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L1
Het kledingstuk dat je niet uit zult trekken tot de missie geslaagd is: Het hemd en de 
broek die fungeren als basislaag zijn grotendeels vrij van naden en zorgen voor gerichte 
warmte, voor superieur comfort en mobiliteit in de zwaarste alpine-omgevingen.

Eerste laag-top [1] Thermolite® polyester/elastaan voor warmte- en vochtregulatie [2] Minimaal aantal 
naden [3] Aansluitende pasvorm [4] Halve rits voor ventilatie [5] Speciaal gebreide stof zorgt voor zonewarmte en 
vochtregulatie met zo min mogelijk naden [6] Constructie met gelockte stiksels zorgt voor een nauwkeuriger en 
steviger stiksel, zonder bulk en met verbeterd comfort [7] Speciale stof en duidelijk patroon, ontworpen voor comfort 
en mobiliteit bij alpinesporten 

Eerste laag-broek [1] Thermolite® polyester/elastaan voor warmte- en vochtregulatie [2] Zo weinig mogelijk 
naden [3] Aansluitende pasvorm [4] Geïntegreerde tailleband [5] Langere binnenbeenlengte voor optimale opbouw 
van laagjes

Men’s NF0A2T9U_KS7
Materiaal: 94 % polyester, 6 % élasthanne 203 g/m²

Lengte achterpand: 70 cm 
Gem. gewicht: 258 g

Women’s NF0A2TA2_KS7
Materiaal: 203 g/m2 100% polyester

Lengte achterpand: 62 cm
Gem. gewicht: 181 g

Men’s NF0A2T9V_KS7
Materiaal: 94 % polyester, 6 % élasthanne 240 g/m² 

Binnenbeenlengte: 72,40 cm Gem. gewicht: 175 g

Women’s NF0A2TA1_KS7
Materiaal: 240 g/m2 94% polyester, 6% elastaan

Binnenbeenlengte: 69 cm Gem. gewicht: 173 g
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L1 

Men’s NF0A2T9U

THERMOLITE® -technologie biedt lichtgewicht warmte met 
uitstekende duurzaamheid. De vezels met holle kern zijn 

gemaakt om de lichaamswarmte vast te houden. Het grotere 
oppervlak zorgt voor snellere verdamping, door het vocht 

sneller van de huid af te voeren naar het materiaaloppervlak, 
waar het nog vlugger kan verdampen.
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L2 
Deze duurzame tussenlaag van FuseForm™ Polartec®-fleece biedt de perfecte balans 
tussen bescherming en comfort, met een speciaal gebreid middenvlak op de achterzijde 
en onderarmen voor verbeterde temperatuurregulatie.

F leece t ussen laag-jas 
[1] FuseForm™ Polartec®-fleece-technologie voor warmte en mobiliteit [2] Reflecterende band langs de 
naden voor extra zichtbaarheid en versteviging [3] Polartec® Hardface®-fleece voor duurzaamheid, met een 
speciaal gebreide achterkant voor meer comfort en warmte [4] Alpine-pasvorm [5] Zakken die compatibel 
zijn met een klimgordel [6] Sonisch gelaste naden [7] Drie buitenzakken [8] FuseForm™-materiaal en 
duidelijke patronen, ontworpen voor meer comfort en mobiliteit bij alpinesporten [9] Capuchon met zo min 
mogelijk naden voor extra comfort; kan onder een helm gedragen worden

Men’s NF0A2T9W
Materiaal: 196 g/m2 62% gerecycled polyester, 22% polyester, 16% spandex

Lengte achterpand: 70 cm 
Gem. gewicht: 400 g

Women’s NF0A2TA3
Materiaal: 196 g/m2 62% gerecycled polyester, 22% polyester, 16% spandex

Lengte achterpand: 63,5 cm 
Gem. gewicht: 380 g

HBY 0C5

HCD 0C5
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L2 

Women’s NF0A2TA3

Polartec® Hardface® -fleece is een aansluitende, viervoudige 
stretchstof met een extreem ademend vermogen en biedt 
onbegrensde mobiliteit. De duurzame hardface-buitenkant 
is bestand tegen wind en schuring. De speciale binnenlaag 

heeft verschillende diktes en formaten openingen, voor doel-
gerichte warmte.

Ons FuseForm™ -breiproces combineert lichter, minder pluizend 
fleece met warm, meer pluizend fleece in belangrijke zones.  

Dit vermindert het algemene gewicht en zorgt voor een  
naadloze overgang van warmere naar lichtere zones.
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L3 
Dit ultralichte donsjasje is jouw ultieme tussenlaag voor in de bergen, waarin je warm 
blijf t als de zon ondergaat. Het is gevoerd met 800 cuin donsvulling dat op verantwoorde 
wijze verkregen is en beschikt over onze FuseForm™-constructie voor gerichte 
duurzaamheid in combinatie met zo min mogelijk naden.
  

R DS Down M id-L ayer Jacket 
[1] Hoogwaardige 800 cuin donsvulling, gecertificeerd volgens de Responsible Down Standard (RDS) 
van Control Union. Biedt samendrukbare warmte, alsmede traceerbaarheid en transparantie van onze 
leverantieketen [2] Lichtgewicht, duurzaam FuseForm™ nylon materiaal gaat van micro-ripstop over 
in mini-ripstop, voor doelgerichte duurzaamheid [3] Een digitale inkjet-print zorgt voor een bewust 
geplaatste kleur voor een uniek beeld [4] Netjes afgewerkte manchetten om de hoeveelheid bulk zo 
minimaal mogelijk te houden [5] Veilige binnenzakken en opbergvakken met rits [6] VISLON®-ritssluiting 
aan de voorzijde, met tochtflap voor extra bescherming tijdens alle weersomstandigheden [7]  Verborgen 
verstelbaar trekkoord in de zoom

Women’s NF0A2VG9
Materiaal: 12D x 15D + 30D 30 g/m2, 100% nylon

Lengte achterpand: 66 cm 
Gem. gewicht: 360 g

Men’s NF0A2VG8
Materiaal: 12D x 15D + 30D 30 g/m2, 100% nylon 

Lengte achterpand: 71 cm 
Gem. gewicht: 380 g

MZK GFR

MXB GFR
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L3    

Men’s NF0A2VG8

Onze gepatenteerde FuseForm™-constructie is een revolutionair 
weefproces dat lichtere, dunnere vezels combineert met  

dikkere, duurzamere vezels op plekken die veel te verduren  
krijgen. Dit zorgt ervoor dat het eindproduct minder weegt en 

biedt een naadloze overgang van zwaardere naar lichtere zones.

We gebruiken het meest hoogwaardige dons in onze producten, 
vanwege de isolerende eigenschappen en warmte-tot-gewichtra-
tio. Daarnaast is al ons dons gecertificeerd volgens de Responsi-
ble Down Standard (RDS) van Control Union. Om in aanmerking 
te komen voor de RDS-certificering, moet het materiaal van de 

bron tot het eindproduct kunnen worden getraceerd. De strenge 
eisen op het gebied van dierenwelzijn garanderen dat ons dons 
niet afkomstig is van dieren die onnodig hebben geleden, zoals 

gedwongen voederen of levend plukken.
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L4 
Geniet van de bescherming van onze warmste ThermoBall™-jas en bereik de top ook in 
natte, koude omstandigheden. Het is speciaal ontworpen voor verticale beweging, met 
stretch panden en lichtgewicht maar toch duurzaam mini-ripstop materiaal.

T hermoBa l l™ M id-L ayer Jacket
[1] ThermoBall™-isolatie zorgt voor warmte bij alle weersomstandigheden [2] Lichtgewicht maar 
toch duurzame nylon mini-ripstop [3] Gewatteerde constructie met flessenhals voor meer warmte 
en duurzaamheid [4] Stretchpanden voor extra mobiliteit en comfort [5] Veilige binnenzakken en 
opbergvakken met rits [6] Verborgen verstelbaar trekkoord in de zoom [7] VISLON®-ritssluiting aan de 
voorzijde, met tochtflap voor extra bescherming tijdens alle weersomstandigheden [8] Netjes afgewerkte 
manchetten om de hoeveelheid bulk te verminderen

Men’s NF0A2VG3
Materiaal: 10D x 33D 40 g/m2 50% gerecycled polyester, 42% polyester (buitenkant), 8% elastaan (stretchvlakken)

Lengte achterpand: 71 cm 
Gem. gewicht: 500 g

Women’s NF0A2VG4
Materiaal: 10D x 33D 40 g/m2 50% gerecycled polyester, 42% polyester (buitenkant), 8% elastaan (stretchvlakken)

Lengte achterpand: 66 cm 
Gem. gewicht: 420 g

HDA JK3

HCD JK3
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L4    

Women’s NF0A2VG4

ThermoBall™ is het synthetische alternatief voor dons. Clusters 
van synthetische PrimaLoft®-vezels kopiëren de eigenschappen 

van dons, om warmte efficiënt vast te houden.  
ThermoBall™ -technologie biedt het lage gewicht, de luchtigheid, 

warmte en samendrukbaarheid van dons, met de isolerende 
prestaties die synthetische materialen ook bij natte  

omstandigheden bieden.
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L5 
We hebben onze meest geavanceerde hardshell-jas ontwikkeld voor alpineklimmen 
in extreme omstandigheden: De jas biedt gerichte duurzaamheid en superieure 
bescherming, dankzij de plaatselijk toegepaste FuseForm™-constructie en een zeer 
ademend, waterdicht GORE-TEX® 3L-membraan.

F useForm™ GOR E-T EX® 3L Jacket 
[1] Waterdichte, ademende GORE-TEX®-technologie is ontworpen om je in alle weersomstandigheden droog 
en warm te houden [2] Plaatselijk toegepaste FuseForm™-constructie zorgt voor duurzaamheid waar je dit 
het meest nodig hebt en beperkt tegelijkertijd het aantal naden [3] Zakken die compatibel zijn met rugzak en 
klimgordel [4] Capuchon die over een helm gedragen kan worden [5] Alpine-pasvorm [6] Waterdichte ritsen [7] 
Verstelbare manchetbanden met klittenband [8] Binnenzakken met rits [9] Verborgen verstelbaar trekkoord in 
de zoom [10] Ventilatie bij de oksels

Men’s NF0A2VF1
Materiaal: 70D x 70D 170 g/m2 GORE-TEX® 3L—100% nylon

Lengte achterpand: 76 cm 
Gem. gewicht: 560 g

Women’s NF0A2VF2
Materiaal: 70D x 70D 170 g/m2 GORE-TEX® 3L—100% nylon

Lengte achterpand: 69 cm 
Gem. gewicht: 500 g

NAR MUF

NAJ MUF
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L5    

Men’s NF0A2VF1

Onze gepatenteerde FuseForm™-constructie is een  
revolutionair weefproces dat lichtere, dunnere vezels  

combineert met dikkere, duurzamere vezels op plekken  
die veel te verduren krijgen. Dit zorgt ervoor dat het  

eindproduct minder weegt en biedt een naadloze overgang  
van zwaardere naar lichtere zones. 

GORE-TEX® Performance Shell -materiaal is ontworpen voor 
superieur comfort en duurzame, waterdichte bescherming bij 

verschillende buitenactiviteiten.  
De revolutionaire, gepatenteerde membraantechnologie  

van GORE-TEX® is speciaal gemaakt om te zorgen voor een 
ondoordringbare laag tegen wind en water, die tegelijkertijd 

het ademend vermogen intact laat.
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L5 
We hebben onze meest geavanceerde hardshell-broek ontwikkeld voor alpineklimmen in 
extreme omstandigheden: Hij biedt gerichte duurzaamheid en superieure bescherming, 
dankzij de plaatselijk toegepaste FuseForm™-constructie en een zeer ademend, 
waterdicht GORE-TEX® 3L-membraan.

Men’s NF0A2VF3_MUF
Materiaal: 70D x 70D 170 g/m2 GORE-TEX® 3L—100% nylon

Binnenbeenlengte: 81 cm Gem. gewicht: 400 g

Women’s NF0A2VF4_MUF
Materiaal: 70D x 70D 170 g/m2 GORE-TEX® 3L—100% nylon

Binnenbeenlengte: 71 cm Gem. gewicht: 380 g

F useForm™ GOR E-T EX® 3L Pant  
[1] Waterdichte, ademende GORE-TEX®-technologie is ontworpen om je in alle weersomstandigheden 
droog en warm te houden [2] Plaatselijk toegepaste FuseForm™-constructie zorgt voor duurzaamheid 
waar je dit het meest nodig hebt en beperkt tegelijkertijd het aantal naden [3]  Ventilatie aan de zijkanten 
voor temperatuurregulatie [4] Waterdichte ritsen [5] Inzetstuk bij het kruis voor extra mobiliteit in 
alpine-omgevingen [6] Ritssluiting bij de enkel voor eenvoudige toegang tot de laarzen [7] Rugzak- en 
klimgordelvriendelijke zakken [8] Tweewegrits middenvoor voor optimale compatibiliteit met een klimgordel
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L5    

Men’s NF0A2VF3

Onze gepatenteerde brevetée FuseForm™ -constructie is een 
revolutionair weefproces dat lichtere, dunnere vezels combi-
neert met dikkere, duurzamere vezels op plekken die veel te 
verduren krijgen. Dit zorgt ervoor dat het eindproduct minder 
weegt en biedt een naadloze overgang van zwaardere naar 

lichtere zones.

GORE-TEX® Performance Shell -materiaal is ontworpen voor 
superieur comfort en duurzame, waterdichte bescherming bij 

verschillende buitenactiviteiten. De revolutionaire, gepat-
enteerde membraantechnologie van GORE-TEX® is speciaal 
gemaakt om te zorgen voor een ondoordringbare laag tegen 

wind en water, die tegelijkertijd het ademend vermogen 
intact laat.
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NBL GJV

MWT GJV

L6 
De ultieme jas voor de top is gevoerd met 800 cuin dons dat op verantwoorde wijze 
verzameld is en beschermt tegen extreme kou Bovendien beschikt de jas over een 
gelaste Z-baffle constructie voor maximale warmte en bescherming. De hyperduurzame 
FuseForm™-constructie biedt gericht weerstand tegen scheuren en het duidelijke patroon 
biedt mobiliteit tijdens het bergbeklimmen.

Women’s NF00CFM2
Materiaal: 35D x 45D 50 g/m2 100% nylon

Lengte achterpand: 71 cm 
Gem. gewicht: 850 g

Men’s NF00CFL3
Materiaal: 35D x 45D 50 g/m2 100% nylon

Lengte achterpand: 79 cm 
Gem. gewicht: 1100 g

F useForm™ R DS Down Jacket
[1] Ontworpen met extra gebruiksgemak, voor gebruik als belay-jas of als warme buitenlaag die gedragen kan worden over 
de volledigeset [2] Speciale stof met een duidelijk patroon speciaal ontwikkeld voor mobiliteit in de bergen [3] FuseForm™-
constructie verandert van gewoon geweven nylon in een ripstop nylon voor gerichte duurzaamheid [4] Hoogwaardig 800 cuin 
donsvulling, gecertificeerd volgens de Responsible Down Standard (RDS) van Control Union. Biedt samendrukbare warmte, 
alsmede traceerbaarheid en transparantie van onze leverantieketen [5] Diepe hals voor extra warmte, comfort en sluitgemak 
bij het dragen van meerdere lagen [6] Gevoerde capuchon met rand en hoge kraag, die gedragen kan worden met een 
helm. Zorgt voor maximale warmte en is voorzien van een verstelbaar tweepuntssluiting [7] VISLON®, tweewegrits met een 
polyurethaancoating aan de voorzijde en een tochtflap voor extra bescherming tijdens alle weersomstandigheden [8] Twee borst- 
en handzakken met ritssluitingen met een polyurethaancoating, voor extra bescherming tijdens alle weersomstandigheden [9] 
Externe borstzak biedt toegang tot de binnenkant van de jas, zodat je ook van buitenaf bij je opgeborgen spulletjes kunt  
[10] Twee ruime binnenzakken [11] Verborgen verstelbaar trekkoord in de zoom
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L6    

Women’s NF00CFM2

We gebruiken het hoogwaardigste dons in onze producten, van-
wege de isolerende eigenschappen en warmte-tot-gewichtratio. 
Daarnaast is al ons dons gecertificeerd volgens de Responsible 
Down Standard (RDS) van Control Union. Om in aanmerking te 

komen voor de RDS-certificering moet het materiaal van de bron tot 
het eindproduct kunnen worden getraceerd. De strenge eisen op 

het gebied van dierenwelzijn garanderen dat ons dons niet  
afkomstig is van dieren die onnodig hebben geleden, zoals  

gedwongen voederen of levend plukken.

Onze gepatenteerde FuseForm™-constructie is een revolutionair 
weefproces dat lichtere, dunnere vezels combineert met dikkere, 

duurzamere vezels op plekken die veel te verduren krijgen. 
Dit zorgt ervoor dat het eindproduct minder weegt en biedt een 

naadloze overgang van zwaardere naar lichtere zones.
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Alpine 50   
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NF0A2SCH_DLL
Inhoud: 50 liter

Gewicht: 1.160 g F useForm™ A lpi ne 50
[1] FuseForm™-constructie en Cordura®-nylon voor geavanceerde duurzaamheid [2] Bovenste flap fungeert 
ook als systeem om touwen te dragen [3] Afneembare tailleband en frameplaat om dat laatste stukje tot de 
top te gaan [4] Verstevigde kap voor punten van de ijsbijl

Lichtgewicht, duurzaam en door atleten getest voor expedities 
hoog in de bergen.
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Alpine 50
    

Onze gepatenteerde FuseForm™-constructie is een revolutionair 
weefproces dat lichtere, dunnere vezels combineert met dikkere, 

duurzamere vezels op plekken die veel te verduren krijgen.  
Dit zorgt ervoor dat het eindproduct minder weegt en biedt een 

naadloze overgang van zwaardere naar lichtere zones.
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L2 Fleece Mid-Layer
NF0A2T9W

HBY 0C5

L1 Top
NF00CE95

L1 Bottom
NF0A2T9V

KS7

KS7

L3 Down Mid-Layer
NF0A2VG8

MZK GFR

L4 ThermoBall™ Mid-Layer
NF0A2VG3

HDA JK3

L6 Down Jacket
NF00CFL3

NBL GJV

L5 GORE-TEX® Shell
NF0A2VF1

L5 GORE-TEX® Pant
NF0A2VF3

NAR MUF

MUF

L2 Fleece Mid-Layer
NF0A2TA3

HCD 0C5

L1 Top
NF0A2TA2

L1 Bottom
NF0A2TA1

KS7

KS7

L3 Down Mid-Layer
NF0A2VG9

MXB GFR

L4 ThermoBall™ Mid-Layer
NF0A2VG4

HCD JK3

L6 Down Jacket
NF00CFM2

MWT GJV

L5 GORE-TEX® Shell
NF0A2VF2

L5 GORE-TEX® Pant
NF0A2VF4

NAJ MUF

MUF
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VE 25
NF00CA8E_C8T

Bastion 4
NF00CA8C_C8T

Assault 3
NF00CF08_C8T

Assault 2
NF00CF07_C8T

2-Meter Dome
NF00A557_712

Mountain 25
NF00CA8G_C8T
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Himalayan  Suit
NF00A12P_56P

Himalayan  Pant
NF00A54P_JK3

AVAILABLE IN EU ONLY

Assault Bivy
NF00CF06_C8T

Himalayan  Mitt
NF00A94D_JK3

Verto S8K
NF00A0Z7_K X9

Verto S6K Extreme
NF00A5T2_KY4

Himalayan  Parka
NF00A12Q

ZU3
AVAILABLE IN EU ONLY

KZ3 JK3

Alpine 50
NF0A2SCH

Inferno 
-40F/-40C
NF00CHE8_7S1

  Inferno 
-20F/-29C

NF00CHE9_BEX

  Inferno 
-0F/-18C

NF00CHF0_BEV

  Inferno 
15F/-9C

NF00CWU8_E8Q

Shadow 30+10
NF00CE98

AGJ AGK

Shadow 40+10
NF00CE97 

AGJ AGK

Cobra 60 
NF00CE95

AGG AGH

Cobra 52 
NF00CE96

AGG AGHDLL
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Conrad Anker Langtang, Nepal
Photo: Tim Kemple 
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