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Innovation
Ett nytt jaktår väntar och på Swedteam fortsätter vi 
att ta nya kliv och leda vägen mot en mer innovativ 
och modern jaktutrustning.

Efter fjolårets succélansering av DESOLVE® Camouflage 

följer vi nu upp med ytterligare en stor nyhet. I år tar vi 

oss an ett av världens tu�aste klimat, när ett helt nytt 

skyddsmembran tar plats i sortimentet. NEONORDIC®  
Hunting Technology är ett materialkoncept utvecklat för 

naturnära upplevelser i krävande, ombytliga klimat. Med 

lång erfarenhet av jakt i utmanande, skandinaviska miljöer 

har vi god kännedom om de utmaningar som det innebär, 

vilket NEONORDIC® Hunting Technology svarar upp mot. 

Med hög funktionalitet och suverän andningsförmåga i 

kombination med god komfort och rörelsefrihet hoppas vi 

kunna bidra till ännu bättre jaktupplevelser.

Under 2018 breddar vi också sortimentet med två nya 

jaktkoncept. Heritage Collection tar oss tillbaka till jaktens 

rötter, med traditionell och stilfull design i ny tappning. Med 

Safari Collection tar vi klivet över på nya jaktmarker, till 

sydligare breddgrader med helt egna utmaningar.

Sist men inte minst fortsätter vi att utveckla DESOLVE® 
Camouflage, som från och med 2018 också tar plats i dam-

kollektionen. Även under 2018 är vi exklusiv leverantör av 

DESOLVE® Camouflage på den europeiska marknaden.

Genom att ständigt utveckla, bredda och kvalitetssäkra vårt 

sortiment ser vi till att du har bästa möjliga förutsättningar 

för en lyckad jakt. Vi ligger steget före i produktutvecklingen, 

så att du kan ligga steget före på jakten. Dela gärna med dig 

av dina jaktupplevelser i sociala medier, där du hittar oss på 

Facebook och Instagram.

Vi ses där ute!

Ulf Segerqvist 

Ägare och VD, Swedteam
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Nu tar vi oss an ett av världens tu�aste klimat.

Alla som någon gång jagat i Skandinavien har fått känna på 

de unika utmaningar som klimatet här innebär. Med fyra unika 

årstider som var och en bjuder på sina särskilda utmaningar 

varierar vädret stort under året. Väder och temperatur kan 

dessutom växla fort och en kall höstdag kan snabbt övergå i 

sol och värme. Därför behöver utrustningen inte bara skydda 

mot väder och vind, utan även vara lätt, smidig och ha god 

andningsförmåga när temperaturerna svänger.

Med Sverige och Skandinavien som bas har vi på Swedteam 

lång erfarenhet av jakt i ombytligt klimat. Det är härifrån vi 

arbetar, i skogarna i Länghem där vi också hämtar mycket av 

vår inspiration. Med detta som bakgrund ville vi bidra med vår 

erfarenhet för att ta fram ett helt nytt membran, anpassat för 

ett av världens tu�aste klimat. Resultatet är NEONORDIC® 

Hunting Technology – ett nordiskt materialkoncept med  

jägaren i fokus. Ljudlöst med låg vikt och extra god följsamhet. 

Suverän andningsfömåga i kombination med varaktigt 

skydd för vind och väta, med omsorg i varje söm och detalj. 

NEONORDIC® är utvecklat för jägare av jägare, för naturnära 

upplevelser i ett ombytligt klimat.

NEONORDIC® Hunting Technology tar plats i kollektionen  

från och med 2018.

Läs mer om NEONORDIC® på swedteam.se

NEONORDIC® 
Hunting 
Technology



NEONORDIC® 
Hunting Technology
KVALITET I ALLA STEG

Vad är NEONORDIC®?

NEONORDIC® är ett skyddsmembran med nordisk 

kvalitet, inspirerat av nordiskt klimat. Här är 

funktionaliteten a och o. Förutom skydd mot vind 

och väta ska plaggen också erbjuda hög bekväm-

lighet och vara lätta att röra sig i, så att du kan 

hålla dig skyddad och samtidigt ha hög komfort. 

Traditionellt har det varit svårt att kombinera väl 

tilltaget skydd med god andningsförmåga, men 

med NEONORDIC® vill vi ändra på det.

Hur fungerar det?

NEONORDIC®-membranet består av mikroskopiska 

porer som är mindre än en tusendel av en droppes 

storlek, men hundratals gånger större än en 

vattenångs-molekyl. Det gör att regndroppar inte 

klarar av att tränga in genom membranet utifrån, 

medan vattenånga i form av svett och fukt från 

din hud släpps ut.

Vattenpelaren på NEONORDIC® 200-produkterna 

ligger på 20 000 mm, vilket är långt över gränsen 

för vad som räknas som vattentätt.

Därmed är du skyddad mot vatten och vind samti-

digt som fukten inifrån släpps ut, så att du håller 

dig torr och känner dig komfortabel. Med god  

rörlighet och stor tålighet kan NEONORDIC®  

användas för olika typer av utrustning, både  

lätta och tunna plagg men även på plagg med 

fokus på slitstyrka.

Var och hur tillverkas materialet?

För att säkerställa att membranet håller hög 

kvalitet för vi täta samarbeten med tillverkare och 

produktion. Materialet tillverkas på en certifierad 

fabrik i Sydkorea, som i nära samarbete med oss 

på Swedteam testat och utvecklat för att nå fram 

till det ultimata materialet. Plaggtillverkningen 

sköts av en samarbetspartner i den högteknolo-

giska staden Nanjing i Kina. Företaget har lång 

erfarenhet av att tillverka plagg för skandinaviskt 

klimat och efter skandinaviska önskemål och 

passformer.

Med olika tester kontrollerar vi att membranet 

håller den standard vi vill. Vi testar bland annat 

andningsförmåga, UV-resistens, hållbarhet samt 

vattenavvisningsförmåga.

Vad är fördelarna för mig som användare?

NEONORDIC® är ett material framtaget för jakt på 

riktigt, för aktivitet i alla väder. Membranet ska 

inte bara erbjuda bra skydd, utan det ska också 

vara enkelt att röra sig i. Vi har därför jobbat särskilt 

mycket med komfort och andningsförmåga, för 

att ta fram ett lätt, tyst och mjukt membran till 

hög kvalitet och med god hållbarhet.

1. Outer fabric – water and wind repellent

2.  NEONORDIC®-membrane – breathable,  
waterproof and windproof

3. Lining
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NEONORDIC®
För naturnära upplevelser i ett ombytligt klimat.

Alla som jagat i skandinaviskt klimat vet vilka särskilda väderutmaningar det  
innebär. Den kunskapen tas nu med in i det helt nya membranet NEONORDIC® 200.  
Membranet är tyst, mjukt och elastiskt, med suverän andningsförmåga i kombination 
med varaktigt skydd mot vind och väta.

NY

NY

Material
Yttertyg: 100% polyamid 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Green

Art. nr
100025

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Jacka

TITAN PRO M
Exklusiv jacka i kort modell med extra bra slitstyrka.

Jaktjacka i kort modell och passform speciellt utvecklad 
för god rörlighet. Försedd med vårt finaste membran 
NEONORDIC® 200, för bästa kombination av vattentäthet 
och andning. Praktiska fickor för radio och GPS samt 
ventilation i armhålorna. Avtagbar huva och justerbar 
fåll gör det enkelt att anpassa efter behov och tycke.  
Passar utmärkt för aktiv jakt. Rek. pris: 3 995 kr

Material
Yttertyg: 100% polyamid 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Green

Art. nr
100026

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Byxa

TITAN PRO M
Exklusiv jaktbyxa med extra bra slitstyrka.

Högfunktionell jaktbyxa som lämpar sig speciellt bra för aktiv 
jakt. Försedd med vårt finaste membran NEONORDIC® 200, för 
bästa kombination av vattentäthet och andning. Justerbara 
benslut och ventilation i sömmarna på benets insida. Sned-
ställda fickor upptill och praktiska lårfickor. Rek. pris: 2 595 kr
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NY

NY

Material
Yttertyg: 100% polyamid 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyamid

Färg
420 Green

Art. nr
100023

Storlek
46-66

Första leverans July 30, 2018

Jacka

TITAN CLASSIC M
Exklusiv jacka i lång modell med extra bra slitstyrka.

Jaktjacka i lång modell och klassisk passform med flera 
praktiska funktioner. Försedd med vårt finaste membran 
NEONORDIC® 200 för bästa kombination av vattentäthet 
och andning. Praktiska fickor specialdesignade för radio 
och GPS. Ventilation i armhålorna. Smarta detaljer som 
avtagbar huva och justerbar midja och fåll gör det enkelt 
att justera efter behov och tycke. Passar olika typer av 
jakt och väder. Rek. pris: 3 995 kr

Material
Yttertyg: 100% polyamid 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Green

Art. nr
100024 
100110

Storlek
46-66 
D96-D128

Första leverans July 30, 2018

Byxa

TITAN CLASSIC M
Exklusiv byxa med extra god slitstyrka.

Mångsidig jaktbyxa i rymlig passform. Försedd med vårt 
finaste membran NEONORDIC® 200 för bästa kombination 
av vattentäthet och andning. Justerbara benslut och venti-
lation i sömmarna på benets insida. Praktiska fickor upptill. 
Rek. pris: 2 595 kr
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NY
NY

NY NY

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyamid

Färg
409 Green

Art. nr
100106

Storlek
46-66

Första leverans July 30, 2018

Jacka

LEGACY CLASSIC M
Jaktjacka i tweedlook, utrustad med vårt finaste membran.

Exklusiv jacka i en lång modell med rymlig passform. 
Tweedlook inspirerad av vår exklusiva Heritage-serie. Jackan 
är försedd med vårt finaste membran NEONORDIC® 200, för 
bästa kombination av vattentäthet och andning. Fickor för 
förvaring av radio och GPS och ventilation i armhålorna.  
Avtagbar huva och justerbar midja ger flexibla möjligheter 
för anpassningsbar modell. Passar för olika typer av jakt. 
Rek. pris: 3 995 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
409 Green

Art. nr
100107

Storlek
46-66

Första leverans July 30, 2018

Byxa

LEGACY CLASSIC M
Jaktbyxa i tweedlook, utrustad med vårt finaste membran.

Exklusiv byxa med en rymlig passform och god följsamhet. 
Tweedlook inspirerad av vår exklusiva Heritage-serie. För-
sedd med vårt finaste membran NEONORDIC® 200, för bästa 
kombination av vattentäthet och andning. Justerbara benslut 
och ventilation i sömmarna på insidan av benen. Praktiska 
fickor upptill och på benen. Tyst, mångsidig byxa som passar 
för olika typer av jakt. Rek. pris: 2 595 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
409 Green

Art. nr
100108

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Jacka

LEGACY PRO M
Jaktjacka i tweedlook utrustad med vårt finaste membran.

Exklusiv, kort jacka i tyst material med god följsamhet, 
passande för aktiv jakt. Tweedlook inspirerad av vår ex-
klusiva Heritage-serie. Försedd med vårt finaste membran 
NEONORDIC® 200 för bästa kombination av vattentäthet och 
andning. Praktiska specialfickor för radio och GPS. Ventilation 
i armhålorna. Avtagbar huva och justerbar fåll gör det enkelt 
att justera efter tycke och behov. Rek. pris: 3 995 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
409 Green

Art. nr
100109

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Byxa

LEGACY PRO M
Jaktbyxa i tweedlook för aktiv jakt, utrustad med vårt finaste 
membran.

Exklusiv byxa passande för den som vill kunna röra sig 
mycket och obehindrat. Tweedlook inspirerad av vår ex-
klusiva Heritage-serie. Försedd med vårt finaste membran 
NEONORDIC® 200, för bästa kombination av vattentäthet och 
andning. Justerbara benslut och ventilation i sömmarna på 
benets insida. Flera praktiska fickor. Rek. pris: 2 595 kr
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Fler nyheter 
Innovation, tradition och sydligare breddgrader – årets nyheter bjuder på det mesta. 
Här hittar du några av de nyheter som vi ser fram emot att få klä oss i under 2018.

Pro/Classic 

Ägnar du dig åt aktiv jakt med stort fokus på rörlighet, eller 

är det en mer klassisk stil du söker? Nu blir det ännu enklare 

att hitta rätt, när vi delat in de flesta plagg i Pro eller Classic.

I kategorin Pro hittar du plagg med fokus på rörlighet och 

ventilation, som drar åt ett sportigare utseende. Jackorna är 

något kortare än Classic-modellerna och plaggen är särskilt 

anpassade för en mer aktiv jakt.

Classic passar dig som söker plagg i traditionell stil, med 

något vidare passform och jackor i längre modell.

Safari Collection

En tunn, lätt kollektion för jakt och fritid i  

varmare klimat.

Safari Collection hittar du på sidan 40-43.

Heritage Collection

För godsjakten, weekendresan eller livsstilsjägaren.  

I Heritage Collection tar vi oss tillbaka till jaktens  

rötter, med klassiska plagg med en modern twist 

och genomtänkta detaljer.

Se hela kollektionen på sidan 36-39.

Funktionella fickor 

Radio, hundkoppel eller extra vantar – var sak har sin plats, 

och därför behövs också genomtänkt förvaring på dina 

plagg. Efter önskemål från er där ute och i samarbete med 

jägare utvecklade vi i fjol vårt ficksystem, vilket vi förbätt-

rat ytterligare till i år. Varje plagg har nu ett mer komplett 

förvaringssystem.

Klä dig rätt 

För att få ut mesta möjliga av dina plagg är det viktigt att använda 

dem på rätt sätt. Oavsett årstid rekommendera vi alltid lager-på- 

lager-principen, och för att hjälpa dig på traven har vi delat in alla 

våra plagg i tre lager. Lager 1 sitter närmast kroppen och utgörs 

därför av plagg i syntet- eller ullmaterial för att andning och fukt-

transport ska fungera. Lager 2 är ett värmande mellanlager, där 

ull- och syntetmaterial är en förutsättning för att andningen skall 

fungera på bästa sätt. Lager 3 är det yttersta lagret som ska skydda 

mot yttre påfrestningar så som väder och vind.

För att hålla dig torr och varm behöver du också komplettera dina 

jaktplagg med bra accessoarer. Fötter och huvud är ofta särskilt 

utsatta delar, och bra strumpor och huvudbonader kan därför göra 

stor skillnad för hur väl du håller värmen under ett pass.
DESOLVE® Camouflage i damkollektionen

Det revolutionerande DESOLVE® Camouflage tar nu 

plats även i damkollektionen. Först ut på damsidan är  

DESOLVE® Veil, som givetvis kan kombineras med  

accessoarer, väskor m.m. från huvudkollektionen.

Utforska DESOLVE® Camouflage till dam på sidan 55.

Följ oss på Facebook och Instagram och se mer av årets nyheter!

Nyheter
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DESOLVE® Veil
Det ultimata kamouflaget i skog och mark. I serien DESOLVE® Veil hittar du de brunaktiga 

toner som är vanligt förekommande i nordiska landskap. Mönstret har skarpa kontraster 

som lurar djurets öga och bryter upp din mänskliga form, vilket gör dig osynlig på alla  

avstånd. Veil är ett flexibelt mönster som fungerar i många olika förhållanden, men alla 

bäst passar det i miljöer så som skog eller öppna landskap.

Herr
Innovation och jakttradition för jaktens alla tillfällen.

För oss är det viktigt att ligga i framkant och leda vägen för nya material och 
innovationer. I vår kollektion samsas världsrevolutionerande tekniker med 
plagg som tar oss tillbaka till jaktens rötter. Kvalitetskläder för alla typer av jakt. 

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art. nr
100083

Storlek
46-66

Jacka

RIDGE CLASSIC M
Jaktjacka i det världsrevolutionerande kamouflage-
mönstret DESOLVE® Veil.

Jacka med unikt mönster, passande för de flesta 
jakttillfällen. Lång modell, rymlig passform och tyst 
material. Hålls vind- och vattentät med COVERTEX®. 
Jackan har många specialfickor anpassade för både 
höger- och vänsterskyttar. Rek. pris: 2 795 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art. nr
100084 
100202

Storlek
46-66 
D100-D120

Byxa

RIDGE CLASSIC M
Jaktbyxa i det världsrevolutionerande kamouflage-
mönstret DESOLVE® Veil.

Byxa med unikt mönster och klassisk passform. 
Gjord i ett tyst material och hålls vind- och vattentäta 
med COVERTEX®. Dubbla benfickor och bra vidd.  
Passar för de flesta jakttillfällen. Rek. pris: 1 995 kr

Herr
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Tröja

VEIL HALF-ZIP M
Långärmad funktionströja i  
DESOLVE® Veil.

Lätt och tunt alternativ till fleecetröja, 
passande för aktiv jakt och fritid. Gjord 
i ett snabbtorkande material med god 
andningsförmåga. Dragkedja i hals. 
Rek. pris: 595 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100120

Färg
410 DESOLVE® Veil

Storlek
S-3XL

Väst

TERRA LIGHT PRO M
Lätt väst i unikt kamouflage för jakt i 
skog och mark.

Varmt förstärkningsplagg i ett lätt ma-
terial som tar liten plats i packningen. 
Gjord i mönstret DESOLVE® Veil – ett 
kamouflage som är helt nytt för den 
svenska marknaden, utformat med 
djurens syn i fokus. Perfekt att ha som 
värmande lager under en jacka. Västen 
är vändbar Veil/brun och har en slim-
mad passform. Rek. pris: 1 475 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Stoppning: 100% polyester

Art. nr
100119

Färg
410 DESOLVE® Veil

Storlek
S-3XL

Se DESOLVE® Veil accessoarer på sidorna 68-76.

NYNY

NY

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil, 560 DESOLVE® Fire, 
710 DESOLVE® Veil/Fire

Art. nr
100057

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Jacka

RIDGE PRO M
Jaktjacka i kort modell med det världsrevolutionerande  
kamouflagemönstret DESOLVE®.

Med Ridge Pro får du en kort, smidig jacka, särskilt passande 
för aktiv jakt. Gjord i ett tyst material och utrustad med  
COVERTEX® för skydd mot vatten och vind. Jackan har 
många specialfickor anpassade för både höger- och  
vänsterskyttar. Något tightare passform. Rek. pris: 2 495 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil, 560 DESOLVE® Fire

Art. nr
100077

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Jacka

RIDGE PRO M
Anorak i det världsrevolutionerande kamouflagemönstret 
DESOLVE®.

Vår populära DESOLVE®-anorak, passande för jaktens alla 
tillfällen. Gjord i ett tyst material i en något tightare pass-
form. Lätt att ta på och av tack vare dragkedjor i sidorna. 
Anoraken har justerbar längd och flera specialfickor. Hålls 
vind- och vattentät med COVERTEX®. Rek. pris: 2 495 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil,  
710 DESOLVE® Veil/Fire

Art. nr
100058 
100203

Storlek
46-60 
148-156

Första leverans July 30, 2018

Byxa

RIDGE PRO M
Smidig jaktbyxa i det världsrevolutionerande kamouflage-
mönstret DESOLVE®.

Byxan är gjord i ett tyst material och hålls vind- och vattentät 
med COVERTEX®. Dubbla benfickor och har något tightare 
passform än Classic-varianten. Passar för de flesta jakttill- 
fällen, men särskilt bra vid aktiv jakt. Rek. pris: 1 895 kr

T-shirt

VEIL T-SHIRT M
Kortärmad funktionströja i  
DESOLVE® Veil.

Gjord i ett snabbtorkande material som 
andas. Ett extremt lätt alternativ till 
understället, passande för aktiv och 
rörlig jakt. Rek. pris: 445 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100121

Färg
410 DESOLVE® Veil

Storlek
S-3XL

Herr Herr
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DESOLVE® Fire™
Synlig för människor – osynlig för djuret. DESOLVE® Fire™ är precis som de andra 

DESOLVE®-mönstren designat för att lura djurens syn. Klövdjurs färguppfattning kan 

liknas vid färgblindhet, där toner i rött och grönt är särskilt svåra att urskilja. Med 

DESOLVE® Fire™ blir du väl synlig för jaktkollegorna, men i djurens ögon är du inte där.

NY NY

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
560 DESOLVE® Fire, 410 DESOLVE® Veil, 
710 DESOLVE® Veil/Fire

Art. nr
100057

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Jacka

RIDGE PRO M
Jaktjacka i kort modell med det världsrevolutionerande ka-
mouflagemönstret DESOLVE®.

Med Ridge Pro får du en kort, smidig jacka, särskilt pas-
sande för aktiv jakt. Gjord i ett tyst material och utrustad 
med COVERTEX® för skydd mot vatten och vind. Jackan har 
många specialfickor anpassade för både höger- och vänster-
skyttar. Något tightare passform. Rek. pris: 2 495 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
560 DESOLVE® Fire, 410 DESOLVE® Veil

Art. nr
100077

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Jacka

RIDGE PRO M
Anorak i det världsrevolutionerande kamouflagemönstret 
DESOLVE®.

Vår populära DESOLVE®-anorak, passande för jaktens alla 
tillfällen. Gjord i ett tyst material i en något tightare pass-
form. Lätt att ta på och av tack vare dragkedjor i sidorna. 
Anoraken har justerbar längd och flera specialfickor. Hålls 
vind- och vattentät med COVERTEX®. Rek. pris: 2 495 kr

HerrHerr
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Se DESOLVE® Fire™ accessoarer på sidorna 68-76.

NY

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
560 DESOLVE® Fire

Art. nr
100127

Storlek
XS-5XL

Väst

FIRE DOG HANDLER VEST M
Hundförarväst i nytt, unikt neonkamouflage med detaljer  
passande för jakt med hund.

Lätt väst i DESOLVE® Fire™, utrustad med smarta detaljer så 
som särskilt uttag för hörsnäcka och stor ryggficka med plats 
för koppel m.m. Har en rymlig passform samt flera special-
fickor anpassade för både höger- och vänsterskyttar. Gjord i 
ett tyst material. Rek. pris: 1 245 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
710 DESOLVE® Veil/Fire, 410 DESOLVE® Veil

Art. nr
100058

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Byxa

RIDGE PRO M
Smidig jaktbyxa i det världsrevolutionerande kamouflage-
mönstret DESOLVE®.

Byxan är gjord i ett tyst material och hålls vind- och vattentät 
med COVERTEX®. Dubbla benfickor och har något tightare 
passform än Classic-varianten. Passar för de flesta jakttill- 
fällen, men särskilt bra vid aktiv jakt. Rek. pris: 1 895 kr

Jacka

UMA FIRE 
REVERSIBLE M
Vändbar fleecejacka i unikt kamouflage-
mönster från DESOLVE®.

Hålls vind- och vattentät med vårt 
egenutvecklade WINDBREAKER®- 
membran. Fungerar som ett lätt och 
luftigt alternativ till skaljacka, eller 
som förstärkning under skaljacka vid 
kallt och blött väder. Välj mellan diskret 
grön (420) eller neonorange (560) med 
denna vändbara fleecejacka.  
Rek. pris: 1 550 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Insida: 100% polyester

Art. nr
100128

Färg
560 DESOLVE® Fire

Storlek
S-3XL

Herr Herr
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DESOLVE® Zero
Kamouflage för kalla miljöer. För att kunna kamouflera sig i snö och bli osynlig för djuret 

krävs mer än vita kläder eller vitt kamouflage. Med DESOLVE® Zero får du ett kamouflage 

med starka kontraster som bryter upp din kroppsform och inte avslöjar din närvaro för djuret. 

Mönstret fungerar bäst i helt eller delvis snötäckta områden och blir det ultimata kamouflaget 

vintertid och i arktisk eller alpin miljö.

Se DESOLVE® Zero accessoarer på sidorna 68-76.

NY

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
110 DESOLVE® Zero

Art. nr
100049

Storlek
S-5XL

Första leverans September 15, 2018

Camoset

RIDGE ZERO COVERSET M
Lätt överdragsset i DESOLVE® Zero.

Kamouflageset i det världsrevolutionerande mönstret 
DESOLVE® Zero. Tillverkat i lätt och smidigt material 
med god andningsförmåga. Fixerad huva och justerbara 
ärm- och benslut. Bra förvaring och specialficka för 
radio. Rek. pris: 1 495 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
110 DESOLVE® Zero

Art. nr
100129

Storlek
46-60

Jacka

RIDGE ZERO CLASSIC M
Lång skaljacka för kalla miljöer med unikt kamouflagemönster.

Gjord i det världsrevolutionerande mönstret DESOLVE® Zero. 
Mönstret är särskilt passande vintertid eller i arktis eller alpin 
miljö – designat för jakt under nollan. Jackan har flera detaljer 
som gör sig bra för fågeljakt, samt specialfickor anpassade för 
både höger- och vänsterskyttar. Hålls vind- och vattentät med 
COVERTEX®. Rek. pris: 2 695 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
110 DESOLVE® Zero

Art. nr
100130

Storlek
46-60

Byxa

RIDGE ZERO CLASSIC M
Hög hängslebyxa i det världsrevolutioneande mönstret  
DESOLVE® Zero.

Kamouflagemönster designat för jakt under nollan och sär-
skilt passande vintertid eller i arktis eller alpin miljö. Byxan 
har en rymlig passform med hängslen och förhöjt midjeparti. 
Hålls vind- och vattentät med COVERTEX®. Rek. pris: 2 195 kr

HerrHerr
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Crest
Mjukt och tyst jaktställ med mockadetaljer. Klassiskt jaktställ i modern tappning, 

med en snygg och rymlig passform. Finns i två varianter, en tunnare och en varmare 

för lägre temperaturer.

NY
NY

NY

NY

Material
Yttertyg: 95% polyester 
Yttertyg: 5% spandex 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
414 Green

Art. nr
100029

Storlek
46-66

Första leverans July 30, 2018

Jacka

CREST LIGHT CLASSIC M
Klassisk jaktjacka i mjukt material med snygga detaljer  
i mocka.

Lång jaktjacka i mjuk kvalitet, som hålls vind- och  
vattentät med COVERTEX®. Justerbar midja och avtagbar 
huva. Mockadetaljer vid armbågar, fickor och axelparti. 
Smart förvaring med specialfickor för radio och GPS 
samt rymlig ryggficka. Rek. pris: 2 495 kr

Byxa

CREST LIGHT CLASSIC M
Jaktbyxa i mjuk kvalitet med snygga  
mockadetaljer.

Skön jaktbyxa som hålls vind- och vatten- 
tät med COVERTEX®.. Detaljer i mocka och 
justerbara benslut. Snedställda fickor 
upptill och rymliga fickor på låren.  
Rek. pris: 1 895 kr

Material
Yttertyg: 95% polyester 
Yttertyg: 5% spandex 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100030 
100113

Färg
414 Green

Storlek
46-66 
D96-D128

Första leverans July 30, 2018

Byxa

CREST THERMO  
CLASSIC M
Fodrad jaktbyxa med snygga detaljer, 
passande vid låga temperaturer.

Värmande byxa i klassisk stil med 
en rymlig passform. Mjukt material 
och detaljer i mocka. Hålls vind- och 
vattentät med COVERTEX®. Rymliga 
benfickor och remmar för justerbara 
benslut. Rek. pris: 1 995 kr

Material
Yttertyg: 95% polyester 
Yttertyg: 5% spandex 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100051

Färg
414 Green

Storlek
46-66

Första leverans July 30, 2018

Material
Yttertyg: 95% polyester 
Yttertyg: 5% spandex 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
414 Green

Art. nr
100050

Storlek
46-66

Första leverans July 30, 2018

Jacka

CREST THERMO CLASSIC M
Varm jaktjacka i mjukt material med snygga  
mockadetaljer.

Mjuk, fodrad jaktjacka, speciellt passande för jakt 
vid lägre temperaturer. Hålls vind- och vattentät 
med COVERTEX®. Specialfickor för radio och GPS 
samt stor ryggficka. Avtagbar huva och rymlig 
passform med justeringsmöjligheter i midja och 
fåll. Rek. pris: 2 995 kr

HerrHerr
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Material
96% polyester 
4% spandex

Färg
420 Green, 903 Grey

Art. nr
100073

Storlek
S-3XL

Tröja

ULTRA LIGHT ZIP M
Lätt och bekvämt förstärkningsplagg.

Varm tröja med dragkedja fram i krage, tumgrepp på ärmar 
och fleece med stretch. Utmärkt som förstärkningsplagg i 
kombination med plagg med god andningsförmåga, eller som 
ytterplagg vid bra väder. Passar till alla typer av jakt men är 
särskilt bra för aktiv jakt. Finns i två färger. Rek. pris: 595 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Green

Art. nr
100039

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Jacka

ULTRA LIGHT PRO ANORAK M
Anorak i ett tyst och lätt material.

Populär, mångsidig anorak i en uppdaterad modell för ännu 
bättre passform. Dragkedjor i sidorna gör anoraken lätt att ta 
på och av. Stor bröstficka med lock och neopren med juste-
ringsmöjligheter vid ärmslut. Hålls vind- och vattentät med 
COVERTEX®. Rek. pris: 2 295 kr

Ultra Light
För en aktiv jakt och fritid. Plagg gjorda i ett tyst material och kort passform, passande för rörlig 

och aktiv jakt. Med vårt eget COVERTEX®-membran samt goda ventilationsmöjligheter håller du 

dig torr under hela passet. I Ultra Light-serien hittar du bland annat vår populära anorak.

NY

NY

NY NY NY

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Green

Art. nr
100040

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Jacka

ULTRA LIGHT PRO M
Lätt jacka i ett tyst material.

Kort, smidig jacka särskilt passande för aktiv jakt. Rymliga, 
funktionella fickor fram och bak, samt neopren med juste-
ringsmöjligheter vid ärmavslut. Hålls vind- och vattentät 
med COVERTEX®. Uppdaterad modell för en ännu bättre 
passform. Rek. pris: 1 995 kr

Byxa

ULTRA LIGHT PRO M
Lätt och smidig byxa i ett tyst material.

Uppdaterad modell för en ännu bättre 
passform. Förböjda ben för god rörlig-
het. Byxan har benavslut som är enkla 
att justera samt ventilation i sidorna. 
Hålls vind- och vattentät med COVER-
TEX®. Passande för en aktiv jakt och 
fritid. Rek. pris: 1 495 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100041

Färg
420 Green

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Jacka

ULTRA LIGHT M
Lätt och bekvämt förstärkningsplagg 
med fullzip.

Varm tröja med hel dragkedja framtill, 
tumgrepp på ärmar och fleece med 
stretch. Utmärkt som förstärknings-
plagg i kombination med plagg med 
god andningsförmåga, eller som 
ytterplagg vid bra väder. Passar till alla 
typer av jakt men är särskilt bra för 
aktiv jakt. Rek. pris: 695 kr

Material
Yttertyg: 96% polyester 
Yttertyg: 4% spandex

Art. nr
100014

Färg
400 Green

Storlek
S-3XL

Väst

ULTRA LIGHT M
Lätt och bekvämt förstärkningsplagg.

Varm väst med hel dragkedja framtill 
och fleece med stretch. Utmärkt som 
förstärkningsplagg i kombination med 
plagg med god andningsförmåga, eller 
som ytterplagg vid bra väder. Passar 
till alla typer av jakt men är särskilt bra 
för aktiv jakt. Rek. pris: 495 kr

Material
Yttertyg: 96% polyester 
Yttertyg: 4% spandex

Art. nr
100015

Färg
400 Green

Storlek
S-3XL

Herr Herr
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Material
Yttertyg: 100% polyamid 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Green, 560 DESOLVE® Fire

Art. nr
100027 
100111 
100112

Storlek
46-60 
D96-D128 
150-156

Första leverans July 30, 2018

Byxa

PROTECTION PRO M
Den ultimata vildsvinsbyxan med fokus på skydd och säkerhet.

Högkvalitativ vildsvinsbyxa med väl genomtänkt skydd i 
alla material och detaljer. Hög slitstyrka för skydd mot vassa 
betar och mot slitage i tu¨ terräng. Försedd med skyddande 
CONPIERCE® och Vectran™ som extra förstärkning vid de 
mest utsatta delarna. Försedd med vårt finaste membran 
NEONORDIC® 200, för bästa kombination av vattentäthet och 
andning. Stretchparti i ryggen för ökad rörlighet. Flera ben-
fickor och traditionella sidfickor. Förhöjd rygg med hängsel-
knappar och remmar i benslut. Följer riktlinjer för Personlig 
Skyddsutrustning enligt standard DIN EN ISO 13688: 2013 och 
Förordning (EU) 2016/425. Rek. pris: 4 995 kr

HIGH VISIBILITY 
CLOTHING 
EN ISO 20471:2013

Se Dog Handler bälte på accessoarer, sidan 71.

Protection/Dog Handler
Slitstarka plagg för bra skydd och rörlighet. Den ultimata utrustningen för hundföraren. 

Vår populära Protection-byxa ger ett väl tilltaget stickskydd mot eventuella vildsvins- 

attacker och skyddar även mot slitage i tu¨ terräng. På byxans insida sitter vårt egen- 

utvecklade material CONPIERCE® Stabproof och utsidan förstärks av Vectran™ på  

utsatta delar. NEONORDIC® 200 liner skyddar mot vatten och vind. Även Dog Handler 

Jacket har hög slitstyrka och är utvecklad i nära samarbete med professionella hund- 

förare. Certifierad för synbarhet.

NY

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
551 Orange

Art. nr
100132

Storlek
S-3XL

Jacka

DOG HANDLER JACKET NICCO M
Hundförarjacka med fokus på eftersök.

Detaljer, funktionslösningar och material är alla valda för att 
passa hundföraren så bra som möjligt. Kraftig och flexibel 
jacka med god synbarhet. Uppfyller också kraven för eftersök 
i och med reflexernas utformning och placering och är certi-
fierad enligt EN ISO 20471:2013. Tillverkad med vårt COVER-
TEX®-membran för att hålla tätt mot vatten och vind. Jackan 
har avtagbara ärmar samt många funktionella fickor för 
radio, kniv, första hjälpen, kikarsikte m.m. Framtagen i nära 
samarbete med professionella hundförare. Rek. pris: 2 995 kr

Herr Herr
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Axton
Nyckelplagg i klassiskt stil. Med Axton får du riktigt bra 

allroundplagg med rymlig passform och god andnings- 

förmåga, förstärkta med vårt eget COVERTEX®-membran.  

Bra förvaringsmöjligheter på både jackor och byxa.

Bull
Jaktklassiker i skinn. Väst och byxa i kraftigt skinn, 

i en klassisk och rymlig modell. I år har vi också  

adderat ett slitstarkt skinnförkläde.
NY

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
407 Green

Art. nr
100085

Storlek
46-60

Jacka

AXTON CLASSIC M
Tyst och funktionell jaktjacka i klassisk stil.

Allsidig jacka i tyst yttertyg med COVERTEX®-membran. Ven-
tilation under ärmarna och justerbara ärmavslut i neopren 
ger god komfort och andningsförmåga. Jackan är nu uppdate-
rad med dubbla radiofickor, dubbla framfickor, ryggficka och 
liten förvaringsficka. Avtagbar huva. Rek. pris: 2 195 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
407 Green

Art. nr
100086

Storlek
C46-C60

Byxa

AXTON CLASSIC M
Tyst och funktionell jaktbyxa i klassisk stil.

En riktigt bra allroundbyxa i tyst och lätt material. Hålls vind- 
och vattentät med COVERTEX®. Förhöjt ryggparti och fästen för 
hängslen baktill. Rymlig förvaring med två snedställda fickor 
och två benfickor. Nedtill finns rem för justering runt känga 
eller stövel. Rek. pris: 1 595 kr

Väst

BULL LEATHER M
Kraftig väst i skinn.

Västen har förvaringsfickor med 
dragkedja, samt stor ryggficka med 
öppningar åt båda hållen.  
Rek. pris: 1 995 kr

Material
Yttertyg: 100% skinn 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100135

Färg
200 Brown

Storlek
S-4XL

Byxa

BULL LEATHER M
Skinnbyxa i klassisk stil.

Förvaring i form av snedställda fram-
fickor, benfickor samt en bakficka 
med dragkedja. Byxa i äkta skinn som 
levereras i rålängd (+10 cm).  
Rek. pris: 2 195 kr

Material
Yttertyg: 100% skinn 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100136

Färg
200 Brown

Storlek
C46-C60

Accessoar

BULL APRON
Praktiskt förkläde i beständigt läder.

Slaktförkläde i slitstarkt bu¨elläder 
med långa midjeband och ställbar rem 
runt nacken. Slät yta gör det enkelt att 
rengöra. Perfekt att ta med på jaktresan 
eller ta på vid grillen. Rek. pris: 895 kr

Material
Yttertyg: 100% skinn 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100018

Färg
200 Brown

Storlek
One size

HerrHerr
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Vist Loden
Jaktklassiker i tyst lodenmaterial. Med Vist Loden får du 

funktionella och lättskötta plagg i impregnerat ylletyg, som 

håller värmen även i blött väder. Jackan finns i två varianter, 

en kortare modell och en i klassisk stil med rymlig passform.

NY

NY

Jacka

VIST LODEN PRO M
Kort jacka i lätt och tyst lodenmaterial.

Kortare jacka med löstagbar huva, 
elastiska muddar och meshfodrad ärm. 
I övrigt är jackan ofodrad. Dubbla radio- 
fickor och framfickor med dragkedja. 
Jackan går att maskintvätta i 30 graders 
ullprogram. Rek. pris: 3 845 kr

Material
80% ull 
20% polyester

Art. nr
100138

Färg
204 Brown

Storlek
C46-C60

Jacka

VIST LODEN CLASSIC M
Lång jacka i klassik modell i lätt och tyst 
lodenmaterial.

Extra lång och med väl tilltagen 
passform. Har många smarta detaljer 
så som tumgrepp, dubbla radiofickor 
och avtagbar huva, samt foder i mesh. 
Stora förvaringsfickor och två olika 
handvärmarfickor. Jackan går att 
maskintvätta i 30 graders ullprogram. 
Rek. pris: 4 295 kr

Material
Yttertyg: 80% ull 
Yttertyg: 20% polyester 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100137

Färg
204 Brown

Storlek
C46-C60

Byxa

VIST LODEN M
Jaktbyxa i lätt och tyst lodenmaterial.

Byxan är förstärkt med dubbla lager 
lodentyg på knäna för extra hållbarhet. 
Stretchpanel bak och förböjda ben ger 
maximal rörlighet. Benfickor och smarta 
remmar i benslut för att enkelt kunna 
reglera vidden. Förhöjt ryggparti och 
knappar för hängslen. Byxan går att 
maskintvätta i 30 graders ullprogram. 
Rek. pris: 2 395 kr

Material
Yttertyg: 80% ull 
Yttertyg: 20% polyester 
Förstärkning: 100% nylon 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100139

Färg
204 Brown

Storlek
C46-C60

Material
Yttertyg: 80% ull 
Yttertyg: 20% polyester

Färg
204 Brown

Art. nr
100052

Storlek
46-60

Första leverans July 30, 2018

Jacka

VIST LODEN PRO M
Smidig anorak i lätt och tyst lodenmaterial.

Kort anorak med smarta detaljer och rörlighet i fokus. Flera  
fickor och justerbara ärmslut och fåll. Jackan går att maskintvätta 
i 30 graders ullprogram. Rek. pris: 2 295 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Stoppning: 100% polyester 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
414 Green

Art. nr
100140

Storlek
S-4XL

Väst

TERRA M
Quiltad klassisk väst för alla jakttyper.

Gjord i vattenavvisande material. Västen har radioficka. 
Rek. pris: 1 095 kr

Material
Yttertyg: 65% polyester 
Yttertyg: 35% bomull

Färg
200 Brown

Art. nr
100142

Storlek
XS-3XL

Väst

CLAY M
Vadderad skytteväst för extra skyddade axlar.

Väst i vaxat material med luftiga meshpartier. Avtagbar 
vaddering framtill och extra förstärkning över axlarna 
för mjukt skydd. Bra förvaringsmöjligheter med rymliga 
framfickor och stor ryggficka. Bekväm passform och  
justerbar midja. Rek. pris: 795 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Stoppning: 100% polyester 
Insida: 100% polyester

Färg
200 Brown

Art. nr
100141

Storlek
M-3XL

Väst

TERRA LIGHT M
Tunn och lätt förstärkningsväst.

Håller värmen bra och tar liten plats i ryggsäcken. Västen är 
vändbar med orange (551) insida. Förvaring i form av radio-
ficka samt sidfickor med dragkedkedja. Rek. pris: 945 kr

Herr Herr
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Material
Yttertyg: 100% lammull 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
409 Tweed Green

Art. nr
100036

Storlek
S- 3XL

Första leverans July 30, 2018

Jacka

1919 BLAZER M
Stilsäker kavaj i klassiska material.

Tweedmönstrad kavaj i traditionellt utförande av varm 
lammull med mjukt foder. Genomarbetad passform för en väl-
klädd siluett. Klassiska detaljer och krage i manchester. Övre 
och nedre framfickor och innerfickor för bra förvaring. Det 
perfekta plagget för en stilsäker jaktlook. Rek. pris: 3 795 kr

Se Heritage accessoarer på sidorna 68 och 75.

Heritage
Välklätt och mönstrat, för godsjakt och weekends. 

I helt nya Heritage Collection tar vi oss tillbaka till jaktens rötter. Med bra passform, 
noga genomtänkta detaljer och snygga accessoarer når du den rätta stilen.

NY

NY

Material
Yttertyg: 100% lammull 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
409 Tweed Green

Art. nr
100037

Storlek
S- 4XL

Första leverans July 30, 2018

Väst

1919 VEST
Väst i traditionell jaktstil.

Yttersida i tweed av 100% lammull och insida av skön 
polyester. Genomtänkta detaljer för en klassisk look. 
Dragkedja och praktiska fickor framtill. Perfekt till-
sammans med 1919 Blazer. Rek. pris: 2 395 kr

Herr
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NY

NY

NY

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Stoppning: 100% polyester 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Green

Art. nr
100035

Storlek
S- 3XL

Första leverans July 30, 2018

Jacka

BANBURY M
Quiltad jacka för en välklädd jaktstil.

Traditionell fodrad jacka i en vindtät, halvlång modell. 
Rymlig passform för bekväm rörlighet. Rymliga fickor 
nedtill och sned ficka på vänster sida. Rek. pris: 1 495 kr

Material
Yttertyg: 100% bomull

Färg
103 O¨-white

Art. nr
100070

Storlek
S-3XL

Första leverans July 30, 2018

Skjorta

STEVEN CLASSIC M
Fritidsskjorta i klassisk stil.

Dubbla lockförsedda bröstfickor och Button-Down krage. 
Rek. pris: 595 kr

Material
Yttertyg: 80% lammull 
Yttertyg: 20% nylon

Färg
140 Beige, 200 Brown, 400 Green, 904 Charcoal

Art. nr
100012

Storlek
S-3XL

Tröja

HARRY M
Traditionell tröja med smakfulla detaljer.

Klassisk V-ringad tröja av varm lammull i traditionell 
jaktstil. Snygga detaljer som partier av mockaimitation på 
armbågarna och diskret brodyr på bröstet. Rä¯ade muddar 
och halsringning. Det perfekta stilplagget för svala dagar. 
Finns i flera olika färger. Rek. pris: 995 kr

HerrHerr
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Safari
För jakt vid varmare breddgrader.

I nya Safari Collection hittar du kläder för jakt i torra och exotiska klimat. Kollektionen 
innehåller lätta och tunna plagg med fokus på rörlighet och komfort.

NY

NY

Material
Yttertyg: 80% bomull 
Yttertyg: 20% polyester

Färg
400 Green, 140 Beige

Art. nr
100001

Storlek
46-60

Byxa

FABI M
Lätt byxa för jakt vid varmare breddgrader.

Byxa som går att variera mellan lång och kort modell via 
smidiga dragkedjor ovanför knäna. Tillverkade i tunn, sval 
bomullsmix passande för jakt i torra och tropiska klimat. 
Rymlig lårfickor och snedställda fickor upptill för funktionell 
förvaring. Skyddar mot sol och vind. Rek. pris: 995 kr

Material
Yttertyg: 80% bomull 
Yttertyg: 20% polyester 
Innerfoder: 80% polyester 
Innerfoder: 20% bomull

Färg
400 Green, 140 Beige

Art. nr
100003

Storlek
46-60

Jacka

MANANGA M
Lätt jaktjacka i mjuk bomullsmix.

Jackan är lätt fodrad och har dragsko i midja 
och i nederkant för justerbar passform. Bred 
modell som känns lätt på kroppen och är an-
passad för god rörlighet. Generöst med fickor 
för bra förvaring. Skyddar mot sol och vind. 
Rek. pris: 1 495 kr

Herr
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NY

NY

NY
NY

Skjorta

AAMIR M
Sval skjorta för skydd mot solen.

Långärmad skjorta tillverkad i tunn och 
sval bomullsmix. Fyra bröstfickor, två 
med lock och två med dragkedja samt 
två praktiska ärmfickor. Passar vid  
varmare breddgrader. Rek. pris: 595 kr

Material
Yttertyg: 80% bomull 
Yttertyg: 20% polyester

Art. nr
100005

Färg
140 Beige, 400 Green

Storlek
S-4XL

Väst

KENYA VEST M
Väst för jakt i torrt och varmt klimat.

Tunn och lätt väst med flera rejäla fickor 
framtill. Tunn vaddering över axlarna 
för extra skydd och komfort. Rymlig mo-
dell med justerbar midja tillverkad i en 
mjuk bomullsmix i tvättad finish. Rek. 
pris: 995 kr

Material
Yttertyg: 80% bomull 
Yttertyg: 20% polyester

Art. nr
100002

Färg
400 Green, 140 Beige

Storlek
S-4XL

Första leverans May 15, 2018

Material
Yttertyg: 100% bomull

Färg
400 Green, 140 Beige

Art. nr
100006

Storlek
S-3XL

T-shirt

OAKES M
Skön t-shirt i hållbar kvalitet.

T-shirt i 100% bomull som ger en skön känsla närmast huden. 
Logotyp på vänstra bröstet. Kvalitet som andas och passar 
bra för jakt vid varmare breddgrader. Finns i två olika färger. 
Rek. pris: 345 kr

Material
Yttertyg: 80% bomull 
Yttertyg: 20% polyester

Färg
140 Beige, 400 Green

Art. nr
100004

Storlek
46-60

Första leverans May 15, 2018

Byxa

MARUF M
Smidig kort byxa för varmt klimat.

Lätt kortbyxa i tunn och sval bomullsmix och en passform 
med rörlighet i fokus. Snedställda fickor upptill och stora 
lårfickor ger bra förvaring. Passar för jakt vid varmare 
breddgrader. Rek. pris: 595 kr

HerrHerr
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Byxa

WOLVERINE M
Funktionell byxa i lite smalare passform.

Stretchpaneler, grenkil och förböjda 
knän ger optimal rörlighet. Har flera 
funktionella fickor. Rek. pris: 1 095 kr

Material
55% bomull 
45% polyester 
Stretchparti: 100% polyester

Art. nr
100101

Färg
200 Brown, 420 Green

Storlek
C46-C58

Byxa

ELK STRETCH M
Lätt byxa i elastiskt material, passande 
för aktiv jakt och fritid.

Infällda benfickor och god andningsför-
måga. Med sitt elastiska material blir 
Elk Stretch en stor tillgång vid rörlig 
jakt. Rek. pris: 1 595 kr

Material
Yttertyg: 97% bomull 
Yttertyg: 3% spandex

Art. nr
100146

Färg
401 Green

Storlek
C46-C60

Byxor
För jakt och fritid i skog och mark. Vi har ett brett utbud 

av byxor, från lätta varianter med fokus på ventilation och 

rörlighet till slitstarka och mer klassiska modeller.  

Vilka väljer du?

Väst

WOLVERINE M
Lätt väst med flera specialanpassade 
fickor.

Stretchpaneler i sidan. Ventilation bak 
under oket, ger god andningsförmåga. 
Rejäla fickor fram och stor ryggficka ger 
möjlighet till bra förvaring. Fodrad med 
luftigt meshfoder. Rek. pris: 1 295 kr

Material
Yttertyg: 55% bomull 
Yttertyg: 45% polyester 
Stretchparti: 100% polyester 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100100

Färg
200 Brown, 420 Green

Storlek
S-3XL

Byxa

LYNX M
Lätt byxa med utmärkt passform.

Lynx har en lite smalare passform 
med mycket stretch för god rörlighet 
passande för ett aktivt vildmarksliv. 
Ventilation i sidorna och rymliga fickor 
med dragkedja. Rek. pris: 995 kr

Material
Yttertyg: 65% polyester 
Yttertyg: 35% bomull 
Stretchparti: 100% polyester

Art. nr
100143 

100144

Färg
950 Black, 140 Beige, 
200 Brown
200 Brown

Storlek
C46-C58
 
D100-D116

Byxa

WOMBAT M
Slittålig byxa med bra ventilations- 
möjligheter.

En fritids- och vandringsbyxa med 
öppningsbara ventilationspartier och 
dubbla benfickor. Stretchmaterial bak 
och i grenen samt justerbar vidd nedtill 
med spännrem ger en god rörlighet. 
Rek. pris: 1 095 kr

Material
Yttertyg: 70% bomull 
Yttertyg: 30% nylon 
Stretchparti: 100% polyester

Art. nr
100145

Färg
400 Green

Storlek
C46-C58

Byxa

ELK LEATHER M
En outslitlig klassiker i mollskinn.

Specialjaktbyxa med rymlig passform. 
Gjord i mollskinn och förstärkt med 
skinn på hela framsidan samt baktill. 
Byxan har förhöjt ryggparti med knap-
par för hängslen och två framfickor 
samt bakficka med dragkedja.  
Rek. pris: 2 295 kr

Material
Yttertyg: 100% bomull 
Förstärkning: 100% skinn

Art. nr
100147 
100148 
100149

Färg
420 Green

Storlek
C46-C62 
C148-C156 
D96-D128
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Tröja

KYLE M
Vattenavvisande ulltröja med zip.

Varm fritidströja i vattenavvisande ull, 
med dragkedja fram i kragen. Mång-
sidig tröja som passar utmärkt som 
förstärkningsplagg i kombination med 
plagg med god andningsförmåga, eller 
som ytterplagg vid bra väder.  
Rek. pris: 1 195 kr

Material
Yttertyg: 80% ull 
Yttertyg: 20% nylon

Art. nr
100013

Färg
200 Brown, 400 Green

Storlek
S-3XL

Material
100% polyester

Färg
400 Green

Art. nr
100153

Storlek
S-4XL

Skjorta

ISAC M
Lätt och varm fleeceskjorta för rörlig jakt och fritid.

Gjord i ett tunt och snabbtorkande fleecematerial som andas. 
Dragkedja framtill. Dubbla bröstfickor med dragkedja.  
Rek. pris: 495 kr

Jacka

UMA M
Funktionell pilejacka med smarta detaljer.

Dubbla radio- och sidfickor. Vindtät och tyst jacka med 
WINDBREAKER®-membran. Rek. pris: 1 445 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Insida: 100% polyester

Art. nr
100150

Färg
407 Green

Storlek
S-3XL

Jacka

TORNE 2.0 FLEECE M
Lätt och varm fleecejacka för all typ av jakt och fritid.

En favorit i ny tappning! Med Torne 2.0 får du en varm fleece 
som andas, med förstärkningar i syntetmocka på axlarna. 
Passar särskilt bra som förstärkningsplagg under skaljacka. 
Rek. pris: 1 095 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100151

Färg
407 Green

Storlek
S-3XL

NY

NY

NY NY

Väst

TORNE 2.0 FLEECE M
Lätt och varm fleeceväst för all typ av jakt och fritid.

En vidareutveckling av vår mest sålda fleeceväst. Med 
Torne 2.0 får du en väst med god andningsförmåga, sär-
skilt passande som förstärkningsplagg under skaljacka. 
Förstärkning i syntetmocka på axlar. Rek. pris: 895 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100152

Färg
407 Green

Storlek
S-3XL

Tröja

DEREK M
Varm tröja med mockadetaljer.

Tröja med rundad hals och snygga 
detaljer av mockaimitation. Tillverkad 
i värmande och tyst ullmixmaterial. 
Rek. pris: 1 295 kr

Material
Yttertyg: 80% ull 
Yttertyg: 20% nylon

Art. nr
100034

Färg
413 Green

Storlek
S-3XL

Första leverans July 30, 2018

Material
Yttertyg: 80% lammull 
Yttertyg: 20% nylon

Färg
140 Beige, 200 Brown, 400 Green, 904 Charcoal

Art. nr
100012

Storlek
S-3XL

Tröja

HARRY M
Traditionell tröja med smakfulla detaljer.

Klassisk V-ringad tröja av varm lammull i traditionell 
jaktstil. Snygga detaljer som partier av mockaimi-
tation på armbågarna och diskret brodyr på bröstet. 
Rä¯ade muddar och halsringning. Det perfekta 
stilplagget för svala dagar. Finns i flera olika färger. 
Rek. pris: 995 kr

HerrHerr

Tröja

BRAD M
Vindtät och vattenavvisande ulltröja.

Varm fritidströja i vattenavvisande ull, 
som hålls vindtät med vårt WINDBRE-
AKER®-membran. Mångsidig tröja som 
passar utmärkt som förstärknings-
plagg i kombination med plagg med 
god andningsförmåga, eller som ytter-
plagg vid bra väder. Rek. pris: 1 495 kr

Material
Yttertyg: 80% ull 
Yttertyg: 20% nylon 
Insida: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan

Art. nr
100066

Färg
200 Brown, 413 Green

Storlek
S-4XL

Första leverans July 30, 2018

Följ oss
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NY

NY

NY NY

Material
Yttertyg: 60% bomull 
Yttertyg: 40% polyester

Färg
420 Green

Art. nr
100155

Storlek
S-3XL

Tröja

VEIL FULL-ZIP HOOD M
Skön huvjacka med detaljer i kamouflagemönstret 
DESOLVE® Veil.

Dragkedja fram och två sidfickor.  
Rek. pris: 745 kr

Material
Yttertyg: 60% bomull 
Yttertyg: 40% polyester

Färg
400 Green

Art. nr
100008

Storlek
S-3XL

Tröja

ARVID M
Bekväm tröja med hög krage.

Värmande fritidströja med quiltade detaljer i skön bomull. 
Smidig dragkedja upptill för att reglera täckningen i halsen 
och muddar i ärmslut och nederkant. Passar utmärkt för en 
aktiv fritid. Rek. pris: 595 kr

Material
Yttertyg: 60% bomull 
Yttertyg: 40% polyester

Färg
400 Green

Art. nr
100011

Storlek
S-3XL

Tröja

OSCAR M
Bekväm tröja för en aktiv fritid.

Värmande fritidströja av bomullsmix med stort tryck framtill. 
Modell med rundad hals, muddar i ärmslut och nederkant. 
Perfekt för en aktiv fritid. Rek. pris: 545 kr

Material
Yttertyg: 100% bomull

Färg
400 Green, 505 Red

Art. nr
100007

Storlek
S-3XL

T-shirt

ANTON M
Pikétröja i skön bomull.

Kortärmad pikétröja med tryck på vänster bröst och deko-
rativa ränder i krage och ärmslut. Tillverkad av slitstarkt 
bomullsmaterial i tjockare kvalitet med god andningsför-
måga. Finns i två olika färger. Rek. pris: 445 kr

Material
Yttertyg: 100% bomull

Färg
400 Green, 505 Red

Art. nr
100009

Storlek
S-3XL

T-shirt

HANS M
Skön t-shirt för en aktiv fritid.

T-shirt med stort tryck framtill i vid och bekväm passform. 
100% bomull för hög komfort. Finns i två olika färger.  
Rek. pris: 345 kr

HerrHerr
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Material
Yttertyg: 100% bomull

Färg
103 O¨-white

Art. nr
100070

Storlek
S-3XL

Första leverans July 30, 2018

Skjorta

STEVEN CLASSIC M
Fritidsskjorta i klassisk stil.

Dubbla lockförsedda bröstfickor och Button-Down krage. 
Rek. pris: 595 kr

Material
100% bomull

Färg
200 Brown

Art. nr
100156

Storlek
S-4XL

Skjorta

ALVAR M
Klassisk, lätt fritidsskjorta i tunn bomullstwill.

Button-Down krage. Bröstficka med dragkedja. 
Rek. pris: 595 kr

Material
Yttertyg: 100% bomull

Färg
420 Green

Art. nr
100064

Storlek
S-5XL

Första leverans July 30, 2018

Skjorta

PETER CLASSIC M
Twillskjorta med dubbla bröstfickor.

Fritidsskjorta i twillbomull av exklusiv kvalitet. Klassisk 
passform, dubbla bröstfickor med lock och Button-Down 
krage. Rek. pris: 595 kr

Material
Yttertyg: 100% bomull

Färg
200 Brown, 503 Red

Art. nr
100068

Storlek
S-3XL

Första leverans July 30, 2018

Skjorta

ANDY CLASSIC M
Klassisk fritidsskjorta i bomull.

Dubbla bröstfickor med lock. Klassisk passform och 
Button-Down krage. Rek. pris: 595 kr

Material
100% bomull

Färg
400 Green

Art. nr
100158

Storlek
S-3XL

Skjorta

BRIAN M
Fritidsskjorta i bomullsflanell.

Enkel bröstficka. Detaljer i manchester på krage och 
manchett. Rek. pris: 450 kr

Material
Yttertyg: 100% bomull 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
400 Green

Art. nr
100019

Storlek
S-3XL

Första leverans July 30, 2018

Skjorta

RICHARD CLASSIC M
Fodrad fritidsskjorta i flanell.

Långärmad skjorta i rutig bomullsflanell med meshfoder 
på insidan. Dubbla bröstfickor och Button-Down krage. 
Rek. pris: 695 kr

NY

NY

NY NY

Material
Yttertyg: 100% bomull 
Innerfoder: 100% bomull

Färg
400 Green

Art. nr
100160

Storlek
S-3XL

Skjorta

PERRY M
Fodrad fritidsskjorta i bomullsflanell.

Tryckknappar i metall. Dubbla bröstfickor med lock. Detaljer 
i mollskinn på kragen. Bålen är fodrad med luftig bomulls-
mesh. Ärmar är ofodrade. Rek. pris: 695 kr

Material
100% bomull

Färg
500 Red

Art. nr
100159

Storlek
S-4XL

Skjorta

AXEL M
Fritidsskjorta i bomullsflanell med detaljer i mollskinn.

Dubbla bröstfickor med lock. Detajer i mollskin på krage, 
ficklock och manchetter. Rek. pris: 545 kr

HerrHerr
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Camoset

MOSQUITO EURO  
CAMO M
Det ultimata stället mot mygg.

Stället har resår i midja och benslut 
och en stor bröstficka med dragkedja. 
Framtill i huvan sitter ett svart nät med 
dragkedja för att skydda mot mygg. 
Gjort till 100% i microvävd polyester. 
Rek. pris: 595 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100166

Färg
802 Camouflage

Storlek
S-3XL

Regnställ

HURON M
Smidigt regnställ för riktigt blöta dagar.

God passform och smarta detaljer så 
som justerbara slejfar vid ärmslut. 
Stället är gjort i elastisk och vattentät 
PU-belagd polyesterväv. Byxan har 
mesh upptill för extra ventilation.  
Rek. pris: 895 kr

Material
Yttertyg: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100161

Färg
400 Green

Storlek
S-3XL

Jacka

HURON M
Poncho i rymlig modell.

Gjord i elastisk och vattentät PU-belagd 
polyesterväv. Ponchon har en fleece- 
fodrad värmeficka samt kla¨ framtill 
för att skydda vapen och kikarsikte vid 
regn. Rek. pris: 795 kr

Material
Yttertyg: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100162

Färg
400 Green

Storlek
M/L, 
XL/2XL

Jacka

WOOD™ LEAF CAMO
Poncho i extremt kamouflagematerial.

Gjord i WOOD™ lövkamouflage, materi-
alet för dig som vill ha det mest extrema 
som finns att tillgå när det gäller kamou-
flagekläder. Ponchon har justerbar huva 
samt ficka med dragkedja och bärrem 
för smart förvaring av plagget.  
Rek. pris: 995 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100163

Färg
801 Camouflage

Storlek
One size

Overall

REALTREE AP®
Fodrad overall för kalla vaktnätter eller 
kyliga pass.

Overallen har extra förstärkningar på 
armbågar och knän och är fodrad med 
160 gram vadd. Perfekt för långa och 
kalla vaktnätter eller dragiga och kyliga 
pass. Overallen har långa dragkedjor i 
benen samt COVERTEX®-membran  
för skydd mot vatten och vind. Gjord i 
kamouflagemönster. Rek. pris: 3 195 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100164

Färg
805 Camouflage

Storlek
S-5XL

Camoset

WOOD™ LEAF CAMO M
För dig som söker extremt kamouflage.

WOOD™ Leaf Camo är gjort i ett tyst 
material och har en justerbar huva. 
Gjort i WOOD™ lövkamouflage, det mest 
extrema material som finns att tillgå 
när det gäller kamouflagekläder. Ficka 
med dragkedja och bärrem för smart 
förvaring av plagget. Rek. pris: 1 645 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100165

Färg
801 Camouflage

Storlek
S/M-2XL/3XL

HerrHerr
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Dam
Revolutionerande tekniker och fokus på passform.

Bekvämt och funktionellt för jaktens alla tillfällen, i kombination med snygga plagg 
för livsstilsjägaren. Nu tar också det världsrevolutionerande DESOLVE® Camouflage 
plats i damkollektionen.

Ridge
Det ultimata kamouflaget i skog och mark. Ridge-serien är gjort i kamouflagemönstret DESOLVE® 

Veil, där du hittar de brunaktiga toner som är vanligt förekommande i nordiska landskap. Mönstret 

har skarpa kontraster som lurar djurets öga och bryter upp din mänskliga form, vilket gör dig 

osynlig på alla avstånd. Veil är ett flexibelt mönster som fungerar i många olika förhållanden, men 

allra bäst passar det i gröna miljöer så som skog eller öppna landskap.

NY

NY

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art. nr
100055

Storlek
34-46

Första leverans July 30, 2018

Jacka

RIDGE W
Jaktjacka i det världsrevolutionerande kamouflagemönstret 
DESOLVE® Veil.

Kort och smidig jaktjacka i tyst material med unikt kamou-
flagemönster. Hålls vind- och vattentät med COVERTEX®. 
Smarta detaljer som flera rymliga fickor, avtagbar huva och 
justeringsmöjligheter nedtill och i ärmslut. Passar för de 
flesta jakttillfällen. Rek. pris: 2 495 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art. nr
100056

Storlek
34-46

Första leverans July 30, 2018

Byxa

RIDGE W
Jaktbyxa i det världsrevolutionerande kamouflagemönstret 
DESOLVE® Veil.

Byxa med unikt mönster och tyst material. Hålls vind- och 
vattentät med COVERTEX®. Fickor upptill, rymliga benfickor 
och remmar nedtill för justerbara benslut. Passar för de flesta 
jakttillfällen. Rek. pris: 1 895 kr

Dam
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Hamra
Allsidiga plagg för aktiv jakt och fritid. Hamra passar dig 

med höga krav på funktion och passform. Plaggen har hög 

komfort och heltäckande COVERTEX®-membran.

Axton
Nyckelplagg i klassiskt stil. Med Axton får du riktigt bra 

allroundplagg med rymlig passform och god andnings- 

förmåga, försedda med vårt eget COVERTEX®-membran. 

Bra förvaringsmöjligheter på både jackor och byxa. 

Se Hamra keps på sidan 69.

NY

NY

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
407 Green

Art. nr
100087

Storlek
34-44

Jacka

AXTON W
Tyst och funktionell jaktjacka i klassisk stil.

Allsidig jacka i tyst yttertyg med COVERTEX®-membran. Venti-
lation under ärmarna och justerbara ärmavslut i neopren ger 
god komfort och andningsförmåga. Jackan är nu uppdaterad 
med dubbla radiofickor, dubbla framfickor, ryggficka och liten 
förvaringsficka. Avtagbar huva. Rek. pris: 2 195 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
407 Green

Art. nr
100088

Storlek
34-44

Byxa

AXTON W
Tyst och funktionell jaktbyxa i klassisk stil.

En riktigt bra allroundbyxa i tyst och lätt material. Hålls vind- 
och vattentät med COVERTEX®. Förhöjt ryggparti och fästen för 
hängslen baktill. Rymlig förvaring med två snedställda fickor 
och två benfickor. Nedtill finns rem för justering runt känga 
eller stövel. Rek. pris: 1 595 kr

Material
Yttertyg: 92% polyester 
Yttertyg: 8% nylon 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
200 Brown

Art. nr
100059

Storlek
34-44

Jacka

HAMRA W
Lång jacka med suverän passform och hög komfort.

Passar den aktiva jägaren med höga krav på funktion och 
passform. Heltäckande COVERTEX®-membran skyddar mot 
vind och väta. Rek. pris: 2 195 kr

Material
Yttertyg: 92% polyester 
Yttertyg: 8% nylon 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
200 Brown

Art. nr
100060

Storlek
34-44

Byxa

HAMRA W
Funktionell jaktbyxa med hög komfort.

Passar den aktiva jägaren med höga krav på funktion och 
passform. Heltäckande COVERTEX®-membran skyddar 
mot vind och väta. Ventilation på benets in- och utsida. 
Rek. pris: 1 595 kr

DamDam
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Tröja

ULTRA LIGHT ZIP W
Lätt och bekväm tröja med figursydd 
passform.

Varm tröja med dragkedja fram i krage, 
tumgrepp på ärmar och fleece med 
stretch. Passar utmärkt i kombination 
med förstärkningsplagg, med plagg 
med god andningsförmåga eller som 
ytterplagg vid bra väder. Passar till alla 
typer av jakt men är särskilt bra för 
aktiv jakt. Finns i två färger.  
Rek. pris: 595 kr

Material
96% polyester 
4% spandex

Art. nr
100078

Färg
420 Green, 903 Grey

Storlek
34-46

Väst

ULTRA LIGHT W
Lätt och bekvämt förstärkningsplagg.

Varm väst med hel dragkedja framtill 
och fleece med stretch. Utmärkt som 
förstärkningsplagg i kombination med 
plagg med god andningsförmåga, eller 
som ytterplagg vid bra väder. Passar 
till alla typer av jakt men är särskilt bra 
för aktiv jakt. Rek. pris: 495 kr

Material
Yttertyg: 96% polyester 
Yttertyg: 4% spandex

Art. nr
100017

Färg
400 Green

Storlek
34-46

NY

NY

NY

NY NY

Jacka

ULTRA LIGHT  
ANORAK W
Anorak i ett tyst och lätt material.

Populär, mångsidig anorak i en uppda-
terad modell för ännu bättre passform. 
Dragkedjor i sidorna gör anoraken lätt 
att ta på och av. Stor bröstficka med lock 
och neopren med justeringsmöjligheter 
vid ärmslut. Hålls vind- och vattentät 
med COVERTEX®. Justerbar längd.  
Rek. pris: 2 295 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100042

Färg
420 Green

Storlek
34-46

Första leverans July 30, 2018

Jacka

ULTRA LIGHT W
Lätt jacka i ett tyst material.

Kort, smidig jacka passande för aktiv 
jakt och fritid. Rymliga, funktionella 
fickor fram och bak, samt neopren med 
justeringsmöjligheter vid ärmavslut. 
Hålls vind- och vattentät med COVER-
TEX®. Uppdaterad modell för en ännu 
bättre passform. Rek. pris: 1 995 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100043

Färg
420 Green

Storlek
34-46

Första leverans July 30, 2018

Byxa

ULTRA LIGHT W
Lätt och smidig byxa i ett tyst material.

Uppdaterad modell för en ännu 
bättre passform. Förböjda ben för god 
rörlighet. Byxan har benavslut som 
är enkla att justera samt ventilation i 
sidorna. Hålls vind- och vattentät med 
COVERTEX®. Passande för en aktiv 
jakt och fritid. Rek. pris: 1 495 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100044

Färg
420 Green

Storlek
34-46

Första leverans July 30, 2018

Tröja

ULTRA LIGHT W
Lätt och bekvämt förstärkningsplagg.

Varm tröja med hel dragkedja framtill, 
tumgrepp på ärmar och fleece med 
stretch. Utmärkt som förstärknings-
plagg i kombination med plagg med 
god andningsförmåga, eller som 
ytterplagg vid bra väder. Passar till alla 
typer av jakt men är särskilt bra för 
aktiv jakt. Rek. pris: 695 kr

Material
Yttertyg: 96% polyester 
Yttertyg: 4% spandex

Art. nr
100016

Färg
400 Green

Storlek
34-46

DamDam

Ultra Light
För en aktiv jakt och fritid. Plagg gjorda i ett tyst material och kort passform, 

passande för rörlig och aktiv jakt. Med vårt eget COVERTEX®-membran samt 

goda ventilationsmöjligheter håller du dig torr under hela passet. I Ultra Light- 

serien hittar du bland annat vår populära anorak. 
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HIGH VISIBILITY 
CLOTHING  
EN ISO 20471:2013

Protection/Dog Handler
Slitstarka plagg för bra skydd och rörlighet. Den ultimata utrustningen för hundföraren. Vår 

populära Protection-byxa ger ett väl tilltaget stickskydd mot eventuella vildsvinsattacker och 

skyddar även mot slitage i tu£ terräng. På byxans insida sitter vårt egenutvecklade material 

CONPIERCE® Stabproof och utsidan förstärks av Vectran™ på utsatta delar. NEONORDIC® 200  

liner skyddar mot vatten och vind. Även Dog Handler Jacket har hög slitstyrka och är utvecklad 

i nära samarbete med professionella hundförare. Certifierad för synbarhet.

NY

Material
100% polyester

Färg
400 Green

Art. nr
100104

Storlek
XS-XL

Jacka

TORNE W
Kvalitetsfleece med pileinsida i välsittande passform.

Jackan har förlängt bakstycke och praktiska väl tilltagna 
fickor i sidorna. Rek. pris: 895 kr

Material
100% polyester

Färg
400 Green

Art. nr
100105

Storlek
XS-XL

Väst

TORNE W
Smart och varm fleeceväst med många användningsområden.

Västen är figursydd, har en bröstficka och sidfickor med drag-
kedja. Dubbelfleece med pile på insidan. Rek. pris: 575 kr

Väst

TERRA LIGHT M
Tunn och lätt förstärkningsväst.

Håller värmen bra och tar liten plats i 
ryggsäcken. Västen är vändbar med 
orange (551) insida. Förvaring i form av 
radioficka samt sidfickor med dragked-
kedja. Rek. pris: 945 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Stoppning: 100% polyester 
Insida: 100% polyester

Art. nr
100167

Färg
200 Brown

Storlek
M-3XL

Material
Yttertyg: 100% polyamid 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Green, 560 DESOLVE® Fire

Art. nr
100028

Storlek
34-46

Första leverans May 15, 2018

Byxa

PROTECTION PRO W
Den ultimata vildsvinsbyxan med fokus på skydd och säkerhet.

Högkvalitativ vildsvinsbyxa med väl genomtänkt skydd i alla 
material och detaljer. Hög slitstyrka för skydd mot vassa betar 
och mot slitage i tu£ terräng. Försedd med skyddande CON-
PIERCE® och Vectran™ som extra förstärkning vid de mest ut-
satta delarna. Försedd med vårt finaste membran NEONORDIC® 
200, för bästa kombination av vattentäthet och andning. 
Stretchparti i ryggen för ökad rörlighet. Flera benfickor och 
traditionella sidfickor. Förhöjd rygg med hängselknappar och 
remmar i benslut. Följer riktlinjer för Personlig Skyddsutrust-
ning enligt standard DIN EN ISO 13688: 2013 och Förordning 
(EU) 2016/425. Rek. pris: 4 995 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
551 Orange

Art. nr
100133

Storlek
S-XL

Jacka

DOG HANDLER JACKET NICCO W
Hundförarjacka med fokus på eftersök.

Detaljer, funktionslösningar och material är alla valda för att 
passa hundföraren så bra som möjligt. Smidig och flexibel 
jacka med god synbarhet. Uppfyller också kraven för eftersök 
i och med reflexernas utformning och placering, och är certi-
fierad enligt EN ISO 20471:2013. Tillverkad med vårt COVER-
TEX®-membran för att hålla tätt mot vatten och vind. Jackan 
har avtagbara ärmar samt många funktionella fickor för 
radio, kniv, första hjälpen, kikarsikte m.m. Framtagen i nära 
samarbete med professionella hundförare. Rek. pris: 2 995 kr

DamDam
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Material
100% bomull

Färg
200 Brown

Art. nr
100170

Storlek
34-44

Skjorta

SALLY W
Lätt fritidsskjorta i tunn bomullstwill.

Klassisk skjorta med Button-Down karage. Liten bröstficka 
utan lock. Rek. pris: 595 kr

Jakt och fritid
Passande såväl för jakten som för livsstilsjägaren. 
Välsittande byxor, tröjor och skjortor i flera varianter.

NY

Byxa

LYNX W
Lätt byxa med utmärkt passform.

Har en lite smalare passform med 
mycket stretch för god rörlighet 
passande för ett aktivt vildmarksliv. 
Ventilation i sidorna och rymliga fickor 
med dragkedja. Rek. pris: 995 kr

Material
Yttertyg: 65% polyester 
Yttertyg: 35% bomull 
Stretchparti: 100% polyester

Art. nr
100169

Färg
140 Beige, 200 Brown, 950 Black

Storlek
34-46

Väst

WOLVERINE W
Lätt väst med flera specialanpassade 
fickor.

Stretchpaneler i sidan. Ventilation bak 
under oket, ger god andningsförmåga. 
Rejäla fickor fram och stor ryggficka ger 
möjlighet till bra förvaring. Fodrad med 
luftigt meshfoder. Rek. pris: 1 295 kr

Material
Yttertyg: 55% bomull 
Yttertyg: 45% polyester 
Stretchparti: 100% polyester 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100102

Färg
200 Brown

Storlek
XS-XL

Byxa

WOLVERINE W
Lätt byxa med god rörlighet.

Elastiskt material på baken, grenen 
och knäna gör Wolverine extra pas-
sande för rörlig jakt och fritid. Infällda 
benfickor och ett material som andas. 
Rek. pris: 1 095 kr

Material
Yttertyg: 55% bomull 
Yttertyg: 45% polyester 
Stretchparti: 100% polyester

Art. nr
100103

Färg
200 Brown

Storlek
34-46

Tröja

SHIRLEY W
Bekväm tröja i varmt material.

Lång tröja i varm ullmix. Hög krage och 
praktisk dragkedja för att öppna både 
nertill och upptill. Rek. pris: 1 295 kr

Material
Yttertyg: 80% lammull 
Yttertyg: 20% nylon

Art. nr
100032

Färg
200 Brown, 413 Green

Storlek
34-46

Första leverans July 30, 2018

Material
60% bomull 
40% polyester

Färg
130 Beige

Art. nr
100171

Storlek
34-44

Skjorta

EDWINA W
Klassisk fritidsskjorta i tunn bomullstwill.

Figursydd skorta med klassiskt rutmönster. Enkel bröstficka 
utan lock. Rek. pris: 450 kr

DamDam

Följ oss

6362



Junior
Kollektionen för unga jaktentusiaster.

Intresse för jakt är ofta något som återspeglas i hela familjer och som sträcker sig 
över generationsgränser. I vår juniorkollektion hittar du plagg i det revolutionerande 
mönstret DESOLVE® Camouflage – ett måste för varje blivande jägare.

NY

NY

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
710 DESOLVE® Veil/Fire

Art. nr
100053

Storlek
120-170

Första leverans July 30, 2018

Jacka

RIDGE JUNIOR
Juniorjacka i unikt kamouflagemönster.

Tyst jaktjacka i de revolutionerande mönstren DESOLVE® Veil 
och DESOLVE® Fire™. Hålls vind- och vattentät med COVER-
TEX®. Avtagbar huva och justeringsmöjligheter i ärmslut och 
fåll. Rek. pris: 895 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
710 DESOLVE® Veil/Fire

Art. nr
100054

Storlek
120-170

Första leverans July 30, 2018

Byxa

RIDGE JUNIOR
Jaktbyxa i unikt kamouflagemönster.

Tyst byxa i de revolutionerande mönstren DESOLVE® Veil 
och DESOLVE® Fire™. Hålls vind- och vattentät med COVER-
TEX®. Rymliga benfickor, dragsko i midjan och kardborre-
band för justerbara benslut. Rek. pris: 695 kr

Material
100% polyester

Färg
560 DESOLVE® Fire

Art. nr
100115

Storlek
One size

Accessoar

RIDGE JR CAP
Keps i det unika neonkamouflaget DESOLVE® Fire™.

Justerbar med kardborre i nacken. Rek. pris: 195 kr

Junior
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Accessoarer
Detaljerna som gör din utstyrsel komplett.

Varmt, rörligt, synbart eller kamouflerande – hur vill du ha dina accessoarer? 
Hos oss hittar du ett brett utbud, som kompletterar dina plagg och ser till att 
du håller värmen och stilen hela vägen.

Underställ

BAMBOO M
Mjukt underställ i bambufiber.

Flexibelt och naturligt antibakteriellt. 
Stället har utmärkt fukttransport och 
är tillverkat med flatlocksömmar för att 
minimera risken för obehag och skav. 
Tvättas i 60 grader. Rek. pris: 745 kr

Material
95% bambu 
5% elastan

Art. nr
100172

Färg
950 Black

Storlek
S-3XL

Underställ

TERRY WOOL M
Värmande underställ med polokrage.

Funktionellt underställ i ullblandning, 
med ullfrottéinsida. Bra tumgrepp, 
gylf och dragkedja i hals. Polokrage för 
extra värme. Rek. pris: 845 kr

Material
50% ull 
50% polyester

Art. nr
100173

Färg
400 Green

Storlek
S-3XL

Accessoar

HUNTER
Funktionsstrumpa för jakt och 
aktiv fritid.

Hög kvalitet och bra passform. 
Tvåpack. Rek. pris: 245 kr

Material
50% ull 
30% akryl 
15% polyamid 
5% spandex

Art. nr
100174

Färg
902 Grey

Storlek
S (37-39), 
M (40-42), 
L (43-45), 
XL (46-48)

Accessoar

FUNCTION
Kombinerad yttersocka och innerstrumpa 
med maximal komfort.

Bra passform. Innersstrumpa i COOLMAX® 
för bra fukttransport och hög komfort.  
Tvåpack. Rek. pris: 245 kr

Material
50% ull 
30% akryl 
15% polyamid 
5% spandex

Art. nr
100175

Färg
950 Black

Storlek
S (37-39), 
M (40-42), 
L (43-45), 
XL (46-48)

Accessoarer
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NY

NY

NY

Material
100% akryl

Färg
100 White, 407 Green, 551 Orange

Färg:
100177

Storlek
One size

Accessoar

KNITTED
Stickad mössa i flera färger.

SWEDTEAM®-brodyr framtill. Tunn och smidig mössa 
som håller värmen. Rek. pris: 150 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
407 Green, 410 DESOLVE® Veil, 560 DESOLVE® Fire

Art. nr
100067

Storlek
M/L, XL/2XL

Första leverans July 30, 2018

Accessoar

RIDGE BEANIE
Lätt mössa i DESOLVE® kamouflagemönster.

Mössa i stretchigt och mjukt fleecematerial. Finns i kamou-
flagemönstren DESOLVE® Veil och DESOLVE® Fire™.  
Rek. pris: 195 kr

Material
Yttertyg: 100% lammull 
Innerfoder: 100% polyester

Färg
409 Tweed Green

Art. nr
100038

Storlek
One size

Första leverans July 30, 2018

Accessoar

1919 WOOL CAP
Keps i traditionell jaktstil.

Gjord i varm och slitstark tweed. 
Rek. pris: 395 kr

Material
Yttertyg: 100% bomull

Färg
140 Beige, 200 Brown, 400 Green, 505 Red

Art. nr
100020

Storlek
One Size

Accessoar

JEFF M
Klassisk keps med låg silhuett.

Keps i bomullscanvas med justeringsmöjlighet i nacken. 
Rek. pris: 245 kr

Accessoar

REALTREE X-TRA AP® 
BLAZE
Tvåfärgad keps med blaze-detaljer.

Justerbar baktill för bättre passform. 
Lätt och smidig keps i microtyg. 
Kamouflagemönstrad med detaljer i 
orange signalfärg för att du ska synas 
lite extra. Rek. pris: 195 kr

Material
100% polyester

Art. nr
17-638

Färg
Blaze, Camouflage

Storlek
One size

Accessoar

AP BLAZE
Keps med maximal synbarhet.

Justerbar baktill för bättre passform. 
Keps för dig som verkligen vill synas, 
gjord helt i REALTREE® orange kamou-
flage. Rek. pris: 195 kr

Material
100% polyester

Art. nr
60-639

Färg
Blaze, Camouflage

Storlek
One size

Accessoar

RIDGE CAP
Keps i DESOLVE®, passande för all typ 
av jakt och fritid.

Justerbar med kardborre i nacken. 
Rek. pris: 295 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100124

Färg
410 DESOLVE® Veil, 
560 DESOLVE® Fire

Storlek
One size

Accessoar

DOG HANDLER CAP
Synlig keps för hundföraren.

Justerbar med kardborre i nacken. 
Rek. pris: 295 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100178

Färg
551 Orange

Storlek
One size

Accessoar

JAKTLEDARE
Keps med tydlig brodyr – visa vem som 
har jaktlagets nyckelposition.

Tillverkad i signalfärg för extra synbar-
het. Justerbar med kardborre i nacken. 
Rek. pris: 295 kr

Material
100% bomull

Art. nr
100179

Färg
551 Orange

Storlek
One size

Accessoar

SPORTCAP WEDGE
Keps för alla tillfällen.

Tillverkad i naturtroget PU-läder. 
Rek. pris: 295 kr

Material
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100176

Färg
200 Brown

Storlek
M (56-58cm), 
L (58-60cm), 
XL (60-62cm)

Accessoar

SPORTCAP BLAZE
Sportig keps för dig som vill synas.

Kepsen har kardborretamp baktill 
för justering av passformen.  
Rek. pris: 275 kr

Material
100% polyester

Art. nr
00-671

Färg
Blaze, Camouflage

Storlek
One size

Accessoar

HAMRA
Keps för både jakt och fritid.

Hamra keps har en funktionell design 
med kardborrband baktill för att 
kunna justera passformen. Finns i 
två färger, samma som Hamraställen. 
Rek. pris: 199 kr

Material
Yttertyg: 90% polyester 
Yttertyg: 10% polyamid

Art. nr
100168

Färg
200 Brown, 414 Green

Storlek
One size

AccessoarerAccessoarer
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Accessoar

NECK GAITER 3-PACK
Funktionell tube i tre färger.

Scarf med många användningsområden, 
som skyddar mot både vind, kyla, sol och 
damm. Gjord i 100% high-tech polyester 
mikrofiber med Swedteam-mönster. Säljs 
i trepack, med olika färger som passar till 
våra andra plagg. Rek. pris: 195 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester

Art. nr
100196

Färg
999 Mixed colours

Storlek
One size

Accessoar

SYDVÄST COVERTEX®
Klassisk sydväst i modernt lätt och  
vattentätt material.

Funktionell regnhatt insida, öron- och 
nackskydd i fleece. COVERTEX®-mem-
bran gör sydvästen vind- och vattentät. 
Rek. pris: 445 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100197

Färg
407 Green

Storlek
M-XL

Accessoar

SIGNAL HAT
Lätt regnhatt.

100% vattentät. För dig som vill synas 
finns hattband i signalfärg (551 orange). 
Rek. pris: 545 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Membran: 100% ptfe 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100198

Färg
407 Green

Storlek
56-62

Material
100% polyester

Färg
110 DESOLVE® Zero,  
410 DESOLVE® Veil

Art. nr
100125

Storlek
One size

Accessoar

RIDGE HOOD
Heltäckande huva för vinter-
jakten.

Utförande i DESOLVE®. Döljer 
hela ansiktet. Rek. pris: 295 kr

Material
100% polyester

Färg
White, Camouflage

Art. nr
78-649

Storlek
One size

Accessoar

REALTREE AP® 
SNOW
För dig som vill dölja ansiktet 
och bli ett med snölandskapet.

Gjord i vitt kamouflagemöns-
ter. Rek. pris: 295 kr

Material
100% polyester

Färg
801 Camouflage

Art. nr
74-647

Storlek
One size

Accessoar

LEAF CAMO  
WOOD™
Huva gjord i lövkamouflage.

Dragsko för bra passform.  
Rek. pris: 295 kr

Material
100% polyester

Färg
805 Camouflage

Art. nr
00-648

Storlek
One size

Accessoar

HW GREEN
Lätt huva i kamouflage-
mönster.

För dig som vill smälta 
in i bakgrunden.  
Rek. pris: 175 kr

Accessoar

CLIP
Kraftiga hängslen med clipspännen 
i metall.

Justerbar längd. 50 mm breda. 
Rek. pris: 375 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100180

Färg
407 Green

Storlek
One size

Accessoar

LEATHER STRAP
Kraftiga hängslen med stroppfästen i 
läder.

Två läderstroppar framtill och en 
baktill. Justerbar längd. 50 mm breda. 
Rek. pris: 375 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100181

Färg
407 Green

Storlek
One Size

Accessoar

VEIL
Kraftiga hängslen i kamouflagemönster 
med stroppfästen i läder.

Gjort i nya kamouflaget DESOLVE® Veil. 
50 mm breda. Rek. pris: 375 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100182

Färg
410 DESOLVE® Veil

Storlek
One size

Accessoar

CLIP
Djurmönstrade hängslen med clips

Extra plastbeläggning på insidan av 
clipsen för att inte förstöra tyget på 
byxorna. 35 mm breda. Rek. pris: 375 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100183

Färg
407 Green

Storlek
One size

Accessoar

ARMY
Bälte i militärmodell med präglat spänne.

Fri inställning eftersom bältet låses 
utan hål. Tillverkat i polyester med 
spänne i metall. Rek. pris: 145 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100033

Färg
400 Green

Storlek
120 cm

Första leverans July 15, 2018

Accessoar

LEATHER
Klassisk livrem i skinn.

Spänne i metall. 40 mm bred. 
Rek. pris: 395 kr

Material
100% skinn

Art. nr
100184

Färg
200 Brown

Storlek
S (80-90 cm), M (90-100 cm),  
L (100-110 cm), XL (110-120 cm), 
2XL (120-130 cm)

Accessoar

STRETCH
Stretchbälte i två färger.

Smidigt bälte med ett unikt och 
innovativt material i spännet, som 
gör det både tyst och slitstarkt. 
Rek. pris: 395 kr

Material
100% nylon

Art. nr
100185

Färg
551 Orange, 950 Black

Storlek
One size

Accessoar

DOG HANDLER
Hundförarbälte i hög kvalitet.

Tillverkat med ett smart självlåsande 
spänne. Kombinera gärna med Nicco 
jacka. Rek. pris: 345 kr

Material
100% nylon

Art. nr
100134

Färg
950 Black

Storlek
One size

AccessoarerAccessoarer

NY

Material
100% polyester

Färg
110 DESOLVE® Zero, 410 DESOLVE® Veil, 
560 DESOLVE® Fire

Art. nr
100114

Storlek
One size

Accessoar

RIDGE NECK GAITER
Mångsidig halsduk i DESOLVE®.

Kan även användas som mössa eller mask. Gjord i unikt 
kamouflagemönster från DESOLVE®. Rek. pris: 245 kr
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Ryggsäck

HIKER VEIL
Lätt ryggsäck i kamouflagemönster.

Vattenskyddad ryggsäck med utsida 
tillverkad i SWEDTEAM® MollTec™, 
och extra gevärsskydd i fibermaterial. 
SWEDTEAM® Air Flex System gör att 
ryggpartiet får en ventilerande funk-
tion. Säcken har termosficka på insidan 
och vattentät botten. Sitthöjd 57 cm. 
Volym ca 38 liter. Rek. pris: 1 345 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100099

Färg
410 DESOLVE® Veil

Storlek
One size

Ryggsäck

ULTRA 75+ VEIL
Ryggsäck i DESOLVE® Veil för jakt  
och fritid.

Utrustad med flera användbara funk-
tioner, som vapenhållare och integrerat 
regnskydd. Flexibel ryggsäck med jus-
terbart bärsystem, öppningsbar front, 
expanderbara ytterfickor och justerbart 
lock. Volym ca 75 liter. Rek. pris: 3 895 kr

Material
Yttertyg: 60% polyester 
Yttertyg: 40% nylon 
Insida: 50% polyester 
Insida: 50% nylon

Art. nr
100122

Färg
410 DESOLVE® Veil

Storlek
One size

Accessoar

ULTRA 1300 VEIL
Sovsäck i unikt kamouflagemönster 
från DESOLVE®.

Varm sovsäck med liten packvolym. 
T-Extreme -18º C. Testad enligt EN13537. 
Ovansida i DESOLVE® Veil. Vikt 1 600 
gram. Rek. pris: 1 595 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Insida: 100% polyester 
Stoppning: 100% polyester

Art. nr
100123

Färg
410 DESOLVE® Veil

Storlek
One size

Accessoar

BULL APRON
Praktiskt förkläde i beständigt läder.

Slaktförkläde i slitstarkt bu£elläder 
med långa midjeband och ställbar 
rem runt nacken. Slät yta gör det 
enkelt att rengöra. Perfekt att ta 
med på jaktresan eller ta på vid 
grillen. Rek. pris: 895 kr

Material
Yttertyg: 100% skinn 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100018

Färg
200 Brown

Storlek
One size

Accessoar

HELAGS GAITERS
Vattentäta damasker med bra passform.

Elastiska nedtill och runt vristen med 
blixtlås framtill samt dragsnöre upptill 
med lås. Gjorda i kraftig vattentät poly-
ester, med rem under kängan för bästa 
passform. Rek. pris: 495 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100089

Färg
401 Green

Storlek
L-XL

Material
100% polyester

Färg
407 Green

Art. nr
100186

Storlek
One size

Ryggsäck

CLASSIC MOLLTEC™
Klassisk stolryggsäck för jakt och fritid.

Vattenskyddad säck med utsida i SWEDTEAM® MollTec™, 
passande i skog och mark. Extra gevärsskydd i fibermaterial. 
Säck och stol kan separeras. Säteshöjd 47 cm. Rymmer ca  
36 liter. Rek. pris: 975 kr

Material
100% polyester

Färg
407 Green

Art. nr
100187

Storlek
One size

Ryggsäck

HIKER MOLLTEC™
Bekväm stolryggsäck för jakt och andra utomhusaktiviteter.

Vattenskyddad ryggsäck med utsida tillverkad i SWEDTEAM® 
MollTec™, och extra gevärsskydd i fibermaterial. SWEDTEAM® 
Air Flex System gör att ryggpartiet får en ventilerande funk-
tion. Säcken har termosficka på insidan och vattentät botten. 
Sitthöjd 57 cm. Volym ca 38 liter. Rek. pris: 1 225 kr

Material
100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art. nr
100097

Storlek
One size

Första leverans July 30, 2018

Ryggsäck

TRACKER AQUA
Lätt och flexibel ryggsäck med många användningsområden.

Liten och lätt ryggsäck med axelband i tunn mesh. Vadderad 
ryggplatta för extra stabilitet. Utsida i det vattentäta materialet 
SWEDTEAM® MollTec™. Rymmer 5 liter. Levereras med 1,5 liters 
vattenblåsa med slang och munstycke. Rek. pris: 795 kr

Material
100% polyester

Färg
407 Green

Art. nr
100094

Storlek
One size

Ryggsäck

TRACKER MOLLTEC™
Lätt och flexibel ryggsäck med många användningsområden.

Liten och lätt ryggsäck med axelband i tunn mesh. Vadderad 
ryggplatta för extra stabilitet. Utsida i det vattentäta materialet 
SWEDTEAM® MollTec™. Rymmer 5 liter. Rek. pris: 645 kr

AccessoarerAccessoarer
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Material
100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil, 407 Green

Art. nr
100096

Storlek
One size

Första leverans July 30, 2018

Ryggsäck

BACKBONE
Vattenskyddad kamouflageryggsäck med smart va-
penförvaring.

Finns både i SWEDTEAM® MollTec™ och i kamou-
flagemönster. Har flera förvaringsfickor, så som en 
specialdesignad vapenförvaring samt nätfickor för 
småsaker. Rymmer ca 46 liter, varav vapenfickan 
rymmer ca 9 liter. Rek. pris: 1 895 kr

Material
100% polyester

Färg
407 Green

Art. nr
100095

Storlek
One size

Accessoar

GREEN
Praktisk midjeväska i tyst material.

Mångsidig midjeväska i SWEDTEAM® MollTec™. Vadderat 
specialfack med dragsko för vattenflaska. Passande för 
dig som tycker att ryggsäcken blir lite för mycket.  
Rek. pris: 545 kr

Material
100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art. nr
100098

Storlek
One size

Accessoar

VEIL
Praktisk midjeväska i kamouflagemönster.

Tillverkad med vadderat specialfack med dragsko för vatten-
flaska. Passande för dig som tycker att ryggsäcken blir lite för 
mycket. Rek. pris: 645 kr

Accessoar

SNURREBOCKEN
Stolsits med snurrfunktion.

Roterande sits som passar till de flesta 
ryggsäcksstolar. Kudde i värmeisole-
rande material. Rek. pris: 845 kr

Art. nr
100188

Färg
400 Green

Storlek
One size

Accessoar

PHONE SLEEVE
Skyddande telefonhållare i  
DESOLVE® Veil.

En storlek. Särskilt passande tillsam-
mans med andra DESOLVE®-plagg. 
Rek. pris: 89 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100126

Färg
410 DESOLVE® Veil

Storlek
One size

Väska

1919 WEEKENDBAG
Rymlig väska för stilfullt resande.

Väska i rutig tweed att matcha med en klassisk 
jaktstil. Handtag och hel botten i PU-Läder. Praktisk 
avtagbar axelrem. Rek. pris: 1 995 kr

Material
Yttertyg: 100% lammull 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr
100031

Färg
409 Tweed Green

Storlek
One size

Accessoar

GRAB M
Tunn jakthandske med bra grepp.

Tunn, ofodrad handske. Justering 
vid handleden för optimal passform. 
Ovansida i kamouflagemönster och 
innerhand i PU för bästa grepp.  
Rek. pris: 295 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Insida: 100% polyuretan

Art. nr
00-619

Färg
805 Camouflage

Storlek
M-2XL

Accessoar

GREEN M
Kombinerad finger- och värmevante  
för kalla dagar.

Passar dig som vill ha en tunn och 
smidig handske för att kunna skjuta, 
men som däremellan vill hålla händerna 
ordentligt varma. Regleras med en huva 
som antingen dras över fingrarna eller 
fästs bakåt med en magnet.  
Rek. pris: 545 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100192

Färg
400 Green

Storlek
S-2XL

Accessoar

GREEN DRY M
Varm och vattentät handske med  
smarta detaljer.

Tillverkad i mycket lätt och flexibel  
micro-mesh och fodrad med Thinsulate™ 
för extra värme. HIPORA®-membran 
skyddar mot vatten och vind. Extraför-
stärkt grepp med skjutfingret tillverkat i 
tyst och smidigt stretchmaterial.  
Rek. pris: 545 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100193

Färg
400 Green

Storlek
S-2XL

AccessoarerAccessoarer

Följ oss
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Material
Yttertyg: 100% polyester 
Insida: 100% polyuretan

Färg
410 DESOLVE® Veil, 560 DESOLVE® Fire

Art. nr
100117

Storlek
M-2XL

Accessoar

GRAB M
Tunn och ofodrad handske med bra grepp i DESOLVE®.

Tunn handske med fingrar med ”smart touch” för telefon- 
användning. Passande för all jakt där du behöver bra 
grepp och känsla. Rek. pris: 395 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Insida: 100% polyuretan 
Innerfoder: 50% ull 
Innerfoder: 50% akryl

Färg
560 DESOLVE® Fire, 410 DESOLVE® Veil

Art. nr
100116

Storlek
M-2XL

Accessoar

GRIP M
Lätt och fodrad handske i DESOLVE®.

Grip M är en tunn handske med smarta funktioner, som 
fingrar med ”smart touch” för telefonanvändning. Passande 
för all jakt där du behöver bra grepp och känsla. Ullfoder för 
extra värme. Rek. pris: 445 kr

Material
Innerfoder: 100% ull

Färg
805 Camouflage

Art. nr
08-100

Storlek
M-2XL

Accessoar

GRIP CAMO M
Kamouflagehandske med tunt foder och bra grepp.

Lätt och smidig handske. Ullfoder för extra värme. 
Innerhand i PU ger bra grepp. Rek. pris: 445 kr

Accessoar

COMFORT M
Mjuk jakthandske med bra grepp.

Jakthandske med vindtät ovansida. 
Innerhand i PU ger bra grepp.  
Rek. pris: 295 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Insida: 100% polyuretan

Art. nr
100046

Färg
420 Green

Storlek
M-2XL

Första leverans July 30, 2018

Accessoar

GRIP GREEN M
Lätt och fodrad jakthandske med bra 
känsla.

Lätt och smidig handske. Ullfoder för 
extra värme. Innerhand i PU ger bra 
grepp. Rek. pris: 445 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Insida: 100% polyuretan 
Innerfoder: 50% ull 
Innerfoder: 50% akryl

Art. nr
100190

Färg
420 Green

Storlek
M-2XL

Accessoar

GRIP GREEN W
Jakthandske i damstorlekar med tunt 
foder och bra grepp.

Lätt och smidig handske. Ullfoder för 
extra värme. Innerhand i PU ger bra 
grepp. Rek. pris: 445 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Insida: 100% polyuretan 
Innerfoder: 50% ull 
Innerfoder: 50% akryl

Art. nr
100118

Färg
420 Green

Storlek
S-L

Accessoar

GRIP DRY M
Vattentät jakthandske med tunt foder 
och bra grepp.

Lätt och smidig handske. Vattentätt 
HIPORA®-membran i denna modell. 
Ullfoder för extra värme. Innerhand i 
PU ger bra grepp. Rek. pris: 595 kr

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Insida: 100% polyuretan 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 50% ull 
Innerfoder: 50% akryl

Art. nr
100191

Färg
420 Green

Storlek
M-2XL

Accessoar

THINSULATE™ HOOD M
Varm allroundhandske (torghandske) 
med många användningsområden.

Tillverkad i akryl och fodrad med Thin-
sulate™ för extra värme. Förstärkt med 
syntetmocka i handen för bra grepp. 
Handsken har avklippta fingrar med 
en huva som kan dras över. Passar dig 
som vill ha god rörlighet och värme i 
samma vante. Rek. pris: 195 kr

Material
100% akryl

Art. nr
100194

Färg
407 Green

Storlek
M-XL

Accessoar

WOOD™ LEAF CAMO M
Lövtäckt ovansida och bra grepp.

Kamouflerande handske med elastisk 
mudd vid handleden. Extra förstärkt i 
greppet. Rek. pris: 350 kr

Material
100% polyester

Art. nr
100195

Färg
801 Camouflage

Storlek
M-L

Material
Yttertyg: 100% polyester 
Insida: 100% polyuretan 
Stoppning: 100% polyester 
Membran: 100% polyuretan

Färg
110 DESOLVE® Zero

Art. nr
100131

Storlek
S-2XL

Accessoar

ZERO DRY M
Kamouflagehandske för jakt vid kall väderlek.

Utförande i DESOLVE® Zero, ett unikt kamouflagemönster 
designat för jakt under nollan. Handsken är vind- och vatten-
tät och är utrustad med skjutfinger i elastiskt material.  
Rek. pris: 545 kr

NY

AccessoarerAccessoarer
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Symboler
Håll dig uppdaterad om de senaste funktionsmaterialen med vår enkla guide.  

Här hittar du våra symboler som snabbt ger dig överblick över produktens  

specifika färdigheter och primära användningsområde. 

LÅG SYNBARHET
Kamouflageplagg som hjälper bäraren  
att smälta in i naturen.

TYST MATERIAL
Plagget avger minimalt med ljud. 

LAGER 1
Underställ – plagg med syfte att värma och 
transportera fukt. 

 VINDTÄT
Plagget är vindtätt.

LAGER 2
Mellanlagret – extra värme beroende på  
klimat och väder.

EXTRA SKYDD MOT KYLA
Plagget är utvecklat för kyla och vinterförhållanden. 

ANDASMATERIAL
Materialet har bra andningsegenskaper.

ANDASMATERIAL MED MEMBRAN
Plagget andas och har ett vattentätt membran på 
insidan som släpper igenom vattenånga.

LAGER 3
Ytterlager – oftast ett vind- och vattentätt 
plagg. Kan anpassas efter aktivitet och väder-
förhållanden.

BOMULL
Hög komfort och mjuk känsla.

EXTRA SLITSTARK
Plagget är utvecklat för hårt slitage. 

 VATTENTÄT
Plagget är vattentätt. 

SKINN
Plagget är tillverkad i skinn.

TEJPADE SÖMMAR
Plagget har vattentäta sömmar.

EXTRA VENTILATION
Plagget har dragkedjeöppningar för extra 
ventilation, vanligen under ärmarna eller 
på benets insida.

AVTAGBAR HUVA
Huvan går att ta av och på efter behov. 

 FLERA FICKOR
Plagget har flera funktionella fickor. 

HÖG SYNBARHET
Plagget syns extra bra.

WINDBREAKER®
Ett membran som är 100 % vindtätt med hög  
andningsförmåga samtidigt som det stänger  
de kallaste vindarna ute.

HIPORA®
Ett vind- och vattentätt material med hög andnings- 
förmåga. Används i våra DRY-handskar.

THINSULATE®
Värmande isolering med god andningsfunktion för 
plagg och skor. Utvecklat av 3M™.

MOLLTEC™
Swedteamutvecklat material som är lätt, smidigt och 
tyst. Materialet är framtaget speciellt för ryggsäckar. 

VECTRAN™
Extrem slitstark fiber som används som skydd på 
plaggens mest utsatta delar.

DESOLVE® FIRE
Unikt kamouflagemönster med hög synbarhet som 
gör dig osynlig för djuret men väl synlig för andra 
människor. Med hög kontrast i mönstret och en färg 
som djuret har svårt att se blir du svår att upptäcka.

PRIMALOFT®
Högteknologisk fiber för isolation av olika typer av 
plagg. Låg vikt och hög isolationsförmåga.  
Bra andningsegenskaper.

THERMOLITE®
Polyesterbaserad tunn och smidig isolering som  
behåller sin isoleringsförmåga även när den blir blöt.

COOLMAX®
Den ledande komfortlösningen för att bibehålla hög 
komfort under fysisk aktivitet. Polyesterfibrer leder 
bort fukten från huden och ut till ytskiktet där det 
avdunstar.

CORDURA®
Slitstark väv som används primärt som förstärk-
ningsyta på utsatta ytor samt fickor.

CONPIERCE®
Vår egenutvecklade skyddsväv för vildsvinsbyxor 
som försvårar att betar eller andra vassa förmäl inte 
tränger igenom.

DESOLVE® ZERO
Unikt kamouflagemönster med hög kontrast, utfor-
mat med djurens syn i fokus. Designat för jakt i helt 
eller delvis snötäckta områden.

NEXT G1®
Beprövat mönster från amerikanska Next särskilt 
utvecklat för natur i höstskrud.

AIRTECH®
Svenskutvecklat yttertyg med utmärkt vind- och 
vattenavvisande förmåga.

YKK®
Plagget är försett med YKK dragkedjor.

NEONORDIC®
Ett membran med suverän andningsförmåga 
(20 000 gram/m2/24h), utvecklat för tu£a väderför-
hållanden och ombytligt klimat. NEONORDIC® 200 
är helt vind- och vattentätt och har en vattentäthet 
testad till 20 000 mm vattenpelare. Följsamt, tyst 
och elastiskt.

REALTREE®
Pionjärer inom maskering/kamouflage som  
erbjuder lösningar för alla typer av jakt, miljöer  
och årstider.

COVERTEX®
Vårt egenutvecklade membran med skydd mot  
vind- och väta samt med god andningsförmåga. 
(10 000 mm/10 000 gram/m2/24h).

DESOLVE® VEIL
Unikt kamouflagemönster utformat med djurens syn 
i fokus. Med hög kontrast och färger som återfinns 
i omgivningen blir din kroppsform svår att urskilja. 
DESOLVE® Veil passar särskilt bra i skog och mark.

Material & teknologier
Håll dig uppdaterad om de senaste funktionsmaterialen med vår enkla guide. 

Information
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FLEECE 
Vid tvätt av fleece är rekommendatio-
nen att tvätta plagget med avigsidan ut 
för att hålla det fint så länge som möj-
ligt. Följ plaggets tvättinstruktioner.

BAMBU 
Bambu är naturligt antibakteriellt och 
dofthämmande och behöver därför inte 
tvättas efter varje användning, utan 
kan gärna användas 2-3 gånger innan 
tvätt. Däremot bör man vädra plaggen 
efter varje användning. Plaggen kan 
inte torkas i torktumlare. Följ plaggets 
tvättinstruktioner.

ULL 
För tvätt av ull finns särskilda tvätt-
medel som lämpar sig särskilt bra och 
som ökar plaggets livslängd. Följ tvätt-
instruktionerna och handtvätta plagg 
som inte är märkt med Superwash eller 
tvättmaskin. Ullfiber är smutsavvisan-
de och plaggen kan med fördel använ-
das 3-4 gånger innan de tvättas, men 
det är då viktigt att man vädrar plagget 
efter användning.

BOMULL 
Bomullsplagg är tvättåliga och slit-
starka. Kan med fördel strykas när det 
fortfarande är fuktigt för bästa resultat.

POLYESTER 
Polyester är det material som används 
allra mest i funktionsplagg. Ett hållbart 
material som används i de flesta ytter-
tyg och foder i våra plagg. Tvättas i 40° 
och impregneras vid behov.

ELASTAN 
Kan även benämnas som spandex 
eller lycra. Med elastan gäller det att 
följa tvättråden noga. Om plagg med 
elastan utsätts för högre temperaturer 
än angivet kan elastantrådarna smälta 
och plagget mister sin elasticitet. Även 
sköljmedel kan skada trådarna och göra 
dem slappa så att plagget mister sin 
andningsförmåga.

POLYAMID/NYLON 
Polyamid förekommer ofta under nam-
net nylon som är handelsnamnet för 
polyamid. Det är ett snabbtorkande ma-
terial med fokus på slitstyrka. Tvättas i 
40° och impregneras vid behov.

SKINN 
Skinn är ett slittåligt och formbart 
material som vid rätt hantering bara blir 
vackrare med tiden. Minst en gång om 
året bör dina skinnprodukter rengöras. 
Detta kan göras med en fuktig trasa 
och en mild tvål. Torka därefter med 
en ren fuktig trasa. Efter rengöring är 
det viktigt att du återfuktar skinnet 
med skinnfett, som appliceras med en 
luddfri trasa på en väl rengjord yta. Låt 
fettet sjunka in ett par timmar och torka 
sedan bort överflödigt fett. Undvik att ha 
dina skinnprodukter i direkt solljus, det 
bleker och torkar ut.

TORKNING 
De flesta plagg tål en minuts centri-
fugering. En del plagg kan dessutom 
torktumlas, vilket denna symbol anger. 
Plagg av eller med ull ska dock aldrig 
torktumlas. 

Överkryssad symbol betyder att 
plagget ej får torktumlas.

Dessa torksymboler kan också  
förekomma, från vänster hängtorkning, 
dropptorkning och plantorkning.

MASKINTVÄTT 
Tvättas i maskin vid angiven tempe-
ratur. Maskinen ska vara halvfylld. 
Centrifugering endast en minut. I 
separat centrifug endast en halv minut. 
Strecken under baljan manar alltså till 
extra försiktighet.

HANDTVÄTT 
Endast handtvätt och max 40º C. Var 
noga med att lösa upp tvättmedlet inn-
an plagget läggs i. Blötlägg ej och låt ej 
plagget ligga i vatten, kulörta plagg kan 
då lätt få färgskador. Gnugga inte och 
vrid inte plagget.

Överkryssad symbol betyder att  
plagget inte tål vattentvätt.

STRYKNING 
Strykjärnet betyder att varan kan 
strykas. I strykjärnet finns en eller flera 
punkter, som anger stryktemperaturen. 
En prick högst 110º C, två prickar högst 
150º C.

Överkryssad symbol betyder ej 
strykning.

KLORBLEKNING 
Betyder att varan ej kan klorblekas.

KEMTVÄTT 
Symbolen betyder att plagget kan  
kemtvättas. De olika bokstäverna är 
information till tvättinrättningen.

Överkryssad symbol betyder ej  
kemtvätt.

Tack.
Stort tack till våra exklusiva partners: 
Landrover, Meindl, Lafayette och Sauer.

Tvätt- och skötselråd
För att dina plagg ska fungera bra under lång tid gäller det att sköta dem på rätt sätt.

Här har vi samlat information om vilka tvätt- och skötselråd som gäller för respektive 

material. I många plagg förekommer en blandning av olika material, så följ därför alltid de 

tvätt- och skötselråd som finns angivna inuti plaggen. Vi rekommenderar att du aldrig an-

vänder sköljmedel vid tvätt av plaggen – dels för att sköljmedel skadar plaggets funktion, 

dels för att det är bättre för miljön att tvätta utan.

Plagg med membran (NEONORDIC®, COVERTEX® ETC.)

1. Tvätta plaggen regelbundet

När svett och smuts samlas på plagget stänger det igen membranets porer och gör att plagget 

andas sämre. För att bibehålla membranets funktion behöver du därför tvätta plaggen ofta.  

Använd oparfymerade tvättmedel som är avsedda för andasplagg och undvik sköljmedel  

eftersom det tätar igen porerna i plagget. Stäng igen blixtlås, lossa elastiska snoddar och fäst 

alla kardborrar innan tvätt. Helst ingen centrifugering.

2. Torktumla för att återskapa funktionen

Efter tvätt bör plaggen torktumlas lätt på svag värme. eftersom värmen från tumlaren  

återskapar funktionen i impregneringen. Har du inte tillgång till torktumlare torktumlare  

kan man använda en hårtork och värma plagget efter att det torkat.

3. Impregnera

Ett torrt yttertyg är en förutsättning för att plagget ska kunna andas. Hos plagg med membran 

är tygets utsida därför impregnerat med ett vattenavvisande medel som bryts ned vid använd- 

ning. Om yttertyget på plagget börjar suga åt sig vatten lägger det sig som ett lock runt kroppen 

och materialet andas inte alls. Då är det viktigt att impregnera plagget. Använd impregnierings- 

medel avsedda för andasplagg.

Med regelbunden tvätt och impregnering av plagget får du ett maximalt utbyte av ditt  

tekniska plagg.

InformationInformation
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205 Swedteam Brown200 Brown 204 Black Olive

103 O£ white

402 Dark Green

420 Swedteam Green

110 Desolve Zero

407 Hunting Green

130 Beige

408 Misty Green

140 Sand

409 Tweed Green 410 Desolve Veil

100 White

902 Dark Grey 903 Grey melange 904 Charcoal 950 Black 951 Realtree 
Xtra Black

999 Mixed colour900 Grey

400 Green

413 Loden Green

401 Ivy Green

414 Olive Green

801 Wood leaf camo 802 Eurocamo 805 Realtree AP HD 809 Hardwood 
Camouflage

504 Wine

710 Desolve Veil/Fire

505 Burgundy 550 Orange

551 Orange neon 552 Realtree AP 
HD Blaze

500 Red

553 Swedteam 
Orange

503 Dark Red

560 Desolve Fire

StorlekstabellSwedteams färgstruktur

MÅTTABELLER

JACKA – HERR

MODELL PRO M:

EU 46 48 50 52 54 56 58 60

UK 36 UK 38 UK 40 UK 42 UK 44 UK 46 UK 48 UK 50

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Plaggmått: 108 112 116 120 124 128 132 136

MODELL CLASSIC + ÖVRIGA M:

EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

UK 36 UK 38 UK 40 UK 42 UK 44 UK 46 UK 48 UK 50 UK 52 UK 54 UK 56

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL

Plaggmått: 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Halsvidd: 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50

BYXA – HERR

MODELL M:
EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

UK 31 R 32 R 34 R 36 R 38 R 40 R 42 R 44 R 46 R 48R 50R

Plaggmått: Livvidd 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126 132

Innersöm 79 80 81 82 83 84 84 84 84 84 84

EU 148 150 152 154 156

UK 32 L 34 L 36 L 38 L 40 L

Plaggmått: Livvidd 84 88 92 97 102

Innersöm 85 86 87 88 89

EU D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124 D128

UK 36 S UK 38 S UK 40 S UK 42 S UK 46 S UK 50 S UK 54 S UK 58 S UK 62 S

Plaggmått: Livvidd 90 94 98 103 108 114 120 126 132

Innersöm 76 77 78 79 79 80 81 81 81

JACKA – DAM

MODELL W:

EU 34 EU 36 EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46

UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 UK 20

FR 36 FR 38 FR 40 FR 42 FR 44 FR 46 FR 48

XS S M L XL

Plaggmått: 104 108 112 116 120 124 128

BYXA – DAM

MODELL W:

EU 34 EU 36 EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46

UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 UK 20

FR 36 FR 38 FR 40 FR 42 FR 44 FR 46 FR 48

XS S M L XL

Plaggmått: Livvidd 72 76 80 84 88 92 96

Innersöm 77 78 79 80 81 82 83

JACKA/BYXA – JUNIOR

MODELL JUNIOR:
EU 120 130 140 150 160 170

7 YRS 8-9 YRS 10 YRS 12 YRS 13 YRS 14-15 YRS

Jacka plaggmått: 94 98 102 106 110 114

Byxa plaggmått: Livvidd 58 62 66 70 73 76

 Innersöm 52 58 64 70 76 80 För kompletta måttangivelser se swedteam.se

Vi reserverar oss från tryckfel eller förändringar av modeller. För aktuell information se swedteam.se
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SWEDTEAM® AB 
Box 5040, SE-514 05  
Länghem, Sweden

info@swedteam.com 
www.swedteam.com




