
 
 

 
 
 
 
Halvarssons præsenterer nye beklædningsgenstande til deres 2022-kollektion. 
 

• Det svenske kvalitetsmærke tilbyder højkvalitets motorcykeltøj af læder og tekstil 

• En arv på over 75 år kombineret med den nyeste teknologi 

• Sikkerhed gennem komfort i henhold til de højeste standarder 

 

Halvarssons, et traditionsrigt mærke af høj kvalitet fra Sverige, præsenterer sin nyeste tøjkollektion til 
motorcyklister. Den nye kollektion er den største mærkeudvidelse i mange år, med et komplet udvalg 
af førsteklasses nye jakker og bukser og i den klassiske læderkategori, men også nyskabelser inden for 
funktionelt undertøj, beskyttere og handsker. Halvarssons blev grundlagt i 1946 i Malung, midtpunktet 
for skandinavisk motorcykeltøj, og dækker hele spektret fra touring- og adventure-motorcyklister til 
Café-racere og bypendlere. Tøjet er kendt for sin skandinaviske kvalitet, det er testet under alle 
vejrforhold og det fungerer både i sommervarmen og i de koldeste vintre. Efter at varemærket blev 
overtaget i 2019, er den nye 2022-kollektion den første serie, der er helt designet af eksperterne fra 
Duell, den største skandinaviske distributør af eftermarkedsprodukter til motorcykler. Den nye 
Halvarssons-kollektion vil kunne fås fra marts og fremover. Halvarssons læderjakker kan fås fra 
udvalgte specialforhandlere til priser fra 2999 DKK, tekstiljakkerne sælges til priser fra 1719 DKK, både 
til kvinder og mænd.  
 
Peter Storgård, chef for design og produktstyring hos Duell, er stolt af resultaterne: "Det var en stor ære 
for mit team og mig at overtage et så traditionelt og succesfuldt mærke som Halvarssons, og tage 
ansvaret for at udvikle hele serien af motorcykeltøj til det næste niveau. Med dyb respekt for arven og 
DNA'et har vi omhyggeligt tilpasset og knyttet tøjet til de nyeste teknologiske innovationer. Som et 
resultat heraf oplever vi motorcykeltøj, der stadig opfattes som klassisk Halvarssons beklædning, men 
også tilbyder sikkerhed og komfort i overensstemmelse med de højeste internationale standarder. 
 
Både læder- og tekstilstofferne er fremstillet med Triple Stitch og tilbyder omfattende sikkerheds- og 
komfortelementer, hvilket har bragt mærket til tops inden for motorcykeltøj af høj kvalitet. Halvarssons 
ledende position på det skandinaviske tøjmarked vil især blive styrket på grund af brugen af de nyeste 
teknologiløsninger, såsom det proprietære HI-ART®-materiale, der øger slidstyrken betydeligt, eller den 
højeffektive og åndbare membran i DRYWAY + 2.0. Hele Halvarssons udvalg omfatter beskyttere, 
handsker, undertøj og tilbehør i individuelle størrelser. Udvalgte Halvarssons-jakker tilbydes som klare til 
airbag. 
 

Sikkerhed gennem komfort 
 

De højeste sikkerhedsstandarder, en komfortabel pasform og et elegant design udelukker ikke hinanden. 
Det har Halvarssons bevist i mange år med sine læder- og tekstilkollektioner, der følger mærkets slogan 
"Sikkerhed gennem komfort". “Sikkerhedstøj skal passe komfortabelt, så rytterne kan fokusere alle deres 
sanser på det, der gælder: vejen foran dem og trafikken. Dette beskytter ikke kun motorcyklisten mod 
ulykker, men hjælper dem også til at nyde meget mere af turen", forklarer Peter Storgård. 
 
Som en vigtig del af udviklingsprocessen, skal alle Halvarssons beklædningsgenstande og beskyttere bestå 
komplekse testscenarier i henhold til EU-forordningen for beskyttelsestøj. Under certificeringen testes 
slidstyrke, stødabsorption, rivstyrke og sømmenes styrke. Afhængigt af beklædningsgenstandenes formål 
opnår jakkerne de højeste certificeringer, fra AA til maksimalt AAA i henhold til EU-standarden EN 17092 
for beskyttelsestøj til motorcyklister. Det siger sig selv, at Halvarssons mål er at ikke kun opfylde EU-
lovgivningens minimumskrav, men at sikre maksimal sikkerhed for brugeren. 
 



 
 

 
Kvalitet, som du kan føle, og som beskytter 
 
Fra moderne og funktionelt designet tekstilbeklædning til de klassiske læderkollektioner og 
sikkerhedsfunktioner har alle beklædningsgenstande en lang række andre kvalitetsegenskaber, der sikrer 
den højeste komfort. Fra ydermaterialet til inderforet anvendes der op til seks lag af forskellige 
materialer, der passer perfekt sammen. Ydermaterialet, uanset om det er læder eller tekstil, er f.eks. syet 
tredobbelt på de sårbare områder som skuldre, albuer, hofter og knæ.  
 
Under yderlaget er der et unikt og ekstremt slidstærkt stof, der er udviklet af Halvarssons: HI ART®. Det er 
placeret på særligt udsatte områder og giver bedre slidbeskyttelse: HI ART gør læder 200 % stærkere og 
tekstiler er mindst 500 % stærkere. HI ART® er en proprietær teknologi, der udelukkende anvendes af 
Halvarssons og deres søstermærke Lindstrands. 
 
Det tredje lag er de indbyggede beskyttere. De er tilpasset til kroppens størrelse og har desuden indsyet 
velcro for at holde beskyttelsen på plads og for at lette justeringen. 
 
Helårskollektionen er vind- og vandtæt. For at sikre optimal beskyttelse, bruger Halvarssons kun 
membraner af højeste kvalitet fra producenten af varemærkerne DRYWAY, DRYWAY + og DRYWAY + 2.0. 
Materialet tillader, at fugtdamp kan undslippe indefra, mens vind og regn holdes ude. DRYWAY + 2.0 er 
ekstremt effektiv: det har en vandtæthed på 10.000 mm og en åndbarhed på 30.000 g/m2/24t. Disse 
avancerede værdier er i den absolutte topklasse af tilsvarende beskyttelsestøj, der i øjeblikket findes på 
markedet. 
 
For at øge komforten yderligere er der på mange produkter et ekstra lag "Air Mesh"-stof under DRYWAY-
membranen. Endelig er der den indvendige foring, der ligger tættest på rytterens krop: Halvarssons 
bruger indsyede eller udtagelige inderforinger af netstof, afhængigt af model og design. Ofte anvendes 
der også kvalitetsstoffer fra OUTLAST®, der optimerer den fremragende ventilation og varmeudveksling. 
Vinterkollektionen har også en varm og vatteret foring.  
 
Det må ikke glemmes, at bæredygtighed og dyrenes velfærd er vigtige for Halvarssons, når der vælges 
materialer. "Vores behandlede gedeskind og koskind er 100 procent biprodukter fra kødforarbejdning", 
siger Peter Storgard . 
 
Beskyttere, handsker og undertøj 
 
For at matche kollektionen tilbyder Halvarssons beskyttere til ryggen, skuldre, bryst, hofte, albuer og knæ 
i forskellige størrelser. Programmet fuldendes af handsker, undertøj og omfattende tilbehør. 
 
Halvarssons kan nu købes hos udvalgte forhandlere. For yderligere detaljerede oplysninger om 
produkterne og en liste over butikker kan du besøge www.halvarssonsmc.com. 
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