Lindstrands lanserer allværs-motorsykkelklær med den siste teknologien
I årenes løp har Lindstrands oppnådd en betydelig posisjon på markedet for motorsykkelklær ved å
presentere kvalitetsklær utviklet for selv de mest utfordrende forholdene. Den nye kolleksjonen for 2022
omfatter allværsteknologi-jakken MYRVIK og buksen MYRTORP, som er posisjonert helt på toppen av
Lindstrands’ produktutvalg. I tillegg til flere uslåelige egenskaper, har produktutviklingsteamet gitt
spesiell oppmerksomhet på sikkerhet.
Allværsteknologi-jakken MYRVIK og -buksen MYRTORP er begge vann- og vindtette og blitt utviklet for bruk
selv under de mest krevende forhold. For å sørge for optimal beskyttelse, bruker Lindstrands kun
membraner av høyeste kvalitet. Den nye multifunksjonelle kjørejakken og buksen i Adventure stil har begge
en uttakbar, funksjonell DRYWAY + 2.0-membran. DRYWAY + 2.0 virker effektivt: den har en
vanntetthetsverdi på 10 000 mm og en pusteevneverdi på 30 000 g/m2/24 t. Dessuten har de
SuperFabric®-forsterkninger på skuldrene, albuene og knærne. Begge produkter er CE-sertifiserte og har
nådd opp til AA-klassen i henhold til EU-standarden EN 17092 for beskyttende klær for motorsyklister.
I tillegg er MYRVIK-jakken utstyrt med en løsning som gjør den Airbagklar og et system som gjør den klar
for en brystbeskytter. Løsningen som gjør den klar for kollisjonspute, er blitt utviklet for å brukes i
kombinasjon med ethvert “frittstående” kollisjonsputesystem. Spesifikke deler av jakken er blitt utvidet og
produsert slik at jakken utvider seg sammen med kollisjonsputen hvis det oppstår en ulykke. Jakker som er
klare for brystbeskytter er utstyrt med unike beskytterlommeposer for Lindstrands udelte brystbeskytter.
Den er meget rask, enkel og komfortabel å bruke. Den ene enden av brystbeskytteren settes inn i
beskytterposen og den andre enden inn i innerlommen på motsatt side. Lommeposen holder den forsvarlig
på plass på riktig sted.
MYRTORP-bukser har også HI-ART® i seteområdet og skinnlapper på innsiden av knærne. HI-ART® er et
ekstremt motstandsdyktig stoff som er utviklet av Lindstrands. Det er plassert i de spesielt sårbare
områdene og øker beskyttelsen mot skrubbsår: 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.
Besøk lindstrandsmc.com for mer detaljert informasjon om produktene og butikkfinneren
Du finner flere bilder i vår bildebank: lindstrandsmc.com/gallery
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MYRVIK-jakke
600D HØYFAST PE-VEV
• Uttakbar Dryway + 2.0-funksjonsmembran
• Behandlet med varig vannavstøtende middel, DWR (Durable
Water Repellent)
• SuperFabric®-forsterkning på skuldre og albuer
• CE-sertifisert, klasse AA
Stretchpaneler / CE-sertifisert beskyttelse, nivå 2, justerbar /
Uttakbar termofôr-vest / Store ventilasjonsåpninger
foran og åpen bakside for økt ventilasjon / Kan
suppleres med beskyttelse for rygg og bryst / Kollisjonsputeklar
– klargjort med ekspanderende paneler / Avtakbar krage / Lang
glidelås for sammenføyning med bukser
CE / AA

MYRTORP-bukser
600D HØYFAST PE-VEV
• Uttakbar Dryway + 2.0-funksjonsmembran
• Behandlet med varig vannavstøtende middel, DWR (Durable Water
Repellent)
• SuperFabric®-forsterkning på knærne
• HI-ART i seteområdet og skinnlapper på innsiden av knærne
• CE-sertifisert, klasse AA
Strekkpaneler / CE-sertifisert beskyttelse, nivå 2, justerbar /
Uttakbart termofôr / Ventilasjonsåpninger på låret
/Stretchpaneler i skrittet og på baksiden av leggene /
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

