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FRITID

PRIS: 922,- 

PRIS: 922,- 632 AMES SKALJACKA 
Praktisk och allsidig vind- och vattenavvisande skaljacka i polyester ripstop-material.  
Går bra att kombinera med 630 Ames lättviktsjacka och 631 Ames lättviktsväst  
eller 424 Ames fleece, som fästs som foder. Fin passform och snygga  
fickdetaljer. Tejpade sömmar. Gummibadge i nederkant. Justerbar och avtagbar  
huva. Gummiflärp med logo för justering av ärm.

MATERIAL 100% polyester ripstop med TPU-membran bondat med mesh.  
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m²/24h. VATTENPELARE 10.000 mm  
TVÄTTRÅD 40° STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.  
120–140–160 endast i färg 99.

635 ALMA SKALJACKA 
Praktisk och allsidig vind- och vattenavvisande skaljacka i polyester ripstop-material.  
Går bra att kombinera med 633 Alma lättviktsjacka och 634 Alma lättviktsväst eller 
425 Alma fleece, som fästs som foder. Fin dampassform och snygga fickdetaljer.  
Tejpade sömmar. Gummibadge i nederkant. Justerbar och avtagbar huva.  
Gummiflärp med logo för justering av ärm.

MATERIAL 100% polyester ripstop med TPU-membran bondat med mesh.  
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m²/24h. VATTENPELARE 10.000 mm 
TVÄTTRÅD 40° STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.
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23 classic 
blue

28 navy 53 dark lime 65 red 97 graphite 98 dark grey 
melange

99 black43 spicy 
orange

23 classic 
blue

28 navy 62 cerise 65 red 97 graphite 98 dark grey 
melange

99 black43 spicy 
orange

631 AMES LÄTTVIKTSVÄST 
Lättviktsväst med fuskdun och figurnära passform som kan användas ensam eller en-
kelt fästas i 632 Ames skaljacka och kan då användas som värmande bålfoder. Dunet 
hålls på plats genom västens smala kanaler. Två praktiska sidofickor. Elastiska band 
med heatprint i nederkant, på ärmhål och sidfickor. Gummibadge i nederkant. Västen 
levereras med svarta zipperpullers. En påse med extra pullers i västens färg medföljer 
(gäller ej färg 98 och 99) till alla dragkedjor och kan även fästas på skaljackan.

MATERIAL 100% nylon. Färg 98 är 67% nylon, 33% polyester 
TVÄTTRÅD 40° STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

634 ALMA LÄTTVIKTSVÄST 
Lättviktsväst med fuskdun och figurnära passform som kan användas ensam eller 
enkelt fästas i 635 Alma skaljacka och kan då användas som värmande bålfoder.  
Dunet hålls på plats genom västens smala kanaler. Två praktiska sidofickor. Elastiska 
band med heatprint i nederkant, på ärmhål och sidfickor. Gummibadge i nederkant. 
Västen levereras med svarta zipperpullers som går att byta vid behov. En påse med 
extra pullers i västens färg medföljer (gäller ej färg 98 och 99) till alla dragkedjor och 
kan även fästas på skaljackan.

MATERIAL 100% nylon. Färg 98 är 67% nylon, 33% polyester 
TVÄTTRÅD 40° STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

5 EXTRA PULLERS INGÅR

5 EXTRA PULLERS INGÅR

PRIS: 499,- 

PRIS: 499,- 
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630 AMES LÄTTVIKTSJACKA 
Modern lättviktsjacka med fuskdun och figurnära passform som kan användas ensam 
eller enkelt fästas i 632 Ames skaljacka och kan då användas som ett värmande foder. 
Jackans smala kanaler håller dunet på plats. En bröstficka och två sidofickor.  
Elastiska band med heatprint i nederkant och ärmslut. Gummibadge i nederkant. 
Jackan levereras med svarta zipperpullers. En påse med extra pullers i jackans färg 
medföljer (gäller ej färg 98 och 99) till alla dragkedjor och kan även fästas på 
skaljackan.

MATERIAL 100% nylon. Färg 98 är 67% nylon, 33% polyester  
VIKT 250 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  
STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL. 120-140-160 endast i färgerna 23, 65 och 99.

633 ALMA LÄTTVIKTSJACKA 
Modern lättviktsjacka med fuskdun och figurnära passform som kan användas ensam 
eller enkelt fästas i 635 skaljacka Alma och kan då användas som ett värmande foder. 
Jackans smala kanaler håller dunet  på plats. En bröstficka och två sidofickor.  
Elastiska band med heatprint i nederkant och ärmslut. Gummibadge i nederkant.  
Jackan levereras med svarta zipperpullers som går att byta vid behov.  
En påse med extra pullers i jackans färg medföljer (gäller ej färg 98 och 99)  
till alla dragkedjor och kan även fästas på skaljackan.

MATERIAL 100% nylon. Färg 98 är 67% nylon, 33% polyester  
TVÄTTRÅD 40° STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

5 EXTRA PULLERS INGÅR

5 EXTRA PULLERS INGÅR

FRITID

PRIS: 717,- 

PRIS: 717,- 
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28 navy 99 black97 graphite65 red

28 navy 62 cerise 99 black97 graphite65 red

424 AMES FLEECE 
Fleecejacka som kan användas ensam eller enkelt fästas i 632 Ames skaljacka.  
Två sidfickor och en ficka på vänster bröst. Samtliga fickor har dragkedjor i  
kontrastfärg. Fleecen levereras med svarta zip-pullers som går att byta vid behov.

MATERIAL 100% polyester VIKT 270 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

425 ALMA FLEECE 
Fleecejacka med dampassform som kan användas ensam eller enkelt fästas i  
635 Alma skaljacka. Två sidfickor och en ficka på vänster bröst. Samtliga fickor  
har dragkedjor i kontrastfärg. Fleecen levereras med svarta zip-pullers som  
går att byta vid behov.

MATERIAL 100% polyester VIKT 270 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

PRIS: 383,- 

PRIS: 383,- 
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99 black

99 black

909 AMES 
Vind- och vattenavvisande skalbyxa i polyester ripstop-material. Tejpade sömmar 
och resår med dragsko i midjan. Passar bra till exempelvis 632 Ames skaljacka.

MATERIAL 100% polyester ripstop med TPU-membran bondat med mesh.  
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m²/24h VATTENPELARE 10.000 mm 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

910 ALMA 
Vind- och vattenavvisande skalbyxa i polyester ripstop-material. Fin dampassform. 
Tejpade sömmar och resår med dragsko i midjan. Passar bra till exempelvis  
635 Alma skaljacka.

MATERIAL 100% polyester ripstop med TPU-membran bondat med mesh.  
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m²/24h VATTENPELARE 10.000 mm 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

FRITID

PRIS: 822,- 

PRIS: 822,- 
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730 ZIP PULLERS 
Praktiska zipper pullers i mängder av färger ger en snygg effekt och gör det enklare 
att hantera dragkedjor. De kan matchas färgmässigt mot våra övriga produkter eller 
mot företagets färgpalett för att stärka företagsidentiteten.

ANTAL 5-pack.

01 white 50 light 
olive

14 cobalt 28 navy 47 orange03 white/
navy

30 navy/
white

62 cerise 85 bright  
blue

99 black53 dark lime 65 red 94 medium  
grey melange

793 BEANIE
Fräck beanie för alla tillfällen. Fina avvikande sömmar.

MATERIAL 95% bomull, 5% elastan. Färg 94 är 80% bomull, 15% viskos, 5% elastan. 
TVÄTTRÅD 40° STORLEK One size.

FRITID

PRIS: 699,- PRIS: 61- 

PRIS: 699,- PRIS: 12,- 917 GREY 
Lätt vadderad skalbyxa i med tejpade sömmar och reflexdetaljer. Vind- och vatten- 
avvisande med 10.000 mm vattenpelare. Tillverkade i slitstarkt material med för-
stärkt insida och dubbelt tyglager nertill. Rymliga sidfickor med dragkedja och juster-
bar midja med kardborrband. Dragkedjor i benslut. Passar utmärkt för vinterbruk.

MATERIAL 100% nylon. Foder 100% polyester. 
VIKT 160 g/m² TVÄTTRÅD 40° 
STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

918 GINA 
Lätt vadderad skalbyxa i dampassform med tejpade sömmar och reflexdetaljer.  
Vind- och vattenavvisande med 10.000 mm vattenpelare. Tillverkade i slitstarkt  
material med förstärkt insida och dubbelt tyglager nertill. Rymliga sidfickor med 
dragkedja och justerbar midja med kardborrband. Dragkedjor i benslut.  
Passar utmärkt för vinterbruk.

MATERIAL 100% nylon. Foder 100% polyester. 
VIKT 160 g/m² TVÄTTRÅD 40° 
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.
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93 grey melange/black/cobalt

93 grey melange/black/cobalt

99 black/graphite

99 black/graphite

279 WHISTLER  
Funktionsunderställ i Life Wear Bamboo®. Snygg design med två kombinerade färger 
och avvikande färg på sömmar. Praktisk dragkedja i halsen. Mjukt och följsamt  
material som håller huden sval och verkar fuktighetsreglerande.  
Bambuns naturliga egenskaper håller materialet fräscht längre.

MATERIAL Färg 99 är 95% bambuviskos, 5% elastan.  
Färg 93 är 85% bambuviskos, 10% bomull, 5% elastan. 
VIKT 190 g/m² TVÄTTRÅD 60° 
STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

280 WHITNEY 
Funktionsunderställ i dampassform i Life Wear Bamboo®. Snygg design med två kom-
binerade färger och avvikande färg på sömmar. Praktisk dragkedja i halsen. Mjukt och 
följsamt material som håller huden sval och verkar fuktighetsreglerande. Bambuns 
naturliga egenskaper håller materialet fräscht längre.

MATERIAL Färg 99 är 95% bambuviskos, 5% elastan.  
Färg 93 är 85% bambuviskos, 10% bomull, 5% elastan. 
VIKT 190 g/m² TVÄTTRÅD 60° 
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

LIFE WEAR BAMBOO®
- ODLAS HELT EKOLOGISKT
- GER 20 X MER FIBRER PER HEKTAR ÄN BOMULL
- 100% BIOLOGISKT NEDBRYTBAR
- 100% FÖRNYELSEBAR

PRIS: 471- 

PRIS: 471,- FRITID
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