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NATUREN VÄNTAR
nät t er na ä r l å ng a , dagarna går allt för fort. Snön
faller tyst, vinden visslar och slask och regn dränker
omgivningarna. En sömnig sol snålar med värmen, men
dess strålar är magiska. Det är ungefär så vintern kan
se ut här i Norden. Vissa flyr den. De drar söderut. De
stänger sina dörrar, går i ide i sina ombonade hem och
tar sig bara ut om det är nödvändigt. Andra omfamnar
vintern. Här på Fjällräven längtar vi efter kalla dagar då
vi får klä oss varma och fylla de där korta dagarna med
äventyr. Vi vill se landskapet förändras och täckas av snö.
Naturen väntar alltid där ute, även om människor hittar
på anledningar att inte besöka den. Med Fjällrävens
höst- och vinterkollektion 2019 behöver i alla fall inte
kylan vara en av dem.
Fjällräven började sin resa i norra Sverige, för mer
än 50 år sedan. Allt startade med vandring – året runt.
Oavsett om underlaget var jord, snö, gräs eller sten valde
Fjällrävens grundare Åke Nordin att klä sig i lager av ull,
dun och g-1000-väv. Han förenade naturens egna kreationer med sådant som inspirerats av naturen. Resultatet
blev väl beprövade material som används av Fjällräven än

fj ä l l r ä v e n s m i l j ö s y m b o l e r

Återvunnen

idag. Med en stadig fot i traditionen, kombinerat med en
stark innovativ ådra, har Fjällräven kombinerat de senaste
konstruktionsmetoderna och materialblandningarna för
att se till att tidlösa och naturliga material fortsätter att
ha sin plats i vår utmanande samtid.
Den här säsongen har Fjällräven vänt sig till kärnkunderna – de riktiga friluftsentusiasterna som är ute
i alla väder – och lyssnat till deras önskemål. Vi har
uppdaterat den klassiska vandringskollektionen Singi
genom att använda traditionella material på nya sätt,
bland annat med överbliven ull som stoppning. Ikoniska
plagg ur Grönlandskollektionen har fått miljövänliga lyft
genom spårbart dun, återvunnen ull och G-1000 Eco.
Hårdvaruprodukterna har även de tagit ett steg närmre
naturen med ett nytt sortiment av återvunna ullryggsäckar
och väskor.
För oss är det en självklarhet att Fjällrävens framtid
handlar om pålitliga naturmaterial som kommer från
etiskt försvarbara källor och en hållbar tillverkning. På
det viset kommer naturen alltid att vara vår prioritet.

( l ä s m e r p å f j a l l r a v e n . s e)

PFC-fri impregnering

Ekologisk

Klimatkompenserad

FSC-certifierat trä

Traditionell Trekking

Fjällräven kombinerar traditionella material
med innovativa lösningar för att uppdatera
vandringskollektionen Singi
i n f ör hö s t e n o ch v i n t er n 2019 har Fjällräven
uppdaterat sin traditionella vandringskollektion med återvunna och ekologiska material och spårbar ull. Innovativa
och funktionella lösningar har lagts till utan att förlora
den ikoniska estetiken som gjort Singi, och Fjällräven i
allmänhet, så populär.
Mitt i ett till synes oändligt landskap, kantat av några
av Sveriges högsta berg, ligger Singidalen. Här korsar
vandringslederna varandra. I nordsydlig riktning löper
Kungsleden, österut ligger Kebnekaise och västerut ligger
Hukejaure. För Fjällräven är den här korsningen symbolisk:
den representerar ett möte mellan tradition och innovation.
Det här var en av grundaren Åke Nordins favoritplatser
för vandring och är nu en checkpoint under det ständigt
växande vandringsevenemanget Fjällräven Classic. Inte
undra på att Fjällräven har döpt sin traditionsbärande
vandringskollektion till just Singi.
Den perfekta sammanflätningen av arv och nytänkande
visar sig kanske bäst i Singi Wool Padded Parka. Det yttre
lagret är gjort av G-1000 Lite Eco (organisk bomull och
återvunnen polyester), ett slitstarkt tyg som klarar de
utmaningar som en kall vinter innebär. Den är varken
stoppad med dun eller syntetisk fyllning från fossila källor – utan med ull. Men det är inte vilken ull som helst,
utan varsamt utvald spillull från en gård på Gotland. Den
här ullen skulle annars slängas, men får nu, tack vare
Fjällräven, tjäna som värmande isolering. Stoppningen

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

har ullens naturliga förmåga att hålla värmen även när det
är blött, och hjälper dig att reglera temperaturen genom
att stöta bort fukt. Den har också en naturlig förmåga att
stå emot lukt och smuts.
Överbliven ull används även som fyllning för att ge
extra värme och lyft åt vår Canada Wool Padded Jacket.
Det yttre lagret är dessutom tillverkat av mjukborstad
flanell, gjord av återvunnen ull och polyester.
Sedan har vi Vidda Pro Jacket – en ny och och efterlängtad partner till nya Vidda Pro Ventilated Trousers.
Det här är en slitstark, robust och hållbar jacka tillverkad
av G-1000 Eco. Den har ventilation där du behöver det,
följsam passform, förstärkningar där det är nödvändigt,
sömmar som placerats för att minimera risken för slitage,
och fickor som sitter lämpligt till för allt du behöver ha
nära till hands.
Hårdvaruavdelningen har också haft fullt upp. Där har
man skapat Singi 48, en ny, mångsidig medelstor vand
ringsryggsäck som är gjord för att hålla länge. Den har
en FSC-certifierad träram och ett reglerbart bärsystem.
Den är också kompatibel med Singi Side Pocket och Singi
Gear Holder, som är designade för att bära fiskeredskap
och bushcraftutrustning.
Den nya uppdaterade Singikollektionen är perfekt för
den som vill ha en tidlös stil, men som har höga krav på
kläder och utrustning.

och tillbehör samt ryggsäckar, tält och sovsäckar. Fjällräven
lägger stor 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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www.press.fjallraven.com
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Ulrika Lydén, +46 733 66 16 00
ulrika.lyden@fjallraven.se
www.fjallraven.se

traditionell trekking

Singi Wool Padded Parka

/ WOOL

/ WOOL

Naturen har lösningarna och naturmaterial står för den mesta värmen i Singi Wool Padded Parka. Den
är fodrad med Lavalan, en hållbar fyllning av utvald svensk ull och PLA (en biobaserad plast) av majsstärkelse. Med väderavvisande G-1000 Lite Eco och lång skärning är den perfekt för uteliv och vardag
under höst och vinter. Mjuk ullflanell på insidan ger en skön känsla och det finns många fickor för allt
du vill ha nära till hands.

Deep Forest 662

Dark Garnet 356

Singi Wool Padded Parka W

Singi Wool Padded Parka M

89859

81919

Storlekar...............XXS - XXL
Material*..............G-1000® Lite Eco: 65% polyester, 35% bomull.
G-1000® Eco: 65% polyester, 35% bomull.
Foder......................65% polyester, 35% bomull. 100% polyester
Fyllning.................Kropp: 88% ull, 12% polylactid.
Ärm: 85% ull, 15% polylactid.
Vikt..........................1530 g i storlek S

Storlekar...............XS - XXL
Material*..............G-1000® Lite Eco: 65% polyester, 35% bomull.
G-1000® Eco: 65% polyester, 35% bomull
Foder......................65% polyester, 35% bomull, 100% polyester
Fyllning.................Kropp: 88% ull, 12% polylactid.
Ärm: 85% ull, 15% polylactid.
Vikt..........................1640 g i storlek M



Dark Garnet
Black
356
550




Deep Forest
662

*) Innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung

Autumn
Leaf/
Stone Grey
215-018


Black
550


Deep Forest
662

traditionell trekking

Vidda Pro Jacket
En jacka för alla tillfällen? Ja, eller i alla fall snudd på – åtminstone om du tillbringar mycket tid i
naturen. Vidda Pro Jacket är utvecklad i samma anda som Fjällrävens Vidda/Barents Pro-byxor, med
robusta funktioner och slitstark G-1000 Eco är den perfekt för vandring, bushcraft och annat krävande
uteliv, året runt. Den har en rejäl, justerbar huva och inte mindre än åtta praktiska fickor. Smarta utrustningsöglor i frontfickorna låter dig fästa kniv, handskar och annan utrustning nära till hands.

Dark Olive 633

Autumn Leaf 215

Vidda Pro Jacket W

Vidda Pro Jacket M

89856

81916

Storlekar...............XXS - XL
Material*..............G-1000® Eco: 65% polyester, 35% bomull
Vikt..........................740 g i storlek S

Storlekar...............XS - XXL
Material*..............G-1000® Eco: 65% polyester, 35% bomull
Vikt..........................850 g i storlek M





Dark Grey/
Black
Black
550
030-550


Autumn
Leaf
215

Black
550


Dark Olive
633

*) Innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung



Dark Olive
Deep
633
Forest/
Laurel
Green
662-625

traditionell trekking

Vidda Pro Ventilated Trousers
Långa avstånd, vilda landskap och stökig terräng är ingen konst för Vidda Pro Ventilated Trousers.
Modellen bygger på bästsäljande Vidda Pro men har förbättrade ventilationsmöjligheter och en ny,
något smalare passform som ändå ger mycket god rörelsefrihet. Remjusteringen i benslutet kan tas bort
och det finns många praktiska fickor och detaljer – som en knivficka på höger ben och ögla för yxa på
sidan av midjan. Perfekta på långvandring, för bushcraft och allt möjligt friluftsliv.

Black 550

Dark Olive 633

Vidda Pro Ventilated
Trousers W Regular / Short

Vidda Pro Ventilated
Trousers M Long / Regular

89330 / 89330S

81160 / 81160R

Storlekar.....................R: 34 - 48 / S: 32-48
Passform/Midja......Regular Fit/Mid waist
Material*.....................G -1000® Eco: 65% polyester, 35% bomull.
Stretch: 63% polyamid, 26% polyester, 11% elastan
Förstärkningar.......... Ja
Benslut.........................Fast längd
Bentyp..........................Fullängd
Vikt.................................525 g i storlek 38

Storlekar.....................L: 44 - 58 / R: 42-58
Passform/Midja......Regular Fit/Mid waist
Material*.....................G -1000® Eco: 65% polyester, 35% bomull.
Stretch: 63% polyamid, 26% polyester, 11% elastan
Förstärkningar.......... Ja
Benslut.........................Fast längd
Bentyp..........................Fullängd
Vikt.................................565 g i storlek 48




Dark Grey/ Autumn
Black
Black
Leaf/
550
030-550 Stone Grey
215-018



Dark Grey/
Black
Black
550
030-550

*) Innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung


Dark Olive
633


Laurel
Green/
Deep
Forest
625-662


Dark Olive
633

traditionell trekking

Canada Wool Padded Jacket

Red 320

WOOL /

WOOL /

Häng kvar lite längre runt lägerelden i detta sköna mellanlager i avslappnad skogshuggarstil. Den är
sydd i mjuk flanell av återvunnen ull och fodrad med Lavalan, en hållbar fyllning av utvald svensk ull
och PLA-fibrer från majsstärkelse. Axlar, armbågar och ficklock är förstärkta med G-1000 Eco för extra
slitstyrka och omisskänlig Fjällräven-stil. Perfekt under skaljackan under höstens och vinterns turer, och
fungerar även för sig själv i mildare temperaturer.

Red 320

Canada Wool
Padded Jacket W

Canada Wool
Padded Jacket M

89000

81155

Storlekar...............XXS - XL
Passform..............Comfort Fit
Material*..............65% ull, 30% polyester, 5% andra fibrer.
G-1000® Eco: 65% polyester, 35% bomull
Vikt..........................656 g i storlek S

Storlekar...............XS - XXL
Passform..............Comfort Fit
Material*..............65% ull, 30% polyester, 5% andra fibrer.
G-1000® Eco: 65% polyester, 35% bomull
Vikt..........................867 g i storlek M



Stone Grey
018



Stone Grey
018

Red
320

*) Innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung

Red
320

traditionell trekking

Singi 48
Singi-serien är robusta ryggsäckar för många typer av friluftsaktiviteter; vandring, bushcraft, jakt, fiske.
Denna 48-litersmodell har Fjällrävens klimatvänliga träram och bärsystemet kan enkelt anpassas efter
olika rygglängder. Huvudfacket och topplocksfickorna erbjuder gott om förvaring, och med tillbehören
i Singi-serien kan du addera ytterligare volym efter dina behov – bra för vattenflaskan eller för att bära
fiskeutrustning, stativ, gevär etc. En tidlös, hållbar ryggsäck som låter dig gå långt och väldigt bekvämt.

Dark Olive 633

Singi 48
23321
Material*..............G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% bomull.
500D, 100% polyamid.
Height....................67 cm
Width.....................30 cm
Depth.....................24 cm
Volume..................48 L
Vikt..........................2100 g



Stone Grey Dark Olive
018
633

*) Innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung

Everyday Outdoor

Grönlandskollektionen tar ännu ett steg
mot återvunna material
f jä l l r äv e n h a r n u utökat sitt användande av etiskt
och hållbart material över hela sitt sortiment, vilket inte
minst Grönlandskollektionen drar fördel av. Alla nya G-1000
Greenland-produkter tillverkas nu i en ännu mer hållbar
version av det älskade gamla materialet, gjort av ekologisk
bomull och återvunnen polyester. Dessutom används
numera Re-Wool, Fjällrävens återvunna ull – producerad
i Italien – nu inte bara i skjortor och tröjor, utan även i
jackor, parkas, cardigans och till och med ryggsäckar.
Grönlandskollektionen är den naturliga länken mellan
Singi-vandrarna och stadsflanörerna. Sammansmältningen
av ren, enkel design med slittåliga, funktionella material
gör att du med plagg som Greenland Jacket, Greenland Stretch
Trousers, Greenland Down Liner Vest, Greenland Pile Fleece
eller Greenland Sweater, smidigt passar in när du tar dig
från ditt hem i stan till din favoritplats i naturen. Grönlandskollektionen har alltid varit nära naturen. Men med
en ännu större användning av återvunna och ekologiska
material kan Fjällräven dra sitt strå till stacken för att
våra naturliga lekplatser ska bevaras på bästa möjliga sätt.
Greenland Re-Wool Jacket är beviset för att det går att
skapa en jacka som kombinerar funktionalitet, tålighet
och hållbarhet med en tidlös, stilren och klassisk design.
Greenland Jackets ikoniska utseende sammanförs med
den gamla favoriten ull, fast med en skillnad. Den här

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

ullen är återvunnen.
Den återvunna ullen, som av Fjällräven kallas Re-Wool,
kommer både från spill i tillverkningen och från använda produkter, allt tillvarataget för Fjällrävens räkning i
Italien. Gamla kläder och ullspill har sorterats efter färg
och sedan strimlats och spunnits igen för att skapa nya
plagg. Fjällräven har steg för steg utökat sin användning
av Re-Wool i en ambition att använda ull som annars
bara skulle slängas.
– Vi försöker använda återvunna material när vi kan,
säger Fjällrävens hållbarhetschef Christiane Dolva.
– Helt enkelt för att det sparar energi och resurser att
utnyttja material som redan finns, istället för att utvinna
nya råvaror. Ull är ett sådant fantastiskt material, det är
alldeles för bra för att låta gå till spillo. Vi tycker att vår
Re-Wool är ett väldigt bra alternativ till ny ull, eftersom
vi då använder material som annars skulle slängas.
Fjällrävens hårdvaruavdelning har dessutom utvecklat
en helt ny kollektion väskor och ryggsäckar i Re-Wool.
Återvunnen ull gör sig perfekt med läderdetaljer, och
ger en tidlös och hantverksmässig finish. Sortimentet
inkluderar Norrvåge Foldsack, Briefpack och Pocket. De
två större modellerna har utrymme för en 15” laptop,
och anpassningsbara remmar gör att du kan bära den på
olika sätt.

och tillbehör samt ryggsäckar, tält och sovsäckar. Fjällräven
lägger stor 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.

Högupplösta pressbilder::
www.press.fjallraven.com
För mer information kontakta:
Ulrika Lydén, +46 733 66 16 00
ulrika.lyden@fjallraven.se
www.fjallraven.se

e v e r y day o u t d o o r

Greenland Re-Wool Jacket

/ WOOL

/ WOOL

Ull har lång tradition i friluftslivet, så varför inte använda det i en av Fjällrävens mest ikoniska jackor?
Denna värmande version av Grönlandsjackan är sydd i en fantastisk väv av återvunnen ull, med teddyfleecefoder och förstärkningar i G-1000 Eco för extra värme och slitstyrka. Självklart har den också de klassiska
Grönlandsfickorna och den lika klassiska huvan, alltid redo att skydda dig från kyliga vindar. Perfekt för
vardag och utflykter i skog och mark under höst och vinter.

Deep Forest 662
Grey 020

Greenland Re-Wool Jacket W

Greenland Re-Wool Jacket M

89796

82976

Storlekar...............XXS - XL
Material*..............80% ull, 20% polyamid. 70% ull,
15% polyester, 10% polyamid, 5% annan fiber.
G-1000® Eco 65% polyester, 35% bomull
Foder......................100% polyester
Fyllning.................100% polyester
Vikt..........................1270 g i storlek S

Storlekar...............XS - XXL
Material*..............8 0% ull, 20% polyamid. 70% ull,
15% polyester, 10% polyamid, 5% annan fiber.
G-1000® Eco: 65% polyester, 35% bomull
Foder......................100% polyester
Fyllning.................100% polyester
Vikt..........................1560 g i storlek M





Grey
020



Red-Black Night Sky
320-550
575

*) Innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung

Grey
020




Red/Black Night Sky Deep Forest
320-550
575
662

e v e r y day o u t d o o r

Norrvåge daypacks & bags

WOOL

WOOL

WOOL

Norrvåge är en serie tidlösa och fint genomarbetade ryggsäckar och väskor som låter dig bära dina
personliga tillhörigheter med ledig elegans. De är tillverkade i högkvalitativ Melton-väv av återvunnen
ull med detaljer i naturfärgat läder och foder och förstärkningar i G-1000 HeavyDuty Eco. Norrvåge
Foldsack och Norrvåge Briefpack har invändig datorficka som gör dem till praktiska följeslagare på
vardagens alla resor. Norrvåge Pocket är den minsta medlemmen i serien och perfekt för att bära
småsaker som telefon, plånbok eller resedokument.

Brown 290

Brown 290

Brown 290

Norrvåge Foldsack

Norrvåge Briefpack

Norrvåge Pocket

23331

23332

23331

Material*..............80% ull, 20% polyamid
Height....................40 cm
Width.....................32 cm
Depth..................... 11 cm
Volume..................15 L
Vikt..........................665 g

Material*.................80% ull, 20% polyamid
Height......................25 cm
Width........................21 cm
Vikt.............................225 g

Material*..............80% ull, 20% polyamid
Height....................42 cm
Width.....................31 cm
Depth.....................15 cm
Volume..................16 L
Vikt..........................725 g g




Grey
020


Brown
290

Mulesing-fri ull

*) Contains non-textile parts of animal origin


Grey
020


Brown
290

Spårbar ull


Grey
020

Re-Wool

Tillvaratagen ull

Brown
290

Fjällrävens ull

Fjällrävens användning av ull –
från merino till Brattlands och återvunna material
at t a n vä n d a u l l i tillverkningen är ingenting nytt för
Fjällräven. Vi har alltid trott på styrkan i naturliga material,
och prioriterat dem på listan över mest önskvärda material.
Det som förändrats är dock vilken typ av ull vi använder. Inför
höst- och vintersäsongen 2019 använder Fjällräven mer återvunnen ull och utvidgar användandet av spårbar ull, samtidigt
som vi förstås fortsätter att nyttja svensk ull. Detta för att se
till att Fjällräven lever upp till målet att vara det mest hållbara
varumärket i friluftsindustrin.
Men varför ull?
Ull är ett sofistikerat naturfiber och ett av naturens mest
funktionella material:
Tåligt och elastiskt, men ändå mjukt att ta på
Förnybart och biologiskt nedbrytbart
Varmt när det är kallt, behagligt svalkande när det är varmt.
Resistent mot dålig lukt och effektivt fuktfrånstötande.

Omfamna skillnaderna
Olika får har olika ull. En del är avlade för tjocklek, andra för
finare fibrer, ännu andra för extra slitstyrka eller extra mjukhet. Fjällrävens ull har varierat ursprung för att kunna skapa
produkter som kan användas på en mängd olika sätt.
Merparten av Fjällrävens ull, både merino och lammull,

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

är spårbart. Det kommer via Nya Zeeland-baserade ZQ Wool.
ZQ säkerställer att ullen, som kommer från Australien och Nya
Zeeland, är spårbar till ett antal särskilt utvalda och godkända
gårdar där fåren betar. De här gårdarna är certifierade enligt
ett antal kriterier: djurskydd (baserat på fn:s fem friheter för
djurvälfärd), miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet,
och ullfiberkvalitet. Den här ullen är verkligen i en egen klass
utifrån ett etiskt, miljömässigt och funktionellt perspektiv.
Re-Wool är Fjällrävens namn på återvunnen ull. Den här
återvunna ullen kommer både spill vid tillverkning och återvunnen ull som redan konsumerats. Den kommer från olika
delar av världen, och tas tillvara för Fjällrävens räkning i Italien.
Ullen tas tillvara från gamla kläder eller från spill i ullindustrin
som har sorterats efter färg, strimlats och spunnits igen för att
göra nya plagg. Den här ullen ger fina färgnyanser åt tröjor och
skjortor i Re-Wool-sortimentet.
Överbliven ull liknar återvunnen ull på det viset att det
handlar om bortvald ull som får ett nytt syfte. Det finns dock
en skillnad. Den här ullen har inte använts för att göra kläder,
och är ofta en restprodukt i köttindustrin. Men Fjällräven ser
den inte som skräp. Den kanske inte har samma kvalitet som
finare ull, men den är fortfarande ett användbart material som
har samma värmande, vattenavstötande och luktmotståndiga
egenskaper. 2019 använder Fjällräven denna typ av ull som
isolering i många av de nya produkterna i Singi och Grönlandskollektionerna. 2018 användes den för att skapa en formpressad
ryggplatta till Lappland Hike-ryggsäcken.

och tillbehör samt ryggsäckar, tält och sovsäckar. Fjällräven
lägger stor 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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