ELEVENATE PRODUKT TEXTER FW16- DAM
Women’s Bec de Rosses Jacket
Art nr: 161 2 1003
Elevenate Bec de Rosses Jacket är en skaljacka i 3-lagers Gore-Tex Pro Shell för
skidåkning, liftbaserad utförsåkning eller toppturer.
Jackan har ledig passform och passar den aktive skidåkaren som själv vill variera
värmen med vad den har under. Jackan har en unik skärning, idén kommer från
våtdräkter för våg surfing och ger mycket bra rörlighet. När man sträcker händerna
rakt upp följer jackan med, det blir ingen glipa mellan handske och ärm slut vilket gör
att jackan även passar ypperligt för alpin- och isklättring.
Namnet Bec de Rosses kommer från berget där friåkningstävlingen Verbier Extreme
avgörs.
Funktioner
• Justerbar huva som passar både med och utan hjälm.
• Extra hög krage med insida som är mjuk mot hakan.
• Bröstfickor med putsduk för goggles.
• Innerficka med blixtlås, utgång för hörlursladd.
• Stor innerficka i mesh för goggles, mössa eller vantar.
• Liftkortsficka med dragkedja på vänster ärm.
• Avtagbart snölås med möjlighet att knäppa fast i byxorna.
Material
• 3-lagers Gore-Tex Pro Shell med tejpade sömmar. PFOA fri.
• Yttertyg i nylon.
• YKK vattentäta blixtlås.
Specifikationer
• Vikt: 610 gram.
• Passform: Relaxed.
Women’s Bec de Rosses Pant
Art nr: 161 2 2004
Elevenate Bec de Rosses Pant är en skalbyxa i 3-lagers Gore-Tex Pro Shell för
skidåkning, och passar bra för allt från liftåkning till krävande toppturer.
Byxan har en avtagbar bib i andande stretchmaterial, snöiga och kalla dagar
använder du den som hängselbyxa och när förhållandena tillåter det förvandlas den
till en midjebyxa.
En specifik transceiver ficka inuti höger byxficka är ett mycket säkert och smidigt sätt
att bära den på sig, utan att behöva trassla med remmar vid byte av tröjor och
mellanlager samtidigt som de minskar risk för störning av mobiltelefon.
Namnet Bec de Rosses kommer från berget där friåkningstävlingen Verbier Extreme
avgörs. Åket kräver en hajk och det är lätt att bli för varm.

Funktioner
• Med dragkedja avtagbar stretch-bib och hängslen.
• 2-vägs ¾ långa blixtlås efter sidorna för ventilation.
• Smidigt system för att justera midjan.
• En stor rymlig ficka på vartdera benet med kraftigt blixtlås.
• Specifik ficka för transceiver inuti höger benficka.
• Förböjda knän.
• Möjlighet att knäppa ihop med jackans snölås.
• Snölås vid benslut över pjäxorna.
• Förstärning på benslutets insida för ökad slitstyrka.
• Slitstark Schoeller Keprotec runt benens avslut.
Material
• 3-lagers Gore-Tex Pro Shell med tejpade sömmar. PFOA fri.
• Yttertyg i nylon.
• YKK vattentäta blixtlås.
• Förstärkningar i Schoeller Keprotec.
Specifikationer
• Vikt: 730 gram.
• Passform: Relaxed.
Women´s Bec des Étagne Jacket
Art nr: 161 2 1015
Elevenate Bec des Ètagne Jacket är en skaljacka i 3-lagers Gore-Tex Pro Shell för
den moderna friåkaren som är aktiv i sin åkstil och inte bara håller sig i lift områden
utan också turar till nya områden för att nå ny terräng.
Jackan har en längre passform och ger ett bra skydd i dåligt väder, samtidigt som
den kan ventileras och öppnas upp för soliga och varma dagar.
Allt på jackan är utformat för att ge åkaren en så bra upplevelse som möjligt på
berget och kan fokusera på åkningen.
Namnet Bec des Ètagne kommer från ett favorit åk i Verbier som nås via en kort
hake från Mont-Fort och bjuder fantastisk skidåkning på nordsidan.
Funktioner
• Justerbar huva som passar både med och utan hjälm.
• Mjuka muddar i ärmslut med tum hål för extra värme och slippa snö
handskarna.
• Två rymliga fickor med putsduk för goggles.
• Extra hög krage med insida som är mjuk mot hakan.
• Ficka på bröstet med dragkedja.
• Stor innerficka i mesh för goggles, mössa eller vantar.
• Liftkorts ficka med dragkedja på vänster ärm.
• Innerficka med blixtlås, utgång för hörlursladd.
• Avtagbart snölås med möjlighet att knäppa fast i byxorna.
Material

•
•
•

3-lagers Gore-Tex Pro Shell med tejpade sömmar. PFOA fri.
Yttertyg i nylon.
YKK vattentäta blixtlås.

Specifikationer
• Vikt: 660 gram.
• Passform: Relaxed.
Women´s Mont Fort Jacket
Art nr: 161 2 1022
Mont Fort Jacket är en 2-lagers Gore-Tex jacka med ett värmande foder där det bäst
behövs. För att slippa bli överhettad har jackan inget foder på ryggen där man oftast
har ryggskydd eller ryggsäck samt aldrig utsätts för någon fartvind.
Väl designade fickor för att underlätta din dag på berget, såsom lifkortsficka på
ärmen samt snölås som kan knäppas ihop med alla Elevenate byxor.
Det och alla andra väl uttänkta lösningar gör Mont Fort till en favorit för liftbaserad
skidåkning, både i och utanför pisten under hela säsongen.
Toppen av Mont Fort i Verbier når du enkelt med lift och ger fantastiska möjligheter till
fin offpist
Funktioner
• Huva som passar både med och utan hjälm.
• Extra hög krage med insida som är mjuk mot hakan.
• Bröstfickor med putsduk för goggles.
• Innerficka med blixtlås.
• Snölås med möjlighet att även knäppa fast i byxorna.
• Ventilation under ärmarna.
Material
• 80 g Thermore Rinova, 100% återvunnen polyesterstoppning.
• 2-lagers Gore-Tex, Bluesign miljöcertifierad, med tejpade sömmar. PFOA-fri.
• Yttertyg i polyester.
Specifikationer
• Passform: Relaxed.
Women´s Mont Fort Structure Jacket
Art nr: 161 2 1030
Mont Fort Structure Jacket är en 2-lagers Gore-Tex jacka med ett värmande foder
där det bäst behövs. och ett kraftigare yttertyg. För att slippa bli överhettad har
jackan ingen isolering på ryggen där man oftast har ryggskydd eller ryggsäck samt
aldrig utsätts för någon fartvind.
Väl designade fickor för att underlätta din dag på berget, såsom lifkortsficka på
ärmen samt snö lås som kan knäppas ihop med alla byxor från Elevenate.
Det och alla andra väl uttänkta lösningar gör Mont Fort till en favorit för liftbaserad
skidåkning, både i och utanför pisten under hela säsongen.

Toppen av Mont Fort I Verbier når du enkelt med lift och ger fantastiska möjligheter
till fin offpist
Funktioner
• Huva som passar både med och utan hjälm.
• Extra hög krage med insida som är mjuk mot hakan.
• Bröstfickor med putsduk för goggles.
• Innerficka med blixtlås.
• Snölås med möjlighet att även knäppa fast i byxorna.
• Ventilation under ärmarna.
Material
• 80 g Thermore Rinova, 100% återvunnen polyesterstoppning.
• 2-lagers Gore-Tex, Bluesign miljöcertifierad, med tejpade sömmar. PFOA-fri.
• Yttertyg i polyester.
Specifikationer
• Passform: Relaxed.
Women´s Tortin Jacket
Art nr: 161 2 1023
Tortin Jacket är en 2-lagers Gore-Tex jacka med lätt isolering i hela jackan.
Stilrent utseende med snygga detaljer och bra funktioner gör den till en perfekt jacka
kalla dagar både i och utanför pisten.
Tortin i Verbiers skidområde nås lätt via flera olika offpist åk och har ofta bra snö då
solen inte når dit tidigt på säsongen eller sent på eftermiddagarna.
Funktioner
• Fullt justerbar fast huva som passar över skidhjälm.
• Hög krage som skyddar väl med perforerade hål för ventilation.
• Fast snölås som kan kopplas ihop med alla Elevenate skidbyxor.
• Liftkorts ficka på ärmen.
• Stora förvaringsfickor på framsidan.
• Innerficka med hörlursuttag.
• Stor förvaringsficka i mesh.
• Dragkedjor under ärmarna för ventilation.
Material
• 2-lagers Gore-Tex, Bluesign miljöcertifierad, med tejpade sömmar. PFOA-fri.
• 80 g Thermore Rinova, 100% återvunnen polyesterstoppning.
• Yttertyg i polyester.
• YKK vattentäta dragkedjor.
Specifikationer
• Passform: Regular

Women´s Bruson Pant
Art nr: 161 2 2017
Bruson Pant Pant i 2-lagers Gore-Tex är en friåkningsbyxa med tunn isolering på de
rätta ställena, över knä och stuss. Gjord för en aktiv åkstil där du själv håller värmen
och överhettning är ett större problem än att frysa.
Bruson Pant passar självklart perfekt till våra fodrade jackor men är även en favorit
tillsammans med en skaljacka.
Funktioner
• Blixtlås för ventilation.
• Smidigt system för att justera midjan.
• Cargofickor på båda benen.
• Förböjda knän.
• Möjlighet att knäppa fast jackans snölås.
• Snölås vid benslut över pjäxorna.
• Förstärkningar i Schoeller Keprotec.
Material
• 2-lagers Gore-Tex, Bluesign miljöcertifierad, med tejpade sömmar. PFOA-fri.
• 80 g Thermore Rinova, 100% återvunnen polyesterstoppning, över knä och
stuss.
• Yttertyg i polyester.
• Schoeller Keprotec.
Specifikationer
• Passform: Relaxed.
Women´s Zermatt Pant
Art nr: 161 1 2011
Zermatt Pant i 2-lagers Gore-Tex-byxa med tunt foder, tajt passform och boot-cut.
Perfekt för liftburen skidåkning.
Byxan passar både till Mont Fort och Tortin Jacket men även alla andra
Elevenate-jackor för dig som vill ha en smal passform på byxorna med lite extra
värme för att inte behöva frysa.
Funktioner
• Blixtlås för ventilation.
• Smidigt system för att justera midjan.
• Förböjda knän.
• Bakfickor.
• Möjlighet att knäppa fast jackans snölås.
• Snölås vid benslut över pjäxorna.
• Förstärkningar i Schoeller Keprotec.
Material
• 2-lagers Gore-Tex, Bluesign miljöcertifierad, med tejpade sömmar. PFOA-fri.

•
•
•

80 g Thermore Rinova, 100% återvunnen polyesterstoppning.
Yttertyg i polyester.
Schoeller Keprotec.

Specifikationer
• Passform: Slim-Boot cut.
Women´s Zermatt Structure Pant
Art nr: 161 2 2023
Zermatt Structure Pant i 2-lagers Gore-Tex-byxa i grövre tyg och med tunt foder,
tajt passform och boot-cut. Perfekt för liftburen skidåkning.
Byxan passar både till Mont Fort och Tortin Jacket men även alla andra
Elevenate-jackor för dig som vill ha en smal passform på byxorna med lite extra
värme för att inte behöva frysa.
Funktioner
• Blixtlås för ventilation.
• Smidigt system för att justera midjan.
• Förböjda knän.
• Bakfickor.
• Möjlighet att knäppa fast jackans snölås.
• Snölås vid benslut över pjäxorna.
• Förstärkningar i Schoeller Keprotec.
Material
• 2-lagers Gore-Tex, Bluesign miljöcertifierad, med tejpade sömmar. PFOA-fri.
• 80 g Thermore Rinova, 100% återvunnen polyesterstoppning.
• Yttertyg i polyester.
• Schoeller Keprotec.
Specifikationer
• Passform: Slim-Boot cut.
Women´s Free Rando Jacket
Art nr: 161 2 1016
Elevenate Free Rando Jacket är en stretchig softshell jacka för toppturer och annan
skidåkning med fantastisk rörlighet och komfort.
Ventilationen i tyget gör att jackan är perfekt för krävande turer där man är aktiv, rör
sig mycket under lång tid för att nå toppar eller komma längre bort från civilisationen.
En slitstark jacka som även passar bra för andra aktiviteter året runt. Allt från höstens
vandring, vinterns skridskotur, vårens toppturer och sommarens klättring. Free
Rando Jacket passar perfekt ihop med Free Rando Pant och blir ett perfekt toppturs
ställ.
Funktioner
• Huva som passar både med och utan hjälm.
• Hög krage med insida som är mjuk mot hakan.

•
•

Liftkorts ficka med dragkedja på vänster ärm.
Smidigt ärmslut.

Material
• Fyrvägs stretch, dubbelstickning, 49% nylon, 42% polyester, 9% spandex,
PFOA-fri DWR.
Specifikationer
• Vikt: 520 gram.
• Passform: Regular.
Women´s Free Rando Pant
Art nr: 161 2 2013
Elevenate Free Rando Pant är en topptursbyxa i stretchig fyrvägsstretch för topptur
eller klassisk turskidåkning med bra rörlighet som är nyckeln till en bekväm dag i
bergen.
Ventilationen i tyget gör att vid hög puls och långa varma dagar håller du dig torr och
sval.
Byxorna är designade för skidåkning med snölås och förstärkning i Schoeller
Keprotec kring bensluten, men detta hindrar dig inte att använda byxorna till andra
aktiviteter året runt. Free Rando Pant passar perfekt ihop med Free Rando Jacket
och blir ett perfekt toppturs ställ.
Funktioner
• Justering i midjan för perfekt passform.
•

Dragkedja vid benslut.

•

Snölås vid benslut att dra över pjäxan.

•

Justering i benslut.

•

Handfickor med dragkedja.

•

Ficka på höger ben med dragkedja.

•

Bakficka med dragkedja.

•

Slitstark Schoeller Keprotec förstärkning vid benslut.

Material
• Fyrvägs stretch, dubbelstickning, 49% nylon, 42% polyester, 9% spandex,
PFOA-fri DWR.
•

Förstärkningar i Schoeller Keprotec.

Specifikationer
• Vikt: 570 gram.
• Passform: Regular.

Women´s Lautaret Pant
Art nr: 161 2 2018
Lautaret Pant är en smalare topptursbyxa i stretchig fyrvägsstretch för topptur
vintertid eller en året runt byxa med bra rörlighet som är nyckeln till en bekväm dag i
bergen.
Ventilationen i tyget gör att vid hög puls och långa varma dagar håller du dig torr och
sval.
Passar över en toppturspjäxa och kan knäppas till för att fungera bra med skor eller
kängor.
Funktioner
• Stretchigt bälte i midjan för perfekt passform.
•

Dragkedja vid benslut.

•

Justering i benslut.

•

Handfickor med dragkedja.

•

Bakficka med dragkedja.

•

Slitstark Schoeller Keprotec förstärkning vid benslut.

Material
• Fyrvägs stretch, dubbelstickning, 49% nylon, 42% polyester, 9% spandex,
PFOA-fri DWR.
•

Förstärkningar i Schoeller Keprotec.

Specifikationer
• Passform: Regular.
Women´s Fouly Jacket
Art nr: 161 2 1024
Fouly Jacket är lätt och vindtät. Perfekt att ta med då du vill vara lätt och snabb i
bergen. Nylonväven är slitstark och jackan är ett perfekt skydd då vinden tilltar och
du vill ha extra skydd på väg upp eller ner. Tar liten plats i ryggsäcken och passar för
användning året runt.
Funktioner
• Hög andning, lätt och vindtät.
• Justerbar huva.
• Brösficka med dragkedja.
• Justerbara ärmslut.
• Justering med dragsko i midjan.

Material:
• 100% Nylon
Specifikationer:
• Passform: Relaxed
Women´s Arolla Tour Pant
Art nr: 161 2 2019
Arolla Tour Pant är en topptursbyxa med tajt passform och stretchigt tyg för bra
rörelsefrihet och vindtäta paneler på utsatta stället. Arolla Tour Pant är en byxa för
snabba toppturer eller längdskidåkning.
Funktioner
• Strategiska, vindtäta paneler.
• Förstärkt stretch tyg vid benslut.
• Dragkedja på utsidan av benslut för justering.
• Hand fickor.
• Justerbar midja med dragsko.
• Elastisk midja för skön passform.
• Förböjda knän.
• Reflex print.
Specifikationer
• Passform: Athletic.
Material:
• 40% Polyamid, 35% Polyester, 22% Polyurethan, 3% Elastan.
• Stretch fleece- 85% Polyamid, 15% Elastan.
Women´s Transition Hood
Art nr: 161 2 5043
Transition Hood är en teknisk tröja för toppturer av ett lätt tyg i Technostretch som ger
bra rörlighet och andas bra med en tajt passform. Två stora förvaringsfickor i mesh
på framsidan gör det enkelt och snabbt att förvara stighudar då en tur innehåller
många byten på och av med stighudarna.
•
•
•
•
•
•

Stora förvaringsfickor i stretch mesh (för stighudar).
Tajt huva som passer under hjälmen.
Extra hög krage.
Full lång dragkedja med hakskydd I mjuk trikå.
Lycra muddar vid ärmslut.
Flatlock sömmar.

Material
• Pontetorto Technostretch superlight 97% Polyester, 3% Elastan, Bluesign
certifierat tyg.
• Stretch mesh: 80% Polyamid, 20% Elastan.

Specifikationer
• Passform: Atletisk
Women’s Agile Jacket
Art nr: 161 2 3013
Agile Jacket är teknisk dunjacka att använda som varmt mellanlager eller som
förstärkningsplagg på vintern. Ett lätt men starkt yttertyg och anatomisk designad
passform tillsammans med dun fyllning och syntetiskt dun på utsatta ställen såsom
som axlar, armbågar, sidan och ärmslut gör jackan lätt och bekväm.
Att jackan är otroligt snygg gör ju också att den gör sig precis lika bra på stadens
gator som i vintrig fjällmiljö.
Funktioner
• Justerbar dunfylld fast huva.
•

Extra hög krage.

•
Förböjda ärmar.
•

Fodrade handfickor med dragkedja.

•

Innerficka med dragkedja.

Material
• Toray 100% Polyester, PFOA-fri, DWR.
• 95/5 Vitt Gåsdun, Fill power 750 cuin. 100g Primaloft Eco.
Specifikationer
• Vikt: 420 gram.
• Passform: Regular.
Women’s Rapide Vest
Art nr: 161 2 3010
Elevenate Rapide Vest är en lätt dunväst tänkt att både passa som mellanlager
under en skaljacka och som ett ytterplagg.
Med en väst håller man sig varm, den skyddar de partier i kroppen med mest blod
vilket gör att man håller värmen i hela kroppen. Passar under skaljackan under kalla
vinterdagar.
Bär den utanpå skaljackan vid en fikapaus, om det blåser till uppe på en topp eller
om du vill ha lite extra värme. Passar också lika bra utanpå en tröja som ett
ytterplagg under fina kyliga dagar, året runt.
Funktioner
• Sköna fodrade fickor för att värma händerna.

•
•
•

Bröstficka med dragkedja.
Lycraband vid axlarna.
Dunfylld fast huva.

Material
• Material: Toray 100% Polyester, PFOA-fri, DWR.
• 95/5 Vitt Gåsdun, Fill power 750 cuin.
Specifikationer
• Vikt: 280 gram.
• Passform: Regular.
Women´s Combin Jacket
Art nr: 161 2 3008
Combin Jacket är en Primaloft jacka med mycket bra passform och rörelefrihet. Den
är perfekt under en skaljacka riktigt kalla dagar. Primaloft påverkas inte av fukt vilket
gör att jackan passar utmärkt som förstärkningsplagg vid toppturer eller över en
skidjacka på kalla offpist åk när du vill ha extra värme.
Jackan är fantastiskt skön att ha på stan när skidåkningen för dagen är slut.
Funktioner
• Justerbar, fast huva.
• Hög krage.
• Hadfickor med blixtlås.
• Hörlursuttag i bröstfickan.
• Stor förvaringsficka i mesh.
Material
• Toray 100% Polyester, PFOA-free, DWR.
• 100g Primaloft Eco.
Specifikationer
• Passform: Regular
Women’s Zephyr Shorts
Art nr: 161 2 3015
Zephyr Shorts är ett par lätta syntetfodrade shorts att ha som mellanlager under
skidbyxan kalla dagar på berget.
Tajt passform med stretchpaneler i ventilerande softshell gör att det sitter på plats
utan att hindra dina rörelser när du åker.
Dragkedjor längs båda sidorna för att lätt ta på och av beroende på hur vädret
ändras under dagen. Om du går mycket på topptur och använder Free Rando Pant
eller andra softshell-byxor är de perfekta att dra över dessa när lite extra värme och
skydd behövs på fikapausen.

Funktioner
• Stretchpaneler i fyrvägs stretch.
•

Full-längds, två vägs dragkedjor längs sidorna.

•

Elastisk band i midjan för skön passform.

Material
• Toray 100% Polyester, PFOA-fri DWR.
• Fyrvägs-stretch stretch dubbel stickad, 49% nylon, 42% polyester, 9%
spandex, PFOA-fri DWR,
•

60 g Thermore Ecodown, 100% polyester.

Specifikationer
• Vikt: 180 gram.
• Passform: Regular
Women’s Arpette Stretch Hood
Art nr: 161 2 5035
Elevenate Arpette Stretch Hood är en fantastisk skön och varm fleecetröja med huva
designad för maximal rörelsefrihet.
Materialet torkar snabbt, är varmt och smidigt. Lika perfekt under skaljackan en
blåsig dag i liften som mellanlager på toppturer eller vilken aktivitet du än har
planerat för dagen. Att tröjan också är snygg är bara en bonus.
Funktioner
• Pontetorto Technostretch, Bluesigncertifierat tyg.
•
•
•

Följsam huva.
Hel lång dragkedja.
Handfickor med dragkedja.

Material
• Pontetorto Technostretch 90 % Polyester, 10 % Spandex, Bluesign certifierat
tyg.
Specifikationer
• Passform: Slim.
Women’s Arpette Stretch Jacket
Art nr: 161 2 5016
Elevenate Arpette Stretch Jacket är en fantastisk skön och varm fleecetröja designad
för maximal rörelsefrihet.
Materialet torkar snabbt, är varmt och smidigt. Lika perfekt under skaljackan en
blåsig dag i liften som mellanlager på toppturer eller vilken aktivitet du än har

planerat för dagen. Att tröjan också är snygg är bara en bonus.
Funktioner
• Pontetorto Technostretch, Bluesigncertifierat tyg.
•
•

Hel lång dragkedja.
Handfickor med dragkedja.

Material
• Pontetorto Technostretch 90 % Polyester, 10 % Spandex, Bluesign certiferat
tyg.
Specifikationer
• Passform: Slim.
Women’s Arpette Stretch Shorts
Art nr: 161 2 5017
Elevenate Arpette Stretch Shorts är ett par sköna och varma fleecebyxor i
trekvartslängd designade för maximal rörelsefrihet.
Material torkar snabbt och är helt perfekt under skalbyxan en kall dag i liftsystemet
eller till att använda som på kyliga toppturer.
Längden på byxorna är perfekt för att inte vara i vägen för pjäxorna samtidigt som de
ger värme ner över knäna.
Funktioner
• Trekvarts längd.
• Kil i grenen för bra rörelse.
• Stretchband i midjan med Elevenate logga.
Material
• Pontetorto Technostretch 90 % Polyester, 10 % Spandex, Bluesign certiferat
tyg.
Specifikationer
• Passform: Slim.
Women’s Montroc Hood
Art nr: 161 2 5041
Montroc Hood är en lång tröja i en unik ull fleece som heter Techno Wool. En snygg
tröja med full funktion och skön och till vardags.
Insidan är av fleece medan ullen sitter stickad på utsidan vilket gör att den inte kliar,
ens om du bara har en t-shirt under.
Funktioner
• Lång dragkedja med mjuk fleece mot hakan.
• Stora handfickor.
• Hög krage som skyddar hakan.

•

Huva som följer huvudets rörelser.

Material
• Pontetorto Techno Wool. 37% ull, 48% polyester, 15% nylon.
Specifikationer
• Passform: Relaxed.
Women’s Argentière Hood
Art nr: 161 2 5014
Argentière Hood är ett mellanlager i en unik ull fleece som heter Techno Wool. En
snygg tröja med full funktion, skön både i backen och till vardags.
Insidan är av fleece medan ullen sitter stickad på utsidan vilket gör att den inte kliar,
ens om du bara har en t-shirt under.
Utseendet lurar lite, den är nästan för snygg för att tro att det är lika bra funktion som
fleecetröjor med mer tekniskt utseende. Men Argentière Hood och dess ull gör att
den är varmare än många fleecetröjor i liknade tjocklek.
Funktioner
• Lång dragkedja med mjuk fleece mot hakan.
• Stora handfickor.
• Hög krage som skyddar hakan.
• Huva som följer huvudets rörelser.
Material
• Pontetorto Techno Wool. 37% ull, 48% polyester, 15% nylon.
Specifikationer
• Passform: Relaxed.
Woman’s Montagne Hood
Art nr: 161 2 5037
Montagne Hood är en snygg och varm stickad huvtröja i lammull.
En tröja i äkta Elevenate stil. Perfekt både efter en dag på fjället och till vardags. Eller
som extra värme under jackan vid friluftsaktiviteter.
Funktioner
• Stickad i 100% lammull.
• Stickad huva.
• Dragkedja i metall.
Material
• 100% Lammull.
Specifikationer
• Passform: Regular.

Women´s Sonalon Knit
Art nr: 161 2 5038
En stickad lammullströja I två tons jacquard mönster.
Material:
• 100% Lammull
Specifikationer:
• Passform: Relaxed
Men´s Montagne Knit
Art nr: 161 1 5041
Montagne Knit är en klassisk lammullströja i Elevenates stil.
Material:
• 100% Lammull.
Specifikationer:
• Fit: Regular
Women´s Merino Knit
Art nr: 161 2 5039
Merino Knit är en snygg merino tröja med Elevenate detaljer.
Material:
• 100% merinoull.
Specifikationer:
• Passform: Regular
Women´s Clambin Shirt
Art nr: 161 2 8012
Clambin Shirt är en avslappnad skjorta i ett tekniskt tyg.
Funktioner
• Full längds dragkedja.
• Justerbar huva.
• Bröstficka.
Material
• 50% acryl, 30% polyester, 20% återvunnen ull, 360 g/m Bluesign certifierat
tyg.
Specifikation

•

Passform: Relaxed

Women´s Après cord Pant
Art nr: 161 2 8006
Byxa i stretchigt manchestertyg. Snygg på stan och fantastiskt skön efter en dag på
berget.
Funktioner:
• Manchestertyg i stretch.
• Benficka med dragkedja.
• Handfickor.
• Bakfickor.
• Förböjda knän.
Material:
• 98% Bomull, 2% Spandex. 275 gr/m
Specifikation
• Passform: Relaxed
Women´s Elevenate T-Shirt
Art nr: 161 2 8014
Ett statement för alla skidåkare. En t-shirt i 100% ekologisk bomull.
Material:
• 100% ekologisk bomull.
Specifikation:
• Passform: Relaxed

