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”
NATUREN OG  

MENNESKET ER
FORBUNDET



I 1960 grundlagde Åke Nordin
virksomheden Fjällräven hjemme i sin kælder i
den nordsvenske by Örnsköldsvik. Lysten til at

udvikle tidløst, funktionelt og holdbart friluftsudstyr,
handle ansvarligt over for mennesker, dyr og natur

samt viljen til at opretholde interessen for
friluftsliv driver os den dag i dag.
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1. Duffel No. 4. Duffel i slidstærk materialer. 2. Rucksack No. 21 Medium.  
Rygsæk i kraftigt vokset stof. 3. Briefpack No. 1. Dokumenttaske, der også kan 

bruges som rygsæk. 4. Rucksack No. 21. Rygsæk i kraftigt vokset stof med detaljer i 
naturfarvet læder. 5. NYHED Re-Kånken, specialudgave af Kånken lavet udelukken-

de af genbrugspolyester fra plastflasker. 6. Zip Card Holder. Minimalistisk pung.
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JACKET NO. 68 
Slidstærk friluftsjakke til helårsbrug i G-1000 Eco og G-1000 Heavy 

Duty. Justerbar stormhætte og mange lommer.
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JAKKER
Teknisk funktionalitet i krævende terræn. Det øjeblik, hvor du 

tager dit første skridt ind i det ukendte, bør være et, du vil huske. 
Når du går lidt længere, rækker lidt højere. Når dit mod trodser 

de overraskelser, vejret giver dig. Fordi den følelse er så god. 

Når vi fremstiller en friluftsjakke, udnytter vi vores mangeårige 
erfaring med, hvad der fungerer ude i naturen. Et tidløst design 

og slidstærke, funktionelle materialer og detaljer betyder, at vores 
jakker kan holde til vind, vejr og hård behandling i mange år.

BERGTAGEN 
PARKA

KEB PADDED 
JACKET

SINGI DOWN 
JACKET 

KEB PADDED 
HOODIE
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KEB TROUSERS
Teknisk avancerede vandrebukser i stretch og slidstærkt G-1000 Eco. 

Optimeret pasform, ventilation og lommer. 
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BUKSER
Teknisk funktionalitet i krævende terræn. Det øjeblik, hvor du 

tager dit første skridt ind i det ukendte, bør være et, du vil huske. 
Når du går lidt længere, rækker lidt højere. Når dit mod trodser 

de overraskelser, vejret giver dig. Fordi den følelse er så god. 

Blandt alt det tøj, som findes i friluftsgarderoben, er det som regel 
bukserne, der vækker de fleste minder. Slidte knæ og blankslidte 
knapper vidner om lange eventyr på vandrestier i fjelde og skove.

LAPPLAND 
TROUSERS

BARENTS PRO 
TROUSERS

VIDDA PRO 
TROUSERS

GAITER  
TROUSERS
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”WITHOUT NATURE
WE’RE NOTHING
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Få gratis levering på din næste ordre, 
ved at bruge koden: FJ1234

Gælder t.o.m. 30.12.16

www.fjallraven.dk

www.fjallraven.dk            Tlf: 87 55 53 98            Kundeservice@fjallraven.dk


