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l p c  wa x  –  n y t t  m a te r i a l 
f ö r  m e r  f u n k t i o n

Hösten 2015 utvidgar Lundhags sitt LPC-sortiment med den nya kvaliteten 
LPC Wax. Det nya tyget förenar de unika egenskaperna som Lundhags eget 
material LPC (Lundhags PolyCotton) med ett naturligt vax många fördelar.

LPC fina egenskaper är välkända. Materialmixen Bomull/Polyester ger ett svalt 
och mjukt tyg med bra fukttransport. Dessutom ger blandningen ett starkare 
plagg, där polyestern skyddar bomullen mot nötning.

Genom att utveckla LPC ytterligare och tillföra ett naturligt vax har vi nu ett 
alternativt LPC-material med en annan look och med en yta som har en annan 
karaktär. Den vaxade ytan ger ett robust och rejält utseende som dessutom är 
vatten- och smutsavvisande.  Ytan är borstad vilket ger plagget en mjuk och 
skön känsla.

Säsongen FW 2015 kommer Lundhags att använda LPC Wax på två olika 
parkas, Berge och Edhe samt byxan Vike. Med sin något matta yta och rena 
design fungerar plaggen lika fint i såväl naturen som i en urban miljö.

FAKTA LPC WAX:
•	 LPC Wax kombinerar Lundhags unika bomulls- och polyesterblandning 

LPC och ett naturligt vaxlager.
•	 Vaxet ger förbättrade egenskaper vad gäller vind- och vattentäthet 

jämfört med traditionella LPC-plagg.
•	 Kombinationen LPC och vax ger ett mjukt och svalt tyg med bra fukt-

transporterande egenskaper.
•	 Polyestern gör tyget hållbart och har en hög fukttransporterande funktion.
•	 Materialvikt: 220g/m²

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



e d h e  WS  PA R k A
Article number: 1127026

Sizes/weight: XS-XL/1220 g (M)

Material: LPC Wax: 65% Polyester 35% Bomull 
(FC Fri DWR), 215 g/m²; Stoppning: PrimaLoft® 
Eco 100% Polyester, Tillverkat av  70% Återvunnen 
Polyester; Foder: 100% Polyester

e d h e  PA R k A
Article number: 1117026

Sizes/weight: S-XXL/1260 g (L)

Material: LPC Wax: 65% Polyester 35% Bomull 
(FC Fri DWR), 215 g/m²; Stoppning: PrimaLoft® Eco 
100% Polyester, Tillverkat av  70% Återvunnen Polyester; 
Foder: 100% Polyester

En varm, slitstark och lite kortare parka med en 
smalare siluett, för ett tufft vinterklimat. Yttertyg i 
ett nytt, vaxat PolyCotton-material, LPC Wax, som 
ger en en skönt borstad yta med karaktär. Parkan 
är vadderad med PrimaLoft® Eco i 70 % återvun-
nen Polyester.

•	Yttertyg	i	LPC	Wax
•	Vaddering	i	PrimaLoft®	Eco
•	Avtagbar	och	fullt	justerbar	huva
•	2-vägsdragkedja	fram,	täckt	med	skyddsslå
•	Mjuk	skyddsslå	mot	hakan
•	Två	handfickor	på	bröstet
•	Handfickor	med	dragkedja	och	sidfickor
•	Stor	inneficka	med	mesh
•	Förböjda	ärmar
•	Innermuddar	i	Lycra	i	ärmslut
•	Justerbar	nederkant	

900 Black

En varm, slitstark och lite kortare parka med en 
smalare siluett, för ett tufft vinterklimat. Yttertyg i 
ett nytt, vaxat PolyCotton-material, LPC Wax, som 
ger en en skönt borstad yta med karaktär. Parkan är 
vadderad med PrimaLoft® Eco i 70 % återvunnen 
Polyester.

•	Yttertyg	i	LPC	Wax
•	Vaddering	i	PrimaLoft®	Eco
•	Avtagbar	och	fullt	justerbar	huva
•	2-vägsdragkedja	fram,	täckt	med	skyddsslå
•	Mjuk	skyddsslå	mot	hakan
•	Två	handfickor	på	bröstet
•	Handfickor	med	dragkedja	och	sidfickor
•	Stor	inneficka	med	mesh
•	Förböjda	ärmar
•	Innermuddar	i	Lycra	i	ärmslut
•	Justerbar	nederkant	

B e R J e  PA R k A
Artikelnummer: 1117032

Storlekar/vikt: S-XXL/1560 g (L)

Material: LPC Wax: 65% Polyester 35% Bomull (FC 
Fri DWR), 215 g/m²; Stoppning: PrimaLoft® Eco 100% 
Poly-ester, Tillverkat av 70% Återvunnen Polyester; 
Foder: 100% Polyester; Syntetisk päls: 75% Modacryl, 
25% Acryl

Berje är en varm, slitstark och lite längre parka för ett 
tufft vinterklimat. Yttertyg i ett nytt, vaxat PolyCot-
ton-material, LPC Wax, som ger en en skönt borstad 
yta med karaktär. Parkan är vadderad med Prima-
Loft® Eco i 70 % återvunnen Polyester.

•	Yttertyg	i	LPC	Wax
•	Vaddering	i	PrimaLoft®	Eco
•	Stor	och	fullt	justerbar	huva	med	löstagbar	syntet-
   päls
•	2-vägsdragkedja	fram,	täckt	med	dubbla	skyddsslåar
•	Bröstfickor	med	dragkedja
•	Stora	höftfickor	med	dubbel	öppning,	sidfickorna	 
   med dragkedja
•	Stor	innerficka	med	mesh
•	Förböjda	ärmar
•	Innermuddar	i	Lycra	i	ärmslut	

B e R J e  WS  PA R k A
Artikelnummer: 1127032

Storlekar/vikt: XS-XL/1440 g (M)

Material: LPC Wax: 65% Polyester 35% Bomull (FC 
Fri DWR), 215 g/m²; Stoppning: PrimaLoft® Eco 100% 
Poly-ester, Tillverkat av 70% Återvunnen Polyester; 
Foder: 100% Polyester; Syntetisk päls: 75% Modacryl, 
25% Acryl

Berje är en varm, slitstark och lite längre parka 
för ett tufft vinterklimat. Yttertyg i ett nytt, vaxat 
PolyCotton-material, LPC Wax, som ger en en skönt 
borstad yta med karaktär. Parkan är vadderad med 
PrimaLoft® Eco i 70 % återvunnen Polyester. 

•	Yttertyg	i	LPC	Wax
•	Vaddering	i	PrimaLoft®	Eco
•	Stor	och	fullt	justerbar	huva	med	löstagbar	syntet-
   päls
•	2-vägsdragkedja	fram,	täckt	med	dubbla	skydds-
slåar
•	Bröstfickor	med	dragkedja
•	Stora	höftfickor	med	dubbel	öppning,	sidfickorna	 
   med dragkedja
•	Stor	innerficka	med	mesh
•	Förböjda	ärmar
•	Innermuddar	i	Lycra	i	ärmslut	
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v i k e n  WS  PA n t
Article number: 1124037

Sizes/weight: 34 – 46/410 g (38)

Material: LPC: 65 % Polyester, 35 % Cotton  
(FC Free DWR), 205 g/m²

v i k e n  PA n t
Article number: 1114037

Sizes/weight: 46 – 58/450 g (52)

Material: LPC Wax: 65% Polyester 35% Cotton  
(FC Free DWR), 215 g/m² 

n Y n Y

475  
Eclipse Blue

738 Oat 900
Black

475  
Eclipse Blue

738 Oat 900
Black

En klassisk och mångsidig byxa i LPC Wax som 
kombinerar Polyester och Bomull i ett vaxat 
material som ger en en skönt borstad yta med 
karaktär. En lite avskalad byxa med attityd som 
fungerar för alla typer av aktiviteter. 

•	Byxor i LPC Wax
•	Borstad yta
•	Handfickor,	bakfickor	och	en	benficka	med	extra	

bälg
•	Förböjda knän 

En klassisk och mångsidig byxa i LPC Wax som 
kombinerar Polyester och Bomull i ett vaxat 
material som ger en en skönt borstad yta med 
karaktär. En lite avskalad byxa med attityd som 
fungerar för alla typer av aktiviteter. 

•	Byxor i LPC Wax
•	Borstad yta
•	Handfickor,	bakfickor	och	en	benficka	med	extra	

bälg
•	Förböjda knän 

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	Skandina-
viens 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.


