Nyhed: Halvarssons Mora motorcykeljakke, designet til de mest krævende
ture
- Helårs højkvalitets motorcykeljakke med nubuck-forstærkning beskytter mod al slags
vejr
- Højtydende aftagelig Dryway + 2.0-membran sikrer ekstrem vandtæthed, høj åndbarhed,
ventilation og maksimal behagelighed
- Takket være WindWire-teknologien kan pasformen løbende justeres til touring- og
adventure-motorcyklister uanset vejrforhold
Mora er det nye navn for den seneste udvikling til motorcyklister fra det skandinaviske
kvalitetsmærke Halvarssons, der maksimerer sikkerheden uden at kompromittere komforten. Den
robuste og vandtætte MC-jakke af letvægtspolyamid med en blød overfladestruktur er forstærket
med nubuck-læder på skuldrene og albuerne. Den aftagelige og højtydende Dryway+2.0-membran
giver fremragende åndbarhed, ventilation og vandtæthed, hvilket giver komfort uanset årstiden.
Vådt eller tørt, varmt eller koldt, Mora vil yde sit bedste. Takket være forskellige individuelle
justeringsmuligheder for både beskyttelser og pasform omkring overkroppen og taljen sidder Mora
Mc-jakken virkelig som skræddersyet - uanset om det er til lange ture eller krævende offroad
eventyr. Mora MC-jakken kan kombineres med Halvarssons Malung bukser med lynlås til en perfekt
løsning. HI-ART står for maksimal sikkerhed og slidbeskyttelse. Det specielle stof, udviklet i det
interne designcenter, giver op til 500 % højere slidbeskyttelse end tilsvarende tekstilbeklædning
uden HI-ART. Som alle Halvarssons produkter opfylder Mora naturligvis alle kriterier for CEstandarden og har desuden den eftertragtede AA-certificering i henhold til den nyeste EUsikkerhedsstandard EN 17092. Mora kan købes i udvalgte specialforretninger til en pris på DKK
5.299.

Halvarssons Mora - et overblik over højdepunkterne
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Vandtæt MC-jakke, der er velegnet til brug hele
året rundt
Ydermaterialerne er behandlet med DWR
(Durable Water Repellent)
Vandafvisende nubuck-forstærkning på skuldre og
albuer
HI-ART forstærkning på skuldre og albuer - 500%
mere holdbar end jakker uden forstærkning
Aftagelig Dryway+2.0-membran og krave gør
jakken alsidig til al slags vejr
Temperaturregulerende Outlast®-foring - sikrer
den perfekte temperatur
Ventilationsåbninger med lynlåse ved ærmer og bryst
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Justerbar ærmebredde med WindWire-justeringsteknologi - bedre pasform alle steder
Justerbar højde og bredde i taljen samt en lang forbindelseslynlås til bukser
Koncept med åben ryg for ventilation
Kan suppleres med en rygbeskytter
To tidløse farver: militærgrøn/sort og mørkeblå/sort
Størrelser (mænd): mørkeblå/sort 46-66, militærgrøn/sort 48-62
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