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MOUNTAIN ULTIMATE – DYNAMISK KLÄTTRING 

När aktiviteten går ut på att ta sig upp till toppen av berget och ner igen så fort som möjligt – 

det är för allt fler den ultimata utmaningen på berget. Det är en extrem form av klättring som 

kräver erfarenhet och god fysik. Det är också en aktivitet där det inte finns utrymme för 

några misstag, vare sig i förberedelser, träning, genomförande eller utrustning. 

 
Till vår/sommar 2016 lanserar Haglöfs sitt nya koncept Mountain Ultimate. Konceptet, som 
utvecklats under ett par års tid, riktar sig mot en av de starkast växande trenderna bland 
erfarna klättrare i Alperna, och den form av klättring som många bergsguider helst av allt 
ägnar sig åt: att så fort, och med så lite packning, som möjligt ta sig upp och ner för berget utan 
att i något avseende göra avkall på säkerheten. Upp till toppen och tillbaka – och ändå komma 
hem till middagen. 
 
Vid utvecklingen av Mountain Ultimate fanns hela tiden uttryck som ”lägre vikt”, ”mer styrka”, 
”klättra högre” och ”klättra snabbare” med som nyckelord. Resultatet ser vi nu i form av 
minimalistiska, kompromisslösa, produkter där alla egenskaper noga utvärderats. Material 
med så låg vikt som möjligt som samtidigt är slitstarka och klarar av de påfrestningar de 
utsätts för vid klättring. Allt i en design som har en kroppsnära men ändå följsam passform. 
 
HERAKLES JACKET är toppmodellen inom Mountain Ultimate som fått sitt namn av en av 
hjältarna i den grekiska mytologin. HERAKLES JACKET är en teknisk skaljacka i Gore-Tex® C-
Knit™ som många gånger kommer ligga nedpackad som en extra säkerhet i ryggsäcken redo 
att, likt hjälten Herakles, utföra stordåd när situationen så kräver.  
 
Haglöfs produkter utvecklas i samarbete med professionella utövare. Sällan har det varit så 
tydligt som för Mountain Ultimate vilket också syns i HERAKLES JACKET. Flera nya lösningar, 
som huvans passform och stretch samt nya, elastiska ärmavslut och velcrolösningar, har tagits 
fram på basis av en klättrares rörelsemönster och hur kläder, utrustning och utövare verkar i 
symbios. 
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Ny generation ROC-ryggsäckar 

Inför vår/sommar 2016 lanserar Haglöfs ett antal nya ryggsäckar i ROC-familjen. Den nya 
ryggsäcken inom Mountain Ultimate heter ROC HELIOS 25 och har tagits fram i nära samarbete 
med Haglöfs vänner. En person som haft stort inflytande på ROC HELIOS 25 är Jacopo Bufacchi, 
bergsguide (UIAGM), fjällräddningsexpert och extremskidåkare – och sedan knappt ett år 
tillbaka anställd på Haglöfs som Technical Design Advisor.  
 
ROC HELIOS 25 är en minimalists dröm med endast några få, men exakta, egenskaper. Allt för 
att möta behovet hos de som älskar att klättra snabbt. ROC HELIOS 25 är en ultralätt ryggsäck 
tillverkad i Dimension Polyant X-pac™ – samma slitstarka material som LEX, Haglöfs mest 
avancerade ryggsäck inom Trekking Pro. ROC HELIOS 25 och rymmer det allra nödvändigaste – 
det som måste med upp på berget – och sitter där den ska under hela klättringen. 
 
 
 
Text och tillhörande bilder kan laddas ner på www.haglofs.com/press 
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HERAKLES JACKET 
MEN 

Blast up the mountain like a thunderbolt in the Herakles Jacket! 

This hardwearing, lightweight jacket is fully articulated and adjustable on the fly, 

with an athletic fit for complete freedom of movement.

•  GORE-TEX® CKNIT™ delivers new levels of waterproof shell  
technology

 
•  Reinforced areas for extra protection where needed most,  

and offset seams for comfort when carrying a backpack

•  Climbing helmet-compatible hood designed to give  
superior protection against harsh winds

•   Articulated design allover for optimized mobility,  
fit and low bulk 

•  Fast and intuitive adjustments everywhere jacket for  
speedy accents and descents 

•  Two long, zippered napoleon pockets and pit zip  
ventilation 

•  Slimmer, athletic fit without compromising on  
maximum freedom of movement

•  One inner mesh pocket for fast stowing of gloves etc

HERAKLES JACKET MEN:    
Colors: Cayenne, Magnetite/Rock
Weight:  455 g in size L 

FABRICS: 
GORE-TEX® 3 layer, 100% polyamide, 40D plain weave nylon plain weave, 
ePTFE membrane and a soft GORE-TEX® CKNIT™ backer 117 g/m²
Hydrostatic head: >28,000 mm, RET: <5       
GORE-TEX® 3 layer, 100% polyamide, 30D smooth plain weave nylon 
face, ePTFE membrane and a soft GORE-TEX® CKNIT™ backer, 104 g/m²
Hydrostatic head: >28,000 mm, RET: <5
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ROC HELIOS 25

This pack is a minimalist’s dream daypack, designed for fast mountaineering 

and roc climbing activities. Weight, packed size, and versatility make this pack 

one of the favorite of Haglöfs’ friends living in the Alps!

•  Interact™ suspension system, provides good support  
and carrying comfort

•  Full size zippered back opening to main compartment  
for easier management on the mountain

•  Elastic cord system on front panel for attachment  
of gear/clothing

• Sternum strap with integrated safety whistle 

• Hole webbing for extra attachments on front 

• Rope-carry on top 

• Dual ice axe loops 

• Additional elastic cord loops  

• Available in size M/L suspension system 

• Side pocket with key holder

ROC HELIOS 25:
Colors: Soft White/True Black M-L

FABRICS: 
VX 07 Dimension Polyant X-Pac™
210D HT Cordura Polyamide, bluesign® 
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TREKKING PRO – ATT SÖKA SIG LÅNGT IN I 

VILDMARKEN 

Att ge sig av långt bort från stadens larm mot ett äventyr i orörd terräng i jakt på den 

ultimata nära-naturenupplevelsen. Att söka sig långt in i vildmarken till platser som få 

känner till och ännu färre har besökt. Det är dit de professionella äventyrarna söker sig. Och 

det är för dem Haglöfs utvecklat Trekking Pro. 

 
Trekking Pro samlar Haglöfs allra mest högpresterande Trekking-produkter. Kläder, 
ryggsäckar och skor som utvecklats för, i första hand, professionella utövare som äventyrare, 
naturfotografer, guider och överlevnadsinstruktörer. Produkter med en kompromisslös relation 
till funktion och kvalitet. 
 
Till vår/sommar 2016 lanserar Haglöfs flera nya och uppdaterade Trekking Pro-produkter som 
ger utövaren ännu större möjligheter att anpassa sin utrustning utifrån sitt specifika behov. 
Nytt till säsongen är även att några av Haglöfs Trekking Pro-produkter utrustats med en 
reflektor som ingår i RECCO:s nya helikopterbaserade sök- och räddningssystem. 
 
Ny för säsongen är RUGGED MOUNTAIN PRO PANT – en storebror till en av Haglöfs mest 
erkända och uppskattade Trekking-byxor, RUGGED MOUNTAIN PANT. Den nya Pro-modellen är 
en softshell-byxa i Windstopper® för ökat skydd mot det kärva, och växlande, väder man kan 
möta i den Skandinaviska fjällvärlden eller platser med liknande klimat. Byxan är förstärkt på 
utsatta ställen och har utrustats med lite längre ventilation för ökad komfort samt en RECCO-
reflektor integrerad i höger byxben som ökar sökbarheten om man är i behov av räddning. 
 
Lager-på-lager även för skor 

En av säsongens stora nyheter är BARKEN – Haglöfs första skalkänga. Att reglera och optimera 
sin kroppstemperatur genom lager-på-lagerprincipen har under lång tid varit en av Haglöfs 
grundprinciper för kläder. Med BARKEN överförs idén även till skor. 
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BARKEN är tillverkad i ett hållbart premiumläder från ett av Europas ledande garverier, både 
sett till kvalitet och miljöarbete. 1-lagerskonstruktionen gör att man kan förlänga säsongen 
genom att addera ett extra par strumpor – och kängan har därför också fått en något bredare 
passform. BARKEN erbjuder omedelbar komfort och behöver inte ”gås in” som många andra 
läderkängor. För en avancerad användare utgör 1-lagerskonstruktionen även en 
säkerhetsaspekt: blir kängan blöt är den betydligt lättare att torka än en känga med membran. 
Tack vare det hållbara lädret, och en mellansula med återvunnen EVA, klassificerar Haglöfs 
BARKEN som en Take Care-produkt. En RECCO-reflektor har integrerats i vänster plös för att 
öka sökbarheten om olyckan skulle vara framme. 
 
Om RECCO SAR-1 

RECCO har använts i över 30 år vid professionella räddningsoperationer världen över för att 
hitta personer som hamnat i en lavin. Systemet består av två delar, en handhållen detektor som 
används av räddningspersonal och en reflektor som integrerats i skidkläder, hjälmar, pjäxor 
etc. De senaste åren har RECCO utvecklat en ny helikopterbaserad detektor, SAR-1 (Search and 
Rescue Detector), som kan användas för att söka av stora områden i bergsmiljöer, i skogen 
eller på sjöar och hav. Systemet klarar av att söka av en kvadratkilometer på några minuter 
tack vare en sökradie på 200 meter och en flyghastighet av 130 km/h. Haglöfs är ett av få 
varumärken som bjudits in att delta i detta tidiga skede. Bland andra varumärken och 
applikationer kan nämnas MB-hjälmar från POC, klätterselar från Beal och ryggsäckar från 
Ortovox.  
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RUGGED MOUNTAIN PANT PRO
MEN 

The Rugged Mountain Pro builds on the success of Haglöfs’ famous Rugged 

Mountain Pant. Windstopper® offers 100% protection from cold blasts and 

a Recco® transponder makes you searchable in the outdoors.

• Built-in a Recco® reflector to make you searchable 

•  Made in a Windstopper® fabric with brushed interior for next-
to-skin comfort

•  4-way stretch softshell over the thighs/knees for comfort  
and durability

• Reinforced instep, adjustable leg width and lace hook 

• Thigh ventilation for enhanced comfort 

• Two hand pockets 

• Two zippered thigh pockets 

•  Two snap-closure back pockets and one interior security  
pocket 

• Elasticated waist with belt loops

RUGGED MOUNTAIN PANT PRO MEN:
Colors  Juniper
Weight: 650 g in size L

FABRICS: 
Windstopper® 3 layer 100% polyamide, dry touch 70D woven, 
ePTFE membrane with a flannel backer.

Seat and knees: 92% polyamide 8% elastane, 4-way stretch 
face, ventex membrane, 100% polyester knit backer, 415 g/m², 
bluesign® approved
Hydrostatic head: 15.000 mm, moisture permeability (inverted 
cup): 15.000 g/m²/24h

Reinforcement instep: 100% polyamide, 500D durable and 
strong plain reinforcement weave, 219 g/m²



   

SPRING/SUMMER 2016

HAGLÖFS BARKEN
MEN

Haglöfs’ hardwearing shell boot made of one layer robust and environmentally friendly 

premium leather in a clean classic design. Unique RECCO application for trekking boots 

makes you searchable in the outdoors. The one layer leather concept makes it possible 

to vary usage after temperature and comfort, and extend the season.

•  Premium and sustainable leather construction 

•   One-layer leather concept to vary usage after temperature  
and comfort

•   RECCO implemented on left boot tongue for best  
searchability in the outdoors

•  Rubber rand for best protection

•   SOLE heat moldable footbed for individual comfort  
and longterm support 

•   Leather gusset to prevent water and rocks to enter  
the boot  

•   Vibram® Four Season outsole - proven great traction  
in rough terrain 

•  Water repellence treated leather 

•  Lace locking system for easy customized lacing  

•  Comfortable leather lining and heel fit for best support 

•   High cut profile for extra ankle support, stability  
and protection 

•   Heel webbing loop for easier pull-on and storage  
on your backpack

HAGLÖFS BARKEN MEN:
Colors: Grizzly
Weight:  840 g ½ Pair (Size UK 8)
 
MATERIALS: 
Upper: Premium and sustainable leather 
Footbed: SOLE anatomic custom shape 
Outsole: Vibram® Four Season Midsole: Recycled EVA
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UPPLEV VARFÖR ”LESS IS MORE” MED HAGLÖFS L.I.M 

SERIES 

L.I.M är ett unikt Haglöfs-koncept. Ett koncept som bäst kan beskrivas som minimalistiskt 

uteliv. Här ryms aktiviteter som ofta sker under lite kortare tid och inte sällan i ett lite högre 

tempo. Framför allt är det aktiviteter där låg vikt står högst upp på önskelistan och endast 

det mest nödvändiga har adderats till produkterna. Less is more helt enkelt. 

 
Outdoor har många ansikten och kan ske i en variation av former. Dagens moderna outdoor-
utövare söker allt oftare en naturupplevelse som ska passa in i ett hektiskt schema i det vi 
kallar livspusslet. Det blir en kortare tur, i lite högre tempo – och utrustningen anpassas 
därefter. Sen finns det de som vill gå långt och vara borta länge, men som tröttnat på att bära 
med sig extrakilon i onödan. För båda dessa grupper, och många andra därtill, erbjuder Haglöfs 
sina L.I.M-produkter där allt som inte är absolut nödvändigt har skalats bort. 
 
Till vår/sommar 2016 lanserar Haglöfs en uppdaterad L.I.M-kollektion med en helt omarbetad 
färgskala, och flera nyheter finns också på programmet. En ny ryggsäck och en ny sko för de 
som trots allt vill ta sig lite längre in i naturen och kanske vara borta lite längre – båda med det 
nya familjenamnet STRIVE. 
 
L.I.M STRIVE 50 är kanske marknadens lättaste ryggsäck sett till packvolym. Med en vikt på 
endast 1,14 kg har den samtidigt en packvolym på hela 50 liter. Vill man komma under 1 kg kan 
man till och med ta bort aluminiumstaget som ingår i bärsystemet och få en funktionell 
ultralätt ryggsäck som klarar även en längre tur ut i vildmarken. Vill man få ryggsäcken ännu 
något lättare lämnar man topplocket hemma. 
 
L.I.M STRIVE 50 kommer i en storlek (M/L) och har utrustats med flera smarta lösningar som 
elastiska fickor på höftbälten för energikaka eller ett par vantar, elastisk cord på framsidan 
som både kan användas för att komprimera säcken och som fäste för kläder eller utrustning. 
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Ryggsäcken är förberedd för vätskesystem, har fäste för isyxa eller vandringsstavar och kan 
öppnas längs med hela framsidan för lätt åtkomst till packningen. 
 
Lite längre, lite lättare 

Trekking handlar om att gå, och Trekking L.I.M handlar om att gå så lätt som möjligt. Till 
vår/sommar utökar Haglöfs konceptet för de som trots allt vill ha en sko som tar dem lite 
längre, utan att göra något större avkall på de principer som kännetecknar L.I.M. 
 
HAGLÖFS STRIVE MID GT erbjuder, med sina 330 gram på herrmodellen och 275 gram på 
dammodellen, exakt just detta. HAGLÖFS STRIVE MID GT är en ultralätt slittålig vandringssko 
som trots sin minimalistiska rena design är fylld med en mängd teknologier från ASICS som 
Solyte, GEL och AHAR+. HAGLÖFS STRIVE MID GT har en nyutvecklad sulenhet (tooling) som ger 
ökad stabilitet och högre komfort vid lite längre vandringsturer. För optimal, nära, passform 
har skon även en ny lösning där skosnöret fått en fästpunkt som går ända ner i sulenheten. 
HAGLÖFS STRIVE MID GT är utrustad med Gore-Tex® som skydd mot väta och regn. 
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HAGLÖFS STRIVE MID GT
MEN/WOMEN

Lightweight yet supportive with great fitting – the perfect boot to trek lighter 

and faster. The engineered outsole is made for best natural walking motion 

together with stability. Toughwearing nylon mesh with no-sew overlays 

gives you a protective and durable shoe. 

•  Outsole and midsole optimized for the natural walking  
motion, yet with great stability

•   Solyte midsole for improved cushioning, lower weight  
and decreased breakdowns

•   No-sew overlays for support and durability without  
added weight

•    Specific webbing lacing system that gives you  
controlled fit and extra stability over the ankle area 

•  PU external heel counter for extra heel support 

•   Wet Grip Rubber with rice husk for improved grip  
in wet conditions 

•  Waterproof due to Gore-Tex® Extended Comfort 

• Hardwearing nylon mesh  

•  Reflective 3M detail 

HAGLÖFS STRIVE MID GT MEN:
Colors: Blue Ink/Blue Agate, True Black/Magnetite
Weight: 330 g ½ Pair (Size UK 8)

HAGLÖFS STRIVE MID GT WOMEN:
Colors: Blue Ink/Blue Agate
Weight:  275 g ½ Pair (Size UK 5)  
 
MATERIALS: 
Upper: Water repellent nylon mesh, no-sew 
overlay and PU heel counter 
Lining: GORE-TEX® Extended Comfort 
Footbed: Perforated EVA sockliner 
Outsole: Wet Grip Rubber and AHAR+ Rubber 
Midsole: Solyte + Gel 



  

SPRING/SUMMER 2016

L.I.M STRIVE 50

A versatile and very lightweight trekking backpack with a strong 

focus on carrying comfort and accessibility.

•  Interact™ suspension system, provides good support  
and carrying comfort 

•  Full length waterproof two-way zip on front for easy  
access of main compartment 

•  Hydration system compatible with internal sleeve and  
hose routers on both shoulder straps 

•  Removable lid with one spacious pocket for weight  
reduction  

•  Elastic cord system on front panel for compression  
and attachment of gear/clothing 

• Zippered mesh pocket on the inside of main zip opening  

•  Two large hip belt pockets in expandable mesh 

•  Elastic side pockets with finger guide loops, reachable  
on the go 

• Dual ice axe/trekking pole loops 

• Hole webbing on front for attachment of additional gear  

• Available in M/L suspension system 

• Top loaded

L.I.M STRIVE 50:
Colors: Blue Ink/Blue M-L, True Black M-L

FABRICS: 
100HT Robic™, bluesign®
210D Oxford Polyamide, bluesign® 
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L.I.M III JACKET 
MEN

Minimalist and supremely packable, the L.I.M III Jacket offers the essential 

features without the weight. Wind- and waterproof, it has a hood and full 

articulation, and Haglöfs has taken the environment into high account in 

the design and manufacture.

•  Made of a super lightweight yet durable 20D Gore-Tex® Paclite® 

•  3-way adjustable hood with reinforced peak 

•  Water resistant zippers throughout  

•   No shoulder, side or inner sleeve seams for enhanced  
durability and to avoid chafing 

•  One chest pocket 

•  Extra sleek laminated inner placket  

•  Articulated sleeves 

•  Elasticated cuff with thumb hole 

•  Integrated single hand hem drawcord 

•  Dropped rear hem 

•  Rear hanging L.I.M loop 

•  Centre back length 80 cm men’s size L

L.I.M III JACKET MEN:    
Colors: Blue Agate, Blue Ink, Dynamite, Magnetite, True Black
Weight:  240 g in size L 

FABRICS: 
Gore-Tex® Paclite® 100% polyamide, super light 
20D ripstop weave, ePTFE membrane with a carbon 
reinforcement instead of a backer, 83 g/m², 
bluesign® approved 
 
Hydrostatic head: >28.000 mm, RET: <4
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L.I.M III JACKET 
WOMEN

Minimalist and supremely packable, the L.I.M III Jacket Women offers the 

essential features without the weight. Wind- and waterproof, it has a hood and 

full articulation, and Haglöfs has taken the environment into high account 

in the design and manufacture. 

•  Made of a super lightweight yet durable 20D Gore-Tex® Paclite® 

• 3-way adjustable hood with reinforced peak 

• Water resistant zippers throughout  

•  No shoulder, side or inner sleeve seams for enhanced  
durability and to avoid chafing

• One chest pocket 

• Extra sleek laminated inner placket  

• Articulated sleeves 

• Elasticated cuff with thumb hole 

• Integrated single hand hem drawcord 

• Dropped rear hem 

• Rear hanging L.I.M loop 

• Centre back length 71,5 cm size M 

L.I.M III JACKET WOMEN:
Colors: Blue Agate, Blue Ink, Carnelia, True Black
Weight:  205 g in size M  

FABRICS: 
Gore-Tex® Paclite® 100% polyamide, super light 
20D ripstop weave, ePTFE membrane with a carbon 
reinforcement instead of a backer, 83 g/m², 
bluesign® approved 
 
Hydrostatic head: >28.000 mm, RET: <4
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 L.I.M DOWN +1

The L.I.M Down sleeping bag: innovative design that cuts grams, not performance. 

Designed for speed hikes and races, it has a tight mummy shape, insulating with 

bluesign® certified 90/10 goose down.

•  Tight mummy shape 

•  No zipper 

•  Open foot end with cord closure 

•  Open hood with cord adjustment 

•  Box construction over torso  

•  Quilt construction  

•  External hang loops  

•  Minimalistic compression bag 

•  Storage bag 

•  Contains non-textile parts of animal origin 

•  Pack size: 15 x 20 cm

L.I.M DOWN +1:
Colors: True Black
 
FABRICS: 
7D polyamide 
90/10 goose down, 800 fillpower, bluesign®   
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INTENSE – TRÄNING OCH TÄVLING I NATUREN 

Från en löprunda i skogen till ett ultramaraton i bergsmiljö – det är spännvidden på det som 

ryms inom Haglöfs koncept för högpulsaktiviteter. Inom Intense-konceptet samlas kläder, 

skor och utrusning som utvecklats för att hjälpa till att få ut så mycket som möjligt av 

prestationen. När timme läggs på timme är det ofta de små detaljerna som gör den stora 

skillnaden. 

 
Haglöfs Intense innehåller produkter för outdoor-aktiviteter med hög puls. Det kan vara löpning 
i form av trailrunning eller en tur på en mountainbike. Det kan vara som motion eller i form av 
extrema uthållighetstävlingar. Oavsett aktivitet och nivå är egenskaperna hos de produkter 
som behövs förhållandevis likartade. Lätta snabbtorkande material, bra andande förmåga, god 
passform och en hög följsamhet till kroppens rörelser. 
 
Till vår/sommar 2016 lanserar Haglöfs sitt Intense-sortiment i en helt ny färgskala. Det 
monokroma har levt ut sin tid och ersätts nu av en multikrom kollektion fylld med attityd. Bland 
nyheterna finns Haglöfs omarbetade och förbättrade Intense-ryggsäckar. Till vår/sommar 
2016 lanseras också en helt ny sko som tagits fram i samarbete med Björn Rydvall, Haglöfs-
vän och lagkapten för ett av världens bästa adventure racing-team: Team Haglöfs Silva. 
 
GRAM COMP JACKET är för många den perfekta skaljackan med alla de egenskaper som 
behövs och ingenting onödigt adderat. Tillverkad i 3-lagers Gore-Tex® Active är det den ultimata 
kombinationen av vattentäthet och andande förmåga. Extremt packbar tar den näst intill ingen 
plats i packningen när den inte behövs. De bästa produkterna är de som märks minst och med 
sina 295 gram (255 gram dam) är det lätt att glömma bort att den faktiskt är på när den 
används. 
 
En löparsko för när du lämnar spåret 

Den stora produktnyheten inom Haglöfs Intense till vår/sommar 2016 är löparskon HAGLÖFS 
GRAM PULSE. Alla Haglöfs produkter är utvecklade med en specifik aktivitet i sikte och det är 
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kanske allra mest tydligt inom skor. Utvecklad för off-trail running är HAGLÖFS GRAM PULSE 
också en av Haglöfs kanske mest testade skor. 
 
Off-trail running är en av de aktiviteter som växer mest just nu, såväl på motionsnivå som i 
tävlingsformat. Det handlar om att lämna löparspår och stigar och ge sig ut i terrängen, över 
stock och sten, genom lera, upp och ner för berget, över myren. Här är grepp en central faktor 
och det är ett av de mest karaktäristiska dragen hos HAGLÖFS GRAM PULSE. 
 
HAGLÖFS GRAM PULSE har en yttersula i en nyutvecklad gummiblandning som tagits fram av 
ASICS forskningscenter, ISS (Institute of Sport Science). Wet Grip Rubber+ ger ännu bättre 
grepp än vanliga Wet Grip Rubber. Dobbarna är höga och triangulära vilket ger ett bra grep i 
alla riktningar. Dobbarna är placerade så att ingen lera ska fastna. 
 
HAGLÖFS GRAM PULSE har en lätt minimalistisk ovandel i ett stycke bestående av en 
vattenavvisande slitstark mesh, förstärkt med TPU-konstruktion för bästa komfort. En slittålig 
ESCAINE mikrofiber skyddar framfot och häl i terrängen. Den nätta mellansulan bidrar till att 
hålla vikten nere samtidigt som det ger en bra nära markkontakt. Tack vare GEL och inlägg av 
EVA Trusstic skapas såväl stabilitet och skydd som god absorption. En insida fodrad med 
ESCAINE mikrofiber ger en hög komfort – även efter flera timmar ute i terrängen. 
 
 
 
Text och tillhörande bilder kan laddas ner på www.haglofs.com/press 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Sara Skogsberg Cuadras 
Communication Manager 
+ 46 8 584 40 014       
sara.skogsberg-cuadras@haglofs.se  
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GRAM COMP JACKET 
MEN / WOMEN

When weight counts, the hooded Gram Comp Jacket is ready. This ultra-

light GORE-TEX® Active jacket offers brilliant breathability and protection, 

with a technical, ergonomic design.

•   Revolutionary GORE-TEX® Active Shell delivers new  
levels of breathable, waterproof shell technology

•   Innovative, minimal pattern construction and components  
for lower weight

•  Water-repellent centre front zipper with laminated placket 

•   Minimalist three-way adjustable hood with laminated  
hood peak 

•  Laminated zippered chest pocket 

•   Articulated sleeves with shaped elasticated cuffs  
with internal thumb loops

•  Elasticated hem with a dropped back 

•  Reflective detailing

GRAM COMP JACKET MEN:    
Colors:  Blue Agate/Deep Blue, Deep Blue/Tangerine,  

Magnetite
Weight:  295 g in size L 

GRAM COMP JACKET WOMEN:    
Colors:  Acai Berry/Tangerine, Acai Berry/Volcanic Pink 
Weight:  255 g in size M 

FABRICS: 
Gore-Tex® Active 3 layer, 100% polyamide, 30D ripstop weave 
face, ePTFE membrane and a light knit backer, 113 g/m²  
Hydrostatic head: >23,000 mm, RET:>3 



HAGLÖFS GRAM PULSE MEN

HAGLÖFS GRAM PULSE WOMEN
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HAGLÖFS GRAM PULSE
MEN/WOMEN

A lightweight and hard-wearing shoe with excellent grip, the Gram Pulse offers 

great control on most terrain. The TPU-reinforced mesh and microsuede upper 

sheds water and keeps weight down. 

•  Outsole with self-cleaning pattern 

•   Specific stud position for great control on all kind  
of surfaces 

•   Hardwearing nylon mesh and durable Ecsaine®  
protection 

•   Minimalistic, lightweight one layer construction  
with TPU reinforcement 

•   Direct running feeling without heel counter and low  
profile tooling for great close-to-ground-contact

•   Non-absorbing fabrics to maintain a low weight in  
wet conditions

•  Heel webbing loop with reflective 3M® strip 

HAGLÖFS GRAM PULSE MEN:
Colors: Deep Blue/Blue Agate, Magnetite/Tangerine
Weight: 260 g ½ Pair (Size UK 8)

HAGLÖFS GRAM PULSE WOMEN:
Colors: Volcanic Pink/Acai Berry 
Weight:  215 g ½ Pair (Size UK 5) 

MATERIALS: 
Upper: Water repellent nylon mesh and TPU  
Footbed: Perforated EVA sockliner 
Outsole: Wet Grip Rubber+ and AHAR+ Rubber 
Midsole: High density Solyte + Gel
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GRAM 15

Haglöfs GRAM 15 has a minimal, functional design that keeps you equipped, 

hydrated and focused. The close fit maintains stable loads during cycling and trail 

running and even though every possible gram has been saved on this lightweight 

backpack it is very durable.

•  Interact™ suspension system, provides good support  
and carrying comfort

• Hip belt pockets that are easily opened with one hand

•  Separate pocket for hydration reservoir (accessible  
from back side) with attachment points for different  
type of bladders

•  Side pockets with unique one-handed opening/closing  
system for bottles

• Side compression wings that stabilize the load

•  Elastic cord system on front panel for compression  
and attachment of gear/clothing

•  Sternum strap with integrated safety whistle

•  Internal safety pocket in see-through mesh with key  
holder inside

• Hole webbing for extra attachments on front

• Reflective hits on front and back

• Available in S/M and M/L suspension system 

• Tow loop on front

GRAM 15:
Colors:  Jade/Mineral M-L, True Black/Magnetite M-L,  

True Black/Magnetite S-M

FABRICS: 
100HT Robic™, bluesign®
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19FOURTEEN – URBANA PRODUKTER FÖR DE SOM HAR 

OUTDOOR SOM EN LIVSSTIL 

19FOURTEEN är Haglöfs Outdoor Lifestyle-koncept – ett koncept med skor, kläder, 

ryggsäckar och väskor för ett aktivt vardagsliv. Till våren 2016 lanserar Haglöfs sin första 

19FOURTEEN-kollektion med produkter som är tänkta att användas i gränslandet mellan 

stad och natur under den varma delen av året. 

 
19FOURTEEN har fått sitt namn från Haglöfs födelseår, 1914, och samlar den kunskap och 
hantverkstradition som förts vidare inom företaget under mer än 100 års tid. Inom konceptet 
erbjuder Haglöfs produkter som kombinerar moderna material, teknisk funktion och 
avancerade konstruktioner med en tidlös design för de som lever ett aktivt liv, såväl i vardagen 
som på fritiden. 
 
Till vår/sommar 2016 lanserar Haglöfs en 19FOURTEEN-kollektion som utvecklats för det man 
behöver en sommardag, till och från arbetet, under lunchpromenaden eller en sval kväll på väg 
hem från stranden. Kollektionen rymmer allt från t-shirts och shorts till jackor, väskor, 
ryggsäckar och skor. Precis som tidigare lånar produkterna sina namn från platser i Dalarna 
där allt startade en gång i tiden och influenserna från Dalarna kan ses genom hela kollektionen. 
Ett annat genomgående tema i kollektionen är hållbarhet och samtliga kläder och skor 
vår/sommar 2016 kvalificerar sig för att märkas Take Care. 
 
Urbana skor märkta Take Care 

Haglöfs har under ett antal år arbetat med att hitta läder med ekologisk garvning som klarar 
Haglöfs krav, såväl kvalitets- och funktionsmässigt som hållbarhetsmässigt, i ett försök att 
utveckla skor med lägre miljöbelastning. Det arbetet bär nu frukt och till vår/sommar  
introducerar Haglöfs för första gången Take Care-produkter även inom Footware för de 
skomodeller som kommit allra längst hållarbetsmässigt. 
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Samtliga skor inom 19FOURTEEN vår/sommar 2016 är märkta Take Care, med ovandelar i 
hållbart läder från garverier som ingår i Leather Working Group och hållbara Bio Solyte® 
mellansulor som utvecklats tillsammans med ASICS. 
 
Kollektionen består av tre modeller, SMÅGAN MID GT (herr och dam), SMÅGAN (herr) samt 
NUSNÄS (dam). Idén bakom skorna är att många vill ha mjuka och bekväma skor på sig i 
vardagen men samtidigt ska de passa till vanliga kläder. SMÅGAN och NUSNÄS delar 
sulkonstruktion med Haglöfs L.I.M-skor vilket tillsammans med det mjuka lädret bäddar för en 
sko med hög komfort, bra grepp och extremt låg vikt. Urban estetik och modern teknologi i 
perfekt kombination. 
 
 
 
Text och tillhörande bilder kan laddas ner på www.haglofs.com/press 
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HAGLÖFS SMÅGAN MID GT
MEN/WOMEN

Light and extremely comfortable - our stylish Smågan Mid meets all your everyday demands.  

A great combination of a clean suede upper together with super light tooling, engineered to  

support the foots natural walking motion. Made with sustainable choice of materials as leather 

from gold rated tannery audited by Leather Working Group, and midsole by Bio-Solyte.  

Waterproof with Gore-Tex® to manage even those wet days.

•  Lightweight and sustainable midsole made by Bio-Solyte

•   Sustainable suede leather from gold rated tannery  
audited by Leather Working Group

•   Waterproof and breathable due to GORE-TEX®  
Extended Comfort 

•   Tooling engineered to support the foots natural  
walking motion 

•   Tongue gusset to prevent snow and water to enter  
the shoe 

•  Long lacing for best fit and comfort  

•  Laser cut holes and embossed details 

HAGLÖFS SMÅGAN MID GT MEN:
Colors: Blue Ink, Dune
Weight: 270 g ½ Pair (Size UK 8)

HAGLÖFS SMÅGAN MID GT WOMEN:
Colors: Blue Ink, Cream/Peach
Weight: 240 g ½ Pair (Size UK 5)

MATERIALS: 
Upper: Water repellent 1.0 - 1.2 mm sustainable 
suede leather
Lining: GORE-TEX® Extended Comfort
Footbed: Perforated EVA sockliner
Outsole: AHAR+ Rubber
Midsole: Bio – Solyte, made from traceable sugar cane
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HAGLÖFS NUSNÄS
WOMEN

Constructed from sustainable leather and with gorgeous details, the Nusnäs  

is a beautiful shoe for everyday use. It is lightweight and comfortable while 

offering solid grip on slippery street surfaces.

•   Lightweight and sustainable midsole made by  
Bio-Solyte 

•   Sustainable suede leather audited by Leather  
Working Group 

•   Tooling engineered to support the foot’s natural  
walking motion 

•   Embossed detail on heel, inspired by traditional  
handcraft art from Dalarna 

HAGLÖFS NUSNÄS WOMEN:
Colors: Cream, Stone Blue/Steel Sky
Weight: 200 g ½ Pair (Size UK 5)

MATERIALS: 
Upper: 1.0 - 1.2 mm sustainable suede leather
Footbed: Perforated EVA sockliner
Outsole: AHAR+ Rubber
Midsole: Bio – Solyte, made from traceable sugar cane
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SÄRNA 20

A slim and attractive backpack to carry the daily essentials, the Särna 20 has 

two compartments, with a padded inner sleeve for a laptop. Leather detailing 

and aluminum trim complete the stylish look.

• Aluminum trims 

• Padded inner sleeve for laptops or tablets 

• One spacious main compartment 

• Button-closed large outer compartment on front 

• Contains non-textile parts of animal origin

SÄRNA 20:
Colors: Steel Sky, True Black

FABRICS: 
Poly Spun 



OUTSTANDING OUTDOOR EQUIPMENT

Välkommen till vårt pressrum: 
www.haglofs.com/press


