
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Høyeste kvalitet med funksjonalitet for hverdagen 
 
Lindstrands nye kolleksjon for 2022 kommer i høyeste kvalitet og med det siste innen 
sikkerhetsteknologi, sammen med et moderne og sportslig preg. Den allsidige kolleksjonen er utviklet for 
selv de mest utfordrende forholdene og viser nok engang at Lindstrands har tatt føringen på markedet 
for motorsykkelklær. De stiligste klærne i kolleksjonen er de myke jakkene i pilotstil, FRISEN og FRYKEN, 
samt de myke FORSHULT-buksene. Disse funksjonelle og stilige klærne dekker behovene til moderne 
motorsyklister og egner seg alle perfekt for kjøring samt hverdagsbruk når du stiger av sykkelen. 
 
FRISEN-jakken for menn og FRYKEN-jakken for kvinner er det perfekte valget for alle motebevisste 
motorsyklister som verdsetter stil, kvalitet og tekniske egenskaper. Disse elegante jakkene i gatestil er 
vannavstøtende og har HI-ART®-forsterkninger på skuldrene og albuene. HI-ART® er et ekstremt 
motstandsdyktig stoff som er utviklet av Lindstrands. Det er plassert i de spesielt sårbare områdene og øker 
beskyttelsen mot skliskader: HI ART® gjør tekstiler med HI-ART mer enn 500 % sterkere enn tekstil på egen 
hånd, og skinn ikke mindre enn 200 % sterkere. Som en egenutviklet teknologi, brukes HI ART® kun av 
Lindstrands og dets søstermerke, Halvarssons. Begge produkter er CE-sertifiserte og har nådd opp til A-
klassen i henhold til EU-standarden EN 17092 for beskyttende klær for motorsyklister. Produktene omfatter 
våre nivå 1-sertifiserte beskyttere, som kan justeres trinnløst slik at de passer perfekt for alle. Disse kan 
også supplementæres med ryggbeskyttelse. Begge jakker har åpen rygg for økt ventilasjon og en lang 
glidelås for sammenføyning med buksene.  
 
De nye myke FORSHULT-buksene for menn passer perfekt til FRISEN-jakken. De nye vannavstøtende 
FORSHULT-buksene kombinerer førsteklasses kvalitet med flott funksjonalitet for bruk i hverdagen. 
Moderne design og tidløs svart farge er enkelt å kombinere med nesten enhver jakke. Buksene har HI ART®-
forsterkninger ved hoften og knærne som gjør dem utrolig slitesterke. Buksene er CE-sertifiserte og har 
nådd opp til klasse A i henhold til EU-standarden EN 17092 for beskyttende klær for motorsyklister. 
Buksene innholder våre nivå 1-sertifiserte knebeskyttere, som kan justeres trinnløst slik at de passer 
perfekt for alle!  
 
 
Besøk lindstrandsmc.com for mer detaljert informasjon om produktene og butikkfinneren 
Du finner flere bilder i vår bildebank: lindstrandsmc.com/gallery 
 
 
Mediekontakter: 
Cato Moen, Country Manager Norway        
+47 90 69 35 07 
cato.moen@duell.eu 
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FRYKEN-jakke / FRISEN-jakke 
 
MYK TEKSTIL I HØYFAST PE 

• Vannavstøtende konstruksjon 

• HI-ART-forsterkning ved skuldre og albuer  

• CE-sertifisert, klasse A 

• CE-sertifisert beskyttelse, nivå 1, justerbar 

• Åpen rygg for god ventilasjon 

• Kan suppleres med ryggbeskyttelse 

• Lang glidelås for sammenføyning med bukser 

 
 
 
 
 
 
FORSHULT-bukser 
 
MYK TEKSTIL I HØYFAST PE 

• Vannavstøtende konstruksjon 

• HI-ART-forsterkning ved hofte og knær  

• CE-sertifisert, klasse A 

• CE-sertifisert knebeskyttere, nivå 1, justerbare 

• Lang glidelås for sammenføyning med jakke 

 
 
 
 
 
 
Lindstrands tilbyr et omfattende utvalg av motorsykkelklær og -tilbehør. Med sitt moderne og sporty preg, 
er designen fokusert på motorsyklister som ønsker å utfordre grensene uten å gå på kompromiss med 
sikkerhet og ytelse. Lindstrands, som ble etablert i 1891 i Malung, Sverige, begynte å lage støvler for 
motorsyklister så langt tilbake som på 1950-tallet. I årenes løp har Lindstrands utviklet seg til et robust 
varemerke, med en kolleksjon som representerer det siste innen teknologi, innovative tekstiler av høy 
kvalitet, kombinert med et stilig, urbant preg. Som de sier, “Hvis det fungerer i Skandinavia...”. Besøk 
lindstrandsmc.com for mer detaljert informasjon om produktene og butikkfinneren 
 
 
 

 


