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Ve nt U r e  b o ot

Venture är en fodrad workboot i Heritage-kollektionen som även fungerar vintertid. 
Även om Venture först och främst är en workboot har den flera funktioner som 
underlättar lättare äventyr även utanför stigarna.

Med det flexibla snörningssystemet går det lätt att anpassa hur Venture sitter 
snörd över fot och vrist. Polstrat skaft och ett tunt lager ullfoder på insidan gör 
Venture till en extra ombonad sko som klarar lite kallare dagar.

Venture ingår i Lundhags Heritage-kollektion och är en uppdaterad 80-talskänga 
från Lundhags som då hade samma namn. 

•	 1101 Standard Läst

•	 Mellanhögt skaft 

•	 Lundhags Commando-sula, grovmönstrad och slittålig med 60 ShA

•	 EVA isolering på 5 mm för stötdämpning och isolation

•	 Skaft i Heinen Terracare Bergamo

•	 Bindsula i fullnarvsläder

•	 Isolerande ullfoder

•	 Polstrat skaft

•	 Gazziero skosnören, 150 cm 

Artikelnummer: 1040209

Storlekar/vikt: 36-48

Skafthöjd/längd på skosnören: 18 cm/150 cm

Material: Heinen Terracare Bergamo fullnarvsläder, Lundhags Commando-sula 

900 Black700 Brown

700 Brown



bootS   HErITAGE

logge r  b o ot

Logger är en workboot i Heritage-kollektionen, inspirerad av skogsarbetarkängor. 
Kängan har en flexibel snörningslösning, en polstrad kant upptill, 2-lagers tunga 
samt en gussetering som gör att snö och vatten får svårare att ta sig in på insidan 
av kängan.

De som åkt mycket långfärdsskridskor känner säkert igen Logger, som är 
det engelska ordet för skogsarbetare. I slutet av 80- och början av 90-talet 
producerades en populär skridskokänga vid namn Svartlöga i skomakeriet i 
Järpen. Logger är en smidigare variant av Svartlöga som adderats komfort 
och funktion. 

•	 1001 Narrow last

•	 Känga med mellanhögt skaft

•	 Lundhags Commando-sula, grovmönstrad och slittålig med 60 ShA

•	 EVA isolering på 3 mm för stötdämpning och isolation

•	 Skaft i Heinen Terracare Bergamo

•	 Bindsula i fullnarvsläder

•	 Polstrad kant upptill

•	 Vaxade platta skosnören/runda workboot-skosnören, 150 cm 

Artikelnummer: 1040205

Storlekar/vikt: 36-48

Skafthöjd/längd på skosnören: 19 cm/150 cm

Material: Heinen Terracare Bergamo fullnarvsläder, Lundhags Commando-sula

900 Black

700 Brown 900 Black



bootS   HErITAGE

tan n e r  b o ot

Tanner är en klassisk 1-lagers workboot i Heritage-kollektionen, med mycket 
Lundhags-karaktär. Formspråk och skaft har samma karaktär som kängan Park.

Tanner är engelska för garvare och ingår i Lundhags Heritage-kollektion. Tanner 
tillverkas i Bergamo-läder med en lite mörkare och oljigare yta. Kängan finns även 
i en lägre modell kallad Tanner Chukka. Chukka-kängor var en väldigt populär 
workboot på 1940- och 50-talet. 

•	 1001 Narrow last

•	 1-lagerskänga med mellanhögt skaft

•	 Lundhags Commando-sula, grovmönstrad och slittålig med 60 ShA

•	 EVA isolering på 3 mm för stötdämpning och isolation

•	 Skaft i Heinen Terracare Bergamo

•	 Bindsula i fullnarvsläder

•	 Polstrad kant upptill

•	 Vaxade platta skosnören, 130 cm 

Artikelnummer: 1040202

Storlekar/vikt: 36-48

Skafthöjd/längd på skosnören: 19 cm/130 cm

Material: Heinen Terracare Bergamo fullnarvsläder, Lundhags Commando-sula

719 Burgundy

900 Black



bootS   HErITAGE

tan n e r  ch U k k a

Tanner Chukka är en klassisk 1-lagers workboot i Heritage-kollektionen, med 
stark Lundhags-karaktär. En lägre känga med en 2-lagers tunga samt en 
gussetering som gör att snö och vatten får svårare att ta sig på insidan av kängan.

Tanner är engelska för garvare och Chukka är namnet på ankelhöga kängor med 
två eller tre snörhål som var populära på 1940- och 50-talet. Namnet Chukka 
kommer från sporten hästpolo. 

•	 1001 Narrow last

•	 1-lagerskänga med lågt skaft

•	 Lundhags Commando-sula, grovmönstrad och slittålig med 60 ShA

•	 EVA isolering på 3 mm för stötdämpning och isolation

•	 Skaft i Heinen Terracare Bergamo

•	 Bindsula i fullnarvsläder

•	 Vaxade platta skosnören, 100 cm 

Article number: 1040201

Storlekar/vikt: 36-48

Skafthöjd/längd på skosnören: 18 cm/100 cm

Material: Heinen Terracare Bergamo fullnarvsläder, Lundhags Commando-sula

700 Brown

712 Cognac



bootS   HErITAGE

co b b le r  b o ot

Cobbler är Lundhags egna version av Chelsea-kängan. Istället för snörning 
har skaftet utrustats med typiskt Chelsea-resår ovanför ankeln som gör på- 
och avtagning extra smidig.

Cobbler (engelska för skomakare) tillverkas i Bergamoläder samt i Terracare 
regatta Waxy, en vaxad nubuck från Heinen som ger ett matt, sobert intryck.

Det som utgör Chelsea-bootsens särart, är dess söm över mitten av skon 
samt dess resår ovan ankeln. Skorna var mycket populära under 1960-talet 
och gruppen The Beatles introducerade dem. 

•	 1001 Narrow last

•	 2-lagerskänga med mellanhögt skaft

•	 Lundhags Commando-sula, grovmönstrad och slittålig med 60 ShA

•	 EVA isolering på 3 mm för stötdämpning och isolation

•	 Skaft i Heinen Terracare Bergamo-läder och Heinen Terracare  
regatta Waxy

•	 resår ovanför ankeln

•	 Bindsula i fullnarvsläder

•	 Polstrad kant upptill 

Article number: 1040208

Sizes/weight: 36-48

Shaft height: 16 cm

Material: Heinen Terracare full grain Bergamo leather, Heinen Terracare 
regatta wax nubuck, Lundhags Commando sole

719 Burgundy

910 Black Nubuck



Tillverkade med stor lyhördhet 
för detaljerna och ett mångårigt 
hantverkskunnande, är  
Heritagekollektionen en hyllning 
till Lundhags långa historia av 
kvalitetsprodukter. Inspirerad av 
design från vår historia är produk-
terna lika sköna att bära som de är 
tidlösa.

För att lyckas med uppgiften att skapa 
moderna arbetarkängor av klassiska 
modeller från Lundhags digra produktarkiv 
behövde hela design- och produktionspro-
cessen genomlysas, förklarar Lundhags 
skodesigner Niklas Karlsson.

– Det har varit ett roligt men omfattande 
arbete. Allt ifrån att plocka fram model-
lerna ur arkivet till att välja rätt material 
och tillföra eller uppdatera funktioner som 
vi tyckte att de nya kängorna behövde. 
Lundhags skodesigner insåg snabbt att 
den nya kollektionen krävde en ny grund 
att bygga de nya kängorna på. Därför las 
mycket arbete på att utveckla en helt ny 
läst och en ny yttersula.

– Den nya lästen utvecklades för att passa 
kängor som ska kunna användas varje 
dag. Lästen följer fotens form och har en 
dynamisk design med inspiration från 
traditionella arbetarkängor, säger Niklas.

För att ge rätt känsla behövde nya 
materialval göras. Från det tyska garveriet 
Heinen, mångårig leverantör till Lundhags, 
valdes det mörkbruna Bergamolädret 
från Heinens Terracarelinje. Lädret är 

precis som alla övriga material från Heinen 
fritt från det ur miljöaspekt dåliga Krom VI. 
Samtidigt har det precis den rätta känslan 
Lundhags designers var ute efter.
– Bergamolädret har en mörkare och oljig-
are yta, som passar perfekt till den finish vi 
vill ge Heritagekollektionen. För att ge ännu 
skönare komfort har vi dessutom valt att 
göra innersulorna i en extra fin läderkvalitet 
på samtliga modeller, säger Niklas och 
förklarar att Heritage även behövde en helt 
nyutvecklad yttersula för komfortens skull.

– För att ge Heritagekängorna ett skönt 
steg valde vi att göra den nya sulan något 
avfasad i bakkant. Sulan är dessutom lägre 
än traditionella Lundhagssulor. Sedan har 
vi även konstruerat ett nytt sulmönster. Det 
ska göra att det fastnar mindre stenar och 
skräp när du är ute och går, säger Niklas.

Summering
Lundhags Heritage-kollektion består av 
fem moderna arbetarkängor. Alla hämtade 
från Lundhags långa skomakartradition där 
vi tillfört moderna funktioner och uppdat-
erade material.
Kängorna i Heritagekollektionen är tillverk-
ade i finaste Bergamoläder och nubuck från 
tyska kvalitetsgarveriet Heinen. 
Lädret är från Heinens miljölinje Terracare 
där inget Krom VI ingår. Samtliga Herit-
agekängor har helt nyutvecklade läster vilket 
ger kängorna en skönare gåkänsla samt ett 
tajtare formspråk. Heritagekängorna har den 
nyutvecklade, tunnare yttersulan ”Com-
mando sole”. En något avfasad yttersula 
med nytt sulmönster, för både ökad komfort 
och effektivt grepp.

p å  j a k t  e f te r 
h ö g u p p l ö s ta  b i l d e r ?
Det ordnar vi direkt! Genom att använda Lundhags mediadatabas Exigus hittar du 
alla tänkbara bilder och produkttexter för Lundhags samtliga produkter. 
www.lundhags.exigus.se / Användare: Press / Lösenord: Press Lundhags
För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Blomster, marknadschef Lundhags, +46 70-932 46 99
www.lundhags.se

l u n d h a g s  h e r i ta g e  c o l l e c t i o n

lundhags Skomakarna ab grundades 1932 av skomakaren Jonas Lundhags som började tillverka 
skor och kängor på Frösön i Jämtland, Sverige. Hans övertygelse om kvalitet och funktion var lika utpräglat 
som hans kärlek till naturen. Detta fokus har alltsedan dess format företaget. Idag är Lundhags ett av 
Skandinaviens klassiska varumärken inom outdoor. Lundhags utvecklar och marknadsför kängor, kläder, 
ryggsäckar och långfärdsskridskor för ett aktivt friluftsliv. Företaget har kontor med skomakeri/produk-
tion i Järpen, Jämtland, samt kontor i Stockholm. Dessutom Fabriksbutiker i Järpen och i Insjön, Dalarna. 
Lundhags säljer även Swix och Ulvang på svenska marknaden. Total omsättning 2013 var 139 mSEK och 
omsättningen har sedan dess haft en positiv utveckling. Lundhags ägs av Swix Sport AS som är en värld-
sledande leverantör av valla, skidstavar och kläder under varumärket Swix.


