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Till nästa höst har Lundhags utvecklat sin serie isoleringsplagg. Nytt är att
samtliga plagg i serien, döpt till Alokh, hösten 2015 är fyllda med PrimaLoft®
Eco. Materialet ger trots sin låga vikt en effektiv värme . PrimaLoft@ Eco
består dessutom av 60% återvunnen Polyester.
Alokhplaggen har ett brett användningsområde. Tack vare sin låga vikt är de
perfekta plagg att ta med och använda som ett värmande mellanlager. Tack
vare att plaggens yttertyg både är vatten- och vindavvisande kan de dessutom
bäras som ytterplagg. Både jacka och väst kan enkelt stuvas ned i sin egen
innerficka och tar extremt liten plats i packningen.
Alokh har en figurnära skärning och plaggen märks knappt när de bärs. De två
handfickorna är isolerade och dragkedjeförsedda och midjan har resår.

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

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.
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Isolerande, vindtät och vattentät lättviktsjacka
med slimmad siluett. Fungerar bra som ytterplagg
eller som mellanlager vid kallare förhållanden och
är kompressionsbar och packbar i innefickan.

Isolerande, vindtät och vattentät lättviktsjacka
med slimmad siluett. Fungerar bra som ytterplagg
eller som mellanlager vid kallare förhållanden och
är kompressionsbar och packbar i innefickan.

Isolerande, vindtät och vattentät lättviktsväst med
slimmad siluett. Fungerar bra som ytterplagg eller
som mellanlager vid kallare förhållanden och är
kompressionsbar och packbar i innefickan.

Isolerande, vindtät och vattentät lättviktsväst med
slimmad siluett. Fungerar bra som ytterplagg eller
som mellanlager vid kallare förhållanden och är
kompressionsbar och packbar i innefickan.

• Kroppsnära och isolerande lättviktsjacka

• Kroppsnära och isolerande lättviktsjacka

• Isolerande lättviktsväst

• Isolerande lättviktsväst

• PrimaLoft® Eco vaddering

• PrimaLoft® Eco vaddering

• PrimaLoft® Eco vaddering

• PrimaLoft® Eco vaddering

• Två vadderade handfickor med dragkedja

• Två vadderade handfickor med dragkedja

• Två vadderade handfickor med dragkedja

• Två vadderade handfickor med dragkedja

• Resår i nederkant

• Resår i nederkant

• Resår i nederkant

• Resår i nederkant

• Kompressionsbar och packbar i inneficka

• Kompressionsbar och packbar i inneficka

• Kompressionsbar och packbar i inneficka

• Kompressionsbar och packbar i inneficka
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Artikelnummer: 1117030

Artikelnummer: 1127030

Artikelnummer: 1117031

Artikelnummer: 1127031

Storlek/vikt: S-XXL/500 g (L)

Storlek/vikt: XS-XL/420 g (L)

Storlek/vikt: S-XXL/350 g (L)

Storlek/vikt: XS-XL/290 g (M)

Material: Lightweight 62 % Polyamid, 38 % Polyester
(FC-Fri DWR) 95 g/m², Vaddering: PrimaLoft® Eco 100
% Polyester, med 60 % Återvunna Fibrer, Foder: 100 %
Polyester.

Material: Lightweight 62 % Polyamid, 38 % Polyester
(FC-Fri DWR) 95 g/m², Vaddering: PrimaLoft® Eco 100
% Polyester, med 60 % Återvunna Fibrer, Foder: 100 %
Polyester.

Material: Lightweight 62 % Polyamid, 38 % Polyester
(FC-Fri DWR) 95 g/m², Vaddering: PrimaLoft® Eco 100
% Polyester, med 60 % Återvunna Fibrer, Foder: 100 %
Polyester.

Material: Lightweight 62 % Polyamid, 38 % Polyester
(FC-Fri DWR) 95 g/m², Vaddering: PrimaLoft® Eco 100
% Polyester, med 60 % Återvunna Fibrer, Foder: 100 %
Polyester.

