●
2-delat skinnställ med
ventilerat foder och Airﬂowsystem med fyra
ventilationsöppningar. Stretchpartier
ger tajt och följsam
passform. Jackan
har dubbla innerﬁckor. Stället
kommer kpl med
CE-skydd och
knäpuckar.
Art.nr: 72-14200
+ färg/storl.
Rek.pris: 6590:-

B
●

B
●

B
●

B
●
B
●

B
●

1-piece Supersportskinnställ med ventilerat urtagbart / tvättbart
innerfoder. Perforerat nötskinn ger god komfort och genomluftning. Stretchpartier ger en kroppsnära följsam passform. Jackan
har dubbla innerﬁckor. Stället kommer kpl med CE-skydd och
knäpuckar. Art.nr: 72-14400 + färg/storl.
Rek.pris: 6950:-

●

B
●

LJ 1.23 Sportskinnjacka med ventilerat innerfoder. Stretchpartier
för följsam passform. Airﬂow justerbart ventilationssystem. Två innerﬁckor. Lång och kort dragkedja för koppling till byxor. Jackan
kommer kpl med CE-skydd.Art.nr: 73-LJ123 + färg/storl.
Rek.pris: 2995:-

B
●

●

B
●

LJ 1.26 Sportskinnjacka med
ventilerat innerfoder. Stretchpartier
för följsam passform. Tryckt
motiv på ryggens övre
del. Airﬂow justerbart
ventilationssystem.
Två innerﬁckor. Lång
och kort dragkedja för
koppling till byxor. Jackan
kommer kpl med CE-skydd.
Art.nr: 73-LJ126 + färg/storl.
Rek.pris: 2995:-

B
●

B
●

●

B
●

B
●

LJ 1.24 Jacka i högklassigt superföljsamt vaxbehandlat
nötskinn. Airﬂow justerbart ventilationssystem. Urtagbart
värmefoder och dubbla innerﬁckor. Kort dragkedja för koppling
till byxor. Jackan kommer kpl med CE-skydd
för armbågar, axlar samt ett
B
ryggskydd av std typ (kan
uppgraderas till CE).
Art.nr: 73-17100 +
färg/storl.
Rek.pris: 2790:-

●

●

B
●

B
●

●

●

●

LJ 1.20 Jacka i högklassigt superföljsamt
vaxbehandlat nötskinn.
Airﬂow justerbart ventilationssystem
Urtagbart värmefoder och dubbla
innerﬁckor. Kort dragkedja för koppling
till byxor. Jackan kommer kpl med
CE-skydd för armbågar, axlar samt ett
ryggskydd av std typ (kan uppgraderas
till CE). Art.nr: 73-16700 + färg/storl.
Rek.pris: 2795:-

LJ 1.25 Tjejjacka i högklassigt superföljsamt vaxbehandlat nötskinn. Med
brodyr i anthracite eller vit/silver. Urtagbart värmefoder och dubbla innerﬁckor.
Kort dragkedja för koppling till byxor. Jackan kommer kpl med CE-skydd för
armbågar, axlar samt ett ryggskydd av std typ (kan uppgraderas till CE).
Art.nr: 73-17600 + färg/storl. Rek.pris: 2895:-

●

LJ 1.21 Tjejjacka i högklassigt superföljsamt
vaxbehandlat nötskinn. Airﬂow justerbart
ventilationssystem. Urtagbart värmefoder
och dubbla innerﬁckor. Kort dragkedja för
koppling till byxor. Jackan kommer kpl med
CE-skydd för armbågar, axlar
samt ett ryggskydd av std typ
(kan uppgraderas till CE).
Art.nr röd: 73-169+storl
Art.nr beige: 73-170+storl
Art.nr övriga:
73-LJ121+färg/storl
Rek.pris: 2590:-

B
●

B
●

●

●

●
LP1.65 Dam. Skinnjeans i följsamt vaxbehandlat
nötskinn. Stretchparti över ryggslut ger ytterligare
förbättrad passform. Kan efterutrustas med
knäskydd. Art.nr: 73-136+storl.
Rek.pris: 1490:-

●

LP1.60 Skinnjeans i följsamt vaxbehandlat
nötskinn. Mycket bra passform. Byxan kommer i rålängd och byxben kan därför anpassas
till olika benlängd. Tips: herrstorl 46 och 48
sitter ofta riktigt snyggt på lite längre tjejer
som önskar tight ﬁt. Art.nr: 73-135+storl.
Rek.pris: 1390:-

●

●

LP1.65 Skinnjeans i följsamt vaxbehandlat nötskinn. Kan efterutrustas
med knäskydd. Art.nr: 73-136+storl.
Rek.pris: 1490:-

LJ 1.22 Klassisk, kraftig jacka i högklassigt följsamt
vaxbehandlat nötskinn. Urtagbart värmefoder och
dubbla innerﬁckor. Jackan kommer kpl med CE-skydd
för armbågar, axlar samt ett ryggskydd av std typ (kan
uppgraderas till CE). Art.nr: 73-168 + storl.
Rek.pris: 2980:-

B
●

●

B
●
LP1.50. Sportskinnbyxa i nötskinn och med ventilerat foder. Stretchpartier för bra passform, resår
i midja. Höftskydd och CE-knäskydd ingår. Byxan
har lång + kort dragkedja som kan kopplas ihop
med många av Evos jackor. Byxan kan levereras
både med och utan velcro för knäpuckar (uppges
vid beställning). Art.nr: 73-129 + färg/storl.
Rek.pris: 2295:-

B
●

Tjejmodell TJ2.01, 2190:Färg: Röd eller Sand
LP1.70. Skinnbyxa i nötskinn och
med ventilerat foder. Stretchpartier
för bra passform, hällor i midja för
bälte. CE-knäskydd ingår. Byxan
har kort dragkedja som kan kopplas
ihop med många av Evos jackor.
Art.nr: 73-177 + storl.
Rek.pris: 1895:-

●

Bygg ditt eget kombiställ. Många av Evo:s jackor kan kombineras med valfri
skinnbyxa. Möjlighet även att koppla samman dessa med dragkedja i ryggslut.

●
Evo Chromesliders knäpuckar. Säljs parvis.
Art.nr: 78-5106
Rek.pris: 329:- / par

B
●

TJ2.10
Beskrivande text
på nästa sida.
Rek.pris:

2390:-

●

●

B
●

●
Allvädersjacka av 3-lagerstyp (= avtagbart foder + urtagbart
membran). Detta plus 6 st reglerbara airﬂow kanaler ger
maximal genomluftning och komfort även under heta
sommardagar. Jackan har sex ytterﬁckor, stor
ryggﬁcka samt innerﬁcka. Ärmvidd är justerbar
både upptilll och nertill. Inbyggd grenlåsning som kan användas för att
ﬁxera jackan i nedsträckt
läge. Utrustad med full
uppsättning CE-skydd
Art.nr:
TJ210 + färg/storl.
Rek.pris: 2390:-

B
●
B
●

●

Allvädersjacka av 3-lagerstyp (= avtagbart foder
+ urtagbart membran). Detta plus 6 st reglerbara
airﬂow kanaler ger maximal genomluftning och
komfort även under heta sommardagar. Jackan
har två ytterﬁckor, samt innerﬁcka. Dragkedja vid
ryggslut för den som vill koppla ihop jackan med
byxa (passar Evobyxor mﬂ). Kraftiga CE-skydd för
armbågar / axlar samt ett ryggskydd av std typ (kan
uppgraderas till CE). Art.nr: TJ224 + färg / storl
Rek.pris: 1895:-

●
Info om jackan ﬁnns till
vänster på denna sida.

B
●

TJ2.22. Allvädersjacka i Camouﬂageutförande. 3-lagerstyp
(= avtagbart foder + urtagbart membran). Detta plus 4 st
reglerbara airﬂow kanaler ger maximal genomluftning och
komfort även under heta sommardagar. Jackan har två ytterﬁckor, samt innerﬁcka. Ärmvidd är justerbar både upptilll
och nertill. Dragkedja vid ryggslut för den som vill koppla
ihop jackan med byxa (passar Evobyxor mﬂ.) Kraftiga CEskydd för armbågar / axlar samt ett ryggskydd av std typ
(kan uppgraderas till CE). Art.nr: TJ222 + storl
Rek.pris: 1795:-

TP2.67. Allvädersbyxa i Camouﬂageutförande. Urtagbart
värmefoder, ventilerat fast foder. Gott om ﬁckor (6 st) och
bältesjusteringar vid midja. Dragkedja vid ryggslut för den
som vill koppla ihop byxan med jacka (Evojackor m.ﬂ). CE
skydd vid knän. Kan efterutrustas även med CE-höftskydd.
Art.nr: TP267 + storl
Rek.pris: 1495:-

TJ2.18. Allvädersjacka av
3-lagerstyp (= avtagbart
foder + urtagbart membran).
Detta plus 6 st reglerbara airﬂow
kanaler ger maximal genomluftning och komfort även under
heta sommardagar. Jackan har
två ytterﬁckor, samt två innerﬁckor.
Ärmvidd är justerbar både upptilll och
nertill. Dragkedja vid ryggslut för den
som vill koppla ihop jackan med byxa
(passar Evobyxor m.ﬂ.) Utrustad med
full uppsättning CE-skydd och snygga
yttre skinnförstärkningar på axlar /
armbågar. Art.nr: TJ218 + storl
Rek.pris: 2395:-

●

●
Info om byxan ﬁnns till
vänster på denna sida.

●

TJ2.33. Genomtänkt allvädersjacka i hög kvalitet. Jackan har separat
urtagbart värmefoder och ventilerat fast foder. 2 + 2 Airﬂow ventilationskanaler för skön genomluftning varma dagar. Gott om ﬁckor, 6
st yttre + 2 st innerﬁckor. Ärmvidd är justerbar
både upptilll och nertill. Dragkedja vid
ryggslut för den som vill koppla ihop jackan med byxa
(passar Evobyxor m.ﬂ.).
Kraftiga CE-skydd för
armbågar / axlar samt
ett ryggskydd av std
typ (kan uppgraderas till CE). Dammodellerna har
små brodyrmotiv
som ytterligare
förhöjer intrycket.
Art.nr: TJ233 +
färg / storl.
Rek.pris: 1995:-

B
●

●

Färg med hög synbarhet i traﬁk

●

●
TJ2.03 Storsäljare 2007 / 2008 !

B
●

●
TJ2.03. Allvädersjacka i hög kvalitet och storsäljare under senaste säsongen. Jackan har separat urtagbart värmefoder (som
kan användas som eget plagg) och ventilerat fast foder. 4 st
Airﬂow ventilations-kanaler för skön genomluftning varma
dagar. Gott om ﬁckor, 6 st yttre + 1 st innerﬁcka. Ärmvidd är justerbar både upptilll och nertill. Dragkedja
vid ryggslut för den som vill koppla ihop jackan med
byxa (passar Evobyxor m.ﬂ.). Kraftiga CE-skydd för
armbågar / axlar samt ett ryggskydd av std typ (kan
uppgraderas till CE). Dammodeller ﬁnns i både
slim och wide ﬁt. Art.nr: TJ203 + färg / storl.
Rek.pris: 1995:-

TJ2.33 - Dammodellerna har
små brodyrmotiv som ytterligare
förhöjer intrycket.

●

●

●

●

TJ2.21.
Allvädersjacka i tjejmodell. Något kortare i längd och
lite mer feminin passform. Jackan har separat urtagbart
värmefoder (som kan användas som eget plagg) och
ventilerat fast foder. Två ytterﬁckor + två innerﬁckor.
Ärmvidd är justerbar både upptilll och nertill. Dragkedja
vid ryggslut för den som vill ko ppla ihop jackan med
byxa (passar Evobyxor m.ﬂ.). Kraftiga CE-skydd för
armbågar / axlar samt ett ryggskydd av std typ (kan
uppgraderas till CE).
Art.nr: TJ221 + färg / storl.
Rek.pris: 1795:-

B
●

●

TJ2.16.
Allvädersjacka i meshutförande. Jackan har avtagbart membran och
med detta urtaget får jackan massor av ventilation genom meshpartierna. En mycket komfortabel jacka för varma sommardagar.
Vid svalare väderlek används membranet monterat (bryter vinden)
och isolering sker med egen tröja därunder. Två ytterﬁckor + två
innerﬁckor. Ärmvidd är justerbar både upptilll och nertill. Dragkedja
vid ryggslut för den som vill koppla ihop jackan med byxa (passar
Evobyxor m.ﬂ.). Utrustad med full uppsättning CE-skydd
Art.nr: TJ216 + färg / storl.
Rek.pris: 1995:-

●

●

B
●

B
●

TJ2.15 Sommarjacka
En ren sommarjacka för varma dagar. Utan membran eller värmefoder (är ej regntät eller bryter vind). Stora öppna meshpartier ger
massor av ventilation genom meshpartierna. Dragkedja vid ryggslut för den som vill koppla ihop jackan med byxa (passar Evobyxor
m.ﬂ.). Kraftiga CE-skydd för armbågar / axlar samt ett ryggskydd av
std typ (kan uppgraderas till CE). Art.nr: TJ215 + storl.
Rek.pris: 1395:TP2.85 Sommarbyxa.
En ren sommarbyxa för varma dagar. Utan membran eller
värmefoder (är ej regntät). Byxan är smidig och komfortabel med
en kroppsnära passform. Extremt sval och välventilerad - perfekt
varma sommardagar, på semester i södra Europa etc. Dragkedja
vid ryggslut för den som vill koppla ihop jackan med byxa (passar
Evobyxor m.ﬂ.). Kraftiga CE-skydd för knän. Kan efterutrustas även
med CE-höftskydd. Art.nr: TP285 + storl.
Rek.pris: 1395:-

TO2.95 Regnoverall
Regnställ med svetsade sömmar, lång snedställd frontdragkedja och generösa dragkedjor i ben gör
insteget enklare. Stället har ventilerat innerfoder för bättre komfort. Art.nr: TO295 + färg / storl.
Rek.pris: 685:TJ2.19 Regnjacka
Regnjacka med svetsade sömmar och ventilerat innerfoder för bättre komfort. Art.nr: TJ219 + färg / storl.
Rek.pris: 495:TP2.75 Regnbyxa
Regnbyxa med svetsade sömmar och långa dragkedjor i ben för enklare insteg. Byxan har ventilerat
innerfoder för bättre komfort. Art.nr: TP275 + storl.
Rek.pris: 385:-

●

●
●

B
●

●
●

Allvädersbyxa Camouﬂage. Se vidare info på
tidigare sida.
Art.nr: TP267 + storl
Rek.pris: 1495:-

●

●

●
●

Info om alla byxor ﬁnns
på nästa sida.

TP2.64 Allvädersbyxa
Välsittande membranförsedda byxor som kan kombineras med
alla typer av allvädersjackor. Långa dragkedjor längs benen
ger ett enklare insteg. Byxan har ett urtagbart värmefoder. Det
fasta innerfodret är av ventilerat utförande. Justerbar midjevidd
och möjlighet att justera benvidd vid lår och vad. Byxan har
två praktiska ﬁckor. Kraftiga CE skydd för knän (justerbara i
höjdled). Byxan kan även kompletteras med CE-höftskydd. Kort
dragkedja ﬁnns vid ryggslut som möjliggör koppling till jackor.
För den som vill använda även hängslor kan vår universalmodell
användas (98:-).
Byxan lagerföres i herr och damstorlekar, normallånga, extralånga, korta och extrakorta.
Art.nr: TP264 + storl
Rek.pris: 1795:-

TP2.62 Allvädersbyxa
Välsittande membranförsedda byxor som kan kombineras med
alla typer av allvädersjackor. Långa dragkedjor längs benen ger
ett enklare insteg. Byxan har ett urtagbart värmefoder. Även
membranet kan plockas ur vilket betyder extra luftväxling och
svalka under varmare sommardagar. Öppningsbara Airﬂow ventilationsöppningar ﬁnns på lårens framsida. Det fasta innerfodret
är av ventilerat utförande. Justerbar midjevidd. Byxan har tre
praktiska ﬁckor. Kraftiga CE skydd för knän. Byxan kan även
kompletteras med CE-höftskydd. Kort dragkedja ﬁnns vid ryggslut som möjliggör koppling till jackor. För den som vill använda
även hängslor kan vår universalmodell användas (98:-).
Byxan lagerföres i herr och damstorlekar, normallånga, extralånga, korta och extrakorta.
Art.nr: TP262 + storl
Rek.pris: 1795:-

Not: Byxan har Airﬂow ventilationsöppningarna något annorlunda placerade än vad bilden här i katalog visar.

TP2.65 Allvädersbyxa Dam
Välsittande membranförsedda byxor i dammodell. 4-ﬁcksmodell i stilren melerad Airtena och med lite mer jeansstuk över
designen. Långa dragkedjor längs benen ger ett enklare insteg.
Byxan har ett urtagbart värmefoder. Det fasta innerfodret är av
ventilerat utförande. Hällor i midja för skärp. Kraftiga CE skydd
för knän. Kort dragkedja ﬁnns vid ryggslut som möjliggör koppling till jackor. För den som vill använda även hängslor kan vår
universalmodell användas (98:-).
Byxan kan kombineras valfritt, men det melerade Airtenamaterialet kommer mest till sin rätt tillsammans med den materialkoordinerade Tjejjackan TJ2.01 (se sid 13 i katalogen).
Art.nr byxa: TP265 + storl
Rek.pris: 1750:-

TP2.85 Sommarbyxa.
En ren sommarbyxa för varma dagar. Utan membran eller
värmefoder (är ej regntät). Byxan är smidig och komfortabel
med en kroppsnära passform. Extremt sval och välventilerad
- perfekt varma sommardagar, på semester i södra Europa etc.
Dragkedja vid ryggslut för den som vill koppla ihop jackan med
byxa (passar Evobyxor m.ﬂ.). Kraftiga CE-skydd för knän. Kan
efterutrustas även med CE-höftskydd. Art.nr: TP285 + storl.
Rek.pris: 1395:-

Alla Evobyxor är design / färgkoordinerade för
att kunna användas med valfri Allvädersjacka.
Evolution har på ett snyggt sätt anpassat materialval och färgställningar i hela allvädersprogrammet. Du kan para ihop valfri jacka och byxa
och får alltid ett harmoniskt slutresultat.

LG3.70
Kraftig regntät skinnhandske för kallare väder. Fodrad med reﬂekterande Alu-Thermofoder och inbyggt
Z-liner membran. Skydd på handskens ovansida och
ordentliga förstärkningar för handﬂatans slitytor.
Art.nr: LG318 + storl.

LG3.18
Tunnare, smidig, ventilerad
sommarhandske med
skinnförstärkningar för handﬂatans slitytor.
Art.nr: LG318 + storl.

LG3.17
Kraftigt ventilerad sommarhandske med ordentliga
förstärkningar på ovansida och vid handﬂatans
slitytor.
Art.nr: LG317 + storl.

Rek.pris: 490:-

Rek.pris: 285:-

Rek.pris: 460:-

LG3.01
Klassisk modell med
krage och handledsjustering. Smidig och med bra
känsla. Förstärkningar för
handﬂatans slitytor. Herr och
damstorlekar.
Art.nr: LG301 + storl.
Rek.pris: 345:-

LG3.03
Regntät skinnhandske med Nytexpartier. Fodrad med Z-liner membran.
Förstärkningar för handﬂatans slitytor.
En komfortabel och populär storsäljare.
Herr och damstorl.
Art.nr: LG303 + storl.
Rek.pris: 395:Handsken ﬁnns även i helskinnsutförande för vissa storl.

