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Dry comfort 

Kan vaskes på 40o  

Vaskes UDEN skyllemidler  
- Kan tumbles på svag varme 

 

• Blød og lækker kvalitet 
• Glat/Mat overflade   
• Åndbart – og samtidigt 

vind og vand afvisende 
• Økotex standard 100 

gr./m2 står angivet ud for de 
forskellige farver/kvalitets prøver. 
Dette er angivelsen af hvor let dit 
udetøj bliver. Jo højere gr./m2. vil 
så gøre tøjet tungere i sit færdige 
resultat. 

I snakken, med kunderne om 
hvilken løsning, der passer bedst 
til hvad…?  
Her er vores anbefaling, at de 
lettere stoffer er gode til der hvor 
der ikke er mange muskler at gøre 
godt med, så tøjet ikke bliver for 
tungt (stift) og som sådan kan 
være hæmmende i den bevægelses 
frihed, der i det mindste er til 
stede 

Selv om dunfyld fylder mere, så er 
det på vægten, noget lettere i 
forhold til forårs modellerne, hvor 
der er Meida30 som mellemlag. 

Uanset, hvilken tyngde stoffet har, 
så yder de alle lige god 
beskyttelse imod vind og vand 

Coatet = at disse kan bruges til 
regnslag, med svejsede sømme 

 

 

 

 

                                                                                
                                                                                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stof & Farver 

Udetøj – Det Yderste Lag – Vind og vand afvisende 

Classic 122 gr yderstof - sort 
cl3843c-9917 (1000mm) 100pes 

Classic 122 gr yderstof - Mørke blå 
cl3843c-6745(1000mm) 100pes 

Classic 122 gr. yderstof - Grøn 
beige cl3843c-2295 (1000mm) 

 

Coatet 103 gr. lys grøn beige 
3660MF-2271 (5000mm) 100PES 
begrænset 

Coatet 103 gr. sort  
3660mf-9999 (5000mm) 100PES 

Coatet 125 gr. yderstof – lys blå 
1611mf-6044 (10000mm) 
Begrænset 

Coatet 125 gr. yderstof - Turkis 
4191P2W-74A3 (10000mm) 
begrænset 

Coatet 180 gr. yderstof - Grå 
6106mf-8032 (7000mm) 100PES 
begrænset 

Coatet 180 gr. yderstof - Pink 
6106mf-4150 (7000mm) 100PES 
begrænset 

Coatet 180 gr. yderstof - Rød 
6106mf-4271 (7000mm) 100PES 
begrænset 
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Water repellent 

Kan vaskes på 40o  

Vaskes UDEN skyllemidler  
- Kan tumbles på svag varme 

 

• Blød og lækker kvalitet 
• Glat/Mat overflade   
• Åndbart – og samtidigt vind og 

vand afvisende 
• Økotex standard 100 

gr./m2 står angivet ud for de forskellige 
farver/kvalitets prøver. Dette er 
angivelsen af hvor let dit udetøj bliver. Jo 
højere gr./m2. vil så gøre tøjet tungere i sit 
færdige resultat. 

I snakken, med kunderne om hvilken 
løsning, der passer bedst til hvad…?  
Her er vores anbefaling, at de lettere 
stoffer er gode til der hvor der ikke er 
mange muskler at gøre godt med, så tøjet 
ikke bliver for tungt (stift) og som sådan 
kan være hæmmende i den bevægelses 
frihed, der i det mindste er til stede 

Selv om dunfyld fylder mere, så er det på 
vægten, noget lettere i forhold til forårs 
modellerne, hvor der er Meida30 som 
mellemlag. 

Uanset, hvilken tyngde stoffet har, så yder 
de alle lige god beskyttelse imod vind og 
vand 

Coatet = at disse kan bruges til regnslag, 
med svejsede sømme 

 

 

 

 

 

      
      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stof & Farver 

Udetøj – Det Yderste Lag – Vind og vand afvisende 

Water repellent 80 gr - Mørke blå 
mønstret 5264.02 vh. 100PES 

Water repellent sort 70 gr. 
04002.001 vh.  

Water repellent mørkeblå 70 gr. 
04002.007 vh. 

Water repellent Green 70 gr. 
04002.020 vh. 

Water repellent Red 70 gr. 
04002.021 vh. 

Coatet 190gr Yderstof - Neon 
Orange 8209mf-1321 (5000mm) 
100PES begrænset 

Coatet 190gr Yderstof- sort 
3606mf-9999 (5000mm) 100PES 
begrænset 

Water repellent 80gr - klar 
87007-1HC 100PES 
kun til regnslag uden svejsninger 

Skrid bund Asfalt – sort 
evt. bund af futter, til delvist 
gående 

Coatet 240gr Forstærkning - sort 
7635MF-9999 (5000mm) 100PES 
Til bunden i kørepose og futter 

– på vej 
samme 
kvalitet, 

som grøn 
og rød 

herunder 


