Højeste kvalitet med perfekt funktionalitet i hverdagen
Lindstrands nye kollektion for 2022 tilbyder den højeste kvalitet og den nyeste sikkerhedsteknologi
kombineret med et moderne sporty look. Den alsidige nye kollektion er udviklet til selv de mest
krævende forhold og viser endnu en gang, at Lindstrands har taget føringen på markedet for
motorcykeltøj. De mest moderigtige beklædningsdele i kollektionen er softshell-jakkerne FRISEN og
FRYKEN i pilotstil samt softshell-cargobukserne FORSHALT. Disse praktiske og stilfulde beklædningsdele
opfylder kravene hos moderne motorcyklister og er alle perfekt egnet til kørsel samt til hverdagsbrug,
når du står af motorcyklen.
FRISEN jakken til mænd og FRYKEN jakken til kvinder er det perfekte valg for alle modebevidste
motorcyklister, der påskønner stil, kvalitet og tekniske egenskaber. Disse elegante street style-jakker er
vandafvisende og har HI-ART®-forstærkning ved skuldre og albuer. HI-ART® er et ekstremt
modstandsdygtigt stof, der er udviklet af Lindstrands. Det er placeret på særligt udsatte områder og giver
bedre slidbeskyttelse: HI ART® giver tekstiler en styrke på over 500 % i forhold til kun tekstil, og læder bliver
mindst 200 % stærkere end kun tekstil. HI ART® er en proprietær teknologi, der udelukkende anvendes af
Lindstrands og deres søstermærke Halvarssons. Begge produkter er CE-certificeret og har opnået AA-klasse
i henhold til EU-standarden EN 17092 for beskyttelsestøj til motorcyklister. Produkterne omfatter vores
certificerede level 1-beskyttere med trinløs justerbarhed, så de passer perfekt til alle. Disse kan også
suppleres med rygbeskyttelse. Begge jakker har en åben ryg for øget ventilation og lang forbindelseslynlås
til bukserne.
De nye FORSHALT softshell cargobukser til mænd passer perfekt til FRISEN jakken. De nye vandafvisende
FORSHALT-bukser kombinerer førsteklasses kvalitet med fantastisk funktionalitet i hverdagen. Det moderne
design og den tidløse sorte farve kan nemt kombineres med næsten alle jakker. Både bukserne og jakkerne
har HI ART®-forstærkning ved hofter og knæ, der gør dem ekstremt holdbare. Bukserne er CE-certificeret
og har opnået A-klasse i henhold til EU-standarden EN 17092 for beskyttelsestøj til motorcyklister.
Bukserne har vores certificerede level 1 knæbeskyttere med trinløs justering, så de passer perfekt til alle.

For yderligere detaljerede oplysninger om produkterne og en liste over butikker kan du besøge
lindstrandsmc.com
For flere billeder kan du besøge vores billedgalleri: lindstrandsmc.com/gallery

Pressekontakter:
Claus Behn, Sales Manager Denmark
+45 (0) 42 79 78 01
claus.behn@duell.eu

FRYKEN jakke / FRISEN jakke
HI-TENACITY PE SOFTSHELL
• Vandafvisende design
• HI-ART forstærkninger ved skuldre og albuer
• CE-certificeret, klasse A
• CE-certificeret beskyttelse, level 1, justerbar
• Åben ryg for fremragende ventilation
• Kan suppleres med rygbeskyttelse
• Lang forbindelseslynlås til bukser

FORSHULT bukser
HI-TENACITY PE SOFTSHELL
• Vandafvisende design
• HI-ART forstærkning ved hofte og knæ
• CE-certificeret, klasse A
• CE-certificerede knæbeskyttere, level 1, justerbare
• Lang forbindelseslynlås til jakke

Lindstrands tilbyder et omfattende udvalg af motorcykeltøj og tilbehør. Designet har moderne detaljer og
et sporty look, og det er fokuseret på motorcyklister, der vil flytte grænserne uden at gå på kompromis med
sikkerhed og ydeevne. Lindstrands blev grundlagt i 1891 i Malung i Sverige og begyndte at fremstille
motorcykelstøvler til motorcyklister allerede i 1950'erne. Gennem årene har Lindstrands udviklet sig til et
stærkt varemærke, og kollektionen repræsenterer den nyeste teknologi, innovative tekstiler af høj kvalitet
kombineret med et stilfuldt, urbant look. Som de siger: "Hvis det virker i Skandinavien...".
For yderligere detaljerede oplysninger om produkterne og en liste over butikker, kan du besøge
lindstrandsmc.com

