
Star X:
Star X er den eneste dressen som fortsetter videre i vårt sortiment. Star X er det man kan 

kalle en «standard» skidress. Dressen er i microfiber som gjør at den puster bra og er 

behagelig å gå med. Kan brukes sommer og vinter.

Carbonium:
Dette er vår nyeste racing overtrekkdress. En helt ny type skidress i team-sortimentet som 

bygger videre på Carbon-dressen i standard-sortimentet til Swix. Dressen er i 3-lags 

membranmateriale som gjør at dressen er vindtett. Den har lavere krage enn de andre skidressene. 

Topp dress til trening når det ikke er for kaldt.
Main fabric SYNAPSY GRAVITY 100% PES – 105 g/m2 membrane parametres (Water Column 5.000 mm and Water 

Vapour Permability 6-8.000 g/m2/24 hod ).

Fabric on back Elastico Thermo 86% PES+14% EA - 180 g/m2

Mission W:
Vår mest spennende dress i det nye sortimentet! Mission W er i 3-lags membran med ull innerst 

mot kroppen. Dette er den ultimate skidressen når det er kaldt. Her får man en varm og vindtett 

dress, som også gjerne kan brukes til trening med høy intensitet. Markedets mest tekniske plagg.
Main fabric MERINO TIBET 81% PES+19% WOOL - 240 g/m2 membrane parametres 

(Water Column 10.000 mm and Water Vapour Permability 5-6.000 g/m2/24 hod. 

Fabric on back FELPA LUCA 

Xtreme
Denne tar over for to av våre tidligere dresser, Team X og Softshell. En dress til de kaldeste dagene 

eller for de som står mye stille. Perfekt for barn, sekundanter, foreldre eller for de som vil ha en 

skikkelig varm skidress.
Man fabric BRIDGE 95% PES+5% PU - 305 g/m2 membrane parametres (Water Column 10.000 mm and 

Water Vapour Permability 10.000 g/m2/24 hod ). 

Fabric on back CHIPRE DryClim® 100% PES - 205 g/m2

PRO
Pro er vår nyeste racingdress. Debuterte vinteren som var, med særdeles gode tilbakemeldinger. 

Buksen er i komprimerende materiale, og er ikke gjennomsiktig. Overdelen er i behagelig 

NET-materiale som sørger for maksimal bevegelighet. Dressen finnes i skiskytterversjon 

og i hel og todelt. 
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Vi er stolte over å kunne lansere vår nye teamwear-kolleksjon!  I 2,5 år har 
vi jobbet med vår nye kolleksjon for lag og klubber, i tett samarbeid med 
både eliteutøvere og mosjonister. Vi har testet og vurdert mengder av 
forskjellige materialer, for å få frem egenskapene vi ønsker. Det har tatt 
lang tid, men vi gleder oss stort til disse produktene kommer ut i markedet:

Ny kolleksjon 2018/19:


