
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lindstrands præsenterer All Weather-motorcykeltøj med den nyeste 
sikkerhedsteknologi 
 
Gennem årene har Lindstrands opnået en markant position på markedet for motorcykeltøj ved at 
præsentere kvalitetstøj, der er designet til selv de mest krævende forhold. Den nye kollektion for 2022 
omfatter All Weather Technology MYRVIK-jakken og MYRTORP-bukserne MYRVIK, der er topmodellerne 
i Lindstrands produktsortiment. Ud over flere uovertrufne funktioner har man i produktudviklingen lagt 
særlig vægt på sikkerheden. 
 
MYRVIK-jakken og MYRTORP-bukserne med All Weather Technology er både vand- og vindtætte og er 
designet til at kunne bruges selv under de mest krævende forhold. For at sikre optimal beskyttelse bruger 
Lindstrands kun membraner af højeste kvalitet. Den nye multifunktionelle MC-jakke og bukser i adventure-
stil har begge en aftagelig DRYWAY + 2.0-membran. DRYWAY + 2.0 er ekstremt effektiv: det har en 
vandtæthed på 10.000 mm og en åndbarhed på 30.000 g/m2/24t. De har også SuperFabric®-forstærkning 
på skuldre, albuer og knæ. Begge produkter er CE-certificeret og har opnået AA-klasse i henhold til EU-
standarden EN 17092 for beskyttelsestøj til motorcyklister. 
 
MYRVIK-jakken har desuden både Klar til airbag-løsning og et Klar til brystbeskytter-system. Klar til airbag-
løsningen er designet, så den kan kombineres med ethvert "selvstændigt" airbagsystem. Særlige dele af 
jakken er udviklet og fremstillet således, at jakken udvider sig sammen med airbaggen i tilfælde af et uheld. 
Jakker, der er klar til brystbeskyttere, er udstyret med unikke beskytterlommer til Lindstrands endelte 
FURUDAL brystbeskytter. Systemet er meget hurtigt, nemt og behageligt at bruge. Brystbeskytteren sættes 
ind i beskyttelsesærmet, og den anden ende sættes i den indvendige lomme på den modsatte side. 
Lommeærmet holder beskytteren fast på det rigtige sted.  
 
MYRTORP-bukserne har også HI-ART® i sædeområdet og læderlapper på indersiden af knæet. 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. 
 
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 
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Claus Behn, Sales Manager Denmark 
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MYRVIK jakke  
 
600D HI-TENACITY PE-VÆVNING 
• Aftagelig Dryway + 2.0 funktionsmembran 
• DWR-behandlet tekstil (Durable Water Repellent) 
• SuperFabric® forstærkning på skuldre og albuer 
• CE-certificeret, klasse AA 
Strækpaneler / CE-certificeret beskyttelse, niveau 2, justerbar 
/ 
Aftagelig termoforet vest / store ventilationsåbninger 
foran og åben ryg for øget ventilation / Kan  
suppleres med ryg- og brystbeskyttelse / Klar til Airbag 
- forberedt med udvidelsespaneler / Aftagelig krave / Lang 
forbindelseslynlås til bukser 
CE / AA 

 
  
 

 
 
 
MYRTORP bukser 

 
600D HI-TENACITY PE-VÆVNING 
• Aftagelig Dryway + 2.0 funktionsmembran 
• DWR-behandlet tekstil (Durable Water Repellent) 
• SuperFabric® forstærkning på knæene 
- HI-ART i sædeområdet og læderlapper på indersiden af knæet 
• CE-certificeret, klasse AA 
Strækpaneler / CE-certificeret beskyttelse, niveau 2, justerbar / 
Aftageligt termofor / Ventilationsåbninger ved lårene og 
lår og nederste del af ryggen / Strækpanel i skridtet og på bagsiden af 
benene / 
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 ryttere, 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 motorcykelryttere 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 
 

 


