
 
 

Pressemelding 
 
 
 
 

Nyhet: Halvarssons Mora-motorsykkeljakke er designet for de mest krevende 
turene 
 

• Helårs, førsteklasses motorsykkeljakke med forsterkninger i nubuckskinn, gir beskyttelse 
i all slags vær 
• Uttakbar høytytende Dryway + 2.0-membran sørger for ekstremt god vanntetthet, høy 
pusteevne, ventilasjon og maksimal komfort 
• Takket være WindWire-teknologi, kan passformen justeres kontinuerlig for både 
motorsyklister som kjører tur og dem som søker opplevelser, uansett værforhold 
 

Mora er det nye navnet på det siste stykke utvikling for motorsyklister, fra det skandinaviske 
premium-merket Halvarssons, som maksimerer sikkerhet uten å gå på kompromiss med komforten. 
Den robuste og vanntette tekstil-motorsykkeljakken er laget av lettvekts polyamid med en myk 
overflatestruktur som er forsterket med nubuckskinn på skuldrene og albuene. Den uttakbare 
høytytende membranen, Dryway+2.0, sørger for fremragende pusteevne, ventilasjon og 
vannbestandighet og gir komfort i alle årstider. Mora yter sitt beste enten det er vått eller tørt, 
varmt eller kaldt.  Takket være forskjellige, individuelle justeringsvalg både med hensyn til 
beskyttelser og passform rundt overkroppen og armer, passer Mora-motorsykkeljakken som om den 
var skreddersydd – det være seg på langturer eller krevende eventyr i terrenget. Mora-
motorsykkeljakken kan kombineres med Halvarssons Malung-bukser med glidelås, for en perfekt 
kombinasjon. HI-ART står for maksimal beskyttelse mot skliskader. Spesialstoffet, som er utviklet ved 
vårt eget designsenter, gir opptil 500 % bedre beskyttelse mot skliskader enn sammenlignbare 
tekstilklær uten HI-ART. Som alle Halvarssons-produkter, innfrir selvfølgelig Mora alle kriteriene i CE-
standarden og har også den ettertraktede AA-sertifiseringen i samsvar med EU-sikkerhetsstandarden 
EN 17092. Mora er tilgjengelig fra utvalgte MC forretninger til en pris på NOK 6.995,- 

 
 
Halvarssons Mora – Høydepunkter 

• Vanntett motorsykkeljakke egnet for helårsbruk 

• Yttermaterialene er DWR-behandlet (Durable Water 

Repellent – varig vannavstøtende) 

• Vannavstøtende nubuckskinn-forsterkning på 

skuldre og albuer 

• HI-ART-forsterkning på skuldre og albuer – 500 % 

mer slitesterk enn uten 

• Avtakbar Dryway+2.0-membran og -krage gjør 

jakken multifunksjonell i all slags vær 

• Temperaturregulerende Outlast®-fôr – holder 

temperaturen på riktig nivå 

• Lufteåpninger med glidelåser på ermene og brystet 

  



 
 

• Justerbar ermvidde med WindWire-justeringsteknologi – bedre passform over alt 

• Justerbar høyde og bredde i livet samt en lang glidelås for sammenføyning med bukser 

• Åpen bakside-konsept for ventilasjon  

• Kan suppleres med en ryggbeskytter 

• To tidløse fargealternativer: militærgrønn/svart og blå/svart 

• Størrelser (menn): mørkeblå/svart 46–66, militærgrønn/svart 48–62 

 
 
 

 
 
Mediekontakt: 
 
For mer informasjon, bilder med høy oppløsning eller intervjuer, ta kontakt med: 
 
Cato Moen, Country Manager Norway        
+47 90 69 35 07 
cato.moen@duell.eu 
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