
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lindstrands nye kollektion 2022 tager sikkerheden til et nyt niveau  
 
 
Lindstrands udvikler højkvalitets beskyttelsestøj til motorcyklister, med moderne detaljer og et sporty 
look. Designet er fokuseret på motorcyklister, der vil flytte grænserne uden at gå på kompromis med 
sikkerhed og ydeevne. Lindstrands moderne tøjteknologi sikrer et højt niveau af komfort og beskyttelse 
for motorcyklisten. Den nye kollektion tager sikkerheden til det næste niveau med innovative nye 
funktioner. Gennem årene har Lindstrands opnået en markant position på markedet for motorcykeltøj, 
og den nye 2022 kollektion imødeses med spænding.  
 
Udvalget af kategorierne i Lindstrands All Weather Technology-kollektion kunne næppe være mere 
omfattende: Lindstrands har kategorier til de mest krævende motorcyklister i kategorien "Adventure", til 
pendlere og daglige pendlere i kategorien "Street" samt stilfulde designs i kategorien "Urban".   Lindstrands 
har en plads i næsten alle motorcykelkategorier. Lindstrands stærke position på det skandinaviske 
tøjmarked blev opnået på grund af de nyeste teknologiske løsninger: såsom det proprietære HI-ART®-
materiale, der øger slidstyrken betydeligt samt den højeffektive, åndbare membran DRYWAY + 2.0.  
 
Sikkerhed gennem komfort har altid været den vigtigste del af udviklingen af Lindstrands motorcykeltøj 
gennem hele mærkets historie. Jo mere behageligt tøjet føles, jo bedre kan motorcyklisten fokusere på det 
væsentlige - kørslen! Den nye kollektion for 2022 vil tage sikkerheden til det højeste niveau ved at 
præsentere nye funktioner såsom Klar til airbag, Klar til brystbeskytter og et udvalg af endnu mere 
behagelige niveau 2-beskyttere.  
 
Klar til airbag-løsning  
Jakker med Klar til airbag-løsningen er designet så de 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 en ulykke. 
 
Klar til brystbeskytter 
Jakker, der er klar til brystbeskyttere, er udstyret med de unikke beskytterlommer til Lindstrands endelte 
FURUDAL brystbeskytter. Systemet er meget hurtigt, nemt og behageligt at bruge. Endnu en smart 
sikkerhedsfunktion fra mærket.  
 
Endnu mere behagelige level 2-beskyttere 
Beskytterne i den nye kollektion er fremstillet af et lettere materiale, de er tyndere end tidligere, og de har 
lufthuller for bedre komfort. Beskytterne er kompatible med alle Lindstrands MC-produkter og har en 
adaptiv justering takket være en unik lukkemekanisme. De opfylder også den højeste level 2-standard og er 
blevet testet under både varme og kolde forhold.  
 
 
 
 
 
 



 

 

“Sikkerhedstøj skal passe komfortabelt, så motorcyklisten kan fokusere alle deres sanser på det, der 
gælder: vejen foran dem og trafikken. Dette beskytter ikke kun rytteren mod ulykker, men hjælper dem 
også til at nyde turen. Vi ved også, at vores kunder stoler på deres tøj under ekstreme forhold. Støv, grus, 
snavs og fugt er de typiske forhold for Lindstrands produkter, og derfor vælger vi robuste og 
rengøringsvenlige materialer," forklarer Peter Storgård, der er designchef i Duell Bike Center Group og den 
ansvarlige for udviklingen af virksomhedens tøjmærker Lindstrands og Halvarssons. 
 
Som en vigtig del af udviklingsprocessen, skal alle Lindstrands beklædningsgenstande og beskyttere bestå 
komplekse testscenarier i henhold til EU-forordningen for beskyttelsestøj. Under certificeringen testes 
slidstyrke, stødabsorption, rivstyrke og sømmenes styrke. Afhængigt af kvaliteten og resultaterne af den 
testede beklædningsgenstand varierer certifikaterne, afhængigt af deres formål og/eller sikkerhedsniveau. 
Mærkerne omfatter AAA, AA, A, B og C. Det siger sig selv, at Lindstrands mål er at ikke kun opfylde EU-
lovgivningens minimumskrav, men at sikre maksimal sikkerhed for brugeren. Derudover opfylder næsten 
alle Lindstrands jakker og bukser AA-klassen i henhold til EU-standarden EN 17092 for beskyttelsestøj til 
motorcyklister. 
 
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 
+45 (0) 42 79 78 01 
claus.behn@duell.eu 
 
 
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 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 
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