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Fodrade plagg från Isbjörn till vintern
Det vankas skid- och vintersäsong med jullov, sportlov och påsklov, och inte minst vardagen med
massor av möjligheter till dagligt snöäventyr. Isbjörn har en stor kollektion med vinterplagg som
passar lika bra till skidbacken, förskola och skolan, liksom äventyr i skogen och häng i parken i stan.
Snygga jackor, vinterbyxor, overaller med hög prestanda, komfort och praktiska och snygga detaljer.
Isbjörn har alltid målet att ta fram de bästa funktionsplaggen på marknaden och som håller lika hög
kvalitet som funktionsplagg för vuxna.

De fodrade vinterplaggen från Isbjörn är vattentäta och har en hög andningsförmåga som gör att
överskottsvärme och fukt från kroppen ventileras ut och barnen slipper bli svettiga och därefter kalla. Vi
använder oss av Primaloft-foder som gör att plaggen håller värmen, samtidigt som de behåller sin lätta
vikt. De är alla flourkarbonfria, har Bluesign-certifierade material, tejpade sömmar och vattentäta
blixtlås. Förutom de fodrade plagg vi presenterar här har vi både fodrade overaller för baby och barn
liksom en helt ny prisbelönt åkpåse, STROLLER, med löstagbart återvunnet Primaloft-foder. Vi klär
morgondagens äventyrare!

Helicopter Jacket - För barn upp till 128 cl rekommenderar vi den fodrade jackan Helicopter i

2-lagersmaterial med ett membran på insidan, vattentät och med utmärkt ventilation. Avtagbar huva,
justerbart snölås, böjda ärmar och liftskortsficka. Den har en tillväxtmudd som kan sprättas upp så att
den blir ytterligare 3 cm i ärmarna, vilket gör att jackan kan användas ytterligare en säsong. Storlekar: 98
- 128cl i färgerna CandyFrog, Ice, PeaksGrey, Love, Denim Globe, DustyPink Globe, Cactus.
Till Helicopter passar vinterbyxorna Powder som finns för både barn och junior i flera färger. Välj att
matcha jackan eller bryt av med en annan färg. Kombinationsmöjligheterna är många!

Carving vinterjacka
En fodrad vinterjacka för juniorer med samma
material som i Helicopter, men för de äldre
barnen. Den ger dig allt du behöver när det
gäller prestanda, komfort och detaljer. Jackan
är tillverkad i 2L material med ett membran
på innersidan, den är vattentät och med
utmärkt ventilation. Storlekar 122 – 164 cl.
Färger: CandyFrog, Ice, Denim, DustyPink

JIB vinterjacka – en fantastisk skidjacka med en väldigt trevlig kombination av en hög teknisk

prestanda och fashion. Jackan är vattentät med utmärkt ventilation. Den har en hög krage och
hjälmkompatibel huva, frontdragkedja i guld/bronsmetall- färg. Modellen erbjuder även förböjda ärmar
för optimal rörelsefrihet och mjuka innermuddar samt kardborreband i ärmsluten för perfekt passform.
JIB Ski Jacket är också försedd med RECCO®- lavinreflektor. Som alla ytterplagg från Isbjörn, så har även
denna modell en tillväxtmudd, vilket innebär att när du sprättar upp fållen expanderar ärmarna 3 cm i
längd och jackan kan användas för ännu en säsong. Storlekar 122 – 164 cl. Färger: Dusty pink och Denim.
Till JIB Ski Jacket passar vinterbyxorna Offpist som finns för både barn och junior i flera färger.

Halfpipe vinteroverall
Förra årets nyhet, overallen Halfpipe blev väldigt populär. Äntligen fick de lite äldre barnen en overall,
med en cool och lite lösare passform. Overallen är vattentät och med utmärkt ventilation. Avtagbar och
justerbar huva, justerbar midja, förböjda ärmar och en tillväxtmudd, vilket innebär att när du sprättar
dem expanderar benen och ärmarna 3 cm i längd och overallen kan användas ytterligare en säsong.
Resår i beslut med gummistrap under foten. Storlekar 104 – 140 cl Färger: Ice, Firecracker och Denim.
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