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DET BLIR FÄRGGLATT!
Bergans sätter färg på pisten
Bergans of Norway går ”back to the roots” med flera 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. Dessutom kompletteras Stranda-kollektionen
med två skidryggsäckar samt en skidväska på 80 L.

STRANDA 2L JACKET
Från och med nästa vinter ingår det även en 3-lagers hardshell-modell i Strandakollektionen. Bergans Element Active®-membranet är vindtätt, vattentätt
(vattenpelare på minst 10 000 mm) och ventilerande. Tack vare 4-vägs stretch ger
jackan optimal rörelsefrihet. En hög krage och avtagbar snökjol ger optimalt skydd
mot kall snö, och dessutom är huvan utrustad med en Recco® reflektor. Hela
Stranda-kollektionen är tillverkad av tråd som spunnits av återvunnet material och
färgats genom den unika Spindye®-processen. Den här processen kräver märkbart
mindre mängder vatten och kemikalier, vilket innebär märkbart mindre
energiförbrukning och koldioxidavtryck under tillverkningen. Genom att kombinera
infärgningstekniken Spindye® med vår breda kunskap kring skidkläder har vi lyckats
hitta den optimala mixen av prestanda, hållbar slitstyrka och kvalitet!
Material:
2-lagers Bergans Element Active® (100 % återvunnen polyester)
Storlekar:
Herr S-XXL, dam XS-XL
Vikt:
Herr L 810 g, dam M 660 g
Pris:
380 €

OPPDAL 2L JACKET
Bergans klassiker Oppdal lanseras i en ny, fräsch 3-färgad look. Denna 2-lagers
skidjacka är perfekt för medel- till högintensiva aktiviteter i krävande
väderförhållanden. Utrustad med 4-vägs stretch för optimal rörelsefrihet,
ventilationsdragkedjor under ärmarna, Recco® reflektor, reglerbar huva anpassad
för hjälm, förböjda armbågar och avtagbar snökjol. Såväl yttermaterial som foder är
bluesign® approved.
Material:
2-lagers Bergans Element Active® (83 % polyester/17 % elastan)
Storlekar:
Herr S-XXL, dam XS-XL
Vikt:
Herr L 960 g, dam M 780 g
Pris:
300 €

MYRKDALEN INSULATED LADY JACKET
En iögonfallande färgkombination. Myrkdalen-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
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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!
Material:

2-lagers Dermizax® (100 % polyester). Yttermaterial bluesign®
approved
Isolering:
60 g/m2
Storlekar:
Herr S-XXL, dam XS-XL
Vikt:
Herr L 910 g, dam M 825 g
Pris:
350 €

HAFSLO INSULATED PANTS
Hafslo Pants kan kopplas ihop med såväl den fodrade som den ofodrade modellen
av Myrkdalen Jacket för att bilda en hel overall. Den tekniska cargobyxan är
tillverkad i ett mjukt och behagligt material. Tack vare Dermizax® är den naturligt
vattentät, vindtät och ventilerande. Fodrad med Bergans ArcticInsulation för att
hålla värmen. Ytterligare egenskaper: Ventilationsdragkedjor längs låren, fasta
damasker, två frontfickor och två benfickor, Recco® reflektor, kardborrejustering i
midjan, bälteshällor och formsytt knäparti.
Material:

2-lagers Dermizax® (100 % polyester). Yttermaterial bluesign®
approved
Isolering:
60 g/m2
Storlekar:
Herr S-XXL, dam XS-XL
Vikt:
Herr L 855 g, dam M 780 g
Pris:
280 €

RYGGSÄCKARNA STRANDA 26 OCH STRANDA W24
Den perfekta ryggsäcken för skidåkning. Den nya Stranda-ryggsäcken är lätt och
kompakt, utan att kompromissa med funktionalitet och detaljer, och har dessutom
ett mycket bekvämt bärsystem. Den ventilerande och snöavvisande ryggpanelen
garanterar utmärkt bärkomfort. Det rymliga huvudfacket med många olika fack
innebär att det finns det gott om plats för lavinutrustning som spade och lavinsond,
samt alla andra viktiga saker som du behöver ha med dig när du åker skidor. På
Stranda-ryggsäcken kan du fästa skidorna diagonalt. Tillverkad av 100 % återvunnen
polyester och miljövänlig tack vare infärgningstekniken Spindye®.
Material:
Återvunnen polyester 450D
Volym:
Herr 26 L, dam 24 L
Vikt:
Herr 570 g, dam 560 g
Pris:
100 €
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