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A new generation
Ett nytt år, en ny tid, en ny generation! Stora ord när vi nu inleder  
jaktåret 22/23 där vi ser fram emot många fantastiska upplevelser  
i skog och mark. Trots de senaste årens utmaningar har vi på  
Swedteam inte dragit ner på takten eller kompromissat med  
vårt motto – Setting new standards.

Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete och vår strävan att alltid bli bättre utan kompro-

misser. Det jobbet blir dessutom ännu roligare när vi som nu fått hälsa många nya 

jägare välkomna i gemenskapen. Vårt mål är att vi ska bidra till att göra naturupp- 

levelsen större och din jakt mer bekväm med våra kläder och accessoarer.

Som alltid när vi presenterar det nya årets jaktkollektion innehåller den många  

spännande nyheter. Inför jaktåret 22/23 har vi en ny generation av serien Titan. 

Med ny skärning, uppdaterade material och funktioner i laminerad NEONORDIC® 200. 

Titan är vår verkliga toppserie och en slitstark jaktkamrat du har med dig länge.  

Väljer du DESOLVE® Veil RE-ECO™ är ditt ställ dessutom producerat av 100 %  

återvunnen polyester.

Vår vana trogen lanserar vi i år också ett helt nytt material för växlande jaktväder.  

Theremore® THERMAL BOOSTER är nästa generation av smart isolering som anpassar  

sig efter vädret. När temperaturen sjunker ökar isoleringsförmågan i fodret.  

Theremore® THERMAL BOOSTER hittar du i vår populära Crest Thermo som kommer  

i en uppdaterad version.

För nästa generation jägare utökar vi i år vår juniorkollektion med en ny modell i  

vår populära Lynx-familj. Ett vindtätt ställ tillverkad utan membran för att erbjuda 

maximal andning, låg vikt och extra rörlighet för alla små med extra mycket myror  

i brallan. Jaktupplevelsen blir så mycket större för både liten och stor med bekväma 

kläder på framtidens jägare.

Men det är inte bara nyheter som fyller vår kollektion. Protect anorak och vwäst fick ett 

fantastiskt mottagande när vi lanserade dem och har blivit hundförarnas nya favoriter. 

Vi fortsätter också vårt täta samarbete med DESOLVE® och i vår storsäljande serie Ridge 

finns det många godbitar att välja på oavsett om du vill synas extra mycket eller inte 

alls. Så för att summera finns det mycket spännande att läsa mer om här i vår katalog.

När jag nu tar över efter min far vill jag också önska både gamla och nya medlemmar  

i Swedteam familjen varmt välkomna, till naturen, jakten och vår gemenskap. Det  

finns många äventyr runt hörnet, Bjud med oss på din jakt genom att tagga Swedteam  

i sociala medier så att vi får en chans att uppleva dem tillsammans med er.

Robin Segerqvist 

Ägare och VD



Titan

Välkommen att ta del av vår nya Swedteam 

ikon: Titan Pro M. En pånyttfödelse av ett 

framgångsrikt koncept sedan många år  

tillbaka.

Titan Pro är en av de mest avancerade plagg 

vi någonsin tillverkat. Sökandet efter rätta 

mixen av komfort, starka tyger och smarta 

detaljer är över.

Titan Pro är så nära perfekt man kan komma.

Plaggen har en åtsittande passform med in- 

fällda fickor för att skapa så mycket rörlighet 

för dig som möjligt. Välj mellan Titan i helgrönt 

stretchtyg, eller vår Desolve Camouflage med 

återvunnen polyester.

Du hittar all information på sid 17.

Crest Booster
Crest är en del av vår kollektion sedan 2018.  

Vi har jobbat med en Light- och en Thermovariant.

Nu, 2022, är det dags att presentera den nya  

varianten av Thermo. 

Crest THERMAL BOOSTER. Stoppad med en  

revolutionerande fiber från den italienska till- 

verkaren Thermore.

Thermal BOOSTER-fyllningen blir varmare när 

yttertemperaturen sjunker.

Läs mer om denna teknologi på sidan 10.

Highlights 
in 2022
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Swedteam

Dela med dig
Dela med dig av dina jakt-och naturupplevelser genom att tagga oss i sociala medier. Vi uppskattar att 
få ta del av era äventyr och dessutom hjälper era erfarenheter oss att bli ännu bättre.  
Följ oss på Facebook och Instagram och se mer av årets nyheter!

Utökat sortiment för hundföraren
Det finns en stor efterfrågan på produkter 

för hundförare och eftersöksjägare. Samti-

digt är dessa plagg komplexa och många 

olika behov behöver tillgodoses. Nu har vi, 

tillsammans med en av Sveriges mesta 

hundförare, Mats Trygg utvecklat helt 

nya plagg.

Protect Pro Anorak och Protect Pro Väst 

är plagg som är framtagna med fokus på 

funktion, passform och vikt. Med stretch 

för bästa rörlighet i alla moment. Dessutom 

med en hel del nya detaljer som höjer funk-

tionen och förhöjer upplevelsen ytterligare.

Du kan läsa mer om Dog Handler på 

sidorna 32-37.

Ridge
Ridge-familjen är vår viktigaste serie. Vi lanserade Ridge 2017, med det banbrytande kamouflage- 

mönstret Desolve. Swedteam har ensamrätt att använda detta mönster i Europa. Ridge är nu den  

största familjen i Swedteams utbud. Förra året lade vi även till enfärgad grön som komplement till  

alla kamouflageplagg. I Ridge-familjen finns allt från den tunnaste handsken till den kraftigaste  

overallen med varm stoppning. 

Du hittar Ridge-plaggen på sidorna 20-24.

5



1
2

3

Klä dig rätt

För att få ut mesta möjliga av dina plagg är det 

viktigt att använda dem på rätt sätt. Oavsett årstid 

rekommendera vi alltid lager-på-lager-principen. 

Lager 1 sitter närmast kroppen och utgörs därför  

av plagg i syntet- eller ullmaterial för att andning 

och fukttransport ska fungera.

Lager 2 är ett värmande mellanlager, där ull-  

och syntetmaterial är en förutsättning för att  

andningen skall fungera på bästa sätt. 

Lager 3 är det yttersta lagret som ska skydda  

mot yttre påfrestningar så som väder och vind.

För att hålla dig torr och varm behöver du också 

komplettera dina jaktplagg med bra accessoarer. 

Fötter och huvud är ofta särskilt utsatta delar,  

och bra strumpor och huvudbonader kan därför 

göra stor skillnad för hur väl du håller värmen  

under ett pass.

Technology

Rätt teknologi för 
din jaktupplevelse
Att jaga är en uråldrig tradition. Genom århund-

radena har jaktteknikerna utvecklats, förändrats 

och förfinats men grunden är fortfarande den-

samma. Beroende på var och hur du jagar behöver 

du olika typer av utrustning. Hos Swedteam finns 

ett brett utbud av jakt- och fritidskläder för att du 

alltid ska hitta just det du behöver för din nästa 

upplevelse. Genom att erbjuda material och tekno-

logier speciellt utformade för respektive jakt och 

funktion ser vi till att du alltid är rätt utrustad.  

Genom att kombinera modern teknik med uråld-

rig tradition skapar vi de bästa förutsättningarna 

för att du ska få en jaktupplevelse utöver det  

vanliga. Rymlig eller smal passform, oavsett  

vilket du känner dig mest bekväm i så finns den 

hos Swedteam. Fokus i vår produktutveckling är 

alltid att våra plagg ska vara bekväma att ha på 

sig och röra sig i. Utöver det har du många olika 

teknologier, material och membran att välja bland, 

alltid testade i samarbete med erfarna jägare för 

att ge dig de absolut bästa grundförutsättningarna 

inför ditt äventyr.
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TechnoZone
By iwarm

RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

Material & Teknologier 
Håll dig uppdaterad om de senaste funktionsmaterialen på swedteam.se

7



8

®

8

Alla som någon gång jagat i Skandinavien har 

fått känna på de unika utmaningar som klimatet 

här innebär. Med fyra unika årstider som var och 

en bjuder på sina särskilda utmaningar varierar 

vädret stort under året. Väder och temperatur 

kan dessutom växla fort och en kall höstdag kan 

snabbt övergå i sol och värme. Därför behöver ut-

rustningen inte bara skydda mot väder och vind, 

utan även vara lätt, smidig och ha god andnings-

förmåga när temperaturerna svänger.

Med Sverige och Skandinavien som bas har vi 

på Swedteam lång erfarenhet av jakt i ombytligt 

klimat. Det är härifrån vi arbetar, i skogarna i 

Länghem där vi också hämtar mycket av vår 

inspiration. Med detta som bakgrund ville vi bidra 

med vår erfarenhet för att ta fram ett helt nytt 

membran, anpassat för ett av världens tuffaste 

klimat. Resultatet blev NEONORDIC® Hunting 

Technology – ett nordiskt materialkoncept med 

jägaren i fokus. Ljudlöst med låg vikt och extra 

god följsamhet. Suverän andningsfömåga i kom-

bination med varaktigt skydd för vind och väta, 

med omsorg i varje söm och detalj. NEONORDIC® 

är utvecklat för jägare av jägare, för naturnära 

upplevelser i ett ombytligt klimat.

Vi tar oss an ett av  
världens tuffaste klimat
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Vad är NEONORDIC®?

NEONORDIC® är ett skyddsmembran med nordisk  

kvalitet, inspirerat av nordiskt klimat. Här är funktio-

naliteten a och o. Förutom skydd mot vind och väta 

ska plaggen också erbjuda hög bekvämlighet och  

vara lätta att röra sig i, så att du kan hålla dig skyddad 

och samtidigt ha hög komfort. Traditionellt har det 

varit svårt att kombinera väl tilltaget skydd med  

god andningsförmåga, men med NEONORDIC® vill  

vi ändra på det.

Hur fungerar det?

NEONORDIC® är laminerat med ett avancerat Homo- 

gent Hydrofilt membran vilket ger högsta nivå på  

vattentäthet, andning och komfort. Det är ett så  

kallat smart membran som anpassar sig till kroppens 

aktivitet där vattenånga enkelt kan tränga igenom de 

membranet för en överlägsen andningsförmåga.

Vattenpelaren på NEONORDIC® 200-produkterna ligger 

på 20 000 mm, vilket är långt över gränsen för vad 

som räknas som vattentätt.

Därmed är du skyddad mot vatten och vind samtidigt 

som fukten inifrån släpps ut, så att du håller dig torr 

och känner dig komfortabel. Med god rörlighet och stor 

tålighet kan NEONORDIC® användas för olika typer av 

utrustning, både lätta och tunna plagg men även på 

plagg med fokus på slitstyrka.

Var och hur tillverkas materialet?

För att säkerställa att membranet håller hög kvalitet 

för vi täta samarbeten med tillverkare och produktion. 

Materialet tillverkas på en certifierad fabrik i Syd- 

korea, som i nära samarbete med oss på Swedteam 

testat och utvecklat för att nå fram till det ultimata 

materialet. Plaggtillverkningen sköts av en samar-

betspartner i den högteknologiska staden Nanjing i 

Kina. Företaget har lång erfarenhet av att tillverka 

plagg för skandinaviskt klimat och efter skandina- 

viska önskemål och passformer.

Med olika tester kontrollerar vi att membranet håller 

den standard vi vill. Vi testar bland annat andnings-

förmåga, UV-resistens, hållbarhet samt vattenavvis-

ningsförmåga.

Vad är fördelarna för mig som användare?

NEONORDIC® är ett material framtaget för jakt på 

riktigt, för aktivitet i alla väder. Membranet ska inte 

bara erbjuda bra skydd, utan det ska också vara enkelt 

att röra sig i. Vi har därför jobbat särskilt mycket med 

komfort och andningsförmåga, för att ta fram ett lätt, 

tyst och mjukt membran till hög kvalitet och med  

god hållbarhet.

Se vår Titan-serie på sidan 17.

Läs mer om NEONORDIC® på swedteam.se

1. Yttertyg -vatten- och vindtätt

2.  Neonordic®-membran – andningsbar, 
vind- och vattentät

3. Foder
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THERMAL BOOSTER
Det har alltid varit svårt att känna sig bekväm i 

skiftande väder. Thermore har alltid förstått värdet 

av att hitta en anpassningsbar värmefunktion 

i kläder. Nu lanserar man en unik fyllning som 

anpassar sig efter temperatur och ger en värme- 

BOOST när temperaturen går ner.

Thermore THERMAL BOOSTER är en smart fyll-

ning. Dels utvecklad att hålla en jämn värmenivå 

under normala förhållanden. Men dessutom, när 

temperaturen sjunker, ger materialet ett extra till-

skott i isolerande funktion för att bibehålla samma

värmenivå. THERMAL BOOSTER ger användaren 

möjlighet att känna sig lika varm även i skiftande 

temperaturer. Oberoende tester visar att isolations- 

värdet i Thermore THERMAL BOOSTER ökar med 

upp till 20 % vid låga temperaturer. 

THERMAL BOOSTER har Thermores egen  

behandling mot fiberläckage. 

Kan tvättas i tvättmaskin utan att påverka  

funktionen. Se tvättråd i plagget.

NÄR TEMPERATUREN SJUNKER ÖKAR 
DET TERMISKA VÄRDET ÖVER 20 %.
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1. Yttertyg – vatten- och vindavvisande

2. COVERTEX®-membran – andningsbar, vind- och vattentät

3. Foder

Illustrationerna bredvid visar skillnader i konstruktion. 
Funktionen är den samma oberoende av konstruktion.

LÄS MER OM VÅRA OLIKA MEMBRAN PÅ SWEDTEAM.SE

COVERTEX® 100
COVERTEX® 100 är ett skyddsmembran med 

skydd mot vind och väta. Med COVERTEX® 100 

är du skyddad från vädrets makter samtidigt 

som fukten inifrån släpps ut så att du alltid  

känner dig bekväm. Dessutom är plaggen  

bekväma och lätta att röra sig i. Vattenpelaren  

på COVERTEX® 100 ligger på 10 000 mm.

Ridge-familjen
Crest Booster 
Protect-familjen

Ultra
Crest Light 
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Låt inte 
djuren se dig
Skapandet av DESOLVE® Camouflage 
föddes helt ur nyfikenhet.
Så gott som alla jägare har en historia om hur 

man suttit helt still i skuggan i medvind, hundra-

tals meter bort från djuret, när rådjuret plötsligt 

tittar upp och stirrar rakt på dem. Dessa berättel-

ser i kombination med de otydliga berättelserna 

om UV-ljus och djurens förbättrade syn ledde 

oss vidare för att försöka lista ut hur djurens syn 

egentligen fungerar och hur skulle vi kunna  

förbättra det vi gjorde för att bättre lyckas göm-

ma oss från dem. Vad vi hittade sporrade oss till 

att göra några drastiska och viktiga förändringar 

i hur vi producerade kamouflage.

Vår nyfikenhet tog oss vidare genom forskning 

och utveckling och mynnade så småningom ut i 

skapandet av DESOLVE® Camouflage, ett mönster 

för att lura djur, inte jägare. Vår forskning lyfte 

fram de enorma problemen med nuvarande  

kamouflage, där mönstret föreställer pinnar och 

löv. Klövdjur ser inte på samma sätt som vi gör, 

deras syn är oskarpare, vilket gör att de inte 

”Vår nyfikenhet tog oss vidare genom 
forskning och utveckling och mynnade 
så småningom ut i skapandet av 
DESOLVE® Camouflage, ett mönster 
för att lura djur, inte jägare.”
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DESOLVE®-mönster

DESOLVE® Veil
Det perfekta kamou- 
flagemönstret för alla 
ändamål i skog och 
öppna landskap.

DESOLVE® Fire
Kamouflagemönstret 
för att göra dig synlig 
för dina medjägare,  
men osynlig för djuren.

DESOLVE® Zero
Den ultimata kamou-
flagemönstret vid jakt  
i snö och minusgrader.

DESOLVE® Wing
Det perfekta kamouflage- 
mönstret för fågel- och 
sjöfågeljakt.

fokuserar på detaljer. Istället har de fått lära sig 

att fokusera sin uppmärksamhet på konturerna. 

DESOLVE® är en nyskapande camo-stil som 

bryter upp den här konturen med stora makro- 

och mikroformer som skapar en illusion av djup. 

På så vis upplevs föremålet vara en serie små 

föremål spridda över ett antal avstånd. DESOLVE® 

Camouflage utvecklades och testades på fältet 

under hundratals timmar för att manipulera de 

specifika färg och ljustoner som är mest fram- 

trädande för klövdjur och resultaten är helt  

enkelt imponerande.

Läs mer på swedteam.se
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Jägaren ska 
aldrig vara 
bytet
Alla som vistas utomhus i skog och mark vet hur 

irriterande det kan vara med myggor och andra 

insekter som ständigt surrar runt huvudet. En 

mygga kan känna lukten av sitt byte redan på 

långa avstånd och liksom jägaren är de vakna 

och jagar dag som natt. Även flugor, getingar och 

fästingar kan vara stora plågor. Men inte bara är 

dessa insekter irriterande, för trots sin storlek är 

myggor det dödligaste djuret i världen idag. På 

grund av klimatförändringar, men också att vi 

reser och rör oss över större ytor idag än någonsin 

tidigare, har antalet människor som befinner 

sig i riskzonen för att bli bitna och smittade ökat 

markant. 80 procent av världens befolkning löper 

risk för att smittas av en eller flera vektorburna 

sjukdomar. Nu finns för första gången en hållbar 

och effektiv lösning på problemet. Än en gång är 

Swedteam först ut och vi är glada över att ha 

ensamrätt i Europa på att behandla jaktkläder 

med Antibite™. Under våren 2020 lanserar vi en 

jacka, byxa, halfzip, skjorta och keps behandlade 

med Antibite™.

Vad är Antibite™?
Antibite™ är en ny teknik för att behandla textilier 

med ett insektsavvisande medel. Basen i Antibite™ 

är IR3535, en substans som funnits på markna-

den i över 30 år och som bygger på en naturlig 

aminosyra. Nu har en forskargrupp på University 

of Minho i Portugal hittat ett sätt att genom nano-

teknologi få substansen IR3535 att fästa på plagg. 

Den tekniken är det vi kallar Antibite™.

Hur fungerar det?
Insekter använder lukter för att navigera sig fram 

i naturen. IR3535 är baserad på en naturlig amino-

syra som skickar ut ett doftmeddelande till insek-

terna om att de ska hålla sig på avstånd. Eftersom 

Antibite™ är avvisande och inte bekämpande, 

utvecklar insekterna ingen resistens mot medlet, 

det är heller inte reproduktionshämmande, vilket 

är fallet med de flesta traditionella insektsmedel. 

Substansen orsakar ingen hudirritation, absor- 

beras inte av kroppen, är luktfri och ger inga  

bieffekter. Dessutom är den miljövänlig och  

ofarlig för däggdjur och fiskar.

Var sker behandlingen?
Antibite™ appliceras med nanoteknologi direkt 

på våra färdiga plagg hos vår samarbetspartner i 

Portugal. Eftersom den tränger in i textilens fibrer 

ökar medlets verkningsgrad och effekten håller  

i upp till 80 tvättar.

Vilka är fördelarna för användaren?
Med Antibite™ behöver du inte använda några 

andra mygg- eller insektsmedel. Eftersom den 

aktiva substansen finns i kläderna har du alltid 

skyddet på dig. Kvalitén eller utseendet på kläderna 

påverkas inte av appliceringen och Antibite™ är 

lika effektivt i minst 80 tvättar. Medlet är helt 

miljövänligt vilket betyder att skyddet inte sker 

på bekostnad av natur eller däggdjur.
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Herr
Innovation och jakttradition för  
jaktens alla tillfällen.

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



RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

RECYCLED
FABRICS

RE-ECO
By Swedteam

Titan
Splitter nya, premium-plagg för jakt. Vår Titan-familj är spjutspetsprodukter med tanke  

på funktion och komfort. Vi har Titan i två versioner.

Den ena är tillverkad i en stark polyamidväv med stretch i hela plagget. Den andra är gjord  

med Re-Eco™, återvunnen polyester i DESOLVE® Camouflage. Vi har också försett plaggen med  

vårt mest exklusiva membran – NEONORDIC® 200. Jackan och byxan är utrustad med alla  

nödvändiga detaljer man kan förvänta sig av ett jaktplagg i toppklass.

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

Färg
420 Swedteam Green
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100381

Rek. pris: 3 995 kr 

Storlek
46–60

TITAN PRO M JACKET
Nyutvecklad jaktjacka i vår topp- serie.

Titan Pro är vår nya toppjacka. Bara namnet är samma som 
tidigare. Den finns nu i två versioner. Enfärgad grön med vårt 
nya Titan-tyg - helt i stretch. Det ger en överlägsen komfort. 
Den andra versionen är i DESOLVE® Veil kamouflage. Detta 
tyg är dessutom gjort i återvunnen polyester. En ytterligare 
nyhet är att vårt NEONORDIC® 200 membran är laminerat  
direkt på yttertyget, vilket ger bättre vattentäthet och ett 
lättare plagg. Denna jacka har alla detaljer man kan förvänta 
sig av ett plagg i toppklass.

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

Färg
420 Swedteam Green
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100382

Rek. pris: 2 995 kr 

Storlek
46–60

TITAN PRO M TROUSER
Nyutvecklad jaktbyxa i vår topp- serie.

Titan Pro är vår nya toppbyxa. Bara namnet är samma som 
tidigare. Den finns nu i två versioner. Enfärgad grön med vårt 
nya Titan-tyg – helt i stretch. Det ger en överlägsen komfort. 
Den andra versionen är i DESOLVE® Veil kamouflage. Detta 
tyg är dessutom gjort i återvunnen polyester. En ytterligare 
nyhet är att vårt NEONORDIC® 200 membran är laminerat  
direkt på yttertyget, vilket ger bättre vattentäthet och ett 
lättare plagg. Denna byxa har alla detaljer man kan förvänta 
sig av ett plagg i toppklass.

Herr

NY

NY
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Crest BOOSTER
Crest-familjen är utvecklad för att tillgodose behovet hos en klassisk allmogejägare. En lång jacka med 

många fickor, kombinerad med en bekväm byxa med rymlig passform. Light-versionen är utan extra  

isolation. Användbar i de flesta väderförhållanden, tack vare vårt vind-och vattentäta COVERTEX® 100 

membran som ligger mellan yttertyget och fodret. Nytt för denna säsong är THERMAL BOOSTER-versionen. 

Utvecklad för att stå emot det tuffa, och ibland kalla, nordiska vädret. THERMAL BOOSTER anpassar sig 

att värma din kropp beroende på yttertemperatur. Den nya versionen har dessutom vårt COVERTEX® 100 

membran laminerat på insidan av yttertyget, vilket ökar komfort och funktion ytterligare.

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

Färg
414 Olive Green

Art.nr
100379

Rek. pris: 2 995 kr 

Storlek
46–66

CREST BOOSTER M CLASSIC JACKET
Klassisk jaktjacka med THERMAL BOOSTER fyllning.

Detta är en uppdaterad version av vår populära Crest Thermo jacka. 
Nya detaljer och rymplig passform. Jackan är stoppad med en ny  
typ av isolerande material. THERMAL BOOSTER är en stoppning 
som anpassar sig efter temperatur. Ju kallare det är, desto varmare 
känns jackan. Denna jacka har COVERTEX® 100 membran i 2-lagers- 
konstruktion. Flera fickor framtill och en stor ficka på ryggen.  
Uppdaterad huva och justering av vidden i midjan.

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

Färg
414 Olive Green

Art.nr
100380

Rek. pris: 1 995 kr 

Storlek
46–66

CREST BOOSTER M CLASSIC TROUSER
Klassisk jakbyxa med THERMAL BOOSTER fyllning.

Detta är en uppdaterad version av vår populära Crest Thermo  
byxa. Nya detaljer och rymplig passform. Byxan är stoppad med 
en ny typ av isolerande material. THERMAL BOOSTER är en 
stoppning som anpassar sig efter temperatur. Ju kallare det är, 
desto varmare känns byxan. Denna byxa har COVERTEX® 100 
membran i 2-lagerskonstruktion. Rymliga fickor fram och dubbla 
benfickor. Dessutom har Crest Thermo två bakfickor. Midjepartiet 
är upphöjt bak och har en kraftig resår för bra passform.

NY

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

Färg
414 Olive Green

Art.nr
100029

Rek. pris: 2 695 kr 

Storlek
46–66

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

Lång jaktjacka i mjuk kvalitet, som 
hålls vind- och vattentät med COVER-
TEX® 100. Justerbar midja och avtagbar 
huva. Mockadetaljer vid armbågar, fick-
or och axelparti. Smart förvaring med 
specialfickor för radio och GPS samt 
rymlig ryggficka.

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

Färg
414 Olive Green

Art.nr
100030 
100113

Rek. pris: 1 995 kr Storlek
46–66
D96–D128

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

Skön jaktbyxa som hålls vind- och 
vattentät med COVERTEX® 100. Detaljer 
i mocka och justerbara benslut. Sned-
ställda fickor upptill och rymliga fickor 
på låren.

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

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100160

Rek. pris: 1 395 kr 

Storlek
S–3XL

CREST M VEST
Klassisk quiltad jaktväst.

Quiltad jaktväst i klassisk stil. Mocka-
detaljer på axlarna. Rymliga fickor fram 
och en stor bakficka.

Material
Yttertyg 1: 100% bomull
Yttertyg 2: 100% polyester
Innerfoder: 100% polyester

Färg
205 Swedteam Brown

Art.nr
100383

Rek. pris: 1 395 kr 

Storlek
S–3XL

CREST M PILE SHIRT
Kraftig skjorta med pilefoder.

Varm skjorta i kraftig bomullstwill med pilefoder. Detaljer och 
axelparti försedda med en smalspårig manchester. Detta är 
ett perfekt fritidsplagg till vardags, eller som förstärkning när 
man sitter stilla på pass.

NY

19



RIDGE
Ridge jacka och byxa är våra mest sålda jaktplagg någonsin. Ridge är tillverkade i hög-

kvalitativa material och med smarta detaljer som passar allsidig jakt, året om. Vi har fått 

feedback från kunder och jägare runt om i Europa. Ridge är numera också den bredaste 

kollektionen i vårt sortiment. Förutom vårt populära jaktställ, har vi en mängd produkter 

att erbjuda. Du hittar hela utbudet på kommande sidor. Ridge tillbehör får man inte missa. 

Handskar, ryggsäckar, kepsar och massa annat gör Ridge-looken komplett.



Herr

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

Färg
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire
710 DESOLVE® Fire/Veil
402 Forest Green

Art.nr
100319

Rek. pris: 3 195 kr 

Storlek
46–66

RIDGE PRO M JACKET
Andra generationen Ridge jaktjacka. Uppdaterad design  
och nya funktioner. Vår nya bästsäljare.

Med Ridge Pro får du en kort, smidig jacka med tightare pass-
form, särskilt passande för aktiv jakt. Gjord i ett tyst material 
och utrustad med COVERTEX® 100 för skydd mot vatten och 
vind. Erbjuds i 3 varianter av det unika DESOLVE® kamou-
flagemönster, DESOLVE® Veil, DESOLVE® Fire och DESOLVE® 
Fire/Veil samt den helgröna Forest Green. Jackan har många 
specialfickor anpassade för både höger- och vänsterskyttar.

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

Färg
410 DESOLVE® Veil
710 DESOLVE® Fire/Veil
402 Forest Green

Art.nr
100321
100368
100322

Rek. pris: 2 295 kr 

Storlek
46–66 
148–156
D96–D120

RIDGE M TROUSER
Andra generationen Ridge jaktbyxa. Uppdaterad design  
och nya funktioner. Vår nya bästsäljare.

Jaktbyxa i det i två varianter av det unika DESOLVE®  
kamouflagemönster DESOLVE® Veil och DESOLVE® Fire/
Veil samt den helgröna Forest Green. Vind- och vattentät 
med COVERTEX® 100.

62-66 is available in  
402 Forest Green

62-66 is available in  
402 Forest Green
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LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER PÅ SWEDTEAM.SE

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
110 DESOLVE® Zero
411 DESOLVE® Wing

Art.nr
100049

Rek. pris: 1 795 kr 

Storlek
S–3XL

RIDGE M CAMOUFLAGE SET
Lätt överdragsset i DESOLVE®.

Kamouflageset i det världsrevolutionerande mönstret 
DESOLVE®. Tillverkat i lätt och smidigt material med god 
andningsförmåga. Fixerad huva och justerbara ärm- och 
benslut. Bra förvaring och specialficka för radio.

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

Färg
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green

Art.nr
100344

Rek. pris: 3 295 kr 

Storlek
46–60

RIDGE PRO M ANORAK
Ny hybridanorak med asymmetrisk dragkedja på vänster sida. 
Uppdaterad passform och nya ficklösningar.

Andra generationen av vår populära anorak i DESOLVE®, 
passande för jaktens alla tillfällen. Gjord i ett tyst material i en 
något tightare passform. Lätt att ta på och av tack vare den 
assymetriska dragkedjan på anorakens framsida. Anoraken 
har justerbar längd och flera uppdaterade ficklösningar. Vind- 
och vattentät med COVERTEX®.

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Art.nr
100352

Rek. pris: 1 995 kr 

Storlek
S–5XL

RIDGE PRO M  
REVERSIBLE JACKET
Vändbar fleecejacka i vårt unika DESOLVE® kamouflage-
mönster. Ny passform och funktionell ficklösning.

Klassisk vändbar fleecejacka med WINDBREAKER™ 
och DESOLVE® Fire kamouflage. Passar utmärkt som 
lager 2 eller lager 3-plagg.
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Material
Yttertyg: 100% polyester
Membran: 100% polyuretan
Isolation: 100% polyester
Innerfoder: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Art.nr
100248

Rek. pris: 3 495 kr 

Storlek
46–66

RIDGE THERMO  
CLASSIC M JACKET
En varmfodrad variant av vår populära 
Ridge Classic-Jacka.

Lång modell med många rymliga fick-
or. Perfekt för en kall dag på jaktpasset. 
Vattentätt COVERTEX® 100 Membran 
som andas. Avtagbar huva.

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

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100249

Rek. pris: 2 595 kr 

Storlek
46–66

RIDGE THERMO  
CLASSIC M TROUSER
En varmfodrad variant av vår populära 
Ridge Classic-Byxa.

Rymlig passform. Dubbla benfickor. 
Perfekt för en kall dag på jaktpasset. 
Vattentätt COVERTEX® 100 Membran 
som andas.

Se Ridge och DESOLVE®-accessoarer på sidorna 72-81.

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

Färg
410 DESOLVE® Veil
110 DESOLVE® Zero

Art.nr
100164

Rek. pris: 3 795 kr 

Storlek
S–5XL

RIDGE THERMO M  
OVERALL
Fodrad overall för kalla vaknätter eller 
kyliga pass.

Overallen har extra förstärkningar på 
armbågar och knän och är fodrad med 
240 gram fyllning. Perfekt för långa och 
kalla vaknätter eller dragiga och kyliga 
pass. Overallen har långa dragkedjor i 
benen samt COVERTEX® 100-membran 
för skydd mot vatten och vind. Gjord i 
vårt DESOLVE® kamouflagemönster.
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LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER PÅ SWEDTEAM.SE

Material
Yttertyg: 100% polyester
Isolation: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100119

Rek. pris: 995 kr 

Storlek
S–3XL

TERRA LIGHT PRO M 
VEST
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. Perfekt 
att ha som värmande lager under en 
jacka. Västen är vändbar.

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100121

Rek. pris: 499 kr 

Storlek
S–3XL

VEIL T-SHIRT
Kortärmad funktionströja i  
DESOLVE® Veil.

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

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100388

Rek. pris: 1 195 kr 

Storlek
S–3XL

RIDGE LIGHT M 
SWEATER
DESOLVE® Kamouflagetröja med  
hellång dragkedja.

Lätt tröja med hel dragkedja framtill. 
Stretchpaneler i sidorna, tumgrepp på  
ärmar och fleece med stretch. Perfekt 
plagg för jakt i fint väder. Även utmärkt 
som förstärkningsplagg i kombination 
med din skaljacka. Passar till alla typer  
av jakt men är särskilt bra för aktiv jakt.

Material
Yttertyg: 100% polyester
Innerfoder: 100% polyester

Färg
560 DESOLVE® Fire

Art.nr
100392

Rek. pris: 699 kr 

Storlek
XS–5XL

RIDGE HI-VIZ M VEST
Hi-Viz canouflageväst.

Varselväst med DESOLVE® Fire camou-
flagemönster. Tillverkad i tyst och mjukt 
material. Dragkedja framtill och vid 
passform så att man enkelt kan bära 
västen utanpå sin vanliga jaktjacka. Två 
öppningar på axlarna för radioantenn. 
Två rymliga fickor framtill på västen.

Material
Yttertyg: 90% polyester
Yttertyg: 10% spandex

Färg
410 DESOLVE® Veil
402 Forest Green

Art.nr
100293

Rek. pris: 799 kr 

Storlek
XS–3XL

RIDGE ANTIBITE M 
SWEATER HALF-ZIP
Tröja med kort dragkeda och Antibite™ 
behandling

Långärmad funktionströja med kort 
dragkedja i kragen. Lätt och tunt alter-
nativ till fleecetröja, passande för aktiv 
jakt och fritid. Gjord i ett snabbtorkande 
material med god andningsförmåga. 
Kort dragkedja i kragen. Antibite™ är en 
giftfri och miljövänlig behandling mot 
fästingar och mygg. Den aktiva substan-
sen IR3535 tål upp till 80 tvättar.

NY
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24



9

10

11

7

2

1

12

6

5

4

3

13

17

8

14

18

15

16

5

4

3

2

1 6

7

8

9

10

11

Herr

JACKOR

1. Hög krage

2.  Avtagbar huva

3. Vattenavvisande dragkedjor 

4. Greppvänliga detaljer på dragkedjorna

5. Ventilationsöppningar 

6. Förböjda ärmar 

7. Rymliga framfickor

8. Förlängd rygg

9. Skärm på huvan 

10. Formbar metalltråd i huvans öppning

11.  Justerbar öppning och storlek  
på huvan

12. Ögla för radioantenn 

13. Radiofickor

14.  Fickor för mobil och GPS

15.  Tre innerfickor, varav en  
med dragkedja

16.  Ryggficka med dubbla öppningar

17. Tvåvägsdragkedja

18. Justerbart ärmslut

BYXOR

1. Kraftig resår i ryggen 

2. Knappar för hängslen

3. Greppvänliga detaljer på dragkedjorna

4. Benfickor

5. Justerbar benöppning

6. Förhöjt ryggparti

7. Silikontape med hög friktion i midjan

8. Rymliga framfickor

9. Ventilationsöppningar bakom benfickorna

10. Förböjda knän

11. Förstärkta ben nedtill

Så här har vi byggt 
vår Ridge-familj
Att konstruera en funktionell jacka och byxa, anpassad 
för jakt är ett komplext arbete. Förutom det tysta yttertyget 

med vårt COVERTEX® 100-membran, är det många delar 

som ska hamna på rätt plats. Här ser du några av alla  

detaljer som vi valt att lägga in i vår Ridge-familj.
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DESOLVE® Zero
Kamouflage för kalla miljöer. För att kunna kamouflera sig i snö och bli osynlig för djuret 

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

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

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

vintertid och i arktisk eller alpin miljö.

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

Färg
410 DESOLVE® Veil
110 DESOLVE® Zero

Art.nr
100164

Rek. pris: 3 795 kr 

Storlek
S–5XL

RIDGE THERMO M OVERALL
Fodrad overall för kalla vaknätter eller kyliga pass.

Overallen har extra förstärkningar på armbågar och knän och är 
fodrad med 240 gram fyllning. Perfekt för långa och kalla vaknätter 
eller dragiga och kyliga pass. Overallen har långa dragkedjor i benen 
samt COVERTEX® 100-membran för skydd mot vatten och vind. 
Gjord i vårt DESOLVE® kamouflagemönster.
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LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER PÅ SWEDTEAM.SE

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
110 DESOLVE® Zero
411 DESOLVE® Wing

Art.nr
100049

Rek. pris: 1 795 kr 

Storlek
S–3XL

RIDGE M  
CAMOUFLAGE SET
Lätt överdragsset i DESOLVE®.

Kamouflageset i det världsrevolutione-
rande mönstret DESOLVE®. Tillverkat i 
lätt och smidigt material med god and-
ningsförmåga. Fixerad huva och juster-
bara ärm- och benslut. Bra förvaring och 
specialficka för radio.

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

Färg
110 DESOLVE® Zero

Art.nr
100415

Rek. pris: 2 995 kr 

Storlek
48–60

ZERO CLASSIC M  
JACKET
Klassisk jaktjacka med DESOLVE® Zero 
kamouflage.

Detta är en ny version av vår klassiska 
ZERO jacka. Nya detaljer med rymlig 
passform. Denna mjuka skal-jacka är 
uppdaterad med COVERTEX® 100 mem-
bran i 2-lagerskonstruktion. Det gör 
jackan lättare och mer bekväm. Flera 
rymliga fickor framtill och en stor ficka 
på ryggen. Ficköppningarna är större 
än vanligt för att fungera med tjocka 
vantar. Uppdaterad huva.

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

Färg
110 DESOLVE® Zero

Art.nr
100312

Rek. pris: 1 995 kr 

Storlek
46–60

ZERO CLASSIC M  
TROUSER
Jaktbyxa för vinterjakt.

Uppdaterad version av vår Zero-byxa för 
vinterjakt. DESOLVE® Zero kamouflage-
mönster för bästa skydd i snöig och isig 
miljö. Vatten- och vindtät tack vare vårt 
COVERTEX® 100 Liner membran. Ny, 
lägre midjekonstruktion med avtagbara 
hängslen. Rymlig passform så du kan 
ha ett tjockt underställ eller extra byxor 
under. Ventilation i sidan. Två fram-
fickor och två benfickor. Benslutet är 
justerbart, men går även att öppna med 
dragkedja i sidan. Byxan har även ett 
snölås nertill.

Se DESOLVE® Zero accessoarer på sidorna 72-77.
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ALPHA
Alpha-familjen är främst utvecklad för snabba jägare som rör sig mycket, som dessutom  
är vana vid plagg med tight passform. Alpha-modellerna är dessutom tänkta att vara perfekta  

för jakt på våren och sommaren. Alpha-familjen har inte alltid vattentäta plagg. Vi använder  

oss i först hand av Swedteam Windbreaker-teknologin. Windbreaker har tyger med vattentätt  

membran, men sömmarna är inte tejpade. Andningsfunktion är en prioriterad funktion i dessa 

plagg. För tillfället hittar du även två plagg som kallas Force, i Alpha-familjen. Dessa modeller 

kommer på sikt att hitta sin väg in i Alpha-konceptet.



TechnoZone
By iwarm

TechnoZone
By iwarm

TechnoZone
By iwarm

TECHNOZONE™
När vi 2019 tog steget in i detta unika segment såg  
vi till att integrera avancerade tekniska funktioner 
i våra kläder. Alpha Pro och Alpha Light, båda med det  
välkända värmesystemet TechnoZone™ by I-Warm.  
Istället för metalltrådar är I-Warmpanelerna gjorda av  
ett membran. Detta förbättrar alla funktioner; bättre  
värmeöverföring och mindre strömförbrukning. Dess-
utom är panelerna vikbara och kan tvättas i maskin. 
I-Warm-systemet styrs av strömbrytaren på västen  
eller med en app i din smartphone. 

Vi använder ett 3-panel-system på båda västarna, 1 panel 
på baksidan och 2 på bröstet. Alpha Pro har en uppdaterad 
design och passform och vi använder den senaste tekniken 
med I-Warm 4.0-systemet. I-Warm 4.0 har en ny appkontroll 
där du kan justera värmenivån på varje panel individuellt. 
Alpha Light, utrustad med I-Warm 3.0 värmepaneler, är 
efterföljaren till vår populära väst Force Heat. 

För maximal effekt rekommenderar vi att du bär din värme- 
väst så nära kroppen som möjligt, gärna ovanpå din under- 
ställströja, som ett lager-2-plagg. Om det är väldigt kallt 
ute kan du bära en fleecejacka ovanpå värmevästen.

LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER PÅ SWEDTEAM.SE

Material
Yttertyg 1: 100% polyester
Yttertyg 2: 100% polyester
Isolation: 100% dun
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Swedteam Green
950 Black

Art.nr
100340

Rek. pris: 3 195 kr 

Storlek
XS–4XL

ALPHA PRO M HEAT VEST
Lätt väst med unika I-Warm värmepaneler i  
rygg- och bröstparti.

Denna väst är utrustad med det nya I-Warm 4.0 systemet. 
Temperaturen kan ställas in individuellt på var och en av de 
tre värmepanelerna via appen i din smartphone. Det finns 
också en inbyggd termostatfunktion för att minska ström-
förbrukningen. Design och konstruktion är helt ny. Västen 
är fylld med RDS-godkänt dun. Powerbank på 10 000 mAh 
ingår. Västen skall bäras så nära kroppen som möjligt.  
Välj gärna en tight storlek för bästa värme-effekt.

Material
Yttertyg: 100% polyester
Isolation: 100% polyester

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100364

Rek. pris: 2 499 kr 

Storlek
XS–4XL

ALPHA LIGHT PRO M HEAT VEST
Lätt väst med unika I-Warm 3.0 värmepaneler i  
rygg- och bröstparti.

Temperatur regleras i tre lägen med manöverpanel på 
västen eller via en app i mobilen. Powerbank, 10 000 mAh, 
ingår. Värmevästen är ett förstärkningsplagg som för 
bäst effekt skall bäras så nära kroppen som möjligt.
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Material
Yttertyg: 100% polyester
Membran: 100% polyuretan

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100351

Rek. pris: 1 995 kr 

Storlek
S–4XL

ALPHA M ANORAK
Mjuk, tyst och vindtät fleeceanorak

Uppdaterad Anorak i laminerat vindtätt 
fleecetyg med ventilationsöppningar. 
Ytan är mjuk och tyst vilket gör att den 
passar utmärkt under din smygjakt. 
Funktionella fickor för att förvara din 
radio och andra tillbehör.

Material
Yttertyg: 92% nylon
Yttertyg: 8% spandex
Förstärkning: 94% polyester
Förstärkning: 6% spandex

Färg
202 Dark Brown

Art.nr
100360

Rek. pris: 1 795 kr 

Storlek
46–60

ALPHA XTRM M  
TROUSER
Teknisk stretchbyxa med hållbara  
förstärkningar.

Ny teknisk byxa i funktionellt och 
bekvämt stretchmaterial. Lämplig 
för aktiv jakt i tuff terräng. Byxan har 
inget membran vilket gör den lätt och 
snabbtorkande. Byxan har dubbla 
benfickormed blixtlås och justerbar 
midja med elastiska remmar. Justerbar 
benöppning med tryckknappar

Material
Yttertyg: 90% polyester
Yttertyg: 10% elastan

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100376

Rek. pris: 399 kr 

Storlek
XS–3XL

ALPHA LS 
T-SHIRT
T-Shirt med lång ärm.

Lätt och snabbtorkande 
t-shirt i funktionsmaterial. 
Optimal andningsförmåga 
tack vare perforerat material i 
rygg och ärmar.

Material
Yttertyg: 90% polyester
Yttertyg: 10% elastan

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100377

Rek. pris: 299 kr 

Storlek
XS–3XL

ALPHA SS 
T-SHIRT
T-Shirt med kort ärm.

Lätt och snabbtorkande t-shirt 
i funktionsmaterial. Optimal 
andningsförmåga tack vare 
perforerat material i rygg och 
ärmar.

NY NY
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Art.nr
100360

Rek. pris: 1 795 kr 

Storlek
46–60

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

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100226

Rek. pris: 2 995 kr 

Storlek
46–60

ALPHA PRO M JACKET
Jaktjacka med vår WINDBREAKER® 
teknologi. Tyget är vind- och vattentätt, 
sömmarna är ej tejpade.

Borstad utsida ger ett tyst plagg. Insidan 
är fodrad med mjuk polyester för bästa 
komfort. Smal passform för optimal 
rörelsefrihet vid rörlig jakt. Dolda fickor 
för radio och GPS. Avtagbar huva.

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

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100227

Rek. pris: 2 295 kr 

Storlek
46–60

ALPHA PRO M  
TROUSER
Jaktbyxa med vår WINDBREAKER® 
teknologi. Tyget är vind- och vattentätt, 
sömmarna är ej tejpade.

Borstad utsida ger ett tyst plagg.  
Insidan är fodrad med mjuk polyester 
för bästa komfort. Smal passform för 
optimal rörelsefrihet vid rörlig jakt. 
Två slimmade benfickor och ventila-
tion i grenen.

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

Färg
200 Brown

Art.nr
100072

Rek. pris: 1 495 kr 

Storlek
S–3XL

FORCE PRO M JACKET
Lätt funktionsjacka med PRIMALOFT®- 
fyllning.

Denna typ av jacka är perfekt som 
isolationsplagg under din jaktjacka 
eller som en superlätt fritidsjacka. 
Fast huva.

Material
Yttertyg: 92% polyester
Yttertyg: 8% spandex

Färg
200 Brown

Art.nr
100310

Rek. pris: 899 kr 

Storlek
S–3XL

FORCE M SWEATER FULL-ZIP
Funktionell fleecetröja i powerstretchfleece.

Tröja med lång dragkedja i teknisk powerstretchfleece. 
Tight passform för bästa funktion. Hög krage med fast 
huva. Kraftiga dragkedjor från Nyguard.
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Hundförarkläder med hög rörlighet 
och genomtänkta detaljer
I år presenterar vi två nya produkter för hund- 

föraren. En anorak och en väst. Ledorden för  

dessa plagg är rörlighet och variation, något som 

verkligen genomsyrar de här produktnyheterna.  

– När du lägger all din dyrbara fritid i skogen 

med hundarna är det självklart att du vill ha bra 

utrustning. Kläderna ska aldrig vara ett hinder i 

ert samarbete, säger Mats Trygg som utvecklat 

plaggen tillsammans med Swedteam.

Arbetet med att ta fram de nya hundförarkläderna har 
pågått under lång tid. Det beror givetvis på att alla detaljer 
måste bli rätt och att alla de högt ställda kraven från slut-
användarna ska kunna uppfyllas. Den tyska marknaden, 
som har stor variation inom hundförarkläder, går mer och 
mer åt så kallade ”pansarplagg”. Vi har istället fokuserat 
på en smidigare och mer funktionell vision, plagg där du 
har det du behöver nära till hands och som passar i alla de 
olika jakterna i vårt avlånga land där jakthundar används. 
Även eftersöksjägarna hoppas vi kommer se dessa plagg 
som ett nyttigt tillskott i jaktgarderoben.

– Hundföreriet är för mig en del av jakten som är mer bero-
ende av att ha en hög rörlighet, dock ska man inte glömma 
bort behovet av att bära med sig sin allt mer viktiga  
utrustning på ett smidigt och funktionellt sätt, säger Mats.

Att det blev en anorak beror framförallt  
på två faktorer
– Först och främst är det ett väldigt skönt plagg, de flesta 
som testar en anorak inser fort fördelarna med plaggets 
utformning och sköna passform. För det andra är du som 
eftersöksjägare samt hundförare ofta aktiv i krävande  
miljöer, till exempel täta skogspartier, där man kan få nytta 
av anorakens utformning. Alla har vi varit där, regniga  
dagar med blöta snår och buskar eller grenar fulla av snö. 
En anoraks längre underdel ser till att allt från barr till  
vatten och snö inte hittar sin väg in i byxornas fickor, något 
som är en klar fördel för att hålla humöret uppe i skogen.

Vilka detaljer är du extra nöjd med  
i de här plaggen?
– Oj, det finns så många att välja bland. Du har en slits i 
sidan som du justerar med en dragkedja för att få den  
rörlighet du själv önskar. Vi har valt att göra lite udda 
ficklösningar för markeringsband, pejlar och liknande. 
Jag gillar att anorakens dragkedja går hela vägen och att 
detaljerna kring alla dragkedjor är utformade så att du  
kan hantera dem utan att ta av dig handskarna. Vår vision 
med plaggens detaljer är att det ska finnas så mycket 
valmöjligheter att du kan anpassa dem efter just din egen 
smak, vi har inte låst slutanvändaren till en bestämd lös-
ning, det hoppas vi att folk kommer att uppskatta. Västen 

bygger på samma principer och har i stort sett samma 
detaljer som anoraken. Vilken typ av plagg du väljer är 
egentligen bara en smaksak.

– Medan vi arbetat med att ta fram de här plaggen har vi 
hört oss för om vad hundförare anser vara viktiga funk- 
tioner samt vad de ställer för krav på de plagg de nyttjar 
idag. Det har varit glädjande och motiverande att plagget 
redan hade majoriteten av alla dessa inspel redan vid 
grunddesignsstadiet, vilket i sig har gett oss en kvittens 
om att vi är på rätt väg, berättar Mats.

Som hundförare är ditt främsta arbete att kunna läsa  
din hund och dess styrkor, att motivera dess intresse för 
viltet, dofter och spår. Mats, som själv har fyra hundar,  
har på senare år mer och mer inriktat sig på arbetet  
kring eftersöket.

–Intresset har vuxit fram allt genom år av hundrelaterade 
jaktformer. Eftersök kräver ett extremt väloljat samspel 
med din hund, en fantastisk form av samarbete som alla 
hundintresserade borde prova.
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– Att jobba med hundar är bland det roligaste jag vet och 
det gör valet av plagg ännu viktigare. I princip all min fritid 
går ut på att umgås och samarbeta med mina hundar, då 
vill du inte påverkas negativt av de plagg du väljer. Jag 
ställer höga krav på mina kläder. En glad husse eller matte 
är den bästa förutsättningen man kan ha för att ha en 
lyckad dag med hunden i skogen. Plaggen ska inte skapa 
problem eller hinder, de ska maximera dina chanser under 
jakten och eftersöket där och då. Den absolut lyckligaste 
stunden som hundförare är när du kommer hem efter en 
dag i skogen och din hund slocknar, lycklig av utmattning 
efter att ha gjort det den älskar och är tänkt för att göra. 

Så mäter jag en lyckad jakt- eller eftersöksdag med min hund, 
säger Mats.



Protection/Dog Handler
Eftersök och vildsvinsjakt. Innovativa jaktplagg för maximalt skydd och rörlighet.  
Den ultimata utrustningen för hundförare och vildsvinsjägare. Vår populära och certifierade 

Protection vildsvinsbyxa har en av marknadens bästa skydd mot vildsvinsattacker. Här hittar 

du även våra nyutvecklade Protect anorak och väst, speciellt anpassade för eftersöksjägare och 

hundförare. Tillverkade av starka yttertyger med stretchfunktion. Dessa plagg har flexibla  

detaljer för att kunna anpassa funktionen efter dina behov.



Herr

LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER PÅ SWEDTEAM.SE

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

Färg
551 Orange Neon

Art.nr
100353

Rek. pris: 3 695 kr 

Storlek
S–3XL

PROTECT PRO M ANORAK
Kombinerad anorak och jacka i stretchmaterial med  
asymmetrisk dragkedja på vänster sida.

Detaljer, funktionslösningar och material är alla valda för 
att passa hundföraren så bra som möjligt. Kraftig och flexi-
bel anorak i stretch med asymmetrisk dragkedja på vänster 
sida. Utmärkt synbarhet tack vare det fluoriscerande tyget. 
Tillverkad med vårt COVERTEX® 100-membran för att hålla 
tätt mot vatten och vind. Anoraken har en mängd funktio-
nella fickor och ett nytt midjebälte med flexibla lösningar för 
att anpassa din utrustning till dina behov. Framtagen i nära 
samarbete med en av Sveriges mest kända hundförare, 
Mats Trygg.

Material
Yttertyg: 100% polyester
Innerfoder: 100% polyester

Färg
551 Orange Neon

Art.nr
100361

Rek. pris: 2 495 kr 

Storlek
XS–3XL

PROTECT M VEST
Hundförarväst med stretch-tyg i orange Hi-Viz-färg och  
med uppdaterade ficklösningar.

Hundförarväst utrustad med smarta detaljer och genomtänkta 
ficklösningar. Lätt och flexibel väst i stretchmaterial. Utmärkt 
synbarhet tack vare det fluoriscerande tyget. Västen har en 
mängd funktionella fickor och ett nytt midjebälte med flexibla 
lösningar för att anpassa din utrustning till dina behov. Fram- 
tagen i nära samarbete med en av Sveriges mest kända hund-
förare, Mats Trygg.

35



Herr

LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER PÅ SWEDTEAM.SE

Material
Yttertyg 1: 100% polyester
Yttertyg 2: 100% polyamid
Membran: 100% polyuretan
Stickskydd: 100% polyester
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Swedteam Green
560 DESOLVE® Fire

Art.nr
100027 
100111 
100112

Rek. pris: 4 995 kr 

Storlek
46–60
D96–D128
150–156

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

Exklusiv och säker vildsvinsbyxa med väl genomtänkt skydd 
i alla material och detaljer. Denna byxa är konstruerad för maxi- 
malt skydd mot vildsvinsattacker. Vårt material CONPIERCE® 
finns som ett skyddande lager inuti hela byxan, både fram 
och bak. Benen är försedda med skyddande Vectran™ som 
extra förstärkning vid de mest utsatta delarna, vilket ger 
hög slitstyrka mot slitage i tuff terräng. Byxan är tillverkad 
med vårt finaste membran NEONORDIC® 200, för bästa kom-
bination av vattentäthet och andning. Stretchparti i ryggen 
för ökad rörlighet. Flera benfickor och traditionella sidfickor. 
Förhöjd rygg med hängselknappar och remmar i benslut.  
Vår Protection-Byxa är certifierad enligt EC Type Examination 
Certificate K-EG 2017/8278. Testad enligt tysk metod ”Tech-
nische Spezifikation zur Prüfung von Keilerschutzhosen”,  
DIN EN ISO 13688:2013. Följer hälso- och säkerhetskraven  
enligt Annex II, Förordning (EU) 2016/425.

Material
Yttertyg 1: 100% polyamid
Yttertyg 2: 72% nylon
Yttertyg 2: 25% para-aramid
Yttertyg 2: 3% elastan
Membran: 100% polyuretan
Stickskydd: 100% polyester
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Swedteam Green
560 DESOLVE® Fire

Art.nr
100286
100287

Rek. pris: 5 995 kr 

Storlek
46–60
D96–D128

PROTECTION XTRM M TROUSER
Vildsvinsbyxa med fokus på skydd och säkerhet.

Exklusiv och säker vildsvinsbyxa med fokus på slitstyrka och 
skydd. Denna byxa är konstruerad för maximalt skydd mot 
vildsvinsattacker. Vårt stickskydd CONPIERCE® finns som ett 
skyddande lager inuti hela byxan, både fram och bak. Benen 
är dessutom försedda med det extremt tåliga materialet 
SPA Para-Aramid på de mest utsatta delarna. Det ger hög 
slitstyrka mot exempelvis björnbärssnår. Byxan är tillverkad 
med vårt finaste membran NEONORDIC® 200, för bästa kom-
bination av vattentäthet och andning. Stretchparti i ryggen 
för ökad rörlighet. Flera benfickor och traditionella sidfickor. 
Förhöjd rygg med hängselknappar och remmar i benslut. Vår 
Protection-Byxa är certifierad enligt EC Type Examination 
Certificate K-EG 2017/8278. Testad enligt tysk metod ”Tech-
nische Spezifikation zur Prüfung von Keilerschutzhosen”, 
DIN EN ISO 13688:2013. Följer hälso- och säkerhetskraven 
enligt Annex II, Förordning (EU) 2016/425.

PERSONAL PROTECTIVE 
EQUIPMENT ACCORDING 
TO STANDARD DIN  
EN ISO 13688: 2013
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Material
Yttertyg: 80% polyester
Yttertyg: 20% polyuretan
Membran: 100% polyuretan
Innerfoder: 100% polyester

Färg
551 Orange Neon

Art.nr
100132

Rek. pris: 2 995 kr 

Storlek
S–3XL

DOG HANDLER NICCO PRO M JACKET
Hundförarjacka med fokus på eftersök.

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

Se Dog Handler belt på accessoarer, på sidan 81.

HIGH VISIBILITY 
CLOTHING 
EN ISO 20471:2013

37



Bull
Jaktklassiker i skinn. Väst och byxa i kraftigt skinn, i en klassisk och rymlig modell.



Herr

Se Bull Apron förkläde

på accessoarer sidan 80.

LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER PÅ SWEDTEAM.SE

Material
Yttertyg: 100% bomull
Förstärkning: 100% skinn

Färg
200 Brown

Art.nr
100147 
100148
100149

Rek. pris: 2 795 kr 

Storlek
46–62
148–156
D96–124

ELK LEATHER M 
TROUSER
En outslitlig klassiker i mollskinn.

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

Material
Yttertyg: 100% buffelläder
Innerfoder: 100% bomull

Färg
200 Brown

Art.nr
100240

Rek. pris: 1 995 kr 

Storlek
46–60

BULL JEANS M 
TROUSER
Läderbyxa i jeansmodell.

Dubbla bakfickor. Tillverkad i tåligt 
buffelskinn.

Material
Yttertyg: 100% getskinn
Innerfoder: 100% polyester

Färg
200 Brown

Art.nr
100136

Rek. pris: 2 295 kr 

Storlek
46–60

BULL M TROUSER
Skinnbyxa i klassisk stil.

Kraftig jaktbyxa i getskinn. Dubbla 
framfickor upptill. Rymliga benfickor och 
en bakficka med dragkedja. Levereras i 
rålängd för enkel justering av benlängd.

Material
Yttertyg: 100% getskinn
Innerfoder: 100% polyester

Färg
200 Brown

Art.nr
100135

Rek. pris: 2 195 kr 

Storlek
S–4XL

BULL M VEST
Kraftig väst i skinn.

Västen har förvaringsfickor med 
dragkedja, samt stor ryggficka med 
öppningar åt båda hållen.
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Ultra
Plagg gjorda i ett tyst material och kort passform, passande för rörlig och aktiv jakt.  
Med vårt eget COVERTEX® 100-membran samt goda ventilationsmöjligheter håller  

du dig torr under hela passet.



Herr

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

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100302

Rek. pris: 2 195 kr 

Storlek
46–60

ULTRA PRO M JACKET
Jaktjacka i mjukt, tyst och lätt Microtyg.

Jacka med ny ventilation i sidan för bättre andning. Vatten- 
och vindtät tack vare vårt COVERTEX® 100 Liner membran. 
Hög krage med avtagbar huva. Två radiofickor med ögla 
för antenn. En bröstficka för mobil eller GPS. Två rymliga 
fickor nertill med varmt foder. Jackan är även försedd med 
ryggficka. Två rymliga innerfickor med resår och en med 
dragkedja. Material

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

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100303

Rek. pris: 1 545 kr 

Storlek
46–60

ULTRA PRO M TROUSER
Jaktbyxa i mjukt, tyst och lätt Microtyg.

Byxa med dubbelt tyg i baken för extra hållbarhet. Vatten- 
och vindtät tack vare vårt COVERTEX® 100 Liner membran. 
Hög midja bak med bred resår. Insidan på midjan är försedd 
med non-slip silikon. Knappar för hängslen. Två rymliga 
framfickor med varmt foder. Två befickor med extra fickor 
för telefon eller GPS. Justerbart benslut med tryckknappar.
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LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER PÅ SWEDTEAM.SE

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100347

Rek. pris: 1 395 kr 

Storlek
S–3XL

ULTRA PILE M SWEATER
Mjuk och tyst jaktjacka i tjockt fleecematerial.

Mjuk och mysig jacka i tjockt fleecematerial för 
jakt eller fritid.

Herr
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Material
Yttertyg: 100% polyester
Insulation: 80% dun
Insulation: 20% fjäder
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100307

Rek. pris: 2 495 kr 

Storlek
S–3XL

ULTRA DOWN PRO M JACKET
Funktionell jacka med dunfyllning av kvalitetsdun

Lättviktsdunjacka i vår nya Ultra serie. Mångsidig 
jacka för vardagsanvänding. Jackan passar även 
utmärkt som ett förstärkningsplagg på jakten vid kallt 
väder. Fyllning i kvalitetsdun med 500 Fill Power. Hög 
krage med avtagbar huva. En bröstficka och två fickor 
nertill. Jackan levereras med en praktisk packpåse.

Material
Yttertyg: 95% polyester
Yttertyg: 5% spandex
Stretchparti: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100299

Rek. pris: 899 kr 

Storlek
S–3XL

ULTRA M SWEATER
Lätt fleecetröja med hellång dragkedja.

Lätt och varm tröja i stretchfleece med hel dragkedja fram- 
till. Stretchpaneler i sidorna för bästa passform. Två fickor. 
Utmärkt som förstärkningsplagg under din skaljacka.  
Passar till alla typer av jakt men är särskilt bra för aktiv jakt.

Material
Yttertyg: 95% polyester
Yttertyg: 5% spandex
Stretchparti: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100300

Rek. pris: 799 kr 

Storlek
XS–3XL

ULTRA VEST
Lätt och bekväm fleeceväst.

Lätt och varm väst i stretchfleece med hel dragkedja fram- 
till. Stretchpaneler i sidorna för bästa passform. Två fickor. 
Utmärkt som förstärkningsplagg under din skaljacka.  
Passar till alla typer av jakt men är särskilt bra för aktiv jakt.

NY
NY
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Lynx
Lynx blev en stor succé när vi uppgraderade byxorna till den smidiga LIGHT och 
den mer robusta XTRM . För att förstärka den unika funktionen i våra Lynx-plagg 

har vi också adderat Antibite™ på de flesta Lynx-plaggen. Mer information om 

vårt mygg- och fästingskydd Antibite™ hittar du på sidan 14.



Se Lynx accessoarer på sidan 70, 71, 80 och 81.

Material
Yttertyg: 65% polyester
Yttertyg: 35% bomull
Innerfoder: 100% polyester
Förstärkning: 94% polyester
Förstärkning: 6% spandex
Stretchparti: 92% nylon
Stretchparti: 8% spandex

Färg
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Art.nr
100325

Rek. pris: 2 295 kr 

Storlek
46–60

LYNX M ANTIBITE JACKET
Vindtät jacka med Antibite™-behandling mot mygg  
och fästingar.

Vindtät jacka i vår populära Lynx-familj. Denna jacka är till-
verkad utan membran för att erbjuda maximal andning och 
låg vikt.Tget är vattenavvisande. Stretchpaneler i sidorna för 
ökad komfort.Axelpartiet är förstärkt med ett mycket tåligt 
material. Yttertyget består av bomull-polyester med vaxad 
yta. Antibite™ är en giftfri och miljövänlig behandling mot 
fästingar och mygg. Den aktiva substansen IR3535 tål upp 
till 80 tvättar. Material

Yttertyg: 65% polyester
Yttertyg: 35% bomull
Förstärkning: 94% polyester
Förstärkning: 6% spandex
Stretchparti: 92% nylon
Stretchparti: 8% spandex

Färg
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Art.nr
100331

Rek. pris: 1 495 kr 

Storlek
46–60

LYNX XTRM M ANTIBITE TROUSER
Fritidsbyxa med förstärkningar. Antibite™-behandling  
mot mygg och fästingar.

Tålig och lätt fritidsbyxa i mixat polyester-bomullstyg. Fram-
sidan på benen och baken är förstärkt med ett extra tåligt 
tyg. Stora stretch-partier fram och bak för bästa rörlighet. 
Rymliga framfickor. Två benfickor för exempelvis telefon eller 
plånbok. Benslut är justerbart med tryckknappar. Antibite™ är 
en giftfri och miljövänlig behandling mot fästingar och mygg. 
Den aktiva substansen IR3535 tål upp till 80 tvättar.

Herr

NY

NY
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LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER PÅ SWEDTEAM.SE

Herr

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Art.nr
100298

Rek. pris: 399 kr 

Storlek
XS–4XL

LYNX M SWEATER FULL-ZIP
Klassisk fleecetröja i matchade färger till Lynx byxor

Funktionell fleecetröja för jakt och fritid. Användbar som 
tröja i sig, eller som förstärkningsplagg under din jacka 
när det är kallt. Elastiska muddar i ärmslut och midja. 
Två fickor framtill.

Material
Yttertyg: 65% polyester
Yttertyg: 35% bomull
Stretchparti: 92% nylon
Stretchparti: 8% spandex

Färg
950 Black
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange

Art.nr
100201

Rek. pris: 995 kr 

Storlek
46–60

LYNX LIGHT M TROUSER
Fritidsbyxa med stretchpartier

Mångsidig fritidsbyxa i lätt polyester-bomullstyg. Stora 
stretchpartier både fram och bak. Rymliga framfickor. 
Justerbar längd i benslut tack vare ett smart uppvik. 
Två benfickor för exempelvis telefon eller plånbok.
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Material
Yttertyg: 65% polyester
Yttertyg: 35% bomull

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100389

Rek. pris: 699 kr 

Storlek
S–4XL

ALBERT ANTIBITE PRO M SHIRT
Skjorta i poly-cotton twill med Antibite™-behandling.

Lätt och snabbtorkande skjorta i Pro passform. Bröstficka 
utan lock. Skjortan är behandlad med Antibite™. Antibite™ är 
en giftfri och miljövänlig behandling mot fästingar och mygg.

Material
Yttertyg: 60% bomull
Yttertyg: 40% polyester

Färg
400 Green

Art.nr
100329

Rek. pris: 699 kr 

Storlek
S–4XL

LYNX M ANTIBITE 
SHIRT
Lätt skjorta med Antibite™-behandling 
mot mygg och fästingar.

Funktionsskjorta i ett lätt och luftigt 
polyester-bomullstyg. Snabbtorkande 
och sval känsla mot kroppen. Skjorta 
med standardkrage och tryckknappar 
framtill. Normal passform. Antibite™  
är en giftfri och miljövänlig behandling 
mot fästingar och mygg. Den aktiva sub-
stansen IR3535 tål upp till 80 tvättar.

Material
Yttertyg: 65% polyester
Yttertyg: 35% bomull
Förstärkning: 94% polyester
Förstärkning: 6% spandex

Färg
553 Swedteam Orange

Art.nr
100237

Rek. pris: 699 kr 

Storlek
Onesize

LYNX ANTIBITE  
GAITER
Damask med Antibite™-behandling.

Damask med kraftig gummirem under 
foten. Öppning och justering sitter  
baktill för att undvika att man fastnar 
i grenar. Stark och samtidigt lätt.  
Damasken är behandlad med Antibite™.  
Antibite™ är en giftfri och miljövänlig 
behandling mot fästingar och mygg.

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green
551 Orange Neon

Art.nr
100165

Rek. pris: 229 kr 

Storlek
Onesize

LYNX ANTIBITE 
NECK GAITER
Mångsidig tube- scarf med Antibite™- 
behandling.

Tillverkand i en tunn och elastisk 
polyester. Med enkla vikningar kan 
du även använda den som mössa 
eller mask. Detta plagg har vår unika 
Antibite™-behandling. Antibite™ är en 
giftfri och miljövänlig behandling mot 
fästingar och mygg.

NY NY

NY
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Heritage
Välklätt och mönstrat, för godsjakt och weekends.  
Heritage Collection tar oss tillbaka till jaktens rötter.  

Med bra passform, noga genomtänkta detaljer och  

snygga accessoarer når du den rätta stilen.

Se Heritage accessoarer på sidorn 70 och 78.

Material
Yttertyg: 100% lammull
Innerfoder: 100% polyester

Färg
409 Tweed Green

Art.nr
100036

Rek. pris: 1 995 kr 

Storlek
S–3XL

1919 CLASSIC M JACKET
Stilsäker kavaj i klassiska material.

Tweedmönstrad kavaj i traditionellt 
utförande av varm lammull med mjukt 
foder. Genomarbetad passform för en 
välklädd siluett. Klassiska detaljer och 
krage i manchester. Övre och nedre 
framfickor och innerfickor för bra 
förvaring. Det perfekta plagget för en 
stilsäker jaktlook.

Material
Yttertyg: 100% lammull
Innerfoder: 100% polyester

Färg
409 Tweed Green

Art.nr
100037

Rek. pris: 1 295 kr 

Storlek
S–4XL

1919 CLASSIC M VEST
Väst i traditionell jaktstil.

Yttersida i tweed av 100% lammull och 
insida av skön polyester. Genomtänkta 
detaljer för en klassisk look. Dragkedja 
och praktiska fickor framtill. Perfekt 
tillsammans med 1919 Classic M jacket.

Herr

Material
Yttertyg: 100% bomull
Innerfoder 1: 100% bomull
Innerfoder 2: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100144

Rek. pris: 1 995 kr 

Storlek
48–58

1919 WAXED M JACKET
Klassisk fritidsjacka med vaxat yttertyg.

Rymliga fickor och vid passform. Passar både till skogen och jobbet.
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Vist Loden
Jaktklassiker i tyst lodenmaterial. Med Vist Loden får du funktionella och lättskötta 

plagg i impregnerat ylletyg, som håller värmen även i blött väder. Jackan finns i två 

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

Material
Yttertyg: 80% ull
Yttertyg: 20% polyester

Färg
204 Dark Olive

Art.nr
22-155

Rek. pris: 3 895 kr 

Storlek
46–60

VIST LODEN PRO M 
JACKET
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 drag-
kedja. Jackan går att maskintvätta i  
30 graders ullprogram.

Material
Yttertyg: 80% ull
Yttertyg: 20% polyester

Färg
204 Dark Olive

Art.nr
22-138

Rek. pris: 4 395 kr 

Storlek
46–60

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

Extra lång och med väl tilltagen pass-
form. Har många smarta detaljer så 
som tumgrepp, dubbla radiofickor och 
avtagbar huva, samt foder i mesh. Stora 
förvaringsfickor och två olika handvär-
marfickor. Jackan går att maskintvätta i 
30 graders ullprogram. Material

Yttertyg: 80% ull
Yttertyg: 20% polyester

Färg
204 Dark Olive

Art.nr
100139

Rek. pris: 2 495 kr 

Storlek
46–60

VIST LODEN M TROUSER
Jaktbyxa i lätt och tyst lodenmaterial.

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

Yttertyg: 80% ull
Yttertyg: 20% polyester

Färg
204 Dark Olive

Art.nr
100052

Rek. pris: 2 295 kr 

Storlek
46–60

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

Kort anorak med smarta detaljer och 
rörlighet i fokus. Flera fickor och jus-
terbara ärmslut och fåll. Jackan går att 
maskintvätta i 30 graders ullprogram.
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Material
Yttertyg: 80% ull
Yttertyg: 20% nylon
Innerfoder: 100% polyester

Färg
200 Brown
413 Loden Green

Art.nr
100066

Rek. pris: 1 495 kr 

Storlek
S–4XL

BRAD CLASSIC M  
SWEATER FULL-ZIP
Vindtät och vattenavvisande ulltröja.

Varm fritidströja i vattenavvisande ull, som hålls vind-
tät med vårt WINDBREAKER®-membran. Mångsidig 
tröja som passar utmärkt som förstärkningsplagg i 
kombination med plagg med god andningsförmåga, 
eller som ytterplagg vid bra väder.

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
413 Loden Green
205 Swedteam Brown

Art.nr
100092

Rek. pris: 899 kr 

Storlek
S–3XL

JOSH CLASSIC M SWEATER FULL-ZIP
Fleecetröja i stickad polyester.

Lätt och fukttransporterande material. Ärmar är fodrade med 
glansigt tyg som gör jackan lätt att ta på och av.

Material
Yttertyg: 80% lammull
Yttertyg: 20% nylon
Detalj: 100% polyester

Färg
413 Loden Green

Art.nr
100034

Rek. pris: 1 295 kr 

Storlek
S–3XL

DEREK M SWEATER
Varm tröja med mockadetaljer.

Tröja med rundad hals och snygga detaljer av mocka- 
imitation. Tillverkad i värmande och tyst ullmixmaterial.

Material
Yttertyg: 65% polyester
Yttertyg: 35% bomull

Färg
400 Green

Art.nr
100142

Rek. pris: 899 kr 

Storlek
XS–5XL

CLAY M VEST
Skytteväst med vadderat bröstparti.

Väst i vaxat material med luftiga meshpartier. Avtagbar 
vaddering framtill. Rymliga framfickor och stor ryggficka. 
Bekväm passform och justerbar midja.
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Material
Yttertyg: 100% polyester
Detalj: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100138

Rek. pris: 1 095 kr 

Storlek
S–3XL

TORNE 2.0 M SWEATER FULL-ZIP
Lätt och varm fleecejacka för all typ av jakt och fritid.

Med Torne 2.0 får du en varm fleece som andas, med  
förstärkningar i syntetmocka på axlarna. Passar särskilt 
bra som förstärkningsplagg under skaljacka.
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Material
Yttertyg: 95% polyester
Yttertyg: 5% elastan
Innerfoder: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100350

Rek. pris: 749 kr 

Storlek
S–4XL

DAVID M SHIRT
Meshfodrad flanelljaktskjorta i  
ventilerande polyester.

Långärmad skjorta i ny teknisk poly-
esterflanell med meshfoder. Lätt och 
snabbtorkande. Den här skjortan är 
lämplig att använda tillsammans med 
alla våra membranplagg som andas.

Material
Yttertyg: 100% bomull

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100064

Rek. pris: 599 kr 

Storlek
S–4XL

PETER CLASSIC M 
SHIRT
Twillskjorta med dubbla bröstfickor.

Fritidsskjorta i twillbomull av exklusiv 
kvalitet. Klassisk passform, dubbla 
bröstfickor med lock och button down 
krage.

Material
Yttertyg: 95% polyester
Yttertyg: 5% elastan
Innerfoder: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green
141 Dark Sand

Art.nr
100140

Rek. pris: 745 kr 

Storlek
S–4XL

DOUGLAS M SHIRT
Meshfodrad flanelljaktskjorta i polyester som andas.

Långärmad skjorta i ny teknisk polyesterflanell 
med meshfoder. Lätt och snabbtorkande, dubbla 
fickor på bröstet och krage med knappar. Den här 
skjortan är lämplig att använda tillsammans med 
alla våra membranplagg som andas.

NY



Material
Yttertyg: 100% bomull

Färg
602 Navy

Art.nr
100317

Rek. pris: 599 kr 

Storlek
S–4XL

RALPH M SHIRT
Klassisk skjorta i lätt bomullstyg.

Vardagsskjorta i bomullsflanell. Classic 
(wide) passform. En bröstficka och  
button down krage.

Material
Yttertyg: 60% bomull
Yttertyg: 40% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100258

Rek. pris: 599 kr 

Storlek
S–4XL

ALAN CLASSIC M 
SHIRT
Skjorta i Poly-Cotton flanell.

Mjuk borstad yta. Dubbla bröstfickor 
med lock. Button down krage. Classic 
passform (wide).

Material
Yttertyg: 100% bomull

Färg
103 Off-white

Art.nr
100318

Rek. pris: 599 kr 

Storlek
S–4XL

STEVEN 2.0 M SHIRT
Klassisk skjorta i lätt bomullstyg.

Ny version av vår populära Steven- 
skjorta. Borstad bomullsflanell för  
mjukare känsla. Möstret är uppdaterat 
med vår Swedteam orange färg. En 
bröstficka och button down krage.  
Classic passform (wide).

Material
Yttertyg: 60% bomull
Yttertyg: 40% polyester

Färg
553 Swedteam Orange

Art.nr
100260

Rek. pris: 599 kr 

Storlek
S–4XL

CLIVE CLASSIC M 
SHIRT
Skjorta i bomullsflanell.

Mjuk borstad yta. Dubbla bröstfickor 
med lock. Button down krage. Classic 
passform (wide).

Material
Yttertyg: 100% bomull

Färg
400 Green

Art.nr
100316

Rek. pris: 599 kr 

Storlek
S–4XL

DAVE M SHIRT
Klassisk skjorta i lätt bomullstyg.

Vardagsskjorta i bomullsflanell.  
Classic (wide) passform. En bröstficka 
och button down krage.

Material
Yttertyg: 60% bomull
Yttertyg: 40% polyester

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100262

Rek. pris: 599 kr 

Storlek
S–4XL

PATRIC CLASSIC M 
SHIRT
Skjorta i bomullsflanell.

Mjuk borstad yta. Dubbla bröstfickor 
med lock. Button down krage. Classic 
passform (wide).

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

Färg
400 Green

Art.nr
100161

Rek. pris: 995 kr 

Storlek
S–3XL

HURON M RAIN SET
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.

Material
Yttertyg: 100% polyuretan
Innerfoder: 100% polyester

Färg
400 Green

Art.nr
100162

Rek. pris: 899 kr 

Storlek
M/L–XL/2XL

HURON M RAIN PONCHO
Poncho i rymlig modell.

Gjord i elastisk och vattentät PU-belagd polyesterväv. 
Ponchon har en fleecefodrad värmeficka samt klaff 
framtill för att skydda vapen och kikarsikte vid regn.
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Dam
Revolutionerande tekniker 
och fokus på passform.

Bekvämt och funktionellt för jaktens alla 

tillfällen, i kombination med snygga plagg för 

livsstilsjägaren. Det världsrevolutionerande 

DESOLVE® Camouflage har såklart en given 

plats även i vår damkollektionen.



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

DESOLVE® Veil, där du hittar de brunaktiga toner som är vanligt förekommande i nordiska 

landskap. Mönstret har skarpa kontraster som lurar djurets öga och bryter upp din mänskliga 

form, vilket gör dig osynlig på alla avstånd. Veil är ett flexibelt mönster som fungerar i många 

olika förhållanden, men allra bäst passar det i gröna miljöer så som skog eller öppna landskap.

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

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100055

Rek. pris: 2 995 kr 

Storlek
34–46

RIDGE W JACKET
Jaktjacka i det världsrevolutionerande kamouflagemönstret 
DESOLVE® Veil.

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

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

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100056

Rek. pris: 1 995 kr 

Storlek
34–46

RIDGE W TROUSER
Jaktbyxa i det världsrevolutionerande kamouflagemönstret 
DESOLVE® Veil.

Byxa med unikt mönster och tyst material. Hålls vind- 
och vattentät med COVERTEX® 100. Fickor upptill, rym-
liga benfickor och remmar nedtill för justerbara benslut. 
Passar för de flesta jakttillfällen.
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Ultra
För en aktiv jakt och fritid. Plagg gjorda i ett tyst material och kort passform, 

passande för rörlig och aktiv jakt. Med vårt eget COVERTEX® 100-membran 

samt goda ventilationsmöjligheter håller du dig torr under hela passet.

Material
Yttertyg: 95% polyester
Yttertyg: 5% spandex
Stretchparti: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100300

Rek. pris: 799 kr 

Storlek
XS–3XL

ULTRA VEST
Lätt och bekväm fleeceväst.

Lätt och varm väst i stretchfleece med 
hel dragkedja framtill. Stretchpaneler i 
sidorna för bästa passform. Två fickor. 
Utmärkt som förstärkningsplagg under 
din skaljacka. Passar till alla typer av 
jakt men är särskilt bra för aktiv jakt.

Material
Yttertyg: 95% polyester
Yttertyg: 5% spandex
Stretchparti: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100313

Rek. pris: 899 kr 

Storlek
34–46

ULTRA W SWEATER
Lätt fleecetröja med hellång dragkedja.

Lätt och varm tröja i stretchfleece med 
hel dragkedja framtill. Stretchpaneler i 
sidorna för bästa passform. Två fickor. 
Utmärkt som förstärkningsplagg under 
din skaljacka. Passar till alla typer av 
jakt men är särskilt bra för aktiv jakt.

Dam
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LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER PÅ SWEDTEAM.SE

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

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100308

Rek. pris: 2 195 kr 

Storlek
34–46

ULTRA W JACKET
Jaktjacka i mjukt, tyst och lätt Microtyg

Jacka med ny ventilation i sidan för bättre andning. Vatten- 
och vindtät tack vare vårt COVERTEX® 100 Liner membran. 
Hög krage med avtagbar huva. Två radiofickor med ögla för 
antenn. Två rymliga fickor nertill med varmt foder. Jackan 
är även försedd med ryggficka. Två rymliga innerfickor med 
resår och en med dragkedja.

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

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100309

Rek. pris: 1 495 kr 

Storlek
34–46

ULTRA W TROUSER
Jaktbyxa i mjukt, tyst och lätt Microtyg

Byxa med dubbelt tyg i baken för extra hållbarhet. Vatten- 
och vindtät tack vare vårt COVERTEX® 100 Liner membran. 
Hög midja bak med bred resår. Insidan på midjan är försedd 
med non-slip silikon. Knappar för hängslen. Två rymliga 
framfickor med varmt foder. Två befickor med extra fickor 
för telefon eller GPS. Justerbart benslut med tryckknappar.

Dam
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Material
Yttertyg: 65% polyester
Yttertyg: 35% bomull

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100390

Rek. pris: 699 kr 

Storlek
34–44

ALLIE ANTIBITE W SHIRT
Skjorta i poly-cotton twill med Antibite™-behandling.

Lätt och snabbtorkande skjorta. Bröstficka utan lock. 
Skjortan är behandlad med Antibite™. Antibite™ är en gift-
fri och miljövänlig behandling mot fästingar och mygg.
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Se Lynx Antibite™ accessoarer på sidan 70, 71, 80 och 81.

Material
Yttertyg: 60% bomull
Yttertyg: 40% polyester

Färg
400 Green

Art.nr
100339

Rek. pris: 699 kr 

Storlek
34–44

LYNX W ANTIBITE SHIRT
Lätt skjorta med Antibite™ behandling mot mygg och fästingar.

Funktionsskjorta i ett lätt och luftigt polyester-bomullstyg. Snabbtorkande 
och sval känsla mot kroppen. Dubbla bröstfickor. Skjorta med standard-
krage och tryckknappar framtill. Dampassform. Antibite™ är en giftfri och 
miljövänlig behandling mot fästingar och mygg. Den aktiva substansen 
IR3535 tål upp till 80 tvättar.

Material
Yttertyg: 65% polyester
Yttertyg: 35% bomull
Innerfoder: 100% polyester
Förstärkning: 94% polyester
Förstärkning: 6% spandex
Stretchparti: 92% nylon
Stretchparti: 8% spandex

Färg
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Art.nr
100326

Rek. pris: 2 295 kr 

Storlek
34–46

LYNX W ANTIBITE JACKET
Vindtät jacka med Antibite™ behandling mot mygg och fästingar.

Vindtät jacka i vår populära Lynx-familj. Denna jacka är till- 
verkad utan membran för att erbjuda maximal andning och låg 
vikt.Tget är vattenavvisande. Stretchpaneler i sidorna för ökad 
komfort.Axelpartiet är förstärkt med ett mycket tåligt material. 
Yttertyget består av bomull-polyester med vaxad yta. Antibite™ 
är en giftfri och miljövänlig behandling mot fästingar och 
mygg. Den aktiva substansen IR3535 tål upp till 80 tvättar.

Material
Yttertyg: 65% polyester
Yttertyg: 35% bomull
Förstärkning: 94% polyester
Förstärkning: 6% spandex
Stretchparti: 92% nylon
Stretchparti: 8% spandex

Färg
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange
902 Dark Grey

Art.nr
100328

Rek. pris: 1 495 kr 

Storlek
34–46

LYNX XTRM W ANTIBITE TROUSER
Fritidsbyxa med förstärkningar. Antibite™-behandling  
mot mygg och fästingar.

Tålig och lätt fritidsbyxa i mixat polyester-bomullstyg. Fram-
sidan på benen och baken är förstärkt med ett extra tåligt tyg. 
Stora stretch-partier fram och bak för bästa rörlighet. Rymliga 
framfickor. Två benfickor för exempelvis telefon eller plånbok. 
Benslut är justerbart med tryckknappar. Antibite™ är en giftfri 
och miljövänlig behandling mot fästingar och mygg. Den  
aktiva substansen IR3535 tål upp till 80 tvättar.
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HIGH VISIBILITY 
CLOTHING  
EN ISO 20471:2013

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

Protection-byxa ger ett väl tilltaget stickskydd mot even-

tuella vildsvinsattacker och skyddar även mot slitage i 

tuff terräng. På byxans insida sitter vårt egenutvecklade 

material CONPIERCE® Stabproof och utsidan förstärks av 

Vectran™ på utsatta delar. NEONORDIC® 200 liner skyddar 

mot vatten och vind. Även Dog Handler Jacket har hög  

slitstyrka och är utvecklad i nära samarbete med  

professionella hundförare.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIP-
MENT ACCORDING TO STANDARD  
DIN EN ISO 13688: 2013

Material
Yttertyg: 80% polyester
Yttertyg: 20% polyuretan
Membran: 100% polyuretan
Innerfoder: 100% polyester

Färg
551 Orange Neon

Art.nr
100133

Rek. pris: 2 995 kr 

Storlek
S–XL

DOG HANDLER NICCO W JACKET
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® 100-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. Fram- 
tagen i nära samarbete med professionella hundförare. Material

Yttertyg 1: 100% polyester
Yttertyg 2: 100% polyamid
Membran: 100% polyuretan
Innerfoder 1: 100% polyester
Innerfoder 2: 100% polyester

Färg
420 Swedteam Green
560 DESOLVE® Fire

Art.nr
100028

Rek. pris: 5 495,- 

Storlek
34–46

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

Exklusiv och säker vildsvinsbyxa med väl genomtänkt 
skydd i alla material och detaljer. Denna byxa är konstruerad 
för maximalt skydd mot vildsvinsattacker. Vårt material 
CONPIERCE® finns som ett skyddande lager inuti hela byxan, 
både fram och bak. Benen är försedda med skyddande 
Vectran™ som extra förstärkning vid de mest utsatta  
delarna, vilket ger hög slitstyrka mot slitage i tuff terräng. 
Byxan är tillverkad med vårt finaste membran NEONORDIC® 
200, för bästa kombination av vattentäthet och andning. 
Stretchparti i ryggen för ökad rörlighet. Flera benfickor och 
traditionella sidfickor. Förhöjd rygg med hängselknappar och 
remmar i benslut. Vår Protection-Byxa är certifierad enligt 
EC Type Examination Certificate K-EG 2017/8278. Testad  
enligt tysk metod ”Technische Spezifikation zur Prüfung 
von Keilerschutzhosen”, DIN EN ISO 13688:2013. Följer  
hälso- och säkerhetskraven enligt Annex II, Förordning  
(EU) 2016/425.
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Dam

Material
Yttertyg: 80% lammull
Yttertyg: 20% nylon

Färg
413 Loden Green

Art.nr
100032

Rek. pris: 1 295 kr 

Storlek
34–46

SHIRLEY W SWEATER FULL-ZIP
Bekväm tröja i varmt material.

Lång tröja i varm ullmix. Hög krage och praktisk dragkedja 
för att öppna både nertill och upptill.

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100105

Rek. pris: 599 kr 

Storlek
XS–XL

TORNE W VEST
Smart och varm fleeceväst med många användningsområden.

Västen är figursydd, har en bröstficka och sidfickor med  
dragkedja. Dubbelfleece med pile på insidan.

Material
Yttertyg: 100% bomull
Innerfoder 1: 100% bomull
Innerfoder 2: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100247

Rek. pris: 1 995 kr 

Storlek
34–44

1919 WAXED W JACKET
Klassisk fritidsjacka med vaxat yttertyg.

Rymliga fickor och vid passform. Passar både till 
skogen och jobbet.

63



Hamra
Allsidiga plagg för aktiv jakt och fritid. Hamra passar dig med höga krav på funktion 

och passform. Plaggen har hög komfort och heltäckande COVERTEX® 100-membran.



Dam

Rek. pris: 2 195 kr 

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

Färg
200 Brown

Art.nr
100059

Storlek
34–46

HAMRA W JACKET
Lång jacka med suverän passform och hög komfort.

Passar den aktiva jägaren med höga krav på funktion och 
passform. Heltäckande COVERTEX®-membran skyddar 
mot vind och väta.

Rek. pris: 1 595 kr 

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

Färg
200 Brown

Art.nr
100060

Storlek
34–46

HAMRA W TROUSER
Funktionell jaktbyxa med hög komfort.

Passar den aktiva jägaren med höga krav på funktion och 
passform. Heltäckande COVERTEX®-membran skyddar 
mot vind och väta. Ventilation på benets in- och utsida.
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Junior
Kollektionen för unga 
jaktentusiaster.

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

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

Färg
710 DESOLVE® Fire/Veil

Art.nr
100342

Rek. pris: 995 kr 

Storlek
120–170

RIDGE JR JACKET
Jaktjacka för barn med unikt DESOLVE® kamoflage-
mönster.

Tyst jaktjacka med det revolutionerande DESOLVE® 
Veil och DESOLVE® Fire kamouflaugemönster. Med 
COVERTEX® för högt skydd mot vind och vatten. Av-
tagbar huva. Justerbar i midjan och ärmöppningarna.

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

Färg
710 DESOLVE® Fire/Veil

Art.nr
100343

Rek. pris: 795 kr 

Storlek
120–170

RIDGE JR TROUSER
Jaktbyxa för barn med unikt DESOLVE® 
kamoflagemönster

Tyst byxa för barn i de revolutionerande 
mönstren DESOLVE® Veil och DESOLVE® 
Fire. Hålls vind- och vattentät med  
COVERTEX®. Rymliga benfickor, dragsko 
i midjan och kardborreband för juster- 
bara benslut.
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Junior

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
560 DESOLVE® Fire

Art.nr
100115

Rek. pris: 229 kr 

Storlek
Onesize

RIDGE JR CAP
Keps i det unika kamouflaget DESOLVE® Fire.

Justerbar med kardborre i nacken.

Material
Yttertyg: 50% ull
Yttertyg: 50% akryl

Färg
551 Orange Neon

Art.nr
100150

Rek. pris: 149 kr 

Storlek
Onesize

ULTRA KNIT JUNIOR BEANIE
Klassisk stickad mössa

Låg stickad mössa med Swedteam brodyr fram.

Material
Yttertyg 1: 65% polyester
Yttertyg 1: 35% bomull
Yttertyg 2: 65% polyester
Yttertyg 2: 35% bomull
Förstärkning: 94% polyester
Förstärkning: 6% spandex

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100374

Rek. pris: 899 kr 

Storlek
120–170

LYNX JR JACKET
Vindtät juniorjacka med förstärkningar på axlar.

Vindtät juniorjacka i vår populära Lynx-familj. Denna 
jacka är tillverkad utan membran för att erbjuda maximal 
andning och låg vikt.Tyget är vattenavvisande. Axelpartiet 
är förstärkt med ett mycket tåligt material. Yttertyget 
består av bomull-polyester med vaxad yta.

Material
Yttertyg 1: 65% polyester
Yttertyg 1: 35% bomull
Yttertyg 2: 65% polyester
Yttertyg 2: 35% bomull

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100375

Rek. pris: 599 kr 

Storlek
120–170

LYNX JR TROUSER
Vindtät juniorbyxa.

Funktionell juniorbyxa i lätt polyester-bomullstyg. Rymliga 
framfickor. Justerbar vidd i benslut med tryck-knappar. Två 
benfickor för exempelvis telefon eller plånbok.
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Accessoarer
Detaljerna som gör din utstyrsel komplett.

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



Accessoarer

Material
Yttertyg: 90% polyester
Yttertyg: 10% spandex

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100244

Rek. pris: 995 kr 

Storlek
S–3XL

RIDGE M BASE LAYER SET
Lätt funktionsunderställ som värmer och transporterar fukt.

Rundhalströja med tight passform för att bäras närmast 
kroppen. Långkalsong med hög linning för att förhindra 
glipa på ryggen. Tillverkad med det unika kamouflage-
mönstret DESOLVE® Veil.

Material
Yttertyg: 50% merinoull
Yttertyg: 35% nylon
Yttertyg: 10% polyester
Yttertyg: 5% spandex

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100235

Rek. pris: 1 595 kr 

Storlek
S/M–2XL/3XL

MERINO TECH M BASE LAYER SET
Ullunderställ i unik seamless konstruktion för optimal passform.

Varmt och slittåligt ullunderställ i mycket hög kvalitet. Lång 
tröja och hög linning på byxan förhindrar glipa i ryggen.

69



Accessoarer

Material
Yttertyg: 40% merinoull
Yttertyg: 53% polyamid
Yttertyg: 7% elastan

Färg
950 Black
407 Hunting Green

Art.nr
100219

Rek. pris: 189 kr 

Storlek
37/39–46/48

HUNTER TECH MID 
SOCKS
Teknisk strumpa i varm och mjuk  
merinoull.

Förstärkningar i polyamid på tå- och 
hälparti för bästa slitstyrka. Extra tjock 
över anklarna för att förhindra skav.

Material
Yttertyg: 100% bomull
Innerfoder: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100246

Rek. pris: 499 kr 

Storlek
S,55-56–XL61-62

1919 WAXED HAT
Klassisk fritidshatt i vaxat tyg.

Passar både till skogen och jobbet.

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
999 Mixed Colour

Art.nr
100196

Rek. pris: 199 kr 

Storlek
Onesize

3-P NECK GAITER
Funktionell tube i tre färger.

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

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green
551 Orange Neon

Art.nr
100165

Rek. pris: 229 kr 

Storlek
Onesize

LYNX ANTIBITE  
NECK GAITER
Mångsidig tube- scarf med Antibite™- 
behandling.

Tillverkand i en tunn och elastisk 
polyester. Med enkla vikningar kan 
du även använda den som mössa 
eller mask. Detta plagg har vår unika 
Antibite™-behandling. Antibite™ är 
en giftfri och miljövänlig behandling 
mot fästingar och mygg.

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

Färg
950 Black

Art.nr
100175

Rek. pris: 249 kr 

Storlek
37/39–46/48

FUNCTION 2-PACK 
SOCKS
Kombinerad yttersocka och inner- 
strumpa med maximal komfort.

Bra passform. Innersstrumpa i COOL-
MAX® för bra fukttransport och hög 
komfort. Tvåpack.

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

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100174

Rek. pris: 249 kr 

Storlek
37/39–46/48

HUNTER 2-PACK SOCKS
Funktionsstrumpa för jakt och aktiv fritid.

Hög kvalitet och bra passform. Tvåpack.
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Material
Yttertyg: 55% bomull
Yttertyg: 45% polyester

Färg
200 Brown

Art.nr
100239

Rek. pris: 399 kr 

Storlek
M–XL

WOLVERINE SPORTCAP
Exklusiv keps med satinfoder.

Tillverkad i ett luftigt och slitstarkt 
TC-tyg. Justerbart spänne i nacken.

Material
Yttertyg: 55% bomull
Yttertyg: 45% polyester

Färg
200 Brown

Art.nr
100238

Rek. pris: 399 kr 

Storlek
Onesize

WOLVERINE CAP
Exklusiv keps med satinfoder.

Tillverkad i ett luftigt och slitstarkt 
TC-tyg. Justerbart spänne i nacken.

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
551 Orange Neon

Art.nr
100179

Rek. pris: 299 kr 

Storlek
Onesize

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

Tillverkad i signalfärg för extra synbar-
het. Justerbar med kardborre i nacken.

Material
Yttertyg 1: 65% polyester
Yttertyg 1: 35% bomull
Yttertyg 2: 94% polyester
Yttertyg 2: 6% spandex

Färg
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange

Art.nr
100330

Rek. pris: 299 kr 

Storlek
Onesize

LYNX ANTIBITE CAP
Lätt och funktionell keps med Antibite™- 
behandling.

Keps i matchade material och färger 
till våra Lynx-plagg. Kort skärm och 
en smidig enhandsjustering av storlek 
i nacken. Kepsen är behandlad med 
Antibite™. Antibite™ är en giftfri och 
miljövänlig behandling mot fästingar 
och mygg.

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100371

Rek. pris: 249 kr 

Storlek
Onesize

ULTRA FLEX CAP
Keps med 3D- brodyr.

Denna mjuka och tysta keps har 
elastisk justering for bästa passform. 
Exklusiv Swedteam 3D brodyr framtill.

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
551 Orange Neon

Art.nr
100178

Rek. pris: 299 kr 

Storlek
Onesize

HUNDFÖRARE CAP
Keps för hundföraren.

Keps tillverkad i signalfärg för extra 
säkerhet. Justerbar med kardborre i 
nacken.

Accessoarer
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Accessoarer

Material
Yttertyg: 100% polyester
Innerfoder: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green
560 DESOLVE® Fire

Art.nr
100362

Rek. pris: 299 kr 

Storlek
Onesize

RIDGE THERMO CAP
Fodrad keps med kort skärm.

Vindtät keps med isolerat foder och skydd för öronen. 
Justerbart band i nacken. Finns i färgerna Forest Green 
och DESOLVE® Fire.

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

Färg
110 DESOLVE® Zero
560 DESOLVE® Fire

Art.nr
100122

Rek. pris: 499 kr 

Storlek
M–XL

RIDGE THERMO PILOT HAT
Varm mössa med syntetpäls.

Mössa i vårt unika DESOLVE® kamouflagemönster. 
Spänne under hakan och öppning vid öronen.  
Fodrad med varm syntetpäls.

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

Färg
413 Loden Green

Art.nr
100346

Rek. pris: 499 kr 

Storlek
S,55-56–XL61-62

CREST LODEN CAP
Jaktkeps i Lodentyg med huva i orange Hi-Viz-färg.

Klassisk jägarkeps med skydd för öronen. Denna keps är 
gjord av Lodentyg med en quiltad insida. Den har en dold 
huva i orange Hi-Viz-färg som lätt fälls över toppen.
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Material
Yttertyg: 50% ull
Yttertyg: 50% akryl

Färg
400 Green
551 Orange Neon
100 White

Art.nr
100296

Rek. pris: 229 kr 

Storlek
Onesize

ULTRA KNIT BEANIE
Klassisk stickad mössa.

Låg stickad mössa med Swedteam brodyr fram.

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

Färg
400 Green

Art.nr
100297

Rek. pris: 249 kr 

Storlek
Onesize

ULTRA KNIT WINDBREAKER BEANIE
Klassisk stickad mössa med vindfoder.

Klassisk stickad mössa. Vindtätt WINDBREAKER®-membran i 
den nedre delen av mössan. Swedteam brodyr fram.
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Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire

Art.nr
100124

Rek. pris: 329 kr 

Storlek
Onesize

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

Justerbar med kardborre i nacken.

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
560 DESOLVE® Fire

Art.nr
100395

Rek. pris: 399 kr 

Storlek
M–XL

RIDGE FLAT CAP
Sportig keps i orange Hi-Viz-färg

Klassisk keps med vårt unika DESOLVE® Fire- 
kamouflagemönster. Resårband i nacke.

NY
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Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100241

Rek. pris: 199 kr 

Storlek
Onesize

RIDGE W HEADBAND
Pannband i stretchfleece.

Varm och samtidigt luftig.

Material
Yttertyg: 100% polyester

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

Art.nr
100114

Rek. pris: 249 kr 

Storlek
Onesize

RIDGE NECK GAITER
Mångsidig halsduk i DESOLVE®.

Kan även användas som mössa eller mask. Gjord i 
unikt kamouflagemönster från DESOLVE®.

Material
Yttertyg: 100% polyester

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

Art.nr
100067

Rek. pris: 229 kr 

Storlek
M/L–XL/2XL

RIDGE BEANIE
Lätt mössa i DESOLVE® kamouflagemönster.

Mössa i stretchigt och mjukt fleecematerial. Finns i  
kamouflagemönstren DESOLVE® Veil och DESOLVE® Fire.

Accessoarer
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Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil
110 DESOLVE® Zero
411 DESOLVE® Wing

Art.nr
100125

Rek. pris: 329 kr 

Storlek
Onesize

RIDGE CAMOUFLAGE HOOD
Heltäckande huva i DESOLVE®.

Utförande i DESOLVE®. Döljer hela ansiktet.
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Material
Yttertyg: 100% polyester
Membran: 100% polyuretan
Insida: 100% getskinn
Isolation: 100% polyester
Innerfoder: 100% polyester

Färg
420 Swedteam Green
110 DESOLVE® Zero

Art.nr
100271

Rek. pris: 845 kr 

Storlek
S–2XL

ULTRA DRY MITTEN M 
GLOVE
Kraftig och varm överdragsvante.

Vind- och vattentät. Löstagbart foder. 
Skinn i innerhand. Handledsband för 
att hålla kvar vanten när man tar av 
sig den.

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

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100272

Rek. pris: 749 kr 

Storlek
S–2XL

ULTRA DRY M GLOVE
Kraftig och varm handske.

Vind- och vattentät. Justerbar mudd i 
isolerande neoprene för bästa värme. 
PU i innerhand ger bra grepp.

Material
Membran: 100% polyuretan
Ovansida: 100% polyester
Insida: 100% polyuretan
Innerfoder: 50% ull
Innerfoder: 50% nylon

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100234

Rek. pris: 649 kr 

Storlek
S–L

GRIP DRY W GLOVE
Vattentät jakthandske i damstorlekar 
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.

Material
Ovansida: 100% polyester
Insida: 50% polyuretan
Insida: 50% nylon

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100046

Rek. pris: 329 kr 

Storlek
M–2XL

COMFORT M GLOVE
Mjuk jakthandske med bra grepp.

Jakthandske med vindtät ovansida. 
Innerhand i PU ger bra grepp.

Accessoarer
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Accessoarer

Material
Ovansida: 100% polyester
Insida: 100% polyuretan

Färg
410 DESOLVE® Veil
402 Forest Green

Art.nr
100366

Rek. pris: 499 kr 

Storlek
M–2XL

RIDGE LIGHT M GLOVE
Tunn och ofodrad handske med bra grepp. Finns färgerna 
Forest Green och DESOLVE® kamoflaugemönster.

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

Material
Membran: 100% polyuretan
Ovansida: 100% polyester
Insida: 100% polyuretan
Innerfoder: 50% ull
Innerfoder: 50% nylon

Färg
410 DESOLVE® Veil
560 DESOLVE® Fire
402 Forest Green

Art.nr
100367

Rek. pris: 699 kr 

Storlek
M–2XL

RIDGE DRY M GLOVE
Lätt och fodrad handske med HIPORA®-membran för att hålla 
tätt mot vatten och vind.

Ridge Dry 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. Finns i tre olika versioner, DESOLVE® Veil, 
DESOLVE® Fire och enfärgad grön.

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

Färg
110 DESOLVE® Zero

Art.nr
100131

Rek. pris: 599 kr 

Storlek
S–2XL

ZERO DRY M GLOVE
Kamouflagehandske för vinterjakt.

Utförande i DESOLVE® Zero, ett unikt 
kamouflagemönster designat för jakt 
under nollan. Handsken är vind- och 
vattentät och är utrustad med skjut-
finger i elastiskt material.

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

Färg
400 Green

Art.nr
100192

Rek. pris: 599 kr 

Storlek
S–2XL

GREEN M GLOVE
Kombinerad finger- och värmevante för 
kalla dagar.

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 
fästs bakåt med en magnet.

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

Färg
950 Black
407 Hunting Green

Art.nr
100354

Rek. pris: 199 kr 

Storlek
M–XL

CREST THERMO GLOVE
Varm och skön fleecevante med dubbla 
funktioner.

Fleecevante med THINSULATE® foder 
för extra värme. Huvan över fingrarna 
kan vikas ner så att du kan använda 
den som handske utan fingertoppar.  
Det gör att du får maximal känsla i 
avtryckarfingret.
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Accessoarer

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

Färg
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green

Art.nr
100357

Rek. pris: 1 795 kr 

Storlek
Onesize

RIDGE 38 BACKPACK
Klassisk jaktryggsäck med stolram.

Vattentålig ryggsäck med många funktionella fickor. 
Tillverkad med vårt tysta och starka material MOLLTEC™. 
Gevärskydd på båda sidor av ramen. Uppdaterat bärsystem 
för minimal vikt och maximal ventilation. Uppdaterad sits för 
god komfort. Sitthöjd 50-52 cm. Volym ca 38 L.

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

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100363

Rek. pris: 699 kr 

Storlek
Onesize

ALPHA 5 BACKPACK
Lätt och flexibel ryggsäck med många användningsområden.

Liten och lätt ryggsäck med axelband i tunn mesh. Vadderad 
ryggplatta för extra stabilitet. Utsida i det vattentäta materialet 
SWEDTEAM® MOLLTEC™. Rymmer 5 liter.

Material
Yttertyg: 70% bomull
Yttertyg: 30% polyester
Beläggning: 100% polyuretan

Färg
401 Ivy Green

Art.nr
100218

Rek. pris: 1 495 kr 

Storlek
Onesize

1919 CANVAS 
DUFFEL BAG
Klassisk duffelväska i tålig canvas.

Förstärkt botten och kraftiga bärremmar 
för bästa slitstyrka. Volym ca 80 liter.

Material
Yttertyg: 100% lammull
Remmar: 100% pu-läder
Innerfoder: 100% polyester

Färg
409 Tweed Green

Art.nr
100031

Rek. pris: 1 995 kr 

Storlek
Onesize

1919 WEEKEND BAG
Rymlig väska för stilfullt resande.

Väska i rutig tweed att matcha med 
en klassisk jaktstil. Handtag och hel 
botten i PU-Läder. Praktisk avtagbar 
axelrem. Volym 40 liter.

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

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100186

Rek. pris: 995 kr 

Storlek
Onesize

CLASSIC MOLLTEC 
BACKPACK
Klassisk stolryggsäck för jakt och fritid.

Vattenskyddad säck med utsida i 
SWEDTEAM® MOLLTEC™, passande i 
skog och mark. Skydd på ramen för att 
förhindra skav på geväret. Säck och 
stol kan separeras. Säteshöjd 48-50 cm. 
Rymmer ca 36 liter.
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Accessoarer

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

Färg
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green

Art.nr
100096

Rek. pris: 2 095 kr 

Storlek
Onesize

BACKBONE BACKPACK
Vattenskyddad ryggsäck med smart 
vapenförvaring.

Finns både i SWEDTEAM® MOLLTEC™ 
och DESOLVE® Veil. Har flera förvarings- 
fickor, så som en specialdesignad 
vapenförvaring samt nätfickor för 
småsaker. Rymmer ca 46 liter, varav 
vapenfickan rymmer ca 9 liter.

Material
Yttertyg: 100% polyester
Beläggning: 100% polyuretan

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100097

Rek. pris: 899 kr 

Storlek
Onesize

TRACKER AQUA 
BACKPACK
Lätt och flexibel ryggsäck i DESOLVE®.

Liten och lätt ryggsäck med axelband 
i tunn mesh. Vadderad ryggplatta för 
extra stabilitet. Rymmer 5 liter. Levere-
ras med 1,5 liters vattenblåsa med slang 
och munstycke.

Material
Yttertyg 1: 100% polyester
Yttertyg 2: 100% nylon
Innerfoder 1: 100% polyester
Innerfoder 2: 100% nylon

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
23-800

Rek. pris: 3 995 kr 

Storlek
Onesize

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

Utrustad med flera användbara funk-
tioner, som vapenhållare och integre-
rat regnskydd. Flexibel ryggsäck med 
justerbart bärsystem, öppningsbar 
front, expanderbara ytterfickor och 
justerbart lock.

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

Färg
410 DESOLVE® Veil
407 Hunting Green

Art.nr
100378

Rek. pris: 649 kr 

Storlek
Onesize

RIDGE BINO BAG
Väska för kikare med stabil sele.

Funktionell väska för kikare. Stadig 
sele med många justerbara remmar för 
bästa passform. Tillverkad i MOLLTEC™. 
Locket är försett med spänne som går 
att öppna och stänga med en hand. 
Putsduk ingår. Storlek med justerbart 
lock för kikare från 8x40 till 10x56.  
Mått 18*15*7 cm.

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

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

Art.nr
100370

Rek. pris: 
699 kr 

Storlek
Onesize

ALPHA WB WAISTBAG
Praktisk midjeväska med många fickor..

Funktionell midjeväska med många 
fack och mjuk stoppning mot ryggen. 
Vadderat specialfack med dragsko för 
vattenflaska. Perfekt för dig som tycker 
att ryggsäck kan bli för stor att bära.

NY
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Accessoarer

Material
Yttertyg: 100% polyester

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100301

Rek. pris: 499 kr 

Storlek
S/M–2XL/3XL

MOSQUITO M ANORAK
Anorak i ett mjukt och myggtätt mesh-tyg.

Lätt anorak i ett mjukt tyg som är tätt mot både mygg och 
knott. Framfickan fungerar som en vändbar påse att förvara 
plagget i. Fast huva med nät som täcker ansiktet.

Material
Yttertyg: 65% polyester
Yttertyg: 35% bomull
Förstärkning: 94% polyester
Förstärkning: 6% spandex

Färg
553 Swedteam Orange

Art.nr
100237

Rek. pris: 699 kr 

Storlek
Onesize

LYNX ANTIBITE GAITER
Damask med Antibite™-behandling.

Damask med kraftig gummirem under foten. Öppning och 
justering sitter baktill för att undvika att man fastnar i 
grenar. Stark och samtidigt lätt. Damasken är behandlad 
med Antibite™. Antibite™ är en giftfri och miljövänlig  
behandling mot fästingar och mygg.

Material
Yttertyg: 100% polyester
Beläggning: 100% polyuretan

Färg
400 Green

Art.nr
100089

Rek. pris: 549 kr 

Storlek
L–XL

HELAGS GAITER
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.

Material
Yttertyg: 100% buffelläder
Innerfoder: 100% polyester

Färg
201 Light brown

Art.nr
100018

Rek. pris: 995 kr 

Storlek
Onesize

BULL APRON
Praktiskt förkläde i läder.

Slaktförkläde i slitstarkt buffelläder med långa midjeband och 
ställbar rem runt nacken. Slät yta gör det enkelt att rengöra. 
Perfekt att ta med på jaktresan eller ta på vid grillen.

NY
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Accessoarer

Material
Remmar: 100% polyester

Färg
950 Black
407 Hunting Green
553 Swedteam Orange

Art.nr
100294

Rek. pris: 
199 kr 

Storlek
Onesize

LYNX BELT
Bälte i kraftig polyesterväv.

Bälte med ett tyst spänne 
med Swedteam logo. Justerbar 
längd. Färger som matchar 
den Lynxbyxorna.

Material
Remmar: 100% polyester

Färg
200 Brown

Art.nr
100134

Rek. pris: 
399 kr 

Storlek
Onesize

DOG HANDLER 
BELT
Hundförarbälte i hög kvalitet.

Tillverkat med ett smart själv-
låsande spänne. Kombinera 
gärna med Nicco Doghandler 
jacka.

Material
Remmar: 100% nylon

Färg
551 Orange

Art.nr
90-120

Rek. pris: 
425 kr 

Storlek
Onesize

STRETCH BELT
Stretchbälte.

Bälte med ett unikt och inno-
vativt material i spännet, som 
gör det både tyst och slitstarkt.

Material
Remmar: 100% polyester

Färg
407 Hunting Green

Art.nr
100181

Rek. pris: 
399 kr 

Storlek
Onesize

STRAP GREEN 
SUSPENDERS
Kraftiga hängslen med stropp-
fästen i läder.

Två läderstroppar framtill och 
en baktill. Justerbar längd.  
50 mm breda.

Material
Remmar: 100% polyester

Färg
950 Black
407 Hunting Green

Art.nr
100180

Rek. pris: 399 kr 

Storlek
Onesize

CLIP SUSPENDERS
Kraftiga hängslen med clipspännen 
i metall.

Justerbar längd. 50 mm breda.

Material
Remmar: 100% polyester

Färg
410 DESOLVE® Veil

Art.nr
100182

Rek. pris: 399 kr 

Storlek
Onesize

VEIL SUSPENDERS
Kraftiga hängslen i kamouflagemönster 
med stroppfästen i läder.

Gjort i nya kamouflaget DESOLVE® Veil. 
50 mm breda.

Material
Remmar: 63% polyester
Remmar: 37% elastan
Detalj: 100% polyuretan

Färg
420 Swedteam Green

Art.nr
100365

Rek. pris: 449 kr 

Storlek
Onesize

CREST COMBI  
SUSPENDERS
Kraftiga hängslen med kombispännen.

Uppdaterade hängslen med kombinera-
de stroppfästen i läder och clipspännen 
i metall för att passa alla användare.
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1.

2.

3.

4.

5.

A.
B.

C.

Vi förbehåller oss från tryckfel eller ändringar 
av modeller och priser. Hitta all den senaste 

informationen på swedteam.se

3. Midja 

2. Bröst

5. Benlängd

Mått hattar

Mått handskar

1. Huvud

A. Längd

B. Bredd

STORLEKSGUIDE

A. Hand, längd  Mät längden på handen från handleden 
till toppen av långfingret.

B. Hand, bredd  Mät omkretsen på den bredaste delen 
av handflatan. Ovanför tummen.

Storlekstabell, cm. Mät omkrets eller längd direkt på kroppen. Se bild.

C. Krage, omkrets  Mät med måttband på en skjorta som du 
vet passar dig. Var noga med att knäppa 
kragen innan du mäter omkretsen. Se bild. 
Observera att måttet i denna tabell avser 
skjortans mått, inte ditt halsmått.

1.  Huvud Mät omkrets 2 cm ovanför öronen, runt pannan.

2.  Bröst  Mät omkrets under armhålan, runt den vidast delen av 
bröstet och skulderbladen.

3. Midja  Mät omkrets där du normalt har midjan på dina byxor.

4. Höft  Mät omkrets över den bredaste delen över höften.

5. Benlängd  Mät längd på benets insida från grenen ner till ankeln.

Mått barn

Jacka

Byxor

S M L XL

55-56 57-58 59-60 61-62

EU 120 
7 let

EU 130 
8-9 let

EU 140 
10 let

EU 150  
12 let

EU 160 
13 let

EU 170 
14-15 let

58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82

53 59 65 71 77 81

EU 120 
7 let

EU 130 
8-9 let

EU 140 
10 let

EU 150  
12 let

EU 160 
13 let

EU 170 
14-15 let

68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92

Mått skjortkragar

C. Krage omkrets

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

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

S 
7

M 
8

L 
9

XL 
10

2XL 
11

16,5-17 17,5-18 18,5-19 19,5-20 20,5-21

15,5-17,5 18-20 20,5-22,5 23-25 25,5-27,5
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Mått dam

Alla mått i tabellen avser kroppsmått. Swedteam Pro-plagg med lite snävare passform har en 

mindre rörelsevidd. Swedteam Classic-plagg med lite vidare passform har en större rörelsevidd. 

Rörelsevidden är anpassad efter respektive plagg. Tänk på att detta enbart är rekommendationer. 

Passform och känsla är alltid olika från person till person.

Mått herr

Byxor standardmodell

4. Höft

3. Midja

5. Benlängd 

EU 46  
UK 31 R

EU 48  
32 R

EU 50  
34 R

EU 52  
36 R

EU 54  
38 R

EU 56  
40 R

EU 58  
42 R

EU 60  
44 R

EU 62  
46 R

EU 64  
48 R

EU 66  
50 R

80-84 84-88 88-92 92-96 96-101 101-106 106-112 112-118 118-124 124-130 130-136

89-93 93-97 97-101 103-107 109-113 115-119 121-125 125-129 129-133 133-137 137-141

79 80 81 82 83 84 84 84 84 84 84

Byxor, lång modell 
Benlängd +5 cm på standardmodell

4. Höft

3. Midja

5. Benlängd 

EU 148 
UK 32 L

EU 150 
34 L

EU 152 
36 L

EU 154 
38 L

EU 156 
40 L

84-88 88-92 92-96 96-101 101-106

93-97 97-101 103-107 109-113 115-119

85 86 87 88 89

Byxor, kort modell 
Midja +6 cm och benlängd -4 cm från standardmodell

4. Höft

3. Midja

5. Benlängd

EU D96 
UK 36 S

D100  
UK 38 S

D104 
UK 40 S

D108 
UK 42 S

D112 
UK 44 S

D116 
UK 46 S

D120 
UK 48 S

D124 
UK 50 S

D128 
UK 52 S

90-94 94-98 98-102 102-107 107-112 112-118 118-124 124-130 130-136

93-97 97-101 103-107 109-113 115-119 121-125 125-129 129-133 133-137

76 77 78 79 79 80 81 81 81

2. Bröst

Jacka, väst

EU 34  
UK 8 
FR 36 

XS

EU 36  
UK 10 
FR 38 

S

EU 38  
UK 12 
FR 40 

M

EU 40  
UK 14 
FR 42 

L

EU 42  
UK 16 
FR 44 

XL

EU 44  
UK 18 
FR 46

EU 46  
UK 20 
FR 48

84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111

Byxor

4. Höft

3. Midja

5. Benlängd

EU 34  
UK 8 
FR 36 

XS

EU 36  
UK 10 
FR 38 

S

EU 38  
UK 12 
FR 40 

M

EU 40  
UK 14 
FR 42 

L

EU 42  
UK 16 
FR 44 

XL

EU 44  
UK 18 
FR 46

EU 46  
UK 20 
FR 48

71-75 75-79 79-83 83-87 87-91 91-95 95-99

88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122

77 78 79 80 81 82 83

2. Bröst

Jacka, väst och tröja

EU 46  
UK 36 

XS 

EU 48  
UK 38 

S

EU 50  
UK 40 

M

EU 52  
UK 42 

L

EU 54  
UK 44 

XL

EU 56  
UK 46 

2XL

EU 58  
UK 48 

3XL

EU60  
UK 50 

4XL

EU62  
UK 52 

5XL

EU64  
UK 54

EU66  
UK 56 

93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117 117-121 121-125 125-129 129-133 133-137

Storleksguide

83



IP
M

 U
lr

ic
eh

a
m

n
. P

h
o

to
: G

o
th

ia
 R

e
k

la
m

fo
to

. P
h

o
to

g
ra

p
h

y
: P

a
tr

ik
 S

v
e

d
b

er
g

 A
B

.

SWEDTEAM® AB 
Box 5040, SE-514 05  
Länghem, Sweden 
+46 (0)325-61 80 70 

 
info@swedteam.com 
www.swedteam.com


