassivet Okstindan.

RABOT 365 HYBRID PANTS
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.
Material 1: 97 % polyamid (återvunnen)/3 % elastan (Spandex), bluesign® approved
Material 2: 90 % polyamid (varav 61 % Cordura)/10 % elastan (Spandex), bluesign®
approved
Vikt: Herr L 555 gram, dam 485 gram
Storlekar: Herr S-XXL, dam XS-XL
Rekommenderat pris: 200 €
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RABOT 365 DOWN JACKET
En sportig passform i kombination med en innovativ materialblandning gör Rabot
365 Down Jacket till den perfekta mixen av värme och skydd. Huvan, axelpartiet och
ärmarna har fått det där lilla extra – de områdena har nämligen försetts med
PrimaLoft®Gold Insulation och, för bättre skydd mot väta, Bergans Element Active®.
Den här innovativa konstruktionen i kombination med yttermaterialet Pertex®
Quantum Eco innebär att du kan lita på den nya Rabot 365 Down Jacket även i
extremt fuktigt väder. Dunet kommer från Re:Down och är 100 % återvunnet och
Bergans egen ”Heat Bridge”-teknologi ger bättre isolering vid sömmarna tack vare
extra remsor av isolerande PrimaLoft®. Hakskyddet består av ett mjukt och
snabbtorkande material.
Material 1: Pertex®Quantum Eco: 100 % polyester (varav 50 % återvunnen),
bluesign® approved
Material 2: 2-lagers Bergans Element Active®: 100 % polyamid (nylon)
Fyllningsvikt: 200 g/m2
Dun: Re:Down (100 % återvunnet) 90/10, 700 cuin, genomsytt
Vikt: Herr L 820 g, dam M 690 g
Storlekar:
Herr S-XXL, dam XS-XL
Rekommenderat pris: 399,99 €

HAREID FLEECE JACKET NOHOOD
Den är så snygg! Utan huva! Från och med hösten/vintern 19/20 finns den här
Bergans-klassikern på mångas förfrågan både med och utan huva. 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.
Material: Polartec®Thermal Pro®: 100 % polyester (varav 61 % återvunnen),
bluesign® approved
Vikt: Herr L 445 g, dam M 355 g
Storlekar:
Herr S-XXL, dam XS-XL
Rekommenderat pris: 100 €, med huva 120 €
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