
VINTERJACKA  
Varseljacka fodrad med quilta. Två bröstfickor med 
dragkedja den ena försedd med ID-korts ficka. Två 
framfickor med dragkedja. Vind och vattentät med 
tejpade sömmar. Ficka med dragkedja under slå. En 
innerficka.  Dragsko i nederkant. Mudd med tumgrepp 
i ärmslut. Löstagbar huva. 

Material:  100% polyester
Storlek: XS-XXXL

Item no:  V400925 orange/svart

TRÖJA 
Tröja med hel dragkedja upp i krage. En bröstficka med 
dragkedja. Reflex för förhöjd synbarhet. Två framfickor 
med dragkedja. Elastiskt ärmslut. Draksko i nederkant 

Material: 100% polyetser
Storlek: S-XXXL

Item no:  V700852 svart orange

MIDJEBYXA 
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av 
CORDURA. Knäskydden kan placeras i två nivåer. 
Två insydda framfickor. Två förstärkta bakfickor. 
Löst hängande spikfickor förstärkta med CORDURA. 
Hängfickorna är utrustade med tre extrafack och 
verktygshällor. Dold ID-korts ficka som går att fälla 
ner.  En benficka med dragkedja. Benfickan är utrustad 
med extraficka med lock och kardborreknäppning. Mo-
bilficka i benfickan. Framflyttad tumstocksficka som 
är släppt nertill för bättre komfort. Tumstocksfickan 
är utrustad med två knivhållare, hälla och pennfack.  
D-ring. ISO EN 20471 klass 1

Material: 65% polyester 35% bomull
Storlek: 46-C62, C146-C156, D96-D120

Item no: V500452 svart orange

MIDJEBYXA 
Byxa med förböjda ben och knäfickor av CORDURA. 
Knäskydden kan placeras i två nivåer.Två insydda 
framfickor. Två förstärkta bakfickor. En benficka med 
dragkedja. Benfickan är utrustad med extraficka med 
lock och kardborreknäppning. Mobilficka i benfickan. 
Framflyttad tumstocksficka som är släppt nertill för 
bättre komfort. Tumstocksfickan är utrustad med 
två knivhållare, hälla och pennfack.  D-ring. ISO EN 
20471 klass 1

Material: 65% polyester 35% bomull
Storlek: 46-C62, C146-C156, D96-D120

Item no: V500552 svart orange

BÄLTE
Svart bälte, en storlek.

Material: 100 % Polyamid
Storlek: En storlek

Art nr: V8005

KNÄSKYDD  
16 MM
Följsamt knäskydd av 100% polyeten.

Tjocklek: 16 mm

Art nr: KP-16

MÖSSA V100
Ribbstickad mössa i 100 % akryl. One size. 

Material: 100 % akryl. 
Storlek: One size

Art nr: M105-02 marin, -05 svart
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VINTERPAKET 

VÄLJ ETT PAR BYXOR

UNDERSTÄLL V9935
Tröja och byxa. Tröjan med rund hals  
och förlängd rygg. 

Material: 100% polyester

Storlek: XS-XXXL

Art: V9935


