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Haglöfs Gram Trail Running – designed by Haglöfs, 
powered by ASICS technology  
 
Inför vår/sommar 2013 har Haglöfs samarbetat med ASICS med ambitionen att ta fram de 
optimala skorna för trail running. I de nya skorna möts Haglöfs långa erfarenhet av 
produkter för den krävande outdoor-utövaren och ASICS kunskaper och teknologier för 
avancerade löparskor. Allt förpackat i samma monokroma design som kännetecknar alla 
Haglöfs Intense-produkter. Resultatet är Haglöfs Gram – trailrunning-skor med unik 
funktionalitet och ett utseende som inte kommer att gå någon förbi.  
 
Haglöfs arbete med att utveckla skor för trailrunning tog sin början flera år tillbaka i tiden. 
När ASICS kom in som ny ägare i Haglöfs under 2010 skapades helt nya förutsättningar 
för detta arbete. De nya trailrunning-skorna Gram är resultatet av detta unika samarbete 
mellan ett av värdens ledande outdoor-företag och en av världens ledande 
sportskotillverkare. Skorna bär de kännetecken som användaren förväntar sig av en 
Haglöfsprodukt som hög teknisk funktion, användarvänlighet och kompromisslöshet. 
Haglöfs har kunnat dra full nytta av ASICS expertis inom löparskor och många av deras 
främsta teknologier är representerade i skorna.  
 
Klarar utmaningarna  
Haglöfs trailrunning-skor Gram är framtagna för att klara utmaningarna i skiftande 
terräng, allt från ojämna stigar med rötter och grenar, till myrar och steniga bergsetapper. 
Skorna har noggrant utprovade mönster på yttersulan för att säkerställa grepp och 
stabilitet, såväl på mjukt som hårt underlag. Passform och materialval är gjorda för att 
klara utmaningarna även när löpturen går långt utanför de upptrampade stigarna. Skorna 
är tillverkade i vattenavvisande material för att de inte ska ta upp vatten. Plösen är 
konstruerad för att hålla grus och sten ute ur skorna. Antalet sömmar är minimerat för att 
minska risken för skav.  
 
Finns i tre modeller  
Haglöfs Gram trailrunning-skor finns i tre modeller för både dam och herr. Gram Comp är 
en mycket lätt sko i minimalistisk design framtagen för tävling och för de seriösa och 
erfarna terränglöparna. Gram All Mountain (AM) är en vattentät och andande sko tack vare 
en Gore-Tex®-membran. Gram Cross Country (XC) är en lätt sko med yttersula som ger 
bra grepp oavsett underlag. 
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