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DE NATUUR WACHT OP JE
de nachten zijn straffend lang, de dagen duren kort. De
sneeuw valt stil, de wind fluit luid, het landschap wordt
door natte sneeuw en regen doorweekt. De lome zon biedt
weinig warmte, maar het waardevolle licht wordt gekoesterd.
Zo is de winter in het noorden. Velen ontsnappen eraan.
Ze gaan naar het zuiden. Ze sluiten hun deuren, geven
de voorkeur aan een winterslaap in behaaglijke huizen,
en gaan alleen op pad om naar hun werk, supermarkt,
vrienden en familie te gaan. Maar bij Fjällräven staan we
helemaal open voor de winter. We verlangen naar koude
dagen om ons warm aan te kleden, om korte dagen met
avontuur te vullen, en de metamorfose van het landschap
te zien als het met sneeuw bedekt wordt. De natuur wacht
altijd, het zijn de mensen die excuses vinden om er niet
heen te gaan. Met de herfst- en wintercollectie 2019 van
Fjällräven hoeft de kou in ieder geval geen excuus te zijn.
In het noorden van Zweden is Fjällräven meer dan
50 jaar geleden haar reis begonnen. Het begon allemaal
met trekking. En bij Fjällräven is trekking een activiteit
die je het hele jaar door doet. Of het nu door modder of
sneeuw, gras of rotsen is, de oprichter van Fjällräven, Åke
Nordin, kleedde zich aan met wol, dons en zijn toen nieuwe
G-1000 materiaal. Hij voegde de creaties van de natuur
samen met dat wat geïnspireerd is op de natuur. En deze

beproefde en geteste materialen zijn vandaag de dag nog
steeds in gebruik bij Fjällräven. Inderdaad traditioneel,
maar daarom niet minder innovatief; Fjällräven heeft de
nieuwste productiemethoden en mengsels van materiaal
gecombineerd om ervoor te zorgen dat aloude natuurlijke
materialen hun plaats blijven vinden in de moderne en
veeleisende wereld van vandaag.
Dit seizoen heeft Fjällräven geluisterd naar de wensen
van haar belangrijkste klant: de echte outdoorliefhebber, die
bij elk weer buiten te vinden is. De klassieke Singi trekking
collectie is vernieuwd met traditionele materialen die op
nieuwe manieren toegepast zijn. De vulling van wolresten
is hiervan een goed voorbeeld. Iconische producten uit de
Greenland-collectie hebben milieuvriendelijke veranderingen
voor de winter gekregen met traceerbaar dons, gerecyclede
wol en G-1000 Eco. En zelfs de collecties Övik en Kiruna
zijn vernieuwd met nieuwe producten en groenere stoffen.
Ook de uitrusting is dichter bij de natuur gekomen met
een nieuwe reeks rugzakken en tassen van gerecyclede wol.
Het is duidelijk dat betrouwbare, natuurlijke materialen, die op een ethische en duurzame manier worden
geproduceerd, de toekomst van Fjällräven zijn. Op deze
manier kan Fjällräven ervoor zorgen dat de natuur voor
altijd haar prioriteit zal zijn.
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Traditionele trekking

Fjällräven combineert traditionele materialen
met innovatieve oplossingen om de Singi trekking
collectie nieuw leven in te blazen
voor de herfst en winter van 2019 heeft Fjällräven haar
traditionele trekking collectie vernieuwd met gerecyclede
en organische materialen en traceerbare wol. Fjällräven
is erin geslaagd innovatieve functionele oplossingen te
introduceren zonder de iconische esthetiek, die Singi, en
Fjällräven in het algemeen, zo populair heeft gemaakt, uit
het oog te verliezen.
Midden in een uitgestrekte, schijnbaar nooit eindigende
vallei, ingekapseld door enkele van de hoogste bergen van
Zweden, ligt de Singi-vallei op een kruispunt van paden.
Van noord naar zuid loopt Kungsleden (het Koningspad),
in het oosten ligt Kebnekaise en in het westen Hukejaure.
Voor Fjällräven is dit kruispunt symbolisch, omdat het een
ontmoeting tussen traditie en innovatie vertegenwoordigt.
Het was een van de favoriete plekken om te trekken van
de oprichter van Fjällräven, Åke Nordin, en nu is het een
controlepost van het outdoormerk zijn groeiende trekkingevenement Fjällräven Classic. Geen wonder dat Fjällräven
haar belangrijkste, traditionele trekking collectie Singi
heeft genoemd.
Het raakpunt tussen erfgoed en innovatie wordt misschien wel het best weergegeven door de Singi Wool Padded
Parka. De buitenste laag is gemaakt van G-1000 Lite Eco
(biologisch katoen en gerecycled polyester), een duurzame
stof die zich aanpast aan elk type koud winterweer. De
vulling is niet van dons of op fossiele brandstof gebaseerd
synthetisch isolatiemateriaal gemaakt, maar van wol. En
het is niet zomaar wol; het zijn zorgvuldig geselecteerde
wolresten van een boerderij op het Zweedse eiland Gotland.
Fjällräven heeft de wol teruggewonnen die anders wegge-

In 1960 richtte Åke Nordin Fjällräven
op in zijn kelder in Örnsköldsvik in
het noorden van Zweden. Vandaag
de dag is de tijdloze, functionele en
duurzame outdoor uitrusting van het bedrijf wereldwijd bekend en
is Fjällräven in meer dan 30 landen te vinden. Fjällräven’s verschillende producten bestaan uit outdoor kleding en accessoires voor

gooid zou worden en het als isolatiemateriaal gebruikt. Er
wordt gebruik gemaakt van de aangeboren eigenschappen
van wol om warmte te bieden, zelfs als het vochtig is, en
het vermogen om je te helpen je temperatuur te regelen
door vocht te absorberen. Het is ook van nature bestand
tegen geuren en vuil.
De wolresten worden ook als vulling gebruikt om extra
warmte en gewicht te geven aan de Canada Wool Padded
Jacket. Bovendien is de buitenlaag van zacht geborsteld
flanel, gemaakt van gerecyclede wol en polyester.
En dan is er het Vidda Pro Jacket. Deze nieuwe en
langverwachte partner, gemaakt van G-1000 Eco, van de
Vidda Pro Ventilated Trousers is duurzaam en betrouwbaar
robuust. De jas heeft ventilatie waar je het nodig hebt; een
aangepaste snit die gedragen kan worden zoals jij dat wenst;
verstevigingen waar ze essentieel zijn; naden die het risico
van schuren minimaliseren; en zakken die ervoor zorgen
dat je spullen bij de hand kunt bewaren.
De teamleden van de afdeling voor uitrusting zijn ook
druk geweest. Ze hebben de Singi 48 ontworpen, een nieuwe, veelzijdige middelgrote trekking rugzak die gemaakt
is om lang mee te gaan. De rugzak is voorzien van een
fsc-gecertificeerd houten frame, verstelbaar draagsysteem
en is compatibel met de Singi Side Pocket en de Singi Gear
Holder, waardoor de gebruiker vis- of bushcraftuitrusting
kan dragen.
De nieuw bijgewerkte Singi-collectie is ideaal voor
mensen die op zoek zijn naar een tijdloze stijl, maar die
hoge eisen stellen aan hun kleding en uitrusting.

dames en heren maar ook uit rugzakken, tenten en slaapzakken.
Fjällräven streeft ernaar verantwoordelijk om te gaan met mensen,
dieren en de natuur en moedigt interesse in het buitenleven aan.
Het bedrijf is initiatiefnemer van twee populaire outdoor events,
-Fjällräven Classic en Fjällräven Polar, die jaarlijks duizenden
deelnemers trekken.

Productafbeeldingen in hoge resolutie:
www.press.fjallraven.com
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gwen Klous, +31 20 737 0773
gwen@imagepr.nl
www.fjallraven.com

traditionele trekking

Singi Wool Padded Parka

/ WOOL

/ WOOL

De natuur weet het het beste, en natuurlijke vezels zijn de belangrijkste leverancier van warmte in de
Singi Wool Padded Parka. Hier wordt Zweedse wol gecombineerd met polymelkvezels uit maïszetmeel
tot een nieuw, duurzaam isolatiemateriaal. Een geweldig kledingstuk bij koude, nog steeds winterse
uitstapjes waarbij de weerbestendige stof van G-1000 Lite Eco en lange snit handig zijn. De binnenkant
van zacht flanel zorgt voor een premium gevoel en de vele zakken bieden meer dan voldoende ruimte
om spullen op te bergen.

Deep Forest 662

Dark Garnet 356

Singi Wool Padded Parka W

Singi Wool Padded Parka M

89859

81919

Maten.....................XXS - XXL
Materiaal*............G-1000® Lite Eco: 65% polyester, 35% katoen.
G-1000® Eco: 65% polyester, 35% katoen.
Voering.................65% polyester, 35% katoen. 100% polyester
Vulling...................Lichaam: 88% wol, 12% polylactide.
Mouwen: 85% wol, 15% polylactide.
Gewicht................1530 g in maat S

Maten.....................XS - XXL
Materiaal*............G-1000® Lite Eco: 65% polyester, 35% katoen.
G-1000® Eco: 65% polyester, 35% katoen
Voering.................65% polyester, 35% katoen, 100% polyester
Vulling...................Lichaam: 88% wol, 12% polylactide.
Mouwen: 85% wol, 15% polylactide.
Gewicht................1640 g in maat M
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traditionele trekking

Vidda Pro Jacket
Een jas voor alle gelegenheden? Nou ja, voor bijna alle gelegenheden en zeker als je veel tijd buiten
doorbrengt. Vidda Pro Jacket is op dezelfde manier ontworpen als onze modellen Vidda/Barents
Pro Trouser, en met de robuuste functies en het slijtvaste G-1000 Eco is het een veelzijdig, praktisch
kledingstuk dat je het hele jaar door kunt gebruiken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over
de acht ruime zakken die het mogelijk maken om je rugzak thuis te laten op kortere excursies.

Dark Olive 633

Autumn Leaf 215

Vidda Pro Jacket W

Vidda Pro Jacket M

89856

81916

Maten.....................XXS - XL
Materiaal*............G-1000® Eco: 65% polyester, 35% katoen
Gewicht................740 g in maat S

Maten.....................XS - XXL
Materiaal*............G-1000® Eco: 65% polyester, 35% katoen
Gewicht................850 g in maat M
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traditionele trekking

Vidda Pro Ventilated Trousers
Lange afstanden, ruig landschap en ruw terrein zijn geen uitdaging voor de Vidda Pro Ventilated Trousers.
Voortbouwend op de meest verkochte modellen Vidda/Barents Pro is dit een echte robuuste broek met
verbeterde ventilatiemogelijkheden en een nieuwe, iets smallere pasvorm. De verstelbare bandjes aan de
uiteinden van de pijpen kunnen worden verwijderd en er zijn talloze zakken voor spullen. Geweldig voor
traditionele tochten, bushcraft en als je bijvoorbeeld met dieren in het wild werkt.

Black 550

Dark Olive 633

Vidda Pro Ventilated
Trousers W Regular / Short

Vidda Pro Ventilated
Trousers M Long / Regular

89330 / 89330S

81160 / 81160R

Maten................................... R: 34 – 48 / S: 32 – 48
Pasvorm/taille................. Regular fit/Middelhoge taille
Materiaal*.......................... G -1000® Eco: 65% polyester, 35% katoen.
Stretch: 63% polyamide, 26% polyester, 11% elastane
Verstevigingen............... Ja
Uiteinde van de pijp.... Vaste lengte
Type pijp............................. Volledige beenlengte
Gewicht.............................. 525 g in maat 38

Maten.................................... L: 44 – 58 / R: 42 – 58
Pasvorm/taille.................. Regular fit/Middelhoge taille
Materiaal*........................... G -1000® Eco: 65% polyester, 35% katoen.
Stretch: 63% polyamide, 26% polyester, 11% elastane
Verstevigingen................ Ja
Uiteinde van de pijp..... Vaste lengte
Type pijp.............................. Volledige beenlengte
Gewicht............................... 565 g in maat 48
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traditionele trekking

Canada Wool Padded Jacket

Red 320

WOOL /

WOOL /

Blijf wat langer bij het kampvuur met deze comfortabele jas als tussenlaag. We hebben dezelfde zachte
wollen flanel gebruikt als voor het Canada Shirt W, en voor extra warmte op koude herfstdagen hebben we
ook onze nieuwe duurzame vulling van wol toegevoegd. Hier wordt wol gecombineerd met polymelkvezels
uit maïszetmeel tot een betrouwbaar, volledig natuurlijk isolatiemateriaal. De overslagen van de schouders
en zakken zijn versterkt met G-1000 Eco voor extra sterkte en een klassiek Fjällräven-gevoel.

Red 320

Canada Wool
Padded Jacket W

Canada Wool
Padded Jacket M

89000

81155

Maten.....................XXS - XL
Pasvorm...............Comfort Fit
Materiaal*............65% wol, 30% polyester, 5% andere vezel.
G-1000® Eco: 65% polyester, 35% katoen
Gewicht................656 g in maat S

Maten.....................XS - XXL
Pasvorm...............Comfort Fit
Materiaal*............65% wol, 30% polyester, 5% andere vezel.
G-1000® Eco: 65% polyester, 35% katoen
Gewicht................867 g in maat M



Stone Grey
018



Stone Grey
018

Red
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traditionele trekking

Singi 48
Ons Singi-assortiment heeft robuuste rugzakken voor een breed scala aan activiteiten, zoals trekking,
bushcraft, enz. Dit model van 48 liter is voorzien van het klimaatvriendelijke houten frame van Fjällräven
en het draagsysteem kan eenvoudig worden aangepast aan verschillende ruglengtes. Het hoofdvak en de
bovenste vakken bieden voldoende opslagruimte en je kunt extra volume toevoegen met de Singi Side Pocket
of Singi Gear Holder, accessoires die het mogelijk maken je visuitrusting enz. mee te nemen. Een tijdloze,
duurzame rugzak waarmee je een heel eind komt.

Dark Olive 633

Singi 48
23321
Materiaal*............G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% katoen.
500D 100% polyamide.
Hoogte..................67 cm
Breedte.................30 cm
Diepte....................24 cm
Inhoud...................48 liter
Gewicht................2100 g



Stone Grey Dark Olive
018
633

*) Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong

Dagelijks Outdoor

De Greenland-collectie gaat een
stap verder in gerecycled materiaal
fjällräven heeft nu het gebruik van ethische en duurzame materialen over het hele assortiment uitgebreid, met
de Greenland -collectie als een van de grootste begunstigden.
Alle nieuwe G-1000 Greenland-artikelen zijn nu gemaakt
met behulp van de meer duurzame versie van dit geliefde
materiaal, gemaakt van biologisch katoen en gerecycled
polyester. Bovendien wordt Re-Wool, de gerecyclede wol
van Fjällräven die in Italië wordt gefabriceerd, nu niet meer
alleen gebruikt voor shirts en truien, maar ook voor jassen,
parka's, vesten en zelfs voor rugzakken.
De Greenland-collectie overbrugt de kloof tussen de
Singi-trekkers en stadsmensen. De samensmelting van
schone, eenvoudige ontwerpen met duurzame, functionele
materialen betekent dat je Greenland Jacket, Trousers, Vest,
Fleece of Sweater je een comfortabeler gevoel geeft als je
van de stad naar je natuurlijke speeltuin gaat. Dit is altijd
al het geval geweest bij het kleding- en uitrustingsaanbod
van Greenland. Maar door meer gebruik te maken van
gerecyclede en biologische materialen speelt Fjällräven
haar rol om die natuurlijke speeltuin wild en vrij te houden.
Het Greenland Re-Wool Jacket is het bewijs dat je een jas
kunt maken die functionaliteit en duurzaamheid combineert met tijdloze stijl en klassieke eenvoud. De iconische
uitstraling van het Greenland Jacket wordt gecombineerd
met de eeuwenoude favoriet wol, met het enige verschil
dat deze wol gerecycled wordt.
Deze gerecyclede wol, die bij Fjällräven bekend staat als
Re-Wool, is afkomstig van bronnen die zowel voor als na

In 1960 richtte Åke Nordin Fjällräven
op in zijn kelder in Örnsköldsvik in
het noorden van Zweden. Vandaag
de dag is de tijdloze, functionele en
duurzame outdoor uitrusting van het bedrijf wereldwijd bekend en
is Fjällräven in meer dan 30 landen te vinden. Fjällräven’s verschillende producten bestaan uit outdoor kleding en accessoires voor

het gebruik van consumenten over de hele wereld verzameld
wordt, en voor Fjällräven in Italië gefabriceerd wordt. Het
zijn oude kledingstukken of wolresten uit de wolindustrie
die op kleur gesorteerd worden, versnipperd worden en
opnieuw gesponnen worden om nieuwe kledingstukken
te maken. Fjällräven heeft haar gebruik van Re-Wool
langzaam uitgebreid in een poging wol te gebruiken die
anders ‘verloren gaat’.
“We proberen gerecyclede materialen te gebruiken
wanneer we maar kunnen”, zegt Christiane Dolva, Sustainability Manager van Fjällräven. “Dit is simpelweg omdat
we door materialen te gebruiken die er al zijn, energie en
middelen kunnen besparen, in plaats van meer energie te
gebruiken voor het winnen van nieuwe grondstoffen. Wol
is zo'n geweldig materiaal, het is te mooi om te verspillen.
We geloven dat onze Re-Wool een goed alternatief is voor
scheerwol, omdat er materiaal wordt gebruikt dat anders
als afval wordt gezien.”
Om het helemaal af te maken, heeft het team voor uitrusting van Fjällräven een geheel nieuwe collectie Re-Wool
tassen en rugzakken ontwikkeld. Gerecyclede wol gaat perfect
samen met leren details voor een tijdloze, ambachtelijke
afwerking. Het assortiment omvat de Norrvåge Foldsack,
Briefpack en Pocket. De twee grotere modellen hebben
ruimte voor een laptop van 15inch en door de verstelbare
banden heb je verschillende draagopties.

dames en heren maar ook uit rugzakken, tenten en slaapzakken.
Fjällräven streeft ernaar verantwoordelijk om te gaan met mensen,
dieren en de natuur en moedigt interesse in het buitenleven aan.
Het bedrijf is initiatiefnemer van twee populaire outdoor events,
-Fjällräven Classic en Fjällräven Polar, die jaarlijks duizenden
deelnemers trekken.

Productafbeeldingen in hoge resolutie:
www.press.fjallraven.com
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gwen Klous, +31 20 737 0773
gwen@imagepr.nl
www.fjallraven.com

dagelijks outdoor

Greenland Re-Wool Jacket

/ WOOL

/ WOOL

Wol heeft een lange gebruikstraditie in het buitenleven, dus waarom zouden we het niet gebruiken voor
onze meest iconische jas van allemaal? Deze special edition winterjas is gemaakt van een fantastisch
gerecycled weefsel van wol, met een fleece voering en verstevigingen van G-1000 Eco voor extra warmte
en duurzaamheid. Daarnaast zijn de klassieke Greenland-zakken en de al even klassieke capuchon klaar
om je te beschermen tegen herfststormen. Een nieuwe winterfavoriet van wol die robuust aanvoelt.

Deep Forest 662
Grey 020

Greenland Re-Wool Jacket W

Greenland Re-Wool Jacket M

89796

82976

Maten.....................XXS - XL
Materiaal*............80% wol, 20% polyamide. 70% wol,
15% polyester, 10% polyamide, 5% andere vezel.
G-1000® Eco 65% polyester, 35% katoen
Voering.................100% polyester
Vulling...................100% polyester
Gewicht................1270 g in maat S

Maten.....................XS - XXL
Materiaal*............80% wol, 20% polyamide. 70% wol,
15% polyester, 10% polyamide, 5% andere vezel.
G-1000® Eco: 65% polyester, 35% katoen
Voering.................100% polyester
Vulling...................100% polyester
Gewicht................1560 g in maat M
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dagelijks outdoor

Norrvåge rugtassen en tassen

WOOL

WOOL

WOOL

Norrvåge is een collectie tijdloze en prachtig vormgegeven rugzakken en tassen waarmee je je persoonlijke spullen in een informele stijl kunt dragen. Ze zijn gemaakt van een gerecycled wollen weefsel en
hebben natuurlijke, leren details. De Norrvåge Foldsack en de Norrvåge Briefcase worden geleverd met een
laptophoes waardoor ze de perfecte reisgenoten zijn voor het dagelijks woon-werkverkeer. De Norrvåge
Pocket is het kleinste lid van de collectie en is perfect voor het opbergen van onmisbare benodigdheden
zoals je telefoon, portemonnee of reisdocumenten.

Brown 290

Brown 290

Brown 290

Norrvåge Foldsack

Norrvåge Briefpack

Norrvåge Pocket

23331

23332

23331

Materiaal*............80% wol, 20% polyamide
Hoogte..................40 cm
Breedte.................32 cm
Diepte.................... 11 cm
Inhoud...................15 liter
Gewicht................665 g

Materiaal*..............80% wol, 20% polyamide
Hoogte....................25 cm
Breedte...................21 cm
Gewicht..................225 g

Materiaal*............80% wol, 20% polyamide
Hoogte..................42 cm
Breedte.................31 cm
Diepte....................15 cm
Inhoud...................16 liter
Gewicht................725 g




Grey
020


Brown
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290

Traceerbare wol


Grey
020

Re-Wool

Wolresten

Brown
290

Wol van Fjällräven

Van Merino tot Brattland, van wolresten tot agerecyclede wol – Fjällräven legt het gebruik van wol uit
het gebruik van wol is niets nieuws voor Fjällräven. Fjällräven heeft
altijd geloofd in de kracht van natuurlijke materialen, waardoor ze
voorrang krijgen op de zogenoemde lijst met voorkeursmaterialen. Wat
er echter veranderd is, is het type en de toepassing van wol. Voor de
herfst en winter van 2019 heeft Fjällräven steeds meer gebruik gemaakt
van gerecyclede wol, haar gebruik van traceerbare wol uitgebreid, nog
steeds Zweedse wol gebruikt en het gebruik van wolresten toegevoegd.
Dit alles is gedaan om Fjällräven te helpen haar doel te bereiken om
het meest duurzame merk van de outdoorbranche te zijn.

Waarom wol?
Wol is een zeer geavanceerde natuurlijke vezel en aantoonbaar een
van de meest functionele materialen van de natuur:
Duurzaam en elastisch
Hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar
Het houdt je warm als het koud is en is aangenaam koel
bij warm weer
Geurbestendig terwijl het op een effectieve manier vocht
absorbeert.

Gebruik maken van verschil
Verschillende schapen hebben verschillende wol. Sommige zijn gefokt
voor dikte, andere voor fijnheid, sommige voor extra duurzaamheid,
andere voor een verhoogde zachtheid. Fjällräven haalt haar wol uit
verschillende bronnen om producten te maken die een overvloed aan
toepassingen dekken.
Het grootste deel van de wol van Fjällräven, zowel merinowol als
lamswol, is traceerbaar. Het komt via het in Nieuw-Zeeland gevestigde
bedrijf ZQ Wool. ZQ zorgt ervoor dat de wol, afkomstig van boerderijen
in Australië en Nieuw-Zeeland waar de wol handmatig geselecteerd
wordt, traceerbaar is naar een aantal goedgekeurde boerderijen waar
de schapen grazen. Deze boerderijen zijn gecertificeerd volgens een
aantal criteria: dierenwelzijn (gebaseerd op de Vijf vrijheden van
dieren van de VN), ecologische, sociale en economische duurzaamheid, en de kwaliteit van de wolvezel. Dit is echt uitstekende wol, die
ethisch verantwoord, milieuvriendelijk en functioneel is.
Gerecyclede wol is de volgende stap. Deze gerecyclede wol, die
bij Fjällräven bekend staat als Re-Wool, is afkomstig van bronnen
die zowel voor als na het gebruik van consumenten over de hele
wereld verzameld worden, en wordt gefabriceerd voor Fjällräven in
Italië. Het zijn oude kledingstukken of wolresten uit de wolindustrie

In 1960 richtte Åke Nordin Fjällräven
op in zijn kelder in Örnsköldsvik in
het noorden van Zweden. Vandaag
de dag is de tijdloze, functionele en
duurzame outdoor uitrusting van het bedrijf wereldwijd bekend en
is Fjällräven in meer dan 30 landen te vinden. Fjällräven’s verschillende producten bestaan uit outdoor kleding en accessoires voor

die op kleur gesorteerd worden, versnipperd worden en opnieuw
gesponnen worden om nieuwe kledingstukken te maken. Dit zorgt
voor aantrekkelijke kleurnuances bij de truien en shirts gemaakt van
Re-Wool van Fjällräven.
Wolresten zijn vergelijkbaar met gerecyclede wol, omdat er gebruik
wordt gemaakt van wol die anders weggegooid zou worden en nu
opnieuw wordt gebruikt. Er is echter een subtiel verschil. Deze wol is
niet gebruikt om een kledingstuk te maken en is vaak een ‘afvalproduct’
uit de vleesindustrie. Maar Fjällräven ziet dit niet als afval. Het heeft
misschien niet dezelfde kwaliteit als andere, fijnere wol, maar het is nog
steeds een nuttig materiaal dat dezelfde verwarmende, absorberende
en geurbestendige eigenschappen heeft. Fjällräven gebruikt het in 2019
als isolatie in veel van haar nieuwe Singi- en Greenland-producten en
gebruikte het in 2018 om een gevormde achterplaat voor de rugzak
Lappland Hike te ontwerpen.
En tot slot, maar zekere niet minder belangrijk, is er de Brattland wol.
Dit is het resultaat van een proefproject waarbij Fjällräven samenwerkte
met de Zweedse boerderij Brattlandsgården om Zweedse schapen te
fokken om truien van Zweedse wol te maken. De resultaten waren zo
succesvol dat Fjällräven dit project nu heeft opgenomen als bredere
combinatie in de keten van levering van wol. Deze wol is natuurlijk
volledig traceerbaar tot aan de boerderij, waar gebruik wordt gemaakt
van een milieuvriendelijkere, holistische manier van landbouw.
En al de andere wol, dat klinkt alsof er alleen bezinksel van wol van
de wereld zou overblijven. Maar zelfs de gewone wol van Fjällräven
is fantastisch. Het is afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland,
mulesing-vrij, van uitstekende kwaliteit en vaak vermengd met
andere materialen, afhankelijk van het gebruik, om de sterkte en/of
duurzaamheid te verhogen. Op dit gebied heeft Fjällräven alles, van
fijne merinowol gebruikt voor basislagen, tot dikkere, duurzamere
wol gebruikt voor shirts en truien.
De toekomst
Fjällräven is van plan om in 2020 de volledige keten voor de levering
van wol om te zetten naar óf traceerbare wol óf gerecyclede wol/
wolresten. We beloven je generaties lang warm te houden met wol.
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dames en heren maar ook uit rugzakken, tenten en slaapzakken.
Fjällräven streeft ernaar verantwoordelijk om te gaan met mensen,
dieren en de natuur en moedigt interesse in het buitenleven aan.
Het bedrijf is initiatiefnemer van twee populaire outdoor events,
-Fjällräven Classic en Fjällräven Polar, die jaarlijks duizenden
deelnemers trekken.

Wolresten
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