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fy ll d a med funk tio n
Nu utvidgar Lundhags sin Termikfamilj när den populära Termikanoraken
får sällskap av jacka och byxa, i både dam- och herrmodell. Det samtliga
Termikplagg har gemensamt är att de utvecklats för att kunna användas vid
lite intensivare aktiviteter vintertid, som turskidåkning och långfärdsskridsko,
och att de har massor med funktion.
Samtliga plagg i Termikfamiljen är hybridplagg. LPC, Lundhags egen blandning
av Bomull och Polyester, har kombinerats med vattentät 3-lagers Zethar®.
Zethar® har 20 000 mm vattenpelare och finns på extra utsatta ställen – på
jackornas huvor, axelpartier och ärmarnas ovansidor samt bak- och framtill
på byxornas ben. För att ytterligare skapa en tålig skalbyxa är Termikbyxorna
nedtill förstärkta med Schoeller® Keprotec®, en materialmix som delvis
består av Kevlar.

på jakt efter
högupplösta bilder?
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

Funktionerna hos Termikplaggen är många. Placeringen av byxornas hängslen
gör det enkelt att ta av byxorna under en paus utan att först behöva ta av
jackan. De blixtlåsförsedda ventilationsöppnignarna som löper längs med
benen är öppningsbara från bägge hållen och ger effektiv ventilation. Tack vare
dem kan man även ta på och av byxan med kängor eller skridskor på.
Extra generösa benfickor gör att det är lätt att ha viktig utrustning eller energi
lättillgänglig.
Termikjackan har även den flera fickor. Framtill finns dessutom två med extra
generös storlek och rymmer ett par goggles eller ett par skidhandskar. Dessa
fickor har även integrerad ventilation som enkelt kan justeras med den yttre
dragkedjan. Jackans huva är anpassad för att rymma en hjälm och är fullt
justerbar. Termikjackans ärmar är förböjda och ärmsluten är justerbara med
velcroband.
*Termik är namnet på en uppåtgående varm luftström i det lägsta skiktet av
jordens atmosfär.
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Termik är en modern och mångsidig anorak som
lever upp till de krav som finns på ett avancerat
turliv. En hybrid, en kombination av LPC och 3-lagers
Zethar® på huva och axelparti.

Termik är en modern och mångsidig anorak som
lever upp till de krav som finns på ett avancerat
turliv. En hybrid, en kombination av LPC och 3-lagers
Zethar® på huva och axelparti.

En modern och mångsidig hybridjacka med genomtänkt ventilation, för lite snabbare aktiviteter vintertid,
såsom turåkning eller långfärdsskridskor. En hybrid, en
kombination av LPC och 3-lagers Zethar®.

En modern och mångsidig hybridjacka med genomtänkt ventilation, för lite snabbare aktiviteter vintertid,
såsom turåkning eller långfärdsskridskor. En hybrid, en
kombination av LPC och 3-lagers Zethar®.

• LPC med vattentätt 3-lagers Zethar® på huva och
axelparti

• LPC med vattentätt 3-lagers Zethar® på huva och
axelparti

• LPC med vattentätt 3-lagers Zethar® på huva och
axelparti samt ovansida ärmar

• LPC med vattentätt 3-lagers Zethar® på huva och
axelparti samt ovansida ärmar

• Fullt justerbar huva

• Fullt justerbar huva

• Fullt justerbar huva med justerbar kragvidd

• Fullt justerbar huva med justerbar kragvidd

• Stor bröstficka med innerficka för mobil/GPS

• Stor bröstficka med innerficka för mobil/GPS

• 2-vägsdragkedja fram, täckt med skyddsslå

• 2-vägsdragkedja fram, täckt med skyddsslå

• Sömlös på axlarna för att undvika skav

• Sömlös på axlarna för att undvika skav

• Långa sidodragkedjor för ventilation och för enkel
av- och på tagning

• Långa sidodragkedjor för ventilation och för enkel
av- och på tagning

• Stor handficka med 2-vägsdragkedja och integrerad
ventilation

• Stor handficka med 2-vägsdragkedja och integrerad
ventilation

• Dold bröstficka med dragkedja

• Dold bröstficka med dragkedja

• Ärmslut med kardborrejustering

• Ärmslut med kardborrejustering

• Ärmficka

• Ärmficka

• Grenrem

• Grenrem

• Sömlös på axlarna för att undvika skav

• Sömlös på axlarna för att undvika skav

• Förböjda ärmar

• Förböjda ärmar

• Ärmslut med kardborrejustering

• Ärmslut med kardborrejustering

• Justerbar nederkant

• Justerbar nederkant

Te r m i k An o r ak

Ter m i k Ws An o r ak

TERMIK Jacke t

TERMIK Ws Jacke t

Artikelnummer: 1117020

Artikelnummer: 1127020

Artikelnummer: 1117028

Artikelnummer: 1127028

Storlek/vikt: S-XXL/795 g (L)

Storlek/vikt: XS-XL/630 g (M)

Storlek/vikt:S-XXL/730 g (L)

Storlek/vikt: XS-XL/690 g (M)

Material: LPC: 65% Polyester, 35% Bomull (FC
Fri DWR), 205 g/m²; Zethar®: 100% Polyamid,
Vattenpelare 20 000 mm, Andning: 20 000 g/m²/24H

Material: LPC: 65% Polyester, 35% Bomull (FC
Fri DWR), 205 g/m²; Zethar®: 100% Polyamid,
Vattenpelare 20 000 mm, Andning: 20 000 g/m²/24H

Material: LPC: 65% Polyester, 35% Bomull (FC Fri DWR),
205 g/m²; Zethar® 3L 100% Polyamid
(FC fri DWR), 168 g/m², Vattenpelare: 20 000 mm,
Andning: 16 000 g/m²/24H

Material: LPC: 65% Polyester, 35% Bomull (FC Fri DWR),
205 g/m²; Zethar® 3L 100% Polyamid
(FC fri DWR), 168 g/m², Vattenpelare: 20 000 mm,
Andning: 16 000 g/m²/24H

Termik is the Swedish word for
thermal, a rising current of
warm air in the lowest layer
of the atmosphere
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Mångsidig hybridbyxa optimerad för turåkning och
andra högintensiva aktiviteter vintertid. Materialen
är en kombination av vind- och vattenavvisande LPC,
stora vattentäta paneler i 3-lagers Zethar® och med
förstärkning på nederdelen av benen.

Mångsidig hybridbyxa optimerad för turåkning och
andra högintensiva aktiviteter vintertid. Materialen
är en kombination av vind- och vattenavvisande LPC,
stora vattentäta paneler i 3-lagers Zethar® och med
förstärkning på nederdelen av benen.

• Hybridbyxa i LPC
• Stora, vattentäta paneler i 3-lagers Zethar® bak och
på framsida ben
• Keprotec® förstärkning på nederdel ben
• Hög midja med Schoeller® stretch bak
• Avtagbara hängslen
• 2-vägsdragkedja längs benen för ventilation och för
enkel på- och avtagning
• Stora benfickor, dragkedja och säkerhetsförslutning
• Innerficka för mobiltelefon
• Förböjda knän
• Sömlös insida ben
• Snölås och Boot hook

• Hybridbyxa i LPC
• Stora, vattentäta paneler i 3-lagers Zethar® bak och
på framsida ben
• Keprotec® förstärkning på nederdel ben
• Hög midja med Schoeller® stretch bak
• Avtagbara hängslen
• 2-vägsdragkedja längs benen för ventilation och för
enkel på- och avtagning
• Stora benfickor, dragkedja och säkerhetsförslutning
• Innerficka för mobiltelefon
• Förböjda knän
• Sömlös insida ben
• Snölås och Boot hook

te r m i k Pant

ter m i k Ws Pant

Artikelnummer: 1114036

Artikelnummer: 1124036

Storlekar/vikt: S-XXL/800 g (L)

Storlekar/vikt: XS-XL/730 g (M)

Material: LPC: 65% Polyester, 35% Bomull (FC Fri DWR),
205 g/m²; Zethar® 3L: 100% Polyamid (FC fri DWR), 168 g/
m², Vattenpelare: 20 000 mm, Andning: 16 000 g/m²/24H;
Stretch: 60% Polyamid, 30% Polyester, 10% Elastan;
Förstärkningar: Schoeller® Keprotec® (FC fri)

Material: LPC: 65% Polyester, 35% Bomull (FC Fri DWR),
205 g/m²; Zethar® 3L: 100% Polyamid (FC fri DWR), 168 g/
m², Vattenpelare: 20 000 mm, Andning: 16 000 g/m²/24H;
Stretch: 60% Polyamid, 30% Polyester, 10% Elastan;
Förstärkningar: Schoeller® Keprotec® (FC fri)

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/produktion 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 världsledande leverantör av valla, skidstavar och kläder under varumärket Swix.

