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FJ Ä L L R ÄV E N

CONSCIOUS HUNTING
Vi lägger stor vikt vid detaljerna som gör en
bra jakt bättre. Detaljer som att hålla sig varm och torr
i skogen. Och att kunna röra sig obehindrat och tyst.
Vi tillverkar produkter som är både funktionella
och producerade på ett hållbart sätt.

Conscious hunting

Produkter som fungerar bra i skogen fungerar ofta bra för jakt. Det
är förmodligen en av anledningarna till att jägare över hela världen
länge uppskattat Fjällräven. Vår utrustning är tålig och pålitlig. Den
är utformad för ett långt liv i naturen. Vi har gjort kläder anpassade för
jakt sedan 80-talet. För några år sedan valde vi att vidareutveckla dessa
produkter. Resultatet blev Conscious Hunting.
Säsongen Höst/Vinter 2017 fokuserar vi på några av de mest basala behoven
för en lyckad jakt: att hålla sig varm och torr. Och att röra sig tyst och fritt i
naturen. På naturens villkor.
För jakt i blötväder presenterar vi den nya jackan Lappland Eco-Shell Jacket.
Den är konstruerad för aktiv jakt och kompletterar de övriga Eco-Shell-plaggen
i jaktsortimentet. Alla kläder i vårt skalmaterial Eco-Shell är producerat på ett
hållbart sätt: klimatkompenserade, förberedda för framtida återvinning och
fria från fluorkarboner i impregneringen.
För säsongens smygjakt lanseras Lappland Pyrsch Trousers och Lappland Pyrsch
Jacket. Det är varma, i princip ljudlösa plagg som klarar kalla vindar. De är
konstruerade från en laminerad fleece som sedan förstärkts med G-1000 Silent
Eco för att stå emot tuffare terräng. Bland säsongens övriga nyheter återfinns
också Lappland Friluft, en ovanligt mångsidig och smidig jaktryggsäck för
att röra sig obehindrat i skogen.
Vi är stolta att säsongen höst/vinter 2017 kunna presentera ett brett sortiment
av utrustning utformad för att förhöja varje jägares upplevelser i naturen. Ett
sortiment som är framtaget med både jägarens och miljöns krav i åtanke. För
att kunna njuta av naturen idag. Och imorgon.

f j ä l l r äv e n ’s m i l j ö s y m b o l e r (läs me r på f jallraven .se)
Återvunnen polyester

1960 grundade Åke Nordin Fjällräven
i en källare i hemstaden Örnsköldsvik.
Idag används företagets tidlösa, funktionella och slitstarka friluftsutrustning över hela världen.
Fjällrävens sortiment omfattar friluftskläder och tillbehör
samt ryggsäckar, tält och sovsäckar. Fjällräven lägger stor

Fluorkarbonfri impregnering

Ekologisk bomull

vikt vid att agera ansvarsfullt mot människor, djur och natur
och vid att väcka och upprätthålla intresset för friluftsliv.
Företaget är initiativtagare till två framgångsrika friluftsevenemang, Fjällräven Classic och Fjällräven Polar, som
varje år lockar tusentals deltagare.

Klimatkompenserad
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AT T RÖR A SIG L JUDLÖS T
Fokus på tyst funktionalitet, på naturens villkor
Inför höst/vinter 2017 utökar Fjällräven Hunting jakterbjudandet, bland annat med
två nyheter som inte gör så
mycket väsen av sig. Tvärtom.
Våra nya plagg Lappland Pyrsch
Jacket och Lappland Pyrsch
Lappland Pyrsch Jacket
Trousers är extremt tysta av sig.
Ett av säsongens viktigaste fokusområden är
just tystnaden. Vi har mött jägarnas strikta krav
på ljudlöshet, utan att för den sakens skull göra
avkall på några av Fjällrävens mest grundläggande principer: kläderna ska vara slitstarka och
funktionella, både i materialval men även i själva
designen. Ett plagg som bara känns bra i ett par
säsonger eller helt enkelt inte gör vad det ska i
skogen är inget Fjällrävenplagg. Våra plagg är
tidlösa med enkla och praktiska funktioner. Vi
ser gärna att plaggen går i arv och även håller
nästa generations jägare torra, varma och ljudlösa.
En sådan inställning ställer höga krav på både
design, färgval och material. Vi använder gärna
återvunna och ekologiska material, men de måste
vara material som håller riktigt länge också. I
vår jaktlinje tillkommer dessutom kraven på att
kunna röra sig tyst i skogen.
Vår egen väv G-1000 har varit med ända sedan
sjuttiotalet och prövats hårt under många år sedan
lanseringen. Det är ett mycket välanvänt material lämpligt för jakt och annat uteliv året runt.

1960 grundade Åke Nordin Fjällräven
i en källare i hemstaden Örnsköldsvik.
Idag används företagets tidlösa, funktionella och slitstarka friluftsutrustning över hela världen.
Fjällrävens sortiment omfattar friluftskläder och tillbehör
samt ryggsäckar, tält och sovsäckar. Fjällräven lägger stor

Det tätt vävda tyget, som består av 65 procent polyester och 35 procent bomull av högsta kvalitet, har
behandlats med Grönlandsvax. Kombinationen
gör G-1000 till ett av världens bästa friluftsmaterial
med en rad starka egenskaper. G-1000 finns även i
en borstad variant som är både mjukare och tystare,
lämplig för jakt och viltvård. Den är tillverkad
från återvunnen polyester och ekologisk bomull
och kallas G-1000 Silent Eco. I Lappland Pyrsch
Jacket och Lappland Pyrsch Trouser fungerar
den som förstärkning på extra utsatta delar. Från
och med denna säsong är all bomull i Fjällrävens
G-1000-väv ekologisk.
Även vårt material Eco-Shell är framställt med
både funktion och miljömedvetenheten i första
rummet. Eco-Shell är tyst, mjukt och följsamt
och håller människor torra i naturen. Men det
räcker inte för Fjällräven. Alla plagg i materialet
är klimatkompenserade och enkla att återvinna
då Eco-Shell består av enbart polyester. Du hittar
Eco-Shell i den nya jackan Lappland Eco-Shell
Jacket.
Eco-Shell och G-1000 Silent Eco är två utomordentligt bra materialval för den medvetne jägaren och återfinns i mycket av utrustningen genom
hela säsongen. Även om de inte gör så mycket
väsen av sig i skogen.

vikt vid att agera ansvarsfullt mot människor, djur och natur
och vid att väcka och upprätthålla intresset för friluftsliv.
Företaget är initiativtagare till två framgångsrika friluftsevenemang, Fjällräven Classic och Fjällräven Polar, som
varje år lockar tusentals deltagare.
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conscious hunting

Lappland Pyrsch Jacket W / M
Hunting – Lappland Family

90810 / 90820

Organic
cottonFluorocarbon-free
Recycled
polyester
impregnation

För aktiv jakt som kräver största möjliga tystnad är Lappland Pyrsch Jacket ett perfekt val. Den är
sydd i ett mjukt, tvålagers fleecematerial som står emot kalla vindar och låter dig röra dig ljudlöst
i terrängen. Herrjackans förlängda rygg och dammodellens långa skärning ger skön värme över
ryggslut och bak och det finns flera praktiska fickor – bland annat en rymlig ficka på ryggen som är
perfekt att förvara koppel eller handskar i.
Storlekar	���������XXS-XL / S-xxXL
Material*	��������59% polyester, 26% ull, 12% polyamid, 3% polyuretan.
G-1000® Silent Eco: 65% polyester, 35% bomull.
Membran	��������100% polyuretan
Vikt	�����������������800 g i storlek s / 1000 g i storlek m

Dark
Olive
633

*) Contains non-textile parts of animal origin

Dark Olive /
Orange
Camo
633-211

Wool

conscious hunting

Lappland Pyrsch Trousers W / M
Hunting – Lappland Family

90811 / 90821

Organic
cottonFluorocarbon-free
Recycled
polyester
impregnation

Rejäl jaktbyxa utformad för tyst prestanda och för att hjälpa dig komma närmare viltet. Lappland Pyrsch Trousers
kombinerar slitstark G-1000 Silent Eco och ett robust, tvålagers fleecematerial med stickad utsida. Skärningen är
artikulerad för hög rörelsefrihet och Hydratic på knän och bak skyddar mot väta när du sitter eller står på knä på
fuktigt underlag. Perfekt när du vill ha en smidig och samtidigt tålig byxa för aktiv jakt.

Storlekar	���������XXS-XL / s-xxxl
Material*	��������59% polyester, 26% ull, 12% polyamid, 3% polyuretan.
G-1000® Silent Eco: 65% polyester, 35% bomull.
Löst membran 100% polyuretan
Membran	��������100% polyuretan
Passform/midja Regular fit / Medelhög midja
Förstärkningar Ja
Benavslut	��������Fast benlängd
Vikt	�����������������550 g i storlek s / 700 g i storlek m

Dark
Olive
633

*) Innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung

Dark Olive /
Orange
Camo
633-211

Wool

VAT T E N TÄT T, V E N T I L E R A N D E
OCH HÅLLBART
Eco-Shell håller dig torr, på naturens villkor

Vattentäta skalplagg ska hålla dig
torr. För oss är det lika viktigt att
de produceras på ett hållbart sätt.
Det är den enkla filosofin bakom
kläderna i Fjällrävens material
Eco-Shell. De är klimatkompenserade, enkla att återvinna och
Lappland Eco-Shell Jacket
fria från fluorkarboner i impregneringen. Nu erbjuder vi Eco-Shell för den aktiva
och medvetna jägaren i Lappland Eco-Shell Jacket.
Mycket har hänt sedan vi lanserade Eco-Shell.
Materialet har fått flera fina internationella
branschpriser, men det finaste av allt är att det
verkligen används och uppskattas av människor
som rör sig ute i regn och rusk året om.
Yttertyget i återvunnen polyester är behandlat
med en fluorkarbonfri impregnering som stöter
bort regn, vatten, slask och snö från ytan. Det hydrofila membranet i mitten stoppar effektivt väta
från att tränga in från utsidan, samtidigt som det

1960 grundade Åke Nordin Fjällräven
i en källare i hemstaden Örnsköldsvik.
Idag används företagets tidlösa, funktionella och slitstarka friluftsutrustning över hela världen.
Fjällrävens sortiment omfattar friluftskläder och tillbehör
samt ryggsäckar, tält och sovsäckar. Fjällräven lägger stor

transporterar ut fukt från kroppen till yttertyget
där det avdunstar. Samtidigt är membranet 100%
vindtätt från utsidan.
”Fluorkarboner är kemiskt stabila och bryts
inte ner i naturen, utan sprids och lagras i levande
organismer.” förklarar Christiane Dolva Törnberg som är ansvarig för hållbarhetsfrågor på
Fjällräven. ”Annan forskning visar att de kan
påverka fortplantning och hormonproduktion
hos däggdjur. De misstänks orsaka cancer och
kan färdas långa sträckor – de har påträffats ända
upp i polarområdena. Det här är anledningen till
att Fjällräven enbart använder fluorkarbonfria
impregneringar i alla produkter.”
Med Lappland Eco-Shell Jacket och de andra
plaggen i Eco-Shell stärker vi vår position som
ett av de ledande företagen gällande hållbarhetsutvecklingen i outdoor-branschen.

vikt vid att agera ansvarsfullt mot människor, djur och natur
och vid att väcka och upprätthålla intresset för friluftsliv.
Företaget är initiativtagare till två framgångsrika friluftsevenemang, Fjällräven Classic och Fjällräven Polar, som
varje år lockar tusentals deltagare.
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conscious hunting

Lappland Eco-Shell Jacket W / M
Hunting – Lappland Family

90001 / 90000

Climate
Recycled
Fluorocarbon-free
compensated
polyester
impregnation

Lappland Eco-Shell Jacket är utformad för jaktdagar när de flesta skulle tänka sig för innan de ens
lämnade stugan. Skaljackan skyddar mot ihållande regn samtidigt som den ventilerar ut den fukt
som bildas på insidan när du är aktiv. Artikulerad passform och lätt, stretchigt material gör att den
ljudlöst följer med i dina rörelser, medan praktiska fickor förvarar ammunition och annat nära till
hands. Bara att dra upp huvan och ge sig ut!
Storlek	�������������XXS-XL / S-xxXL
Material*	��������Eco-Shell 3 L Ripstop Stretch: 100% polyester
Membran	��������100% polyester
Vattenpelare	����30 000 mm
Andningsförmåga 26 000 g/m2/24h
Vikt	�����������������530 g i storlek s / 650 g i storlek m

Dark Olive
633

*) Innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung

AT T RÖR A SIG FRI T T
Funktioner och detaljer som låter jägaren fokusera på upplevelsen
Man kan säga att vår utrustning
är som bäst när den inte märks så
mycket. Vi vill inte att någonting
ska komma mellan jägaren och
jägarens upplevelse av naturen.
Vi vill att hon eller han kommer
ut oavsett väder och vind. Väl ute
Lappland Friluft 45
måste allt fungera perfekt. Från
minsta lilla söm till materialval och funktion.
Dessutom ska utrustningen produceras på naturens villkor, vilket ger utrustning som låter oss
njuta av jakten både idag och imorgon.
Vår Lappland Friluft är ett bra exempel. Den
är en mångsidig ryggsäck utvecklad för jakt. Den
bär med lätthet det mesta en jägare behöver under
en dag i skogen. Dess diskreta utseende till trots
rymmer den mängder med smarta funktioner.

1960 grundade Åke Nordin Fjällräven
i en källare i hemstaden Örnsköldsvik.
Idag används företagets tidlösa, funktionella och slitstarka friluftsutrustning över hela världen.
Fjällrävens sortiment omfattar friluftskläder och tillbehör
samt ryggsäckar, tält och sovsäckar. Fjällräven lägger stor

Till att börja med är den flera ryggsäckar i en
och har en löstagbar vapenhållare. Den har regnskydd i kamouflage för både sommar och vinter,
och dessutom är den robust och pålitlig för att
hålla dig sällskap under jaktturer under många
år framöver. Lappland Friluft är tillverkad i vår
ekologiska och slitstarka G-1000 Eco.
En ryggsäck som låter en jägare njuta av sin
jakt och röra sig fritt och obehindrat i naturen.
Och som helt enkelt fungerar, utan att för den
sakens skull märkas så mycket.

vikt vid att agera ansvarsfullt mot människor, djur och natur
och vid att väcka och upprätthålla intresset för friluftsliv.
Företaget är initiativtagare till två framgångsrika friluftsevenemang, Fjällräven Classic och Fjällräven Polar, som
varje år lockar tusentals deltagare.
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conscious hunting

Smart frontficka

Frontfickan kan knäppas loss och
användas separat som en liten
ryggsäck.

Avskalad profil

Utan frontfickan har
ryggsäcken en smalare profil.

Gevärsfäste

Frontfickan fungerar även
som hållare för gevär när du
rör dig över längre distanser.

Bärkomfort

Välventilerad ramkonstruktion
med fast rygglängd och ergo
nomiska axelremmar som är
smidiga när du hanterar vapen.

Lappland Friluft 45 / Lappland Friluft 45 W
Hunting – Lappland Family

27220 / 27221

Organic
cottonFluorocarbon-free
Recycled
polyester
impregnation

Med ryggsäcken Lappland Friluft kan du röra dig snabbt och bekvämt över stora ytor och samtidigt
bära med dig allt du behöver för en lyckad jaktdag. Frontfickan kan användas för att fästa geväret
under anmarsch, men kan också bäras separat som en liten ryggsäck – kanske av en jaktkompanjon
eller för kortare rek-turer. Det finns också ett fågelnät och ett vändbart, camouflage-färgat/vitt
regnskydd – vilket gör Lappland Friluft till en ovanligt mångsidig jaktryggsäck.
Material*	��������G-1000® HeavyDuty Eco: 65% polyester, 35% bomull
Höjd	����������������68 cm
Bredd	��������������32 cm
Djup	���������������30 cm
Volym	��������������45 L
Regnskydd	�������Följer med
Vikt	�����������������2130 g

Dark Olive
633

*) Innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung

