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1980

6580
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1981

Hold dig tør, 
hold dig varm. 
Vi introducerer vores topprodukter med  
GORE-TEX® materialer.
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Nyhed!

Nyhed!

GORE-TEX®
Teknisk beklædning med GORE-TEX® er 
ekstremt slidstærkt og vandtæt, så du 
forbliver tør og veltilpas hele dagen. 
GORE-TEX® membranen har over 1,4 
milliarder porer pr. kvadratcentimeter. 
Porerne er 20 000 gange mindre end en 
vanddråbe, men 700 gange større end et 
fugtmolekyle. Det forhindrer vand i at 
trænge ind og hjælper kroppens 
naturlige afkølingsproces ved at tillade 
sveden at slippe ud. En speciel GORE-
SEAM®-tape sikrer, at alle sømme er 100 
% vandtætte. GORE-TEX® er et 
varemærke tilhørende W. L. Gore & 
Associates, Inc.

Blæst/regn

Ydermateriale

GORE-TEX® 
membran

For

Vanddamp (sved)
6580 FlexiWork, GORE-TEX 37.5®  
buks+ med aftageligt for og hylster-
lommer

1981 FlexiWork, GORE-TEX 37.5®  
vinterjake

9024 FlexiWork, stretch fleece beanie
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Pro

6580 FlexiWork, GORE-TEX® 37.5® buks+ med udtageligt for og hylsterlommer
Hold dig varm og tør i disse vandtætte GORE-TEX® arbejdsbukser, der har udtageligt 37.5® for, så du nemt kan tilpasse dem til skiftende forhold. 
Slidstærk GORE-TEX® og fuldt tapede sømme giver optimal ydeevne selv i øsende regn. Justerbar i taljen. EN 343, EN 14404. 
• Slidstærkt og åndbart 3-lags GORE-TEX® materiale med fuldt tapede sømme
•  Udtageligt 37.5® for giver god varme og funktionalitet
• Vandtætte 3-lags Cordura® knælommer og GORE-TEX® forstærkninger på skinneben
•  Aftagelige hylsterlommer, tommestoklomme og cargolomme med holder til ID-kort
• Lynlås i benene, så de er nemme at få på og af

Materiale: 100% GORE-TEX® polyester, 140 g/m2. Forstærket med 100% GORE-TEX polyamid,  
190 g/m2, og 100% Cordura® polyamid, 205 g/m2. For: 100% 37.5® polyester, 60 g/m2.
Størrelse: XS-XXL, XS-XL short, XS-XL long 
Pasform: Regular

Værktøjsholdere.

Høj beskyttelse bagpå.

Justerbar talje.

Cargo lomme med ID-kort holder.

Vandtæt Cordura® knæforstærkning.

Tommestoklomme.

Aftagelige hylsterlommer.

Krog til fastgørelse af snørebånd.

Justerbar og lynlås nederst.

Udtageligt, quiltet for.

Udtageligt for så du let kan 
justere, når forholdene ændrer 
sig.

Washing Shell: Washing Detachable lining:
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Nyhed!

6580 FlexiWork, GORE-TEX® 37.5® buks+ med udtageligt for og hylsterlommer

1981 FlexiWork, GORE-TEX® 37.5® vinterjakke

9024 FlexiWork, stretch fleece beanie

9583 Weather Tufgrip Gloves
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1981 FlexiWork, GORE-TEX® 37.5® vinterjakke
Vandtæt 2-lags GORE-TEX® vinterjakke med stretchpaneler, så du kan præstere optimalt i kolde 
og våde vinterforhold. Jakken har masser af plads til firmaprofilering og er i overensstemmelse 
med EN 343.
•  Slidstærkt og åndbart 3-lags GORE-TEX® materiale med fuldt tapede sømme
•  GORE-TEX® Stretchpaneler bag på skuldrene
•  37.5® polstring og 3D meshfor i ryggen
•  Forbøjede ærmer, forlænget ryg og ærmeender, der er længere på oversiden af hånden
• Forstærkning med refleksprint på albuerne, aftagelig hætte, holder til ID-kort og masser af 
lommer
•  Sorte refleksdetaljer

Materiale: 100% GORE-TEX® polyester, 140 g/m2. Stretch: GORE-TEX® 44% polyester/37% 
polyamid/19% elastan, 215 g/m2. For: 100% 37.5® polyester, 120 g/m2.
Størrelse: XS-XXXL

Stretch paneler.

Forbøjede ærmer.

Slidstærke 
albuer med 
refleksprint.

Forlængede ærmeender.

Indvendig lynlås i ryggen for profilering.

Forlænget ryg.

Aftagelig, justerbar og isole- 
rende vandtæt hætte.

Vindbeskyttende krave.

Aquaguard® coil lynlåslomme 
med ID-kort holder.

Dækkede  
sidelommer med låg.

Justerbare ærmeender.

Lycra manchetter med 
tommelfingerhuller.

YKK 2-vejs Vislon lynlås.

Ærmelomme med 
lynlås.

Isolering og fuld 
vejrbeskyttelse for 
optimal komfort.
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1980

Nyhed!

Bekæmp 
regnen.

6580 FlexiWork, GORE-TEX® 37.5® buks+ med udtageligt for og hylsterlommer

1980 FlexiWork, GORE-TEX® skaljakke

9023 AllroundWork, fisker beanie

8042 FlexiWork, fleecejakke
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1980 FlexiWork, GORE-TEX® skaljakke
Vandtæt og slidstærk 3-lags GORE-TEX® skaljakke holder dig tør i 
øsende regnvejr. Vandtætte GORE-TEX® stretchpaneler på ryggen giver 
øget bevægelsesfrihed. Jakken har masser af plads til firmaprofilering 
og er i overensstemmelse med EN 343.
•  Slidstærkt og åndbart 3-lags GORE-TEX® materiale med fuldt tapede 

sømme
•  GORE-TEX® stretchpaneler bag på skuldrene
•  Forbøjede ærmer, forlænget ryg og ærmeender, der er længere på 

oversiden af hånden
• Forstærkning med refleksprint på albuerne
•  Aftagelig hætte, som er kompatibel med en hjelm, holder til ID-kort og 

masser af lommer
Materiale: 100% GORE-TEX® polyester, 140 g/m2. Stretch: GORE-TEX®  
44% polyester/37% polyamid/19% elastan, 215 g/m2.
Størrelse: XS-XXXL

Justerbare ærmeender.

Forbøjede ærmer.

YKK 2-vejs Vislon lynlås.

Aftagelig, justerbar og vandtæt hætte 
der er kompatible med en hjelm.

Ærmelomme med lynlås.

Aquaguard® coil lynlåslomme.

Dækkede sidelommer med lynlåse.

Forlængede ærmeender.

Indvendig lomme til lidt af hvert.

Vindbeskyttende krave.
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1982 FlexiWork, GORE® WINDSTOPPER® jakke
Alsidig jakke, der kombinerer Windstopper® materiale og Cordura® 
stretchpaneler og beskytter dig mod vinden og giver god bevægelsesfrihed. 
Derudover har jakken blødt fleecefor, der giver ekstra varme og komfort. 
Masser af plads til firmaprofilering. 
• Vindtæt, åndbart og vandafvisende Windstopper® stretchmateriale
•  Forbøjede ærmer og Cordura® stretchmateriale i siderne og på albuerne
•  Krave, som beskytter mod vinden, blødt fleecefor og lange manchetter
• Forstærkninger i Cordura® stretch på albuerne
•  Tre lommer med lynlås, tommelfingergreb og forlænget ryg
Materiale: GORE® WINDSTOPPER® 94% polyamid/6% elastan, 285 g/m2. Stretch 
rip-stop: 88 % Cordura® polyamid/12 % elastan, 270g/m2.
Størrelse: XS-XXXL

Vindbeskyttende krave.

Brystlomme med lynlås og
 ID-kort holder.

Sidelommer med lynlås.

Justerbar talje.

Stertch Cordura® forstærkning.Indvendige lommer til lidt af hvert.

Forbøjede ærmer.

Lange manchetter med 
tommelfingergreb.

YKK 2-vejs Vislon lynlås.
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1982

Nyhed!

Bekæmp 
vinden.

1982 FlexiWork, GORE® WINDSTOPPER® jakke

9441 FlexiWork uld T-shirt med lange ærmer sømløs

6944 FlexiWork, stretch 2.0 arbejdsbuks+ med hylsterlommer




