
Kurbits Collection
Tillsammans med längdlandslaget lanserar vi nu en unik kollektion som ger dig möjlighet att vara med och skapa en fantastisk blågul 
stämning i Falun, framför teven och i alla skidspår över hela landet. Kollektionen kombinerar det traditionella konsthantverket kurbits 
som har sitt ursprung i Dalarna med de klassiska svenska längdåkningsfärgerna blått, gult och vitt. Resultatet är en modern och 
sportig kollektion med vackra mönster som kopplar samman plaggen med tävlingarna i Falun. 



190983 heRR 
Falun active extreme Set KurbitS  
Mjuk, ventilerande och lätt underställ med suverän funktion.

•	 ergonomisk passform.
•	 Tunt, lätt och extremt elastiskt material.
•	 Flatlocksömmar som följer kroppens rörelser.
•	 Material: Tekniskt avancerad mikropolyester med en  

kombination av CoolMax®- och Thermolite®-fibrer.

1903860 
Falun light Knit 
hat Pom-Pom  

1903867 
Falun xc 2-PacK 
KurbitS SocKS 

1903408 DaM 
Falun active extreme Set KurbitS  
Mjuk, ventilerande och lätt underställ med suverän funktion.

•	 ergonomisk passform.
•	 Tunt, lätt och extremt elastiskt material.
•	 Flatlocksömmar som följer kroppens rörelser.
•	 Material: Tekniskt avancerad mikropolyester med en  

kombination av CoolMax®- och Thermolite®-fibrer.

1903861 
Falun Knitted 
hat PomPom
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1903856 heRR
Falun down JacKet
Dunjacka i duntätt lättviktsmaterial med ergonomiskt formade ärmar 
för optimal passform. Muddar i ärmslut stänger ute snö och kyla.

•	 Bekväm och sportig passform
•	 Inner- och ytterfickor
•	 avtagbar huva

1903865 heRR
Falun leiSure FZ hood KurbitS
Skön jacka tillverkad av vårt mjuka och funktionella Flexmaterial.  
en favorit bland våra sponsrade idrottare.

•	 ergonomisk, elastisk passform
•	 huva med dragsko
•	 Två fickor 
•	 Material: Flex fleece med olika garntjocklekar och med en slät,  

lätt vindavvisande yta. Mycket god elasticitet och funktion.

1903857 DaM
Falun down JacKet
Dunjacka i duntätt lättviktsmaterial med ergonomiskt formade ärmar 
för optimal passform. Muddar i ärmslut stänger ute snö och kyla.

•	 Bekväm och sportig passform
•	 Inner- och ytterfickor
•	 avtagbar huva

1903866 DaM 
Falun leiSure FZ hood KurbitS
Skön jacka tillverkad av vårt mjuka och funktionella Flexmaterial.  
en favorit bland våra sponsrade idrottare.

•	 ergonomisk, elastisk passform
•	 huva med dragsko
•	 Två fickor 
•	 Material: Flex fleece med olika garntjocklekar och med en slät,  

lätt vindavvisande yta. Mycket god elasticitet och funktion.
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1903853 heRR
Falun xc Pant
högfunktionella tights av elastisk polyester som ger perfekt passform 
och effektiv fukttransport. Lägre front ger balans mellan front/rygg vid 
skidåkning. Platt midjeband för optimal passform och komfort.

1903852 heRR
Falun xc JacKet
högfunktionell jacka med mjuk och vindtät front och elastisk, 
ventilerande rygg. Ren design, två fickor med dragkedja och krage 
med mjuk insida för optimal komfort.

1903855 DaM
Falun xc Pant
högfunktionella byxor med mjuk och vindtät front och elastisk, 
ventilerande baksida. Ren design, två fickor och dragkedja i sidan 
från fot till knä för enkel av- och påtagning.

1903854 DaM
Falun xc JacKet
högfunktionell jacka med mjuk och vindtät front och elastisk, 
ventilerande rygg. Ren design, två fickor med dragkedja och krage 
med mjuk insida för optimal komfort.
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1903848 UNISeX
Falun race team tightS
högfunktionella tights av elastisk polyester som ger perfekt passform 
och effektiv fukttransport. Lägre front ger balans mellan front/rygg vid 
skidåkning. Platt midjeband för optimal passform och komfort.

1903851 
Falun race team headband

1903849 UNISeX 
Falun race team JerSey 
högfunktionell tröja av elastisk polyester som ger perfekt
passform och effektiv fukttransport.

1903850
Falun race team hat
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