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Pressmeddelande 31 januari 2013 

 

Haglöfs vinner storslam för världsunika produkter  
 
Haglöfs har vunnit inte mindre än fyra ISPO Awards, varav två ISPO Award Gold Winner, 

för produkter ur sin kommande höst/vinter 2013-kollektion. Priserna kommer att delas ut 

under ISPO Münich, den ledande internationella mässan för sport- och outdoorbranschen 

som hålls 3-6 februari i år. 

 

Inför hösten/vintern 2013 lanserar Haglöfs en bredare och mer mångsidig kollektion än 

någonsin tidigare, där fyra av produktnyheterna redan vunnit prestigefyllda priser. 

 

ISPO Award Gold Winner har tilldelats RANDO AS SUIT och ROCA II HOOD.  RANDO AS 

SUIT är världens första skidoverall i 3-lagers Gore-Tex® Active. I utvecklingsarbetet har 

Haglöfs fokuserat på att utnyttja egenskaperna i Gores Active-teknologi för att kunna 

erbjuda det lättaste, mest bekväma, vattentäta och andande heltäckande skidplagget på 

marknaden. ROCA II HOOD är en lätt, minimalistisk men slitstark softshelljacka designad 

för tuffa dagar på berget. Jackan är tillverkad i en unik kombination av två Gore® 

Windstopper® material och fodrad med det mest högpresterande syntetiska 

isolationsmaterialet på marknaden, QuadFusion+™. 

 

Haglöfs har dessutom vunnit ISPO Award Winner för ytterligare två produktnyheter; VOJD 

ABS 30, marknadens lättaste lavinsäkerhetsryggsäck med ABS-system, samt COULOIR 

PRO JACKET, en friåkningsjacka tillverkad i trelagers Gore-Tex® Soft Shell med unik 4-

vägsstretch. 

 

Samtliga produkter har granskats av en jury bestående av 57 oberoende bransch- och 

designexperter från 14 länder och tre kontinenter. Priserna kommer att delas ut vid en 

ceremoni under Ispo Münich, den internationellt ledande mässan för sport- och 

outdoorbranschen som i år går av stapeln den 3-6 februari.  

 

– Inför hösten 2013 lanserar vi vår starkaste kollektion någonsin och att vi redan nu vunnit 

stora internationella priser för hela fyra av våra produktnyheter ger oss ett ovärderligt 

kvitto på detta. Vi är oerhört stolta och glada över att tilldelas dessa utmärkelser samtidigt 

som vi blir än mer sporrade till att fortsätta utveckla produkter i världsklass, säger 

Nicolas Warchalowski, VD på Haglöfs.  
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H A G L Ö F S  L O G O T Y P E

BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND 

PLEASE CONTACT HAGLÖFS IF YOU REQUIRE ASSISTANCE OR ADVICE WITH THE APPLICATION OF THE LOGOTYPE

TEL +46 226 670 00, FAX +46 226 571 59

OUTSTANDING OUTDOOR EQUIPMENT

FALL/WINTER 2013

•   Revolutionerande Gore-Tex® Active-teknologi för vattentäta 
skalplagg med andande förmåga

•  Förstärkta axlar, säte och lår

•  DWR-behandlad yta

•  Hjälmkompatibel, trevägsjusterbar huva

•   Dolt, tvåvägsjusterbart blixtlås med invändig vindslå och 
laminerat hakskydd

•   En bröstficka med extra slitstarkt laminerad vattenresistent 
blixtlås

•   En innerficka med blixtlås

•   Förböjda ärmar med elastiska ärmslut och tumgrepp

•   Extra långa, slitstarka, laminerade vattenresistenta 
ventilationsblixtlås under ärmar och på ben

•   Förböjda knän

•   Integrerade snölås nedtill med elastiskt silikongrepp

•  Förstärkta benslut 

Färg:  Aero Blue
Vikt:  660 g i strl L

Endast tillgänglig i herrmodell

MATERIAL: 
Gore-Tex® Active 3-layer, 100% polyamide, 
20D plain weave face and a light knit backer
Gore-Tex® Active 3-layer, 100% polyamide, 
36D plain weave face and a light knit backer
Schoeller® Keprotec®, bluesign®

RANDO AS SUIT 
Denna prisbelönta skaloverall, designad för att maximera 

effekten av Gore-Tex® Active-teknologin, är Haglöfs absolut lättaste, 
mest vattentäta och andande heltäckande plagg någonsin.
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ROCA II HOOD 
Prisbelönad, innovativ och renodlad jacka för krävande aktiviteter  

i bergen. Den unika kombinationen av två olika yttermaterial i 
Windstopper® och foder i QuadFusion+™ ger en perfekt mix mellan 

värme, rörelsefrihet och passform.

•   Framsidan av bål, huva och axlar är tillverkade av ett lätt 
WINDSTOPPER® shell- material och fodrade med QuadFusion+™, 
det mest högpresterande syntetiska isolationsmaterialet på 
marknaden, vilket ger en jacka som är lätt och slitstark samt 
isolerar på de rätta ställena

•   Ärmar och rygg består av en WINDSTOPPER® soft shell fyrvägs-
stretch med insida av fleece för bästa passform och komfort

•   Trevägsjusterbar huva med förstärkt skärm. Kompatibel  
med klätterhjälm

•  Två dolda frontfickor

•   Inga sömmar på axlar, sidor eller under ärmarna,  
för bättre hållbarhet och för att undvika skav

•  Laminerad vindslå och integrerat hakskydd

•  Förböjda ärmar

•  Laminerade blixtlås under ärmarna för ventilation

•  Justerbara ärmslut med kardborre och förvikt bälg

•  Integrerad, enhandsjusterbar dragsko nertill

•  Förlängt bakstycke

Färger: Dynamite, Magnetite
Vikt: 670 g i strl L 

Endast tillgänglig i herrmodell

MATERIAL: 
WINDSTOPPER® 2 layer, 100% Polyamide, 70D, 97 g/m², 
bluesign®.
WINDSTOPPER® 3 layer, 85% Polyamide, 15% Elastane,  
Soft Shell, 70D 4-way stretch, 278 g/m².
QuadFusion+™ 100% Recycled Polyester fibre insulation,  
sandwich construction, 80 g, bluesign®
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•  Integrerat Avalanche Airbag System från ABS

•  Extremt låg vikt per packbar liter, 0.088 KG/L

•  Gaspatron av stål ingår

•  Höj- och sänkbart aktiveringshandtagsfäste på vänster axelrem

•  Enkelt justerbar benrem för ökad säkerhet

•   Hellångt höftbälte med metallspänne samt två fickor med plats  
för aktiveringshandtag och benrem

•   Axelremmar, ryggpanel och höftbälte i snöavvisande material

•  Bröstrem med integrerad säkerhetsvisselpipa

•   Fästen med instoppningsbara remmar för att bära  
skidorna diagonalt

•  Avtagbara remmar för att fästa snowboard

•   Vadderad frontpanel för att förhindra att skidorna skaver  
mot spade och sond  

•   Fäste för isyxa, enkelt att hantera med en hand utan att behöva  
ta av sig ryggsäcken. Bladskyddet hindrar yxan från att skada 
annan utrustning eller riskera att punktera airbags

•  Inre fack för spade, spadskaft och sond

Färg: Gale Blue/Aero Blue
Vikt ca:  2,63 kg (Inkl ABS System, exl gaspatron) 

MATERIAL:
400D Oxford Polyamide, bluesign®

840D Oxford Polyamide, bluesign®

VOJD ABS 30 
Med integrerat ABS Avalanche Airbag system är prisbelönta VOJD ABS 30  

en perfekt ryggsäck för friåkning och toppturer. Den rymmer 30 liter,  
har en exceptionell bärkomfort, smarta lösningar för hur du kan fästa skidor 

eller snowboard och en ren design. Tillsammans med ett gott omdöme 
kan den här ryggsäcken rädda ditt liv om du hamnar i en lavin.
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•   Gore-Tex® Soft Shell med fyrvägsstretch och flanell backer för 
extra värme

•   DWR-behandlad yta

•   Förstärkta axlar i 3D mesh för extra komfort när du bär ryggsäck

•   Rygg, armbågar och insida krage är laminerade med fleece  
för extra värme och komfort

•   Tejpade sömmar med Gore-Tex® micro tejp, för minskad vikt  
och ökad andningsförmåga

•   Extra slitstarka, laminerade blixtlås

•   Trevägsjusterbar huva kompatibel med skidhjälm.  
Laminerad, förstärkt och formbar skärm

• Hög krage med hakskydd och fleece i kragen

• Tvåvägsjusterbart blixlås med invändig vindslå

•  Vattenresistenta blixtlås för ärmhålsventilation

•   Två ryggsäckskompatibla frontfickor och en bröstficka  
med integrerad putsduk för skidglasögon

•   Förböja ärmar med kardborrejusterbara ärmslut med  
förvikt bälgfunktion

•   Löstagbar snökjol i stretchmaterial med silikongrepp,  
bälteshällor och blixtlås för att fästas ihop med byxor  
med samma konstruktion

Färger herr: Driftwood, Hurricane Blue, Imperial Purple, Pistachio
Vikt:  1065 g i strl L

Färger dam:  Brimstone, Cosmic Pink, Imperial Purple
Vikt:  885 g i strl M

MATERIAL: 
Gore-Tex® 3-layer, 85% polyamide, 15% elastane, 
70D 4-way stretch twill face fabric and a soft flannel backer

COULOIR PRO JACKET/
COULOIR PRO Q JACKET 

En varm och följsam Gore-Tex® Soft Shell-jacka i fyrvägsstretch. 
Designad för friåkare är den här prisbelönade jackan bland annat 
utrustad med en hög skyddande krage med utandningsgenom-

gång för att undvika imbildning på skidglasögonen.
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