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Först
Jaktåret 2017/2018 är här och på Swedteam fortsätter  

vi att sätta nya standarder och leda vägen mot en  

modernare jaktutrustning.

Årets stora nyhet är DESOLVE®, ett unikt kamouflage 

som är helt nytt för den europeiska marknaden, utformat 

med djurens syn i fokus. Synen hos ett djur skiljer sig 

på många sätt från synen hos oss människor. Ändå är  

det vad vi människor ser som länge har fått dominera  

kamouflageutbudet på jaktmarknaden – fram tills nu. 

På den europeiska marknaden är vi först ut och under det 

kommande året hittar du den världsrevolutionerande 

tekniken exklusivt hos oss, i tre varianter utformade för 

tre olika jaktmiljöer – Veil, Fire™ och Zero.

Jaktåret 2017/2018 bjuder också på en hel del andra nyheter 

varvat med fjolårets stora favoriter. Tillsammans med 

aktiva jägare i vårt utvecklingsteam genomför vi tester i 

vekliga miljöer för att säkerställa att våra produkter håller 

det de lovar. Målet är detsamma som alltid – att hjälpa 

jägare över hela Europa att hitta rätt kläder för rätt jakt-

tillfälle. På så sätt hjälper vi dig på vägen till den ultimata 

jaktupplevelsen.

 

Vi ses där ute!

Ulf Segerqvist 

Ägare och VD, Swedteam
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Lätt att klä sig rätt 
med Swedteam 
Nu blir det ännu enklare att klä sig rätt. I år har vi utvecklat sortimentet  

ytterligare och adderat nya funktioner som optimerar jaktupplevelsen,  

men som kanske framför allt underlättar valet av utrustning.

Pro/Classic

Ägnar du dig åt aktiv jakt med stort fokus 

på rörlighet, eller är det en mer klassisk 

stil du söker? Hos årets nyheter blir det 

ännu enklare att hitta det du söker, när 

vi lanserar kategorierna Pro och Classic. 

Alla nya produkter är indelade i en av 

dessa kategorier, baserat på passform 

och användningsområde.

Classic – Passar dig som söker plagg i  

traditionell stil, med något vidare pass-

form och jackor i längre modell.

Pro – Plagg med fokus på rörlighet och 

ventilation. Jackorna är något kortare än 

Classic-modellerna och plaggen är sär-

skilt anpassade för en mer aktiv jakt.



Ficksystem

Radio, GPS, hundkoppel, pejl eller extra  

vantar – var sak har sin plats och därför 

behövs också genomtänkt förvaring på 

dina plagg. I år har vi efter önskemål 

från er där ute och i samarbete med 

jägare utvecklat vårt ficksystem.  

Varje plagg har nu ett mer komplett  

förvaringssystem som är anpassade 

för både höger- och vänsterskyttar.  

Vi har även förstärkt plaggen med 

ännu bättre blixtlås.

Trelagersprincipen

För att få ut mesta möjliga av dina 

plagg gäller det att kombinera och 

sköta dem på rätt sätt. Därför bör du 

klä dig enligt trelagersprincipen. För 

att hjälpa dig på traven har vi redan 

delat in våra produkter i tre olika lager, 

där lager 1 ligger närmast kroppen 

och har som huvudsaklig uppgift att 

transportera bort fukt. Lager 2 har som 

främsta funktion att vara isolerande 

och värmande, medan lager 3 främst 

ska skydda mot yttre faktorer som snö, 

vind och regn.

Läs mer om hur du klär dig rätt på  

swedteam.se



DESOLVE® Camouflage har med sitt unika 

pixelmönster utformat med djurens syn 

i fokus gjort succé på jaktmarknaderna 

i Australien och Nya Zeeland. Mönstret 

skiljer sig på många sätt från traditionella 

jaktkamouflage, vilket väckte intresset 

hos vår VD Ulf Segerqvist.

– DESOLVE® har fullständigt slagit knock-

out på den australienska och nyzeeländ-

ska marknaden. Nu är vi Swedteam först i 

Europa med den här teknologin.

Swedteam har de senaste åren haft en 

mycket stark utveckling i Europa, och 

som exklusiv leverantör av DESOLVE® 

Camouflage hoppas man växa ytterliga-

re. Ett helt koncept har utvecklats med 

allt ifrån jackor och byxor till tröjor och 

diverse accessoarer. Den starka tron på 

teknologin kommer sig främst av hur 

unikt det är.

– För första gången så blandar man stora 

och små pixlar, vilket helt suddar ut dina 

konturer och gör dig osynlig på alla av-

stånd. Det finns det inget annat kamou-

flage som gör.

Traditionen av att vara först med nya 

teknologier kommer sig framför allt av 

det brinnande jaktintresset som finns på 

Swedteam. Som jägare vill de, precis som 

användarna, alltid ha det senaste.

DESOLVE® Camouflage har redan dragit 

till sig stor uppmärksamhet på den euro-

peiska marknaden och innan lanseringen 

har plaggen testats för fullt av Swedteams 

utvecklingsteam. 

Ännu mer om  

DESOLVE®  

Camouflage och  

det allra senaste 

från Swedteam  

hittar du på  

swedteam.se  

eller i våra  

sociala kanaler.

”Det här är 
framtiden för 
kamouflage”
GORE-TEX®, Blaze och lövkamouflage – listan över teknologier som 

Swedteam varit först med på jaktmarknaden kan göras lång.  

Nu är det dags igen, när man som första aktör i Europa presenterar  

det världsrevolutionerande mönstret DESOLVE® Camouflage.



Tre frågor till 
Mikael Tham 
Vildsvinsexperten och jaktfilmaren Mikael Tham  

är ordförande i Swedteams utvecklingsteam, som 

testar alla nya produkter i verklig miljö innan de når 

marknaden. Under hösten och vintern har teamet 

testat vår stora nyhet DESOLVE® Camouflage.

Hur har testerna gått? 

Väldigt bra! Jag har framför allt testat DESOLVE® 

Fire™ Anorak och den har blivit en stor favorit. Jag 

syns extremt bra men djuren ser mig inte alls. Just 

anorak-modellen är jag särskilt förtjust i då den går 

halvvägs ner på låret och ger ett bra vindskydd. 

Jag har även testat DESOLVE® Veil och använt båda 

mönstren såväl på pass som under jakt med hund.

Vad har du fått för reaktioner? 

Intresset har varit väldigt stort! Jag har fått många 

frågor, om det är nytt, var man får tag i det osv. Att 

få vara med och testa nya produkter är alltid roligt, 

särskilt när mönstret är helt nytt för marknaden.

Vad är det som gör DESOLVE® Camouflage unikt? 

Mönstret har ett helt annat djup än de traditionella 

kamouflagemönstren. I DESOLVE® Veil finns många 

ljusa fält som bryter upp konturerna, vilket jag har 

saknat i tidigare kamouflagemönster som många 

gånger är alldeles för mörka. Sen är det ju ett  

förbaskat häftigt mönster också!



Traditionellt finns en tanke om att så länge 

vi kan kamouflera oss mot andra människor, 

så är vi också osynliga för djuren. DESOLVE®  

Deception Camouflage presenterar nu bevis för 

att det inte stämmer, och har tagit fram ett helt 

unikt kamouflage utformat med djurens syn i 

fokus. Mönstret har gjort succé i Australien och 

Nya Zeeland och gör nu entré på den europeiska 

marknaden. Under det kommande året hittar du 

DESOLVE® exklusivt hos oss på Swedteam.

Revolutionerande pixelmönster som 

bryter upp din kroppsform 

Att kamouflera sig handlar om så mycket mer 

än att efterlikna mönster och färger i omgiv-

ningen. Problemet med många befintliga 

kamouflage är att de har en alldeles för låg 

kontrast. På långt håll smälter då mönstret 

samman till en enda färg och du blir synlig 

för djuret.

Med DESOLVE® har man istället inspirerats av 

hur djuren själva kamouflerar sig mot varandra, 

så som exempelvis tigrar och leoparder. Färgerna 

liknar omgivningens, men istället för att ha 

kvistar och löv på kroppen så som människors 

kamouflage ofta är utformade, har dessa djur 

mönster i svart som bildar en stark kontrast mot 

pälsens grundfärg. Med hjälp av dessa mönster 

bryts kroppsformen upp och dessa jaktdjur kan 

obemärkt ta sig fram till sitt byte.

Likadant fungerar DESOLVE®. Färgerna i mönst-

ren matchar det område du jagar i, men därutöver 

är mönstrets främsta funktion att bryta upp 

din mänskliga form. Med hjälp av ett unikt 

pixelmönster där små och stora pixlar varvas 

bildas en hög kontrast som gör dig osynlig på 

alla avstånd.

Djurens syn jämfört med människans 

Trots att vi jägare spenderar en stor del av vår 

tid åt att bli osynliga för djuren är det nog ganska 

få som egentligen är insatta i hur djurens syn 

fungerar. Hos hjortdjur, den typ av djur som jagas 

mest i Sverige, är synen något oskarpare än hos 

oss människor. De ser till en övervägande del sin 

omgivning i 2D, som en platt massa av färger. 

Med hjälp av höga kontraster och pixelmönster 

där små och stora pixlar varvas smälter du 

in i denna färgmassa och undviker att få din 

kroppsform avslöjad.

Djur har dessutom ett annat färgseende än vad 

vi människor har och kan inte se röda toner. Det 

är också anledningen till att neonkamouflage är 

en bra lösning när vi människor vill se varandra 

men fortfarande vill vara osynliga för djuren.

Revolutionerande  
kamouflage för en 
bättre jaktupplevelse
Synen hos ett djur skiljer sig på många sätt från synen hos oss människor.  

Ändå är det vad vi människor ser som länge har fått dominera kamouflage- 

utbudet på jaktmarknaden – fram tills nu.



Människors syn

Djurens syn







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 gröna miljöer så som skog eller öppna landskap.
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DESOLVE® Veil

Jacka

RIDGE CLASSIC M
Lång och rymlig jacka i det nya, unika kamouflagemönstret 
DESOLVE® Veil.

Med Ridge Classic får du en jacka som passar för de flesta jakt-
tillfällen. 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. Rek. pris: 2 695 kr

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

Art. nr: 
23-139

Storlek: 
46-62

Byxa

RIDGE CLASSIC M
Allsidig byxa i klassisk passform med nytt, unikt  
kamouflagemönster.

Byxa i DESOLVE® Veil, gjord i ett tyst material och hålls vind- 
och vattentäta med COVERTEX®. Dubbla benfickor och bra 
vidd. Passar för de flesta jakttillfällen. Rek. pris: 1 895 kr

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

Art. nr: 
23-239

Storlek: 
46-62

NY

NY
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DESOLVE® Veil

Jacka

RIDGE PRO M
Kort och något tightare jacka i det nya, unika kamouflage- 
mönstret DESOLVE® Veil.

Med Ridge Pro får du en jacka som passar för de flesta jakttill-
fällen, men är särskilt bra 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 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr: 
23-156

Storlek: 
46-60

Byxa

RIDGE PRO M
Allsidig byxa med nytt, unikt kamouflagemönster. Särskilt 
passande för aktiv jakt.

Byxa i DESOLVE® Veil, gjord i ett tyst material och hålls vind- 
och vattentäta med COVERTEX®. Byxan har dubbla benfickor 
och har något tightare passform än Classic-varianten.  
Passar för de flesta jakttillfällen. Rek. pris: 1 895 kr

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

Art. nr: 
23-256

Storlek: 
46-60

NY

NY
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DESOLVE® Veil

Väst

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

Varmt förstärkningsplagg i ett lätt material 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 och  
har en slimmad passform. Rek. pris: 1 395 kr

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

Art. nr: 
60-500

Storlek: 
S-3XL

NY

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: 395 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
23-400

Storlek: 
S-3XL

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: 495 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
23-450

Storlek: 
S-3XL

Tröja

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

Dragkedja fram och två sidfickor. Rek. pris: 695 kr

Material: 
Yttertyg: 60% bomull 
Yttertyg: 40% polyester

Art. nr: 
60-620

Storlek: 
S-3XL

NY

NY

NY
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DESOLVE® Veil

Accessoar

GRIP VEIL M
Lätt och fodrad handske i DESOLVE® Veil.

Grip Veil är en tunn handske med smar-
ta 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: 395 kr

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

Art. nr: 
23-200

Storlek: 
M-2XL

Accessoar

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

Tunn handske med fingrar med 
”smart touch” för telefonanvändning. 
Passande för all jakt där du behöver 
bra grepp och känsla. Rek. pris: 345 kr

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

Art. nr: 
23-619

Storlek: 
M-2XL

Accessoar

PHONE SLEEVE
Skyddande telefonhållare i  
DESOLVE® Veil.

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

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
23-700

Storlek: 
One size

Accessoar

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

Justerbar med kardborre i nacken.  
Rek. pris: 260 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
23-639

Storlek: 
One size

Accessoar

VEIL HOOD
Heltäckande huva i DESOLVE® Veil.

Huva som täcker hela ansiktet, pas-
sande för alla typer av jakt där du inte 
vill synas. Gjord i ett tyst material med 
unikt mönster från Desolve®.  
Rek. pris: 260 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
23-649

Storlek: 
One size

Accessoar

VEIL NECK GAITER
Mångsidig halsduk i DESOLVE® Veil.

Kan även användas som mössa eller 
mask. Gjord i unikt kamouflagemönster 
från DESOLVE®. Rek. pris: 195 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
23-678

Storlek: 
One size

NY

NY

NY NY

NY

NY
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DESOLVE® Veil

Ryggsäck

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

Utrustad med flera användbara funktioner, som vapen-
hållare och integrerat regnskydd. Flexibel ryggsäck 
med justerbart bärsystem, öppningsbar front, expander-
bara ytterfickor och justerbart lock. Rek. pris: 3 795 kr

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

Art. nr: 
23-800

Storlek: 
One size

Accessoar

ULTRA 1300 VEIL
Sovsäck i unikt kamouflage-
mönster från DESOLVE®.

Varm sovsäck med liten pack-
volym. T-Extreme -18º C. Testad 
enligt EN13537. Ovansida i 
DESOLVE® Veil. Vikt 1 600 gram. 
Rek. pris: 1 495 kr

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

Art. nr: 
23-900

Storlek: 
One size

NY

NY



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.
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DESOLVE® Fire™

Jacka

RIDGE FIRE PRO M
Allsidig jacka i nytt, unikt neonkamouflage, för dig som 
vill synas lite extra i skogen.

En kort, mångsidig jacka i DESOLVE® Fire™. Ridge Fire 
Pro är gjord i ett tyst material som hålls vind- och 
vattentätt med COVERTEX®. Bra förvaringsmöjligheter 
med flera specialfickor anpassade för både höger- och 
vänsterskyttar. Passar för de flesta jakttillfällen.  
Rek. pris: 2 495 kr

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

Art. nr: 
24-156

Storlek: 
46-60

NY

NY

Jacka

RIDGE FIRE PRO M
Anorak med maximal synlighet i nytt, unikt neonkamouflage.

Lång, mångsidig anorak i DESOLVE® Fire™. Gjord i ett tyst 
material i en något tightare passform, baserad på vår 
populära Ultra Light-anorak. Lätt att ta på och av tack vare 
dragkedjor i sidorna. Anoraken har flera specialfickor och 
yttertyg i COVERTEX®. Passar för de flesta jakttillfällen.  
Rek. pris: 2 495 kr

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

Art. nr: 
24-168

Storlek: 
46-58
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DESOLVE® Fire™

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 specialfickor anpassade för både höger- och 
vänsterskyttar. Gjord i ett tyst material. Rek. pris: 1 195 kr

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

Art. nr: 
24-194

Storlek: 
XS-5XL

NY

Jacka

UMA FIRE REVERSIBLE M
Vändbar fleecejacka i unikt kamouflagemönster 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 eller neonorange med denna vändbara fleecejacka.  
Rek. pris: 1 495 kr

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

Art. nr: 
60-801

Storlek: 
S-3XL

NY
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DESOLVE® Fire™

Accessoar

GRIP FIRE M
Lätt och fodrad handske i DESOLVE® Fire™.

Grip Fire 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: 395 kr

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

Art. nr: 
24-200

Storlek: 
M-2XL

Accessoar

GRAB FIRE M
Tunn och ofodrad handske med bra grepp och mönster  
i DESOLVE® Fire™.

Tunn handske med fingrar med ”smart touch” för telefon- 
användning. Passande för all jakt där du behöver bra grepp 
och känsla. Rek. pris: 345 kr

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

Art. nr: 
24-619

Storlek: 
M-2XL

Accessoar

FIRE CAP
Keps i det unika neonkamouflaget DESOLVE® Fire™.

Justerbar med kardborre i nacken. Rek. pris: 260 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
24-639

Storlek: 
One size

Accessoar

FIRE NECK GAITER
Mångsidig halsduk i DESOLVE® Fire™.

Kan också användas som mössa eller mask. Rek. pris: 195 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
24-678

Storlek: 
One size

NY

NY

NY NY



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.
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DESOLVE® Zero

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

Jacka

RIDGE ZERO CLASSIC M
Lång skaljacka i nytt, unikt kamouflage för kalla miljöer.

Gjord i mönstret DESOLVE® Zero – ett kamouflage som  
är helt nytt för den svenska marknaden, utformat med  
djurens syn i fokus. 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. Rek. pris: 2 495 kr

Art. nr: 
25-100

Storlek: 
46-60

Accessoar

ZERO HOOD
Heltäckande huva för vinterjakten.

Utförande i DESOLVE® Zero. Döljer 
hela ansiktet. Rek. pris: 260 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
25-649

Storlek: 
One size

Byxa

RIDGE ZERO CLASSIC M
Hög hängslebyxa i DESOLVE® Zero.

Mönster designat för jakt under nollan och 
särskilt passande vintertid eller i arktis 
eller alpin miljö. Byxan har en rymlig pass-
form med hängslen och förhöjt midjeparti. 
Hålls vind- och vattentäta med COVER-
TEX®. Rek. pris: 1 995 kr

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

Art. nr: 
25-200

Storlek: 
46-60

Accessoar

ZERO NECK GAITER
Mångsidig halsduk för jakt under nollan.

Utförande i DESOLVE® Zero. Kan även användas 
som mössa eller mask. Rek. pris: 195 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
25-678

Storlek: 
One size

Accessoar

ZERO M
Kamouflagehandske för jakt vid kall väderlek.

Utförande i DESOLVE® Zero, ett unikt kamouflagemönster desig-
nat för jakt under nollan. Handsken är vin- och vattentät och är 
utrustad med skjutfinger i elastiskt material. Rek. pris: 495 kr

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

Art. nr: 
25-620

Storlek: 
S-2XL

NY

NY

NY

NY

NY



Herr
Innovation och tradition som jobbar tillsammans.

För oss är det viktigt att ligga i framkant och leda vägen för nya innovationer, men med en 

lång jakttradition är det lika viktigt att bevara våra rötter. Det återspeglas i vår kollektion, 

där världsrevolutionerande tekniker samsas med plagg i en mer traditionell stil.  

Kvalitetskläder för alla typer av jakt.
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Herr

TERRA

Quiltade plagg för jakt 
och fritid.
Serie i vattenavvisande material med smarta detaljer och 

radioförvaring. Plaggen har en klassisk stil och passar som 

extra lager vid alla typer av jakt.

Väst

TERRA LIGHT M
Tunn och lätt förstärkningsväst.

Håller värmen bra och tar liten plats i ryggsäcken. Västen är 
vändbar med orange insida. Förvaring i form av radioficka 
samt sidfickor med dragkedkedja. Rek. pris: 895 kr

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

Art. nr: 
30-400

Storlek: 
S-3XL

Väst

TERRA M
Quiltad klassisk väst för alla jakttyper.

Gjord i vattenavvisande material. Västen har radioficka 
och går att knäppa i Terra jacket. Rek. pris: 995 kr

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

Art. nr: 
30-700

Storlek: 
S-3XL

Jacka

TERRA M
Klassisk quiltad jacka för jakt och vardag.

Jackan har ett vattenavvisande yttertyg och smarta 
funktioner så som avtagbar huva, radioficka med zip 
samt värmefickor med fleecefoder. Kombinera med 
Terra väst för ännu bättre värme. Rek. pris: 1 545 kr

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

Art. nr: 
10-600

Storlek: 
S-3XL
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ULTRA LIGHT

Superlätt serie för aktiv jakt och fritid.
Med plagg gjorda i ett lätt stretchmaterial är Ultra Light den ultimata serien för rörlig jakt med hög aktivitet.  

Vårt eget COVERTEX®-membran och bra ventilationsmöjligheter gör att du dessutom håller dig torr under hela passet.  

Här hittar du bland annat vår populära anorak.

Herr
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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: 
96% polyester 
4% spandex

Art. nr: 
60-100 grön 
62-100 grå

Storlek: 
S-3XL

Jacka

ULTRA LIGHT M
Lätt jaktjacka med stretch i yttertyget.

Jacka i tyst stretchmaterial med COVERTEX®-membran. 
Rymliga, funktionella fickor fram och bak, samt neopren 
med justeringsmöjligheter vid ärmavslut. Passar för  
aktiv jakt. Rek. pris: 1 995 kr

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

Art. nr: 
18-101

Storlek: 
C46-C60

Jacka

ULTRA LIGHT M
Anorak med stretchmaterial och justerar längd.

Anorak i tyst stretchmaterial med COVERTEX®-membran. 
Smart konstruktion med dragkedjor i sidorna, gör anoraken 
lätt att ta på och av. Stor bröstficka med lock. Neopren med 
justeringsmöjligheter vid ärmslut. Rek. pris: 1 995 kr

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

Art. nr: 
18-168

Storlek: 
C48-C58

Byxa

ULTRA LIGHT M
Lätt jaktbyxa med maximal 
rörlighet.

Byxa i tyst stretchmaterial med 
COVERTEX®-membran. Stretch-
partier i yttertyg, grenkil samt 
förböjda ben ger extremt god 
rörlighet. Byxan har benavslut 
som är enkla att justera samt 
ventilation i sidorna.  
Rek. pris: 1 395 kr

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

Art. nr: 
18-201

Storlek: 
C46-C60

Herr
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VI KAN INTE FLYTTA AXTON 
TILL SID 22 FÖR DÅ FÖRSVINNER 
HERR-INTROT, VI FÅR TÄNKA OM 

HÄR.

AXTON

Nyckelplagg för alla väder.
Med Axton får du riktigt bra allroundplagg med god passform och andningsförmåga, förstärkta med vårt eget COVERTEX®- 

membran. I år har vi uppdaterat serien och förbättrat förvaringsmöjligheterna med nya fickor på jackor och byxor.

Herr
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Jacka

AXTON GREEN M
Allroundjacka för aktiv jakt.

Allsidig jacka i tyst yttertyg med COVERTEX®-membran. 
Ventilation 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: 1 995 kr

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

Art. nr: 
12-118

Storlek: 
C46-C60

Byxa

AXTON GREEN M
Tyst och lätt byxa för aktiv jakt.

Allsidig jaktbyxa i tyst yttertyg 
med COVERTEX®-membran. 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: 1 495 kr

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

Art. nr: 
12-202

Storlek: 
C46-C60

Jacka

AXTON BLAZE M
Allroundjacka med signalkamouflage.

Allsidig jacka i tyst yttertyg med COVERTEX®-membran.  
Ventilation under ärmarna och justerbara ärmasvlut i neopren 
ger god passform och andningsförmåga. Förvaring i form av 
radioficka, två framfickor, liten förvaringsficka samt avtagbar 
huva. Gjord helt i REALTREE® Blaze vilket gör att du syns bra. 
Rek. pris: 1 995 kr

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

Art. nr: 
19-118

Storlek: 
C46-C60

Herr



30

MELVIN

Hög komfort i lätta och flexibla plagg.
Melvin-plaggen är tillverkade i GORE-TEX® Paclite och har sparsamt med fickor och andra detaljer 

för att hålla nere vikten. Serien passar för aktiv jakt och skyddar vid hård väderlek. Fodrade med 

mesh och förstärkta på särskilt utsatta ställen för att utstå slitage.

Byxa

MELVIN GREEN GORE-TEX® M
Tyst och lätt byxa för aktiv jakt med mycket rörelse.

Byxa med utmärkt rörlighet samt meshfoder för hög komfort. 
CORDURA®-förstärkningar på utsatta delar och förhöjd rygg 
bak med knappar för hängslen. Rek. pris: 2 895 kr

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

Art. nr: 
51-224

Storlek: 
C46-C60

Jacka

MELVIN GREEN GORE-TEX® M
Tyst, lätt och flexibel jacka i grönt.

Jackan har funktionella fickor, ventilation under ärmar och 
justerbara ärmslut för bättre passform. Utmärkt för aktiv 
jakt och tuªt väder. Rek. pris: 4 195 kr

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

Art. nr: 
51-149

Storlek: 
C46-C60

Herr
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Jacka

MELVIN X-TRA/BLAZE GORE-TEX® M
Tyst, lätt och flexibel jacka i kamouflagemönster.

Detaljer i blaze för extra synbarhet. Jackan har funktionella 
fickor och justerbara ärmslut för bättre passform. Utmärkt 
för aktiv jakt och tuªt väder. Rek. pris: 4 295 kr

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

Art. nr: 
56-148

Storlek: 
C46-C60

Byxa

MELVIN REALTREE X-TRA®  
GORE-TEX® M
Tysta, lätta byxor med utmärkt rörlighet.

Gjorda helt i kamouflagemönster. Fodrade med mesh för 
hög komfort och aktiv jakt med mycket rörelse. CORDURA®- 
förstärkningar på utsatta delar och förhöjd rygg bak med 
knappar för hängslen. Rek. pris: 3 195 kr

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

Art. nr: 
83-224

Storlek: 
C46-C60

Jacka

MELVIN REALTREE X-TRA® GORE-TEX® M
Lätt jacka helt i kamouflage.

Funktionella fickor och justerbara ärmslut för bättre passform. 
Tyst och flexibel jacka som passar utmärkt för aktiv jakt och tuªt 
väder. Rek. pris: 4 295 kr

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

Art. nr: 
83-149

Storlek: 
C46-C60

Herr
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Väst

BLAZE M
Tunn, lätt väst för extra synlighet.

Kamouflagemönstrad med svarta reflexer för mörker eller 
spårning. Västen har tryckknappar framtill och är lätt att dra 
över jackan. På axeln finns öppning för radioantenn/sladd. 
Rek. pris: 345 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
60-088

Storlek: 
M-XL

Jacka

DEFENDER HIVIZ M
Tunn och smidig jacka med rymlig förvaring.

Tillverkad i en tyst, mjuk polyesterväv med foder i 
COVERTEX®, vilket gör jackan vind- och vattentät. 
Jackan har rymliga förvaringsfickor och bröstfickor 
framtill och en stor förvaringsficka på ryggen, samt 
hållare för radio/GPS. På båda ärmarna sitter fickor 
med urtagbara påsar för radio. Jackan har justerbara 
ärmavslut och dragsnöre nedtill och i krage för bättre 
passform. CORDURA®-förstärkningar på utsatta  
ställen. Rek. pris: 1 595 kr

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

Art. nr: 
84-127

Storlek: 
M-2XL

Väst

DEFENDER HIVIZ M
Hundförarväst med reflexer och bra förvaring.

Gjord i synbar gul färg med svarta reflexer, för dig som vill 
synas både dagtid och nattetid. Västen har flera funktionella 
fickor, så som förvaringsfickor framtill med dragkedja och 
lock, ryggficka samt två bröstfickor för radio, GPS eller  
liknande. På axlarna finns kardborretamp för fäste av  
antenn. Rek. pris: 945 kr

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

Art. nr: 
84-171

Storlek: 
M-5XL

HerrHerr
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PROTECTION

Slitstarka plagg som skyddar 
mot vassa betar.
På kommande sidor hittar du vår populära Protection-serie. Med vårt egenutvecklade material CONPIERCE® Stabproof  

på insidan och Vectran™ på utsatta delar får du ett väl tilltaget stickskydd mot eventuella vildsvinsattacker och skydd 

mot slitage vid användning i tu§ terräng. GORE-TEX® Woodland-foder skyddar mot vatten och vind. Byxan har stretch- 

parti i ryggen, grenkil och förböjda ben för mer rörlighet. Rymliga, funktionella benfickor och ventilationsöppningar bak.  

Förhöjd rygg och med knappar för hängslen. Smart konstruktion i benslut för lätt justering av benvidd.

HerrHerr
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Byxa

TITAN PRO  
PROTECTION M
Vår traditionella vildsvinsbyxa med 
Twaron® stickskydd.

Tillverkad med Twaron® i mellanlager 
och Kevlar® ytterst som skydd mot 
betar och användning i snårig terräng. 
Foder i GORE-TEX® Woodland gör 
byxan vind- och vattentät. Stretch-
parti i ryggen för ökad rörlighet. Flera 
benfickor och traditionella sidfickor. 
Förhöjd rygg med hängselknappar och 
remmar i benslut. Rek. pris: 4 495 kr

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

Art. nr: 
15-240

Storlek: 
C48-C60 
D96-D112

Byxa

PROTECTION GREEN M
Vildsvinsbyxa med det mjuka och  
smidiga stickskyddet CONPIERCE®.

Yttermaterial i AIRTECH® och 
Vectran™. Fodrad med CONPIERCE® 
Stabproof och GORE-TEX® Woodland. 
Rek. pris: 4 995 kr

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

Art. nr: 
15-260

Storlek: 
C46-C60 
C150-C156 
D96-D120

Byxa

PROTECTION  
REALTREE® BLAZE M
Vildsvinsbyxa med det mjuka och smidiga 
CONPIERCE® stickskydd.

Yttermaterial i REALTREE® Polyamid 
och Vectran™. Fodrad med CONPIERCE® 
Stabproof och GORE-TEX® Woodland.  
Rek. pris: 4 995 kr

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

Art. nr: 
20-260

Storlek: 
C46-C58

PROTECTION

Herr
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DOG HANDLER

Den ultimata utrustningen för hundföraren.
I vår Dog Handler-serie ligger fokus på att optimera jaktpasset med hunden, vilket genomsyrar  

samtliga detaljer, funktionslösningar och materialval. Här hittar du vår hundförarjacka utvecklad  

i nära samarbete med professionella hundförare.

NY

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 reflex-
ernas utformning och placering och är certifierad enligt EN ISO 
20471:2013. Tillverkad med vårt COVERTEX®-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. Bältet 
säljs separat. Rek. pris: 2 995 kr

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

Art. nr: 
10-400

Storlek: 
S-3XL

Accessoar

DOG HANDLER
Hundförarbälte i hög kvalitet.

Tillverkat med ett smart självlå-
sande spänne. Kombinera gärna 
med Nicco jacka. Rek. pris: 325 kr

Material: 
100% nylon

Art. nr: 
90-130

Storlek: 
One size

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 specialfickor anpassade för både 
höger- och vänsterskyttar. Gjord i ett tyst material.  
Rek. pris: 1 195 kr

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

Art. nr: 
24-194

Storlek: 
XS-5XL

Accessoar

PROTECTION  
SLEEVE M
Lös ärm med stickskydd mot 
vildsvin.

Ett praktiskt tillbehör till vår 
populära hundförarjacka Nicco. 
Utrustad med CONPIERCE® 
skyddar Protection Sleeve mot 
vassa betar. Rek. pris: 1 295 kr

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

Art. nr: 
10-401

Storlek: 
S-3XL

Herr

NY
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VIST LODEN

Jaktklassiker i ny tappning.
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 modernare och en mer klassisk modell.

Herr



37

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 radiofickor 
och framfickor med dragkedja. Jackan går att maskintvätta i  
30 graders ullprogram. Rek. pris: 3 695 kr

Material: 
80% ull 
20% polyester

Art. nr: 
22-155

Storlek: 
C46-C60

Byxa

VIST LODEN M
Jaktbyxa i lätt och tyst lodenmaterial.

Byxan är förstärkt med CORDURA® 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: 2 295 kr

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

Art. nr: 
22-238

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 smar-
ta 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: 3 995 kr

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

Art. nr: 
22-138

Storlek: 
C46-C60

Herr
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TITAN

Tidlös modell i tåliga material.
I vår Titan-serie hittar du bekväma plagg gjorda i AIRTECH® som är ett 

mycket slitstarkt material och fodrade med GORETEX® Woodland för 

vind- och vattentäthet.

Byxa

TITAN CLASSIC GORE-TEX® M
Klassisk jaktbyxa för dig som söker hög komfort och  
flexibilitet.

Kraftig jaktbyxa i AIRTECH® yttertyg med GORETEX® 
Woodland. Stretch baktill, över knäna och i knävecken 
ger rörlighet och komfort. Rymliga benfickor och  
remmar för justering vid benslut. Rek. pris: 3 395 kr

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

Art. nr: 
15-236

Storlek: 
C48-C60 
C150-C154 
D96-D128

Jacka

TITAN CLASSIC GORE-TEX® M
Klassisk, tidlös och enormt slitstark jacka.

Lång och tålig jaktjacka i AIRTECH® yttertyg med GORETEX®  
Woodland. Jackan har stretchpartier för bästa möjliga rörlighet.  
Flera funktionella fickor fram och stor ryggficka med dubbla 
ingångar med dragkedja och lock. Justeringsmöjligheter i midja, 
nedkant och ärmslut. Rek. pris: 4 995 kr

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

Art. nr: 
15-154

Storlek: 
C48-C64 
C68

Accessoar

TITAN CLASSIC GORE-TEX®
Helfodrad huva till Titan Classic jacka. Rek. pris: 645 kr

Art. nr: 
15-002

Storlek: 
One size

Herr
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HELAGS

Klassiska jaktplagg i rymlig passform.
Helags passar dig med höga krav på komfort. Plaggen har mycket rymlig förvaring och flertalet funktionella fickor. 

Vårt eget COVERTEX®-membran håller stället vind- och vattentätt.

Jacka

HELAGS CLASSIC M
Klassiskt jaktplagg med rymlig passform.

Jackan har stora bälgfickor, flertalet värmefickor 
samt dubbla radiofickor. Praktisk jacka med COVER-
TEX®-membran och hög användarvänlighet. Justerbar 
midja och ärmslut. Rek. pris: 1 995 kr

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

Art. nr: 
48-120

Storlek: 
46-66

Byxa

HELAGS CLASSIC M
Klassisk jaktbyxa med god andningsförmåga och hög komfort.

Byxa i kraftigt material med COVERTEX®-membran. Praktiska detaljer 
så som rejäla benfickor med bälg, smarta benremmar för reglering av 
vidd och CORDURA®-förstärkning nertill. Förhöjt bakparti med knappar 
för hängslen och ventilation i sidan. Rek. pris: 1 495 kr

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

Art. nr: 
48-220

Storlek: 
C46-C66 
D96-D128

Herr
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BULL

Jaktklassiker i skinn.
Väst och byxa i kraftigt skinn med god förvaring.  

Klassisk och rymlig modell.

WOLVERINE 

Välsittande plagg,  
passande för en aktiv  
fritid i skog och mark.
Wolverine passar dig med höga krav på passform och  

rörlighet. Plaggen har stretchpartier och god ventilation.

NY

NY

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: 1 195 kr

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

Art. nr: 
16-191 brun 
17-191 grön

Storlek: 
S-3XL

Byxa

WOLVERINE M
Funktionell byxa i lite 
smalare passform.

Stretchpaneler, grenkil 
och förböjda knän ger op-
timal rörlighet. Har flera 
funktionella fickor.  
Rek. pris: 995 kr

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

Art. nr: 
16-230 brun 
17-230 grön

Storlek: 
C46-C58

Väst

BULL LEATHER M
Kraftig väst i skinn.

Västen har förvaringsfickor med dragkedja, samt stor 
ryggficka med öppningar åt båda hållen. Rek. pris: 1 895 kr

Material: 
Yttertyg: 100% skinn 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr: 
19-090

Storlek: 
S-4XL

Byxa

BULL LEATHER M
Skinnbyxa i klassisk stil.

Förvaring i form av snedställda 
framfickor, benfickor samt en 
bakficka med dragkedja. Byxa 
i äkta skinn som levereras i 
rålängd (+10 cm).  
Rek. pris: 2 095 kr

Material: 
Yttertyg: 100% skinn 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr: 
19-215

Storlek: 
C46-C60

Herr
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Accessoar

HAMRA
Keps för både jakt och fritid.

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

Material: 
Yttertyg: 90% polyester 
Yttertyg: 10% polyamid

Art. nr: 
35-640 mörkgrön 
36-640 brun 
37-640 grön

Storlek: 
One size

HAMRA

Funktionellt och bekvämt 
för den aktive jägaren.
Hamra passar dig med höga krav på funktion och passform. 

Plaggen har hög komfort och COVERTEX®-membran som 

täcker upp på särskilt utsatta ställen. Smart design som gör 

sig bra under aktiv jakt.

Jacka

HAMRA M
En jacka med mångsidig funktion för krävande jakt.

Gjord i suverän passform med många användbara fickor.  
COVERTEX®-membran täcker upp på de särskilt utsatta 
områdena: axelparti och ärmar. Finns i tre färger.  
Rek. pris: 1 495 kr

Material: 
Yttertyg: 90% polyester 
Yttertyg: 10% polyamid 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr: 
35-130 mörkgrön 
36-130 brun 
37-130 grön

Storlek: 
C46-C60

Byxa

HAMRA M
Flexibel byxa för maximal komfort.

Passar den aktiva jägaren med krav på bekvämlighet och 
passform. Ventilation både på benets insida och utsida. 
COVERTEX®-membran på framsidan av ben upp till knät 
samt i baken. Finns i tre färger. Rek. pris: 1 295 kr

Material: 
Yttertyg: 90% polyester 
Yttertyg: 10% polyamid 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr: 
35-240 mörkgrön 
36-240 brun 
37-240 grön

Storlek: 
C46-C60

Herr
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Byxa

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

Infällda benfickor och god andnings-
förmåga. Med sitt elastiska material 
blir Elk Stretch en stor tillgång vid 
rörlig jakt. Rek. pris: 1 495 kr

Material: 
Yttertyg: 97% bomull 
Yttertyg: 3% spandex

Art. nr: 
86-225

Storlek: 
C46-C60

Byxa

ELK LEATHER M
En outslitlig klassiker i mollskinn.

Specialjaktbyxa med rymlig pass-
form. Gjord i mollskinn och förstärkt 
med skinn på hela framsidan samt 
baktill. Byxan har förhöjt ryggparti 
med knappar för hängslen och två 
framfickor samt bakficka med drag-
kedja. Rek. pris: 2 195 kr

Material: 
Yttertyg: 100% bomull 
Förstärkning: 100% skinn

Art. nr: 
86-263

Storlek: 
C46-C62 
C148-C156 
D96-D128

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 ned-
till med spännrem ger en god rörlighet. 
Rek. pris: 995 kr

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

Art. nr: 
90-243

Storlek: 
C46-C58

Herr
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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: 895 kr

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

Art. nr: 
90-240 brun 
91-240 sand 
92-240 svart

Storlek 
C46-C58, D100-D116 
C46-C58 
C46-C58

Väst

UMA M
Slitstark väst som håller värmen.

Väst med bra förvaring, radioficka och stora fickor framtill 
med dragkedja. Smidig förstärkningsväst som håller värmen 
när kylan kryper nedåt. Rek. pris: 995 kr

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

Art. nr: 
60-850

Storlek: 
S-3XL

Jacka

UMA M
Funktionell pilejacka med smarta detaljer.

Dubbla radio- och sidfickor. Vindtät och tyst jacka med 
WINDBREAKER®-membran. Rek. pris: 1 495 kr

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

Art. nr: 
60-800

Storlek: 
S-3XL

NY

NY

Herr
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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: 995 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
60-701

Storlek: 
S-3XL

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, särskilt 
passande som förstärkningsplagg 
under skaljacka. Förstärkning i syntet-
mocka på axlar. Rek. pris: 795 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
60-721

Storlek: 
S-3XL

Tröja

ALASKA M
Varm fleece för jakt och fritid.

Funktionell jacka med praktisk bröst-
ficka och bra isolering. Passar som 
jacka i milt klimat, eller som mellan- 
lager vid kallt väder. Rek. pris: 445 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-874

Storlek: 
S-4XL

NY

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: 
96% polyester 
4% spandex

Art. nr: 
60-100 grön 
62-100 grå

Storlek: 
S-3XL

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

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
05-710

Storlek: 
S-4XL

NY

Herr
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Tröja

ÅNN M
Skön och funktionell jakttröja som håller värmen.

Hög krage med dragkedja. Rek. pris: 899 kr

Material: 
70% akryl 
30% ull

Art. nr: 
60-680

Storlek: 
S-4XL

Tröja

POND
Funktionell tunn tröja med v-hals.

Pond sweater är framställd i merinoullblandning, vilket 
innebär att den är mjuk, varm och lätt. Logga på vänster ärm. 
Finns i tre färger och är färgmatchad med Hamra-serien.  
Rek. pris: 699 kr

Material: 
50% merinoull 
50% akryl

Art. nr: 
60-670 grön 
60-671 brun 
60-672 orange

Storlek: 
S-3XL

Tröja

LAKESIDE ZIP M
Fritidströja med hög krage.

Gjord i slitstarkt material med hög komfort. Funktionell och 
mångsidig tröja för en aktiv fritid, med hög krage med drag-
kedja för extra värme. Modellen är längre baktill och tröjan 
har ärmslut med tumgrepp. Finns i två färger. Rek. pris: 599 kr

Material: 
60% bomull 
40% polyester

Art. nr: 
60-610 orange 
60-611 grön

Storlek: 
S-3XL

Tröja

LAKESIDE M
Mångsidig tröja för en aktiv fritid.

Gjord i slitstarkt bomullsmaterial med hög komfort.  
Funktionell tröja i modell som är längre baktill. Ärmslut  
med tumgrepp. Finns i två färger. Rek. pris: 549 kr

Material: 
60% bomull 
40% polyester

Art. nr: 
60-600 orange 
60-601 grön

Storlek: 
S-3XL

Herr



46

Herr



47

Skjorta

ALVAR M
Klassisk, lätt fritidsskjorta i tunn bomullstwill.

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

Material: 
100% bomull

Art. nr: 
05-440

Storlek: 
S-4XL

Material: 
Yttertyg: 100% bomull 
Innerfoder: 100% bomull

Skjorta

PERRY M
Fodrad fritidsskjorta i bomullsflanell.

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

Art. nr: 
05-260

Storlek: 
S-3XL

Skjorta

SHELBY M
Fodrad fritidsskjorta i kraftig bomullstwill.

Tryckknappar i metall. En bröstficka med dragkjedja. 
Bålen är fodrad med luftig bomullsmesh. Ärmar är 
ofodrade. Rek. pris: 695 kr

Material: 
Yttertyg: 100% bomull 
Innerfoder: 100% bomull

Art. nr: 
05-261

Storlek: 
S-3XL

NY

NY

NY
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Skjorta

EDWARD M
Klassisk fritidsskjorta i tunn bomullstwill.

Klassiskt rutmönster. Enkel bröstficka 
utan lock. Rek. pris: 450 kr

Material: 
60% bomull 
40% polyester

Art. nr: 
05-400

Storlek: 
S-3XL Material: 

Yttertyg: 100% bomull 
Innerfoder: 100% bomull

Skjorta

BLAXTON M
Helfodrad fritidsskjorta i bomullsflanell.

Dubbla bröstfickor med lock. Hela skjortan 
är fodrad med ett tunt bomullsfoder.  
Rek. pris: 545 kr

Art. nr: 
05-250

Storlek: 
M-4XL

Skjorta

LANCE M
Stormönstrad fritidsskjorta i  
bomullsflanell.

Button-Down krage. Dubbla bröstfickor 
med lock. Ena fickan med pennhållare. 
Rek. pris: 545 kr

Material: 
100% bomull

Art. nr: 
05-310

Storlek: 
S-5XL

Skjorta

BRIAN M
Fritidsskjorta i bomullsflanell.

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

Material: 
100% bomull

Art. nr: 
05-200

Storlek: 
S-3XL

Skjorta

RAPID M
Fritidsskjorta i klassisk look.

Två bröstfickor med lock. Rek. pris: 450 kr

Material: 
100% bomull

Art. nr: 
00-758

Storlek: 
S-3XL

Skjorta

ERWIN M
Fritidsskjorta med två bröstfickor, 
varav den ena med pennhållare.

Gjord i bomullsflanell. Button-Down 
krage. Dubbla bröstfickor med lock. 
Rek. pris: 450 kr

Material: 
100% bomull

Art. nr: 
05-300

Storlek: 
S-3XL

Herr
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Skjorta

TOR M
Fritidsskjorta med små detaljer i  
manchester på ficka.

Bröstficka med dragkedja. Gjord i  
bomullsflanell. Rek. pris: 545 kr

Material: 
100% bomull

Art. nr: 
05-420

Storlek: 
S-5XL

Skjorta

EMIL M
Fritidsskjorta i bomullsflanell med  
dubbla bröstfickor.

Den ena fickan är försedd med drag- 
kedja för förvaring av värdesaker.  
Rek. pris: 545 kr

Material: 
100% bomull

Art. nr: 
05-230

Storlek: 
S-4XL

Skjorta

SAFARI M
Lätt skjorta med många fickor.

Skjorta i klassisk passform, med ärm- 
slejfar och fyra praktiska bröstfickor.  
Rek. pris: 450 kr

Material: 
65% bomull 
35% polyester

Art. nr: 
00-716

Storlek: 
S-4XL

Skjorta

TOM M
Fritidsskjorta i bomullsflanell med  
manchesterdetaljer.

Dubbla bröstfickor med lock. Manchester- 
detaljer på krage, ficka och manchett.  
Rek. pris: 545 kr

Material: 
100% bomull

Art. nr: 
05-220

Storlek: 
S-4XL

Skjorta

AXEL M
Fritidsskjorta i bomullsflanell med  
detaljer i mollskinn.

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

Material: 
100% bomull

Art. nr: 
05-240

Storlek: 
S-4XL

Skjorta

FINN M
Fritidsskjorta i bomullsflanell.  
Något smalare passform.

Westerninspirerat axelparti. Två bröst-
fickor med lock. Detaljer i manchester på 
krage och manchett. Rek. pris: 545 kr

Material: 
100% bomull

Art. nr: 
05-210

Storlek: 
S-3XL

Herr
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Jacka

HURON M
Poncho i rymlig modell.

Gjord i elastisk och vattentät PU-belagd polyesterväv. 
Ponchon har en fleecefodrad värmeficka samt klaª 
framtill för att skydda vapen och kikarsikte vid regn. 
Rek. pris: 745 kr

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

Art. nr: 
82-451

Storlek: 
M/L 
XL/2XL

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

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: 845 kr

Art. nr: 
82-473

Storlek: 
S-3XL

Camoset

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

WOOD™ Leaf Camo är gjort i ett tyst material och har en juster- 
bar 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: 1 595 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
74-421

Storlek: 
S-3XL

Herr
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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 drag-
kedjor i benen samt COVERTEX®- 
membran för skydd mot vatten och 
vind. Gjord i kamouflagemönster.  
Rek. pris: 3 195 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
55-111

Storlek: 
S-5XL

Jacka

WOOD™ LEAF CAMO
Poncho i extremt kamouflagematerial.

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

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
74-580

Storlek: 
One size

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: 575 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
38-478

Storlek: 
S-3XL

Camoset

REALTREE APS® SNOW M
Smidigt överdragsställ för den vita årstiden.

Tyst och tunt ställ utrustat med förvaringsfickor med lock 
och dragkedja. Jackan har tvåvägskedja fram och byxan 
har dragkedjor i benens sidor. Stället är anpassat för att vara 
kamouflerande i snö. Rek. pris: 1 195 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
78-420

Storlek: 
S-3XL

Herr



Dam
Allt annat än herrplagg i mindre storlek.

Vårt utbud för kvinnliga jägare fortsätter att växa. Att som kvinna hitta funktionella 

jaktkläder med särskilt anpassade storlekar och passformer har länge varit svårt,  

och det vill vi ändra på.
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AXTON

Smidiga och smarta plagg för aktiv jakt. 
Med Axton Lady får du utmärkt rörlighet samtidigt som du är skyddad mot vatten och vind med vårt  

COVERTEX®-membran. Plaggen passar den aktive jägaren och dig med höga krav på funktion och passform.  

Byxa

AXTON W
Tyst och lätt byxa för aktiv jakt.

Allsidig jaktbyxa i tyst yttertyg med COVERTEX®-membran. 
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: 1 495 kr

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

Art. nr: 
12-220

Storlek: 
34-44

Jacka

AXTON W
Allroundjacka för aktiv jakt.

Allsidig jacka i tyst yttertyg med COVERTEX®-membran.  
Ventilation 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: 1 995 kr

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

Art. nr: 
12-120

Storlek: 
34-44

Dam
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ULTRA LIGHT

Superlätt serie för aktiv jakt och fritid.
Med plagg gjorda i ett lätt stretchmaterial är Ultra Light den ultimata serien för rörlig jakt med hög aktivitet.  

Vårt eget COVERTEX®-membran och bra ventilationsmöjligheter gör att du dessutom håller dig torr under hela passet.  

Här hittar du bland annat vår populära anorak.

Jacka

ULTRA LIGHT W
Lätt jaktjacka med stretch i yttertyget.

Jacka i tyst stretchmaterial med COVERTEX®-membran. Rymliga, 
funktionella fickor fram och bak, samt neopren med justerings- 
möjligheter vid ärmavslut. Passar för aktiv jakt. Rek. pris: 1 995 kr

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

Art. nr: 
18-401

Storlek: 
34-44

Byxa

ULTRA LIGHT W
Lätt jaktbyxa med maximal 
rörlighet.

Byxa i tyst stretchmaterial 
med COVERTEX®-membran. 
Stretchpartier i yttertyg, 
grenkil samt förböjda ben 
ger extremt god rörlighet. 
Byxan har benavslut som 
är enkla att justera samt 
ventilation i sidorna.  
Rek. pris: 1 395 kr

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

Art. nr: 
18-411

Storlek: 
34-44

Jacka

ULTRA LIGHT W
Anorak med stretchmaterial och justerar längd.

Anorak i tyst stretchmaterial med COVERTEX®-membran. 
Smart dragkedje-konstruktion som gör anoraken lätt att  
ta på och av. Neopren med justeringsmöjligheter vid ärm- 
avslut. Rek. pris: 1 995 kr

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

Art. nr: 
18-170

Storlek: 
34-44

Dam
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NY

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: 
60-120 grön 
62-120 grå

Storlek: 
34-46

Jacka

TORNE W
Kvalitetsfleece med pileinsida i välsittande passform.

Jackan har förlängt bakstycke och praktiska väl tilltagna 
fickor i sidorna. Rek. pris: 899 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
60-710

Storlek: 
XS-XL

Väst

TORNE W
Smart och varm fleeceväst med många användningsområden.

Västen är figursydd, har en bröstficka och sidfickor med 
dragkedja. Dubbelfleece med pile på insidan. Rek. pris: 599 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
60-730

Storlek: 
XS-XL

Dam
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Byxa

HAMRA W
Flexibel byxa för maximal komfort.

Passar den aktiva jägaren med krav på bekvämlighet och passform. 
Ventilation både på benets insida och utsida. COVERTEX®-membran 
på framsidan av ben upp över knä. Finns i tre färger. Rek. pris: 1 295 kr

Material: 
Yttertyg: 90% polyester 
Yttertyg: 10% polyamid 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr: 
35-420 mörkgrön 
36-420 brun 
37-420 görn

Storlek: 
38-42

HAMRA

Funktionellt och bekvämt för den aktiva jägaren.
Hamra passar dig med höga krav på funktion och passform. Plaggen har hög komfort och COVERTEX®-membran 

som täcker upp på särskilt utsatta ställen. Smart design som gör sig bra under aktiv jakt.

Accessoar

HAMRA
Keps för både jakt och fritid.

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

Material: 
Yttertyg: 90% polyester 
Yttertyg: 10% polyamid

Art. nr: 
35-640 mörkgrön 
36-640 brun 
37-640 grön

Storlek: 
One size

Jacka

HAMRA W
En lång jacka med mångsidig funktion.

Jackan har många användbara fickor och COVER-
TEX®-membran som täcker upp på de särskilt utsatta 
områdena: axelparti och ärmar. Suverän passform. 
Finns i tre färger. Rek. pris: 1 495 kr

Material: 
Yttertyg: 90% polyester 
Yttertyg: 10% polyamid 
Membran: 100% polyuretan 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr: 
35-320 mörkgrön 
36-320 brun 
37-320 grön 

Storlek: 
38-42

Dam
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MELVIN

Bekväma plagg som skyddar i tu§t väder.
Hög komfort i lätta och flexibla plagg. Melvin Lady är tillverkat i GORE-TEX® Paclite och har sparsamt med 

fickor och andra detaljer för att hålla nere vikten. Serien passar för aktiv jakt och skyddar vid hård väderlek. 

Fodrade med mesh och förstärkta på särskilt utsatta ställen för att utstå slitage.

Byxa

MELVIN GORE-TEX® W
Tysta, lätta byxor i grönt med utmärkt rörlighet.

Foder i mesh för hög komfort och aktiv jakt med mycket  
rörelse. CORDURA®-förstärkningar på utsatta delar och för-
höjd midja bak med knappar för hängslen. Rek. pris: 2 895 kr

Material: 
Yttertyg: 100% polyester 
Förstärkning: 100% nylon 
Membran: 100% PTFE 
Innerfoder: 100% polyester

Art. nr: 
51-224 L

Storlek: 
34-44

Jacka

MELVIN GORE-TEX® W
Flexibel jacka för tu�t väder.

Foder i mesh för hög komfort och aktiv jakt med mycket 
rörelse. Tyst och lätt jacka i grönt med svarta detaljer.  
Funktionella fickor och justerbara ärmslut för bättre  
passform. Rek. pris: 4 195 kr

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

Art. nr: 
51-149 L

Storlek: 
36-44

Dam
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DOG HANDLER/PROTECTION

Den ultimata utrustningen för hundföraren.
Här ligger fokus på användarvänlighet under jaktpasset med hunden, vilket genomsyrar plaggens detaljer, 

funktionslösningar och materialval.

Dam
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Accessoar

DOG HANDLER
Hundförarbälte i hög kvalitet.

Tillverkat med ett smart självlåsande 
spänne. Kombinera gärna med Nicco 
jacka. Rek. pris: 325 kr

Material: 
100% nylon

Art. nr: 
90-130

Storlek: 
One size

NY

Accessoar

PROTECTION SLEEVE W
Lös ärm med stickskydd mot vildsvin.

Ett praktiskt tillbehör till vår populära hundförarjacka 
Nicco. Utrustad med CONPIERCE® skyddar Protection 
Sleeve mot vassa betar. Rek. pris: 1 295 kr

Material: 
Yttertyg: 80% polyester 
Yttertyg: 20% polyuretan

Art. nr: 
10-411

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 certifierad enligt EN ISO 20471:2013 
Tillverkad med vårt COVERTEX®-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. Bältet säljs separat.  
Rek. pris: 2 995 kr

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

Art. nr: 
10-410

Storlek: 
S-XL

Byxa

PROTECTION GREEN W
Vildsvinsbyxa med det mjuka och smidiga  
CONPIERCE® stickskydd.

Yttermaterial i AIRTECH® och Vectran™. Fodrad 
med CONPIERCE® Stabproof och GORE-TEX®  
Woodland. Rek. pris: 4 995 kr

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

Art. nr: 
15-264

Storlek: 
36-46

Dam
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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: 895 kr

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

Art. nr: 
90-246 brun 
91-246 sand 
92-246 svart

Storlek: 
34-46

NY

NY

Skjorta

EDWINA W
Klassisk fritidsskjorta i tunn bomullstwill.

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

Material: 
60% bomull 
40% polyester

Art. nr: 
05-410

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

Material: 
100% bomull

Art. nr: 
05-450

Storlek: 
34-44

NY

Dam
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Väst

TERRA LIGHT W
Tunn och lätt förstärkningsväst.

Håller värmen bra och tar liten plats i ryggsäcken. Västen är 
vändbar med orange insida. Förvaring i form av radioficka samt 
sidfickor med dragkedkedja. Rek. pris: 895 kr

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

Art. nr: 
30-410

Storlek: 
S-L

WOLVERINE

Välsittande plagg, passande för 
en aktiv fritid i skog och mark.
Wolverine passar dig med höga krav på passform och rörlighet. Plaggen 

har stretchpartier och god ventilation.

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: 1 195 kr

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

Art. nr: 
16-292

Storlek: 
XS-XL

Byxa

WOLVERINE W
Lätt byxa med god rörlighet.

Elastiskt material på baken, grenen och knäna gör Wolverine 
extra passande för rörlig jakt och fritid. Infällda benfickor och 
ett material som andas. Rek. pris: 995 kr

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

Art. nr: 
16-231

Storlek: 
34-46

NY

NY

Dam



Junior
Kollektionen för unga jaktentusiaster.

I svensk jakttradition spelar det sociala umgänget en stor roll. Umgänget sträcker sig över 

generationsgränser och vi på Swedteam erbjuder därför en särskild juniorkollektion.  

Kläderna håller givetvis samma höga kvalitet som våra andra kollektioner.
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Jacka

TRAPPER JUNIOR
Tålig funktionsjacka med kamouflagemönster.

Detaljer i REALTREE AP® Blaze för ökad synbarhet samt  
COVERTEX®-membran för skydd mot vatten och vind.  
Ärmavslut med dragkedja och praktisk ärmmudd med  
tumgrepp. Jackan har flera rymliga fickor. Avtagbar  
huva ingår. Rek. pris: 1 175 kr

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

Art. nr: 
17-104

Storlek: 
120-170

Byxa

TRAPPER JUNIOR
Jaktbyxa med smarta detaljer.

Byxan har COVERTEX®-membran, justerbara benslut 
och flera funktionella fickor. Rek. pris: 925 kr

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

Art. nr: 
17-218

Storlek: 
120-170

Accessoar

TRAPPER JUNIOR
Funktionell keps som matchar Trapper jacka och byxa.

Kamouflagemönstrad med detaljer i REALTREE AP® Blaze 
för extra synbarhet. Rek. pris: 185 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
17-642

Storlek: 
One size

Junior



Accessoarer
Utrustningen som gör det lilla extra.

Varmt, rörligt, synbart eller kamouflerande – hur vill du ha dina accessoarer? Här hittar du 

ett brett utbud, såväl för dig med krav på funktion som för dig på jakt efter den rätta stilen.
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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: 699 kr

Material: 
95% bambu 
5% elastan

Art. nr: 
70-800

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: 795 kr

Material: 
50% ull 
50% polyester

Art. nr: 
46-444

Storlek: 
S-3XL

Accessoarer
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T-shirt

REALTREE X-TRA® M
Långärmad t-shirt i funktionsmaterial.

Teknisk t-shirt i kamouflagemönster med bra 
andningsförmåga och god fukttransport.  
Lämplig under membranplagg. Rek. pris: 395 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-984

Storlek: 
S-3XL

T-shirt

REALTREE AP® BLACK M
Snabbtorkande t-shirt i funktionsmaterial.

Lätt och snabbtorkande t-shirt i svart  
kamouflagemönster. Rek. pris: 375 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
06-200

Storlek: 
S-3XL

Accessoarer
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Accessoar

HUNTER
Funktionsstrumpa för jakt 
och aktiv fritid.

Hög kvalitet och bra pass-
form. Tvåpack. Rek. pris: 225 kr

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

Art. nr: 
70-100

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

Accessoar

FUNCTION
Kombinerad yttersocka och inner-
strumpa med maximal komfort.

Bra passform. Innersstrumpa i 
COOLMAX® för bra fukttransport 
och hög komfort. Tvåpack.  
Rek. pris: 225 kr

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

Art. nr: 
70-200

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

Accessoar

HAMRA
Keps för både jakt och fritid.

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

Material: 
Yttertyg: 90% polyester 
Yttertyg: 10% polyamid

Art. nr: 
35-640 mörkgrön 
36-640 brun 
37-640 grön

Storlek: 
One size

Accessoar

AP BLAZE
Keps med maximal synbarhet.

Justerbar baktill för bättre passform. Keps för dig som verk-
ligen vill synas, gjord helt i REALTREE® orange kamouflage. 
Rek. pris: 175 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
60-639

Storlek: 
One size

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: 185 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
17-638

Storlek: 
One size

Accessoar

CAP REALTREE X-TRA® BLAZE
Tvåfärgad keps med kort skärm.

Justerbar baktill för bättre passform. Lätt och smidig keps 
i microtyg. Kamouflagemönstrad med detaljer i orange 
signalfärg för extra synbarhet. Rek. pris: 185 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
17-643

Storlek: 
One size

Accessoarer



68

NY

NY

NY

Accessoar

DOG HANDLER CAP
Synlig keps för hundföraren.

Justerbar med kardborre i nacken.  
Rek. pris: 260 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
80-230

Storlek: 
One size

Accessoar

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

Justerbar med kardborre i nacken. Rek. pris: 260 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
23-639

Storlek: 
One size

Accessoar

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

Tillverkad i signalfärg för extra synbarhet. Justerbar med 
kardborre i nacken. Rek. pris: 260 kr

Material: 
100% bomull

Art. nr: 
80-110

Storlek: 
One size

Accessoar

FIRE CAP
Keps i det unika neonkamouflaget 
DESOLVE® Fire™.

Justerbar med kardborre i nacken.  
Rek. pris: 260 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
24-639

Storlek: 
One size

Accessoar

SPORTCAP BLAZE
Sportig keps för dig som vill synas.

Kepsen har kardborretamp baktill för 
justering av passformen. Rek. pris: 265 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-671

Storlek: 
One size

Accessoar

SPORTCAP SPOON
Keps för alla tillfällen.

Tillverkad i naturtroget PU-läder. 
Rek. pris: 265 kr

Material: 
100% PU-läder

Art. nr: 
00-692

Storlek: 
One size

Accessoarer
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Accessoar

SIGNAL GORE-TEX® HAT
Lätt regnhatt med GORE-TEX®-foder.

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

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

Art. nr: 
00-697

Storlek: 
56-62

Accessoar

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

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

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

Art. nr: 
00-644

Storlek: 
M-XL

Accessoar

KNITTED
Stickad mössa i flera färger.

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

Material: 
100% akryl

Art. nr: 
00-652 orange 
00-653 grön 
00-655 vit

Storlek: 
One size

Accessoar

REALTREE AP HD® SNOW
Varm mössa med kamouflagemönster

Kraftig och varm mössa med öronlappar. Spänne under  
hakan. Syntetpäls på insidan ger extra värme. Rek. pris: 425 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-682

Storlek: 
M-XL

Accessoar

SWEDTEAM®
Stickad mössa för dig som vill synas.

Stor SWEDTEAM®-logo framtill. Vändbar mössa med insida 
i orange för extra synbarhet. Passar till såväl jakt som fritid. 
Rek. pris: 225 kr

Material: 
100% akryl

Art. nr: 
80-300

Storlek: 
One size

Accessoarer
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Accessoar

VEIL NECK GAITER
Mångsidig halsduk i DESOLVE® Veil.

Kan även användas som mössa eller mask. Gjord i unikt 
kamouflagemönster från DESOLVE®. Rek. pris: 195 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
23-678

Storlek: 
One size

Accessoar

VEIL HOOD
Heltäckande huva i DESOLVE® Veil.

Huva som täcker hela ansiktet, passande för alla typer av 
jakt där du inte vill synas. Gjord i ett tyst material med unikt 
mönster från Desolve®. Rek. pris: 260 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
23-649

Storlek: 
One size

Accessoar

ZERO NECK GAITER
Mångsidig halsduk för jakt under nollan.

Utförande i DESOLVE® Zero. Kan även användas 
som mössa eller mask. Rek. pris: 195 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
25-678

Storlek: 
One size

Accessoar

ZERO HOOD
Heltäckande huva för vinterjakten.

Utförande i DESOLVE® Zero. Döljer hela ansiktet. Rek. pris: 260 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
25-649

Storlek: 
One size

Accessoar

FIRE NECK GAITER
Mångsidig halsduk i DESOLVE® Fire™.

Kan också användas som mössa eller mask. Rek. pris: 195 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
24-678

Storlek: 
One size

NYNY

NY

NY

NY

Accessoar

MULTIFUNCTIONAL
Funktionell tube i tre färger.

Scarf med många användningsområden, som skyddar mot 
både vind, kyla, sol och damm. Gjord i 100 % high-tech polyes-
ter mikrofiber. Säljs i trepack, med olika färger som passar  
i olika omgivningar och syns olika bra. Rek. pris: 195 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-678

Storlek: 
One size

Accessoarer
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Accessoar

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

Gjord i vitt kamouflagemönster. Rek. pris: 245 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
78-649

Storlek: 
One size

Accessoar

EUROCAMO
Kepsen som håller myggen borta.

Justerbar baktill för bättre passform. Nät runtom håller 
flugor, knott och mygg utanför. Rek. pris: 225 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
38-648

Storlek: 
One size

Accessoar

HW GREEN
Lätt huva i kamouflagemönster.

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

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-648

Storlek: 
One size

Accessoar

LEAF CAMO WOOD™
Huva gjord i lövkamouflage.

Dragsko för bra passform.  
Rek. pris: 265 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
74-647

Storlek: 
One size

Accessoar

LEAF CAMO WOOD™
Mask i lövkamouflage för att smälta in.

Kardborrejustering bak för bättre pass-
form. Rek. pris: 195 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
74-649

Storlek: 
One size

Accessoarer
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Accessoar

VEIL
Kraftiga hängslen i kamou- 
flagemönster med stroppfästen 
i läder.

Gjort i nya kamouflaget  
DESOLVE® Veil. 50 mm breda. 
Rek. pris: 345 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-915

Storlek: 
One size

Accessoar

CLIP
Kraftiga hängslen med clip-
spännen i metall.

Extra plastbeläggning på 
insidan av clipsen för att inte 
förstöra tyget på byxorna. 
Justerbar längd. 50 mm breda. 
Rek. pris: 345 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-914

Storlek: 
One size

Accessoar

LEATHER STRAP
Kraftiga hängslen med stropp-
fästen i läder.

Två läderstroppar framtill och 
en baktill. Justerbar längd.  
50 mm breda. Rek. pris: 345 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-912

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: 345 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-909

Storlek: 
One size

Accessoar

STRETCH
Stretchbälte i tre färger.

Smidigt bälte med ett unikt och innovativt material 
i spännet, som gör det både tyst och slitstarkt.  
Rek. pris: 375 kr

Material: 
100% nylon

Art. nr: 
90-100 svart 
90-110 grön 
90-120 orange

Storlek: 
One size

Accessoar

DOG HANDLER
Hundförarbälte i hög kvalitet.

Tillverkat med ett smart självlåsande spänne. Kombinera 
gärna med Nicco jacka. Rek. pris: 325 kr

Material: 
100% nylon

Art. nr: 
90-130

Storlek: 
One size

Accessoar

LEATHER
Klassisk livrem i skinn.

Spänne i metall. 40 mm bred. Rek. pris: 375 kr

Material: 
100% skinn

Art. nr: 
00-558

Storlek: 
S-2XL

NY

Accessoarer
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Ryggsäck

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

Utrustad med flera användbara funktioner, som vapen-
hållare och integrerat regnskydd. Flexibel ryggsäck med 
justerbart bärsystem, öppningsbar front, expanderbara 
ytterfickor och justerbart lock. Rek. pris: 3 795 kr

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

Art. nr: 
23-800

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: 1 495 kr

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

Art. nr: 
23-900

Storlek: 
One size

Accessoar

GAITERS
Vattentäta damasker med bra passform.

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

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-496

Storlek: 
L-XL

NY

NY

Accessoarer



74

Ryggsäck

HIKER CAMO
Bekväm stolryggsäck med kamou- 
flagemönster.

Vattenskyddad ryggsäck med utsida  
tillverkad i tyst kamouflagetyg. Extra  
gevärsskydd i fibermaterial. SWEDTEAM® 
Air Flex System gör att ryggpartiet får en 
ventilerande funktion. Säcken har termos- 
ficka på insidan och vattentät botten.  
Sitthöjd 57 cm. Volym ca 38 liter.  
Next GI Rek. pris: 1 095 kr Veil Rek. pris: 1 295 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-582 Next G1 
23-582 Veil

Storlek: 
One size

Ryggsäck

BACKBONE CAMO
Vattenskyddad kamouflageryggsäck 
med smart vapenförvaring.

Finns både i SWEDTEAM® MollTec™ 
och i kamouflagemönster. Har flera 
förvaringsfickor, så som en special- 
designad vapenförvaring samt  
nätfickor för småsaker. Rymmer ca 
46 liter, varav vapenfickan rymmer  
ca 9 liter. Rek. pris: 1 795 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-598 Camo 
00-576 MollTec™

Storlek: 
One size

Ryggsäck

HIKER MOLLTEC™
Bekväm stolryggsäck för jakt och andra 
utomhusaktiviteter.

Vattenskyddad ryggsäck med utsida till-
verkad i SWEDTEAM® MollTec™, och extra 
gevärsskydd i fibermaterial. SWEDTEAM® 
Air Flex System gör att ryggpartiet får  
en ventilerande funktion. Säcken har  
termosficka på insidan och vattentät  
botten. Sitthöjd 57 cm. Volym ca 38 liter. 
Rek. pris: 1 195 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-572

Storlek: 
One size

Ryggsäck

CLASSIC MOLLTEC™
Klassisk stolryggsäck för jakt och fritid.

Vattenskyddad säck med utsida i SWED-
TEAM® MollTec™, passande i skog och 
mark. Extra gevärsskydd i fibermaterial. 
Säck och stol kan separeras. Säteshöjd  
47 cm. Rymmer ca 36 liter. Rek. pris: 925 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-574

Storlek: 
One size

Ryggsäck

SOFT ROLLTOP
Lättviksryggsäck med smart stängning 
av locket.

Tyst och flexibel ryggsäck i vattentät 
SWEDTEAM® MollTec™. Roll Top för 
justerbar packvolym. Löstagbar  
fågelsäck medföljer. Vikt 1,65 kg.  
Volym 34-46 liter. Rek. pris: 1 295 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-600

Storlek: 
One size

Accessoar

SNURREBOCKEN
Stolsits med snurrfunktion.

Roterande sits som passar till de flesta 
ryggsäcksstolar. Kudde i värmeisole-
rande material. Rek. pris: 795 kr

Art. nr: 
00-570

Storlek: 
One size

NY

Accessoarer
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Accessoar

GREEN
Mångsidig midjeväska i SWEDTEAM® MollTec™. 
Vadderat specialfack med dragsko för vattenflaska. 
Passande för dig som tycker att ryggsäcken blir lite 
för mycket. Rek. pris: 495 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-589

Storlek: 
One size

Accessoar

CAMO
Mångsidig midjeväska i tyst kamouflagematerial. 
Vadderat specialfack med dragsko för vattenflaska. 
Passande för dig som tycker att ryggsäcken blir lite för 
mycket. Next GI Rek. pris: 575 kr Veil Rek. pris: 595 kr

Material: 
100% polyester 
100% polyester DESOLVE® Veil

Art. nr: 
00-587 Next GI 
23-587 Veil

Storlek: 
One size

Väska

WP 95L
Kamouflagemönstrad i kraftigt ma-
terial med flera smarta fickor. Väskan 
är vattentät och har förstärkt botten 
för extra hållbarhet. Anpassad till dina 
jaktbehov. Rek. pris: 995 kr

Material: 
100% polyamid

Art. nr: 
00-150

Storlek: 
95L

Väska

WP HUNTING STORAGE
Kamouflerande väska i ett kraftigt och 
slitstarkt material. Skiljeväggar inuti 
ger smartare förvaring. Väskan har 
flertalet praktiska fickor i neopren för 
GPS, antenner och batterier. Utsida i 
vattentätt material. Rek. pris: 1 195 kr

Material: 
100% polyamid

Art. nr: 
00-151

Storlek: 
75L

Väska

WP MULTI PURPOSE
Vattentät i kraftigt material, med 
förstärkt botten för extra hållbarhet. 
Rek. pris: 275 kr

Material: 
100% polyamid

Art. nr: 
00-152

Storlek: 
4L

Ryggsäck

TRACKER  
MOLLTEC™
Lätt och flexibel ryggsäck  
med många användnings- 
områden.

Liten och lätt ryggsäck med  
axelband i tunn mesh. Vadderad 
ryggplatta för extra stabilitet. 
Utsida i det vattentäta materi-
alet SWEDTEAM® MollTec™. 
Rymmer 5 liter. Rek. pris: 595 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
00-586

Storlek: 
One size

Ryggsäck

TRACKER CAMO
Lätt kamouflageryggsäck med 
inbyggt vätskesystem.

Liten och lätt ryggsäck med 
axelband i tunn mesh. Vadde-
rad ryggplatta för extra sta-
bilitet. Komplett med 1,5 liter 
vattenbehållare. Volym säck  
5 liter. Rek. pris: 735 kr

Material: 
100% polyester 

Art. nr: 
00-580

Storlek: 
One size

NY

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

Accessoar

GRIP VEIL M
Lätt och fodrad handske i DESOLVE® Veil.

Grip Veil 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: 395 kr

Art. nr: 
23-200

Storlek: 
M-2XL

Accessoar

GRIP FIRE M
Lätt och fodrad handske i DESOLVE® Fire™.

Grip Fire 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: 395 kr

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

Art. nr: 
24-200

Storlek: 
M-2XL

Accessoar

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

Tunn handske med fingrar med ”smart 
touch” för telefonanvändning. Passande 
för all jakt där du behöver bra grepp och 
känsla. Rek. pris: 345 kr

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

Art. nr: 
23-619

Storlek: 
M-2XL

Accessoar

GRAB FIRE M
Tunn och ofodrad handske med bra grepp 
och mönster i DESOLVE® Fire™.

Tunn handske med fingrar med ”smart 
touch” för telefonanvändning. Passande 
för all jakt där du behöver bra grepp och 
känsla. Rek. pris: 345 kr

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

Art. nr: 
24-619

Storlek: 
M-2XL

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: 
23-700

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: 
100% polyester

Art. nr: 
00-619

Storlek: 
M-2XL

NY

NY

NY

NY

NY

Accessoarer
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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: 395 kr

Material: 
Innerfoder: 
100% ull

Art. nr: 
08-200

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: 395 kr

Material: 
Innerfoder: 100% ull

Art. nr: 
08-100

Storlek: 
M-2XL

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: 
Innerfoder: 
100% ull

Art. nr: 
08-300

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 hän-
derna ordentligt varma. Regleras med 
en huva som antingen dras över fing-
rarna eller fästs bakåt med en magnet. 
Rek. pris: 495 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
30-636

Storlek: 
S-2XL

Accessoar

GRIP GREEN W
Vattentät jakthandske med tunt foder 
och bra grepp.

Lätt och smidig handske. Ullfoder för 
extra värme. Innerhand i PU ger bra 
grepp. Rek. pris: 395 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
08-400

Storlek: 
S-L

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. Extra- 
förstärkt grepp med skjutfingret till- 
verkat i tyst och smidigt stretchmaterial. 
Rek. pris: 495 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
30-620

Storlek: 
S-2XL

Accessoarer
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Accessoar

FLEECE HOOD M
Kombinerad finger- och värmevante i 
fleece.

Förstärkt med detaljer i syntetläder 
och fodrad med Thinsulate™. Hand-
sken 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% polyester

Art. nr: 
00-642

Storlek: 
S-XL

Accessoar

REALTREE AP® SNOW 
DRY M
Varm vinterhandske i snökamouflage.

Vind- och vattentät med extraförstärkt 
grepp. Tyst handske för riktigt kalla 
dagar, med smarta detaljer så som 
skjutfinger tillverkat i ett tyst och smi-
digt stretchmaterial. Rek. pris: 445 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
78-620

Storlek: 
M-XL

Accessoar

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

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

Material: 
100% akryl

Art. nr: 
00-608

Storlek: 
M-XL

Accessoar

REALTREE AP® SNOW 
THINSULATE™ M
Kombinerad finger- och värmevante i 
snökamouflage.

Passar dig som vill ha en tunn och smi-
dig handske för att kunna skjuta, men 
som däremellan vill hålla händerna 
ordentligt varma. Regleras med en huva 
som antingen dras över fingrarna eller 
dras bakåt med magnet. På ovansidan 
finns också en liten ficka för värmepåse. 
Rek. pris: 445 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
78-636

Storlek: 
S-XL

Accessoar

CAMO M
Varm handske i kamouflagemönster.

Tillverkad i lätt och flexibelt micro-mesh. 
Fodrad med Thinsulate™ för extra värme 
och med HIPORA®-membran för att hålla 
tätt mot vatten och vind. Handsken har 
extraförstärkt grepp och skjutfinger 
tillverkat i tyst och smidigt stretch- 
material. Rek. pris: 495 kr

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

Art. nr: 
62-620

Storlek: 
S-XL

Accessoar

WOOD™ LEAF CAMO M
Lövtäckt ovansida och bra grepp.

Kamouflerande handske med elastisk 
mudd vid handleden. Extra förstärkt i 
greppet. Rek. pris: 345 kr

Material: 
100% polyester

Art. nr: 
74-632

Storlek: 
M-L

Accessoarer
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INFORMATION

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

GORE-TEX®

Produkter med GORE-TEX®-material kombinerar 

varaktigt vatten- och vindskydd med optimal 

andningsförmåga, tåliga produkter som erbjuder 

bästa möjliga skydd och komfort.

VECTRAN™

Extrem slitstark fiber som används som skydd på 

plaggens mest utsatta delar. 

NEXT G1®

Beprövat mönster från amerikanska Next särskilt 

utvecklat för natur i höstskrud.

CORDURA®

Slitstark väv som används primärt som förstärk-

ningsyta på utsatta ytor samt fickor. 

KEVLAR®

Extremt slitstark fiber, hela fem gånger starkare än 

stål. Används främst på utsatta ytor. 

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.

TWARON®

Skyddande väv som läggs bakom yttertyget för  

att skydda mot t.ex. vassa betar. Hela 20 % starkare 

än KEVLAR®.

WINDBREAKER®

Membran utvecklat av GORE som ger fullständig 

vindtäthet och utmärkt andningsförmåga.

HIPORA®

Ett vind- och vattentätt material med hög andnings- 

förmåga. Används i våra DRY-handskar.

MOLLTEC™

Swedteamutvecklat material som är lätt, smidigt och 

tyst. Materialet är framtaget speciellt för ryggsäckar. 

THINSULATE®

Värmande isolering med god andningsfunktion för 

plagg och skor. Utvecklat av 3M™.

REALTREE®

Pionjärer inom maskering/kamouflage som  

erbjuder lösningar för alla typer av jakt, miljöer  

och årstider.

COVERTEX®

Vårt egenutvecklade membran med högpresterande 

egenskaper gällande vind- och vattenskydd samt 

god andningsförmåga. 

CONPIERCE®

Vår egenutvecklade skyddsväv för vildsvinsbyxor. 

Säkerställer att betar eller andra vassa förmäl inte 

tränger igenom. 

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.

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.

AIRTECH®

Svenskutvecklat yttertyg med utmärkt vind- 

och vattenavvisande förmåga.

YKK®

Plagget är försett med YKK dragkedjor.

PRIMALOFT®

Högteknologisk fiber för isolation av olika typer 

av plagg. Låg vikt och hög isolationsförmåga.  

Bra andningsegenskaper.

DESOLVE® ZERO

Unikt kamouflagemönster med hög kontrast, 

utformat med djurens syn i fokus. Designat för 

jakt i helt eller delvis snötäckta områden.

Information
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Råd om handskvård. 

Har du handskar med ventilerande material som GORE-TEX® 

eller liknande ska du undvika impregnering med silikon.  

Det täpper igen porerna så att andningsförmågan försämras.

Torka handskarna i rumstemperatur, undvik öppen eld,  

element och torkskåp. Inte bara läder blir sämre av att  

torkas i värme, även konstmaterial kan försämras.

Vänd inte fodrade handskar ut och in. Foder, isolering och 

membran kan vara svåra att få på plats igen.

Alla handskar som har skjutfinger i tunt stretchtyg är 

avsedda som funktionella handskar för jakt och fritid och 

absolut inte som arbetshandskar.

INFORMATION

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

väderförhållanden.

100 % BOMULL

Hög komfort och mjuk känsla.

EXTRA SLITSTARK

Plagget är utvecklat för hårt slitage. 

 VATTENTÄT

Plagget är vattentätt. 

SKINN

Plagget är tillverkad i skinn. 

AVTAGBAR HUVA

Huvan går att ta av och på efter behov. 

 FLERA FICKOR

Plagget har flera funktionella fickor. 

HÖG SYNBARHET

Plagget syns extra bra.

Information
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INFORMATION

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 använder sköljmedel vid tvätt av plaggen – det är dels bättre för plaggets funktion, 

men också för miljön.

PLAGG MED MEMBRAN  

(GORE-TEX®, COVERTEX® ETC.)

För att bibehålla membranets funktion  

behöver du tvätta dina plagg regelbundet. 

Följ då tvättinstruktionerna för plaggen noga. 

Här är det särskilt viktigt att inte använda 

sköljmedel, eftersom det tätar igen porerna i 

plagget. Stäng igen blixtlås, lossa elastiska 

snoddar och fäst alla kardborrar innan tvätt.

Hos plagg med membran är tygets utsida 

impregnerat med ett vattenavvisande medel 

som bryts ned vid användning. Med regelbun-

den tvätt och impregnering av plagget får du 

ett maximalt utbyte av ditt tekniska plagg.

FLEECE

Vid tvätt av fleece är rekommendationen att 

tvätta plagget med avigsidan ut för att hålla 

det fint så länge som möjligt. Följ plaggets 

tvättinstruktioner.

BAMBU

Bambu är naturligt antibakteriellt och doft-

hämmande och behöver därför inte tvättas 

efter varje användning, utan kan gärna  

användas 2-3 gånger innan tvätt. Däremot 

bör man vädra plaggen efter varje använd-

ning. Plaggen kan inte torkas i torktumlare. 

Följ plaggets tvättinstruktioner.

ULL

För tvätt av ull finns särskilda tvättmedel 

som lämpar sig särskilt bra och som ökar 

plaggets livslängd. Följ tvättinstruktionerna 

och handtvätta plagg som inte är märkt med 

Superwash eller tvättmaskin. Ullfiber är 

smutsavvisande och plaggen kan med fördel 

användas 3-4 gånger innan de tvättas, men 

det är då viktigt att man vädrar plagget efter 

användning.

BOMULL

Bomullsplagg är tvättåliga och slitstarka. 

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 yttertyg och foder i 

våra plagg.

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 elastrantrådarna 

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 namnet  

nylon som är handelsnamnet för polyamid. 

Det är ett elastiskt, slitstarkt och snabb- 

torkande material som inte skrynklar.  

Kan ej torktumlas och bör inte torkas i  

direkt solljus.

SKINN

Skinn är ett slittåligt och formbart material 

som vid rätt hantering bara blir vackrare med 

tiden. Minst en gång om året bör dina skinn- 

produkter 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 skinn-

fett, 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 centrifugering.

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 temperatur. 

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 innan plagget 

läggs i. Blötlägg ej och låt ej plagget ligga  

i vatten, kulörta plagg kan då lätt få färg- 

skador. 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 kem- 

tvättas. De olika bokstäverna är information 

till tvättinrättningen.

Överkryssad symbol betyder ej kemtvätt.

TACK.

Stort tack till våra exklusiva partners: 

Landrover, Meindl, Lafayette och Sauer.

Information
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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

Storlekstabell
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