
Ferieklar?

Gå sommerens 

friluftsoplevelser 

i møde med det 

rigtige udstyr!

NU KUN: 

   399,-

NU KUN: 

   399,-

NU KUN: 

   299,-
NU KUN: 

   699,-

NU KUN: 

   199,-

NU KUN: 

   749,-
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Atmos AG 65/ Aura AG 65 
Innovativ rygsæk med et bæresystem, der inklu-
derer ventilation i både skulderstroppe, hofte-
bælte og ryg. Designet til vandreture hvor der er 
højt til himlen, og til dig der gerne vil svede lidt 
mindre, når temperaturen stiger. #33867/33869

Blå Band 
Turmad 
Svenske Blå Band laver gode, 
smagfulde frysetørrede retter, der er 
hurtige og lette at tilberede. Tilsæt 
kogende vand, rør godt rundt, vent 
ca. 10 minutter, og så er der serveret!  
#35496-35499

 
Engangs-kaffebrygger  
Drop pulverkaffen og nyd en rigtig, 
friskbrygget gourmetkaffe - hvor som 
helst. Growers Cup er en engangs-
kaffebrygger med et unikt filtersy-
stem i posen. #33150

 
Travel Hammock Plus 
Komplet rejse-hængekøje med god 
vægt og pris. #35310

DD  
Frontline Hammock 
Slidstærk luksushængekøje med  
dobbelt indgang, hævet myggenet  
og en meget fornuftig vægt. #30687

 
Classic One Hand Mug 
Termokop med enhåndsbetjening 
og en fremragende isoleringsevne. 
Holder kaffe, te eller vand varmt i 
lang tid, og lader dig drikke uden at 
du behøver at skrue låget af. #34068

 
Classic  
Vacuum Bottle 
Meget kraftig termoflaske på 
0,75 L med isoleret kop og et 
nærmest ikonisk design.  
Holder drikkevarer varme i  
op til 20 timer. #35269

 
Trail Lite Regular 
Selvoppusteligt liggeunderlag med 
god isoleringsevne og slidstærke 
materialer. #351112299,-

69,-
12,-

249,-369,-
599,- 499,-

 
25-3 Ultra Light 
Stormkøkken 
Intet er så driftssik-
kert og stabilt som et 
Trangia Stormkøkken. 
Vindskærme, to 
gryder, kombineret 
pande/låg, håndtag og 
spritbrænder - tilsæt 
kun sprit og ild, og du er i gang!  
#20777

 
Women’s Zeta LT Jacket 
Gore-Tex jakke designet til van-
dring eller trekking, i områder hvor 
heldagsregn ikke skal være være en 
forhindring. #34210

549,-

3299,-

 
Wide Mouth Bottle 1L 
Den bedste og mest alsidige drik-
kedunk der findes, simpelthen! Fås i 
mange forskellige farver! #22772

99,-

 
 

Block Stripe Light Crew
Vandrestrømpe i blød, varm og 
lugthæmmende merinould. Tilbuddet 
gælder den viste farve. Str. 38-45. 
#33337 Førpris:  159,- 

NU KUN: 

   99,-

 
Women’s Stina Jacket & 
Men’s Sten Jacket 
Komfortabel og praktisk jakke i 
G-1000 Lite med G-1000 Original- 
forstærkninger på skuldrene for øget 
slidstyrke. #30454/30462

 
Hiking Tech Light Crew 
Point6’ bedstsælgende vandrestrøm-
pe. 61 % merinould.  Str 35-47. #25105

 
Keb Trousers 
Tekniske og avancerede vandrebuk-
ser med optimeret pasform og nøje 
gennemarbejdede detaljer. Dame- & 
herremodel. #30457/30463

1599,-

159,-

1699,-

1699,-

 
 

Standard Mouth (621ml)
Isoleret termoflaske i rustfrit stål, 
der holder drikkevarer kolde i op 
til 24 timer eller varme i op til 6 
timer. Farve: Kiwi. 
#35280 Førpris:  299,- 

NU KUN: 

   199,-

 
Revolution GTX 
En vaskeægte all-round vandre- 
støvle, der kan klare det meste. Perfekt balance mellem 
letvægt og slidstyrke. Dame- og herremodel. #32214/32216

 
Karl & Karla  
Zip-Off Trousers 
Praktiske bukser med flere lommer - 
perfekt til outdoorentusiasten. Zip-off 
benene gør dem anvendelige under 
mange forskellige forhold. Dame- og 
herremodel. #20779/23069

 
Men’s Anatomica Boxers 
Tætsiddende boxershorts i blød, læk-
ker merinould. #34917

1199,-

329,-

Herre

Herre

Atmos

Aura

Herre

Dame

Dame

Dame

549,-

 
Men’s Ruaha Shorts 
Shorts med masser af lommer; perfekt 
til lange vandreture i varmen. #25218

799,-529,- 
Men’s Anatomica S/S Crewe 
Tynd og hurtigtørrende undertrøje 
i 83 % merinould med rund hals. 
#34918

Model: Johan Dalmeijer, Friluftsland København 
Johan er 38 år og arbejder i Friluftsland og er både instruktør 
og træner i klatring. Når Johan ikke arbejder, klatrer eller er 
træner, står den på planlægning af nye eventyr. Vandreture 
og klatreture forskellige steder i Europa har fokus, dog med 
forkærlighed for turene til Norge og Sverige. Denne sommer 
går turen til traditionel klatring i Sverige og vandring på 
Bornholm. Johan elsker aftensmaden i selskab med andre 
efter en dag fyldt med strabadser. 
 
Produkter på billedet:  
Telt: MSR Elixir 2 (1999,-). Køkken: Trangia 25-3 (549,-).  
Mad: Blå Band (69,-). Kaffe: Growers Cup (12,-).  
Flaske: Hydro Flask 621ml (299,-). Spork: Light My Fire (19,-).  
Jakke: Fjällräven Sten Jacket (1599,-). Bukser: Fjällräven Keb 
Trousers (1699,-). Støvler: Scarpa Revolution GTX (1699,-). 
Hue: Hjemmestrikket af Bedste...
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Spot S14
Alsidig pandelampe med 130 lumen. 
Tilbuddet gælder kun sort. 
#32322  Førpris:  339,- 

 
Exped SynMat 7 M 
Behageligt og slidstærkt oppusteligt 
liggeunderlag til helårsbrug og med 
integreret pumpe. En komfortabel 
allrounder til alle dem, der ikke vil 
gå på kompromis med nattesøvnen. 
R-værdi: 4,9!#28866

 
PhD Outdoor Light Crew 
En blød og lækker sok, der gør det 
lige så godt på vandrestier verden 
over som på en kold vinterdag her-
hjemme. #24401/26812

 
Men’s Revolution Plus GTX 
Kraftig og forbløffende komfortabel 
vandrestøvle til de lange ture og det 
tunge læs. #32213

 
Men’s Zen Pro Mid GTX 
Kraftig sko eller let støvle med vand-
tæt/åndbar GORE-TEX-membran, til 
alskens lettere brug i det fri. #35209

 
Neoair Xtherm Regular 
Uhørt let firesæsoners liggeunderlag 
med uovertruffen komfort!  
R-værdi: 5,7 Vægt: 430 g. #33737

 
Forestia  
Self Heating 
Lav varm mad uden ild. 
Flere forskellige retter. Se 
dem alle i webshoppen.  
#35396-35399

 
 

Ridgehiker Cork PL Comp 
God og fornuftig vandrestav med det 
letbetjente Power Lock-system og 
korkhåndtag. Obs. Pris pr. stk! #35095

 
Helium Regular 
Let og varm 3-sæsoners dunsovepose 
med fyld af imprægneret dun af  
meget høj kvalitet. Komforttemp: 
Kvinder -5,2°C, Mænd -12°C.  
Vægt: 935 g. #35239

 
Baltoro 75 
Gedigen vandrerygsæk til de læn-
gere, tungere ture ud i bjergene, hvor 
du skal have sovegrej og mad med til 
mange dage. #33831

 
Women’s Deva 60 
Vandrerygsæk, hvor der er taget 
hensyn til den kvindelige anatomi i 
f.eks. skulderstropper, ryglængde og 
hoftebælte. #33832

 
Lady III GTX 
Utrolig komfortabel kvindevandre-
støvle, med GORE-TEX membran. 
#35102

Herre

999,- 
WindBurner 1L  
Stove System 
Letvægtsbrænder med en ny-
skabende vindafskærmning, 
der giver både lav kogetid og 
lavt gasforbrug. #35115

 
WindBurner Skillet 
Smart pande med var-
meveksler og foldbart 
håndtag. MSR WindBurner 
Skillet er kompatibel med 
din WindBurner brænder.  
#35118

559,-
 
 
Wild Jerky 40g 
Tørret kød fra vildt og okse. 
Lavt fedtindhold samt højt 
proteinindhold gør det til et 
naturligt valg for sports- og 
outdoorfolket.  #35404-35407

fra 39,- Forestia  
Turmad 
Lækker, velsmagende tur-
mad. Forestias retter er ikke 
frysetørrede, men vakuum-
pakkede færdigretter, der 
blot skal varmes op og  
serveres. #35392-35395

79,-

NU KUN: 

   239,-

Produkter på billedet.
Jakke stort billede: Arc´ teryx Psiphon FL Jacket (1699,-). 

Model: Søren Grube Pedersen, Friluftsland København 
Søren arbejder i Friluftsland København og studerer geologi på Københavns  
Universitet. Når han ikke har travlt på studiet eller vejleder kunder i butikken, er han 
en ivrig klatrer. Sørens klatreinteresse blev vakt på et højskoleophold på Lofoten i 
Nordnorge, og siden har hans friluftsliv været domineret af  bouldering, sports-
klatring, traditionel klatring, isklatring og alpinklatring. Udover klatringen bliver  
det også til et par ture på telemarkskiene, enten på fjeldet i Norge eller i Alperne.

Dame

Dame

 
Oasis  
L/S Crew BF200 
Tynd uldtrøje uden gene-
rende syninger, perfekt som 
inderste lag på vandreturen. 
Dame- og herremodel. 
#31204/31216

 
Men’s Alpha SV Jacket 
Skaljakkernes svar på en kampvogn, den ultimative 
skaljakke! Den nye GORE-TEX Pro membran bibeholder 
samme meget høje slidstyrke og vandtæthed, men giver 
samtidig en markant bedre åndbarhed end tidligere 
modeller. #31029

 
Men’s  
Cerium LT Hoody 
Dunjakke i sværvægtsklas-
sen. Superlav vægt, god isole-
ringsevne og modstand mod 
turlivets strabadser. #31047

 
Psiphon FL Hoody 
Let softshell-jakke designet 
til klatring og alpinisme.  
Dame- og herremodel. 
#34899/34898

 
Psiphon SL Pants 
Lette, smidige og slidstærke 
softshell-bukser. Dame- og 
herremodel. #33369/34900

 
Alpha AR Jacket 
Alpin GORE-TEX Pro jakke med forstærkninger på 
udsatte steder. Let, åndbar og med detaljer, der er 
skabt til klatring og alpinisme. Dame- og herremodel. 
#32594/33367

Herre

Herre

Herre

699,-
6299,-

2999,- 1699,- 1099,-4399,-

Herre

 
 

Men’s & Women’s 
Outright Hoodi
Meget blød, lækker og let  
fleece hættetrøje. Gælder kun  
de viste farver. #31666/34119  
Førpris:  1399,- 

NU KUN: 

   899,-

Dame

Dame

Dame

Herre

999,-

299,-

189,-1999,-1599,-

1599,-

89,-

3599,-
2399,-

2199,-

1899,-

 
VE 25 
Ikonisk 3-personers ekspeditionstelt. 
Eventyreres foretrukne valg på ekspe-
ditioner og bjergbestigninger. 4,6 kg. 
#35064

5999,-
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SHORTS, NEDERDELE OG TILBEHØR

Model: Kasper Johansen, Friluftsland København 
Kasper er 26 år, og arbejder deltid i Friluftsland København. Ved siden 
af får han tiden til at gå med studiet og banker så meget tid af i solen, 
som muligt, når den er fremme. Dette sker enten på mountainbike i 
skoven, ski i bjergene, eller bare en simpel vandretur. Når luften er 
frisk, er der bestemt et smil på læben!
 

Hat: Outdoor Research Papyrus Brim Sun Hat (299,-). Solbriller: Julbo Cortina 
(599,-). T-shirt: Arc´teryx Arc’ Word (249,-). Skjorte: Outdoor Research Astro-
man S/S (599,-). Shorts: The North Face Northerly Short (Nu kun 399,-). San-
daler: Teva Universal Slide (499,-). Duffel: Fjällräven Duffel No.4 Large (1499,-)

www.friluftsland.dk

T-SHIRTS, SKJORTER, TOPPE & KJOLER

SANDALER

TASKER OG RYGSÆKKE

 
 

Hurricane XLT
Klassisk vandresandal 
med kraftig sål. Dame- og 
herremodel. #30050/30051 
Førpris:  599,- 

 
 

Men’s  
Northerly Short
Pæne og tekniske frilufts-
shorts med fornuftige 
lommer og medfølgende 
elastisk bælte. 
#35042 Førpris:  549,- 

NU KUN: 

   399,-

NU KUN: 

   399,-

 
Men’s Cross Dyed CM shirt 
Fornuftig og flot skjorte i bomuld med 
kokosnød-knapper. #20712

Men’s Arc’Word S/S T-Shirt 
Tætsiddende T-shirt med flot Arcteryx 
logo på fronten. #33379

 
Women’s Tirra 
Med denne feminine sandal 
står du fast og sikkert i en-
hver udfordring, du kan finde 
på.  #23716

Radar Pocket Cap 
Hurtigttørende kasket hvor 
skyggen kan foldes, så 
kasketten fylder minimalt i 
oppakningen når den ikke 
er i brug. #31676

Men’s Astroman S/S Shirt 
Hurtigttørende skjort til aktive frilufts-
ture, hvor du ofte befinder dig mange 
timer i solen af gangen. #31668

Solbriller 
Franske Julbo laver fede 
sportssolbriller med 
toptekniske linser. Se 
vores udvalg af Julbo 
solbriller i butikken eller i 
webshoppen. 

 
Women’s Verra 
Pæn sportssandal til kvinde-
lige eventyrere. Polstrede 
nylonremme samt støddæmp-
ning i mellemsål. #33276

429,- 249,-

799,-
249,-

699,-

799,-
 

Totepack No 1 
Håndtaske, skuldertaske og rygsæk i 
et. #31176

899,-  
Rucksack No.21 Medium 
Retro rygsæk i slidstærke materialer, 
fyldt med små smarte detaljer. #31173

  
 

Load Warrior 20 
Kraftig og praktisk rulletaske med 
mange rum, solide materialer og god 
mulighed for kompression. #24957

 
Women’s  
Expedition Stretch L/S 
Rejseskjorte med fremragende ven-
tilation, UV-beskyttelse og strækbart 
materiale, der giver god bevægelses-
frihed. #33454

 
Women’s  
Discovery Roll Up Pant 
Lette og hurtigttørrende buk-
ser. De lange ben kan hurtigt 
rulles op. #35170

  
Women’s  
Expedition Stretch 3/4 Sleve 
Safari-skjorte med 3/4 ærmer, syet 
i moderne materialer, der giver 
en fremragende tørreevne og en 
komfort, der er noget ud over det 
sædvanlige. #35167

  
Mojave Desert Pucker S/S 
Klassisk skjorte syet i en behagelig 
modal/polyester blanding.  #35183

Women’s  
Discovery Skort 
En strækbar nederdel i mo-
derne snit med indershorts 
for ekstra komfort og 
diskretion. #33456

  
Terra Float Nova Lux 
Flot og utrolig behagelig 
luksus-damesandal til rejse- 
og hverdagsbrug. #34731

  
Duffel No.4 Large 
Syet i det kraftige og voksbehandlede 
G-1000 Heavy Duty for ekstra slid-
styrke og en stor åbning, der giver 
dig nem adgang til dit gear. #31175

1499,- 1799,-

599,-

649,-

499,-

429,-

489,-

469,-
799,-

1499,- 
Men’s  
Sambava MT Shorts 
Praktiske shorts med ekstra lom-
mer. Konstrueret af let og hurtigt-
tørrende MT materiale. #23071

 
Renegade Short 
Slidstærke short i solidt ny-
lon/bomuldskanvas-mate-
riale, der gør, at de sagtens 
kan bruges på vandreture, 
safari og lignende. #34901

fra 599,-

 
Women’s Siren Tank
På grund af merinouldens temperatur-
regulerende egenskaber virker 
denne komfortable tanktop kølende i 
varmt vejr. #34926

399,-

599,-

 
Terra Fi 4 
Sandalen til dine mest  
krævende udendørs- 
aktiviteter. Dame- & herre-
model. #31581/31598

999,- 
Women’s  
Discovery Skirt 
Den store fordel ved lige 
netop denne nederdel er, 
at den er hurtigtørrende 
og beskytter mod solens 
stråler - hvilket gør den til 
en rigtig god rejsemakker. 
#24096

499,-

  
Women’s  
High Coast Dress 
Let og kølig sommerkjole til afslap-
pet friluftsliv og lettere vandreture i 
varme klimaer. #33691

599,-

Stjæl stilen:

249,-599,-

299,-

599,-

1499,-

499,-

NU KUN: 

   399,-
Herre

Herre
Dame

Dame
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Model: Louise Harkjær Møller, Friluftsland Aalborg. 
Louise er 21 år og deltidsansat i Friluftsland Aalborg. I sin fritid er hun både KFUM-spejder og 
søspejder ved DDS. Louise er faktisk lidt vandskræk, men hun drømmer om en dag at have sin 
egen kajak. Om vinteren er Louise vild med at stå på snowboard i Alperne, mens sommeren 
gerne bruges på vandreture i Skandinavien. Det bedste, Louise ved, er at vågne i sin hængekøje 
en sommermorgen til duften af skov. 
 
Produkter på billedet: 
Telt: MSR Hubba Hubba NX (3399,-). Stol: Helinox Chair One (Nu kun 699,-). Bord: Helinox Table One 
(999,-). Termokop: Stanley Classic One-Hand Mug (249,-). Flaske: Hydro Flask 621 ml (299,-). Trøje: Kari 
Traa Maske Fleece (Nu kun 299,-).  Bukser: Fjällräven Keb Trousers (1699,-). Sko: Scarpa Mojito (999,-)

 
 

Cloudrest Pillow
Toplækker dunfyldt hovedpude. 
#21748  Førpris:  449,- 

 
 

Chair One RED
Letvægtsstol til vandring, motorcykel, 
kano, eller campingturen.  
#32022  Førpris:  899,- 

NU KUN: 

   299,-

 
Women’s Tikse L/S og Tee 
Blød og smidig trøje eller T-shirt i 
100 % merinould. Perfekt til intense 
aktiviteter og ulden er naturligt lugt-
hæmmende, hvilket er en fordel, hvis 
du f.eks. er på farten flere dage i træk.   
#34988/34989

 
Table One 
Letvægts-bord på lige over et halvt 
kilo. Er ren luksus, når der skal slås 
lejr. Perfekt til både at lave mad, spise 
og planlægge vandreruter på. #32024

449,-

999,-

249,-

249,-

549,-

3399,-
799,-

NU KUN: 

   699,-  
Klassic  
All-in-one Coffee Maker 
Bærbar alt-i-en kaffemaskine: 
Hældekop, kaffekværn, filter og kop - 
alt sammen pakket ned i ét rejsekrus. 
#34426

 
Hubba Hubba NX 
Meget let, men alligevel rummeligt og 
detaljerigt 2-personers telt. 1,54 kg. 
#33712

 
Strong S 
Fremragende gummistøvle der er 
lavet i stærkt naturgummi med en 
kraftigere gummisål, og derfor holder 
tæt i mange år. Str. 37-47. #33922

 
Kaiju 6 
Familietelt, der både kan bruges på 
camping- eller bilferien til Sydeuropa. 
Både kabine og apsis er i ståhøjde og 
den ekstra luft bidrager samtidig til 
et bedre indeklima, når hele familien 
skal sove. 8,69/7,5 kg. #33131

 
Classic Series 
Termoflasker/-krus af rustfrit stål  
med vakuum isolering for optimal 
isoleringsevne. #34424/34422/34425

499,-

 
Aleutian 35 Regular 
Sovepose til sommer-, forårs- og efter-
årsbrug. Komforttemperatur: Kvinder: 
8 °C, Mænd: 3 °C. Vægt: 1062 g. Fås 
også i en lang version. # 31907

899,- fra 249,-

 
 

Women’s Maske Fleece
Funktionel og sporty fleece til aktive 
kvinder. Tilbuddet gælder kun Navy. 
#34571 Førpris:  499,- 

NU KUN: 

   299,-

 
Daylite GTX 
Let, men velforstærket, rejse-, van-
dre- og hverdagsstøvle med vandtæt 
og åndbar GORE-TEX-membran.   
Dame- og herremodel. #35205/35206

1499,-

 
PreCip Jacket 
God og simpel regnjakke, som kan 
pakkes ned i egen lomme. Fås i 
dame- og herremodel. Flere farver. 
#32195/32199

899,-

 
PreCip Pants 
Regnbukser af god kvalitet. Fås i 
dame- og herremodel. #32200/32196

799,-

 
Men’s & Women’s  
Moraine GTX
Vandtæt og åndbar sko til vandreture, 
rejser og meget andet.  
#35501/35502 Førpris: 1299,- 

NU KUN: 

   899,-

Dame

Dame

Herre

Herre

699,- 
Men’s Bastion Long 
Et par fede shorts, som klarer både 
outdoorlivets udfordringer og ser 
smarte ud i byen. #26070

249,- 
Men’s  
Archaeopteryx S/S T-Shirt 
Flot t-shirt med unikt Arc’teryx logo i 
transparent gummi på fronten. #33377

3999,-

  
Men’s Mush II 
Den populære klip-klap med den 
superbløde sål. #24912

  
Women’s Olowahu 
Klip-klap med funktionelt og pænt 
stropsystem. #16661
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Herre

Dame

Dame
Dame

Dame

Dame

 
Stratos 24
Lille dagstursrygsæk, der 
holder din ryg tør og kølig. 
#35587 Førpris:  999,- 

NU KUN: 

   699,-

1199,-

  
Women’s Daloa MT 
Zip-Off Trousers 
De perfekte vandrebukser til 
sommervejr eller caminovan-
dring.  MT-materialet sikrer 
en høj åndbarhed og tørrer 
hurtigt. Benene kan lynes 
af, så du har et par shorts i 
stedet. #26120

  
Helium II Jacket 
Superlet skaljakke med et 
strømlinet design. Ideel jak-
ke til at have liggende parat i 
et hjørne af rygsækken eller 
tasken, til hvis regnen sætter 
ind. Dame- og herremodel. 
#35159/35164

1199,-

249,- 259,-
Helios Sun Hat 
En kundefavorit! Perfekt 
uanset om du skal på vandre-
tur eller sejltur, safari eller 
byferie. #26307

Sun Runner Cap 
Ventilationspaneler i siderne, 
fugttransporterende svedrem 
og aftagelig nakkebeskyt-
telse. Et must på enhver 
solbeskinnet rejse. #26310

 
Tech T Lite S/S
T-shirt lavet af tynd, let, 150 g/m2 merinould. Dette gør 
at Tech T Lite SS føles fantastisk, selv i det varmeste vejr; 
perfekt til rejser i sydlige lande. Dame- og herremodel. 
#31246/34217

Model: Camilla Daoust, The North Face Store Fields / Friluftsland Lyngby. 
Camilla er pt. studerende på DTU, men hun voksede op i lille skilandsby i det østlige 
Canada. Camilla står meget på ski, og har været i Chile, Japan, Østrig, Frankrig og 
Canada på jagt efter pudder. Om sommeren elsker hun at vandre og hun har de sidste 
to år været på vandretur i Canada, Patagonien, Chile, Colombia, Korsica og Alperne. 
Til sommer går turen gennem Rocky Mountains over til Vancouver for blandt andet at 
vandre og surfe på Vancouver Island -samt hilse på familien.  
 

Produkter på billedet:  
T-shirt: Icebreaker Aero SS (529,-). Shorts: The North Face Horizon Sunnyside (Nu kun 
249,-). Solbriller: Julbo Megeve (599,-) Rygsæk: Talon 33 (1099,-). Vandrestave: Komper-
dell Ridgehiker Cork PL Comp (299,- pr. stk). Støvler: Scarpa Mistral GTX (1249,-).

 
Talon 33 
En simpel, enkel, lækker og 
tætsiddende dagstursrygsæk 
- perfekt til adventurerace, 
Camino-vandring eller en 
frisk weekendtur. #31936

 
C3 Carbon  
Power Lock Compact 
Let 3-delt kulfiber/titanal 
vandrestav med skumhånd-
tag, Power Lock justering  
og tungstenspids.  
Obs: Pris pr. stk. #34791

549,-

1499,-

1099,-

399,-

 
Zen Pro 
En særdeles kraftig og klassisk, men 
også smidig og moderne friluftssko. 
Dame- og herremodel. #32486/32487

 
Silk Liner  
w/Strech Panel 
Den behagelige følelse af 
silke, blandet med elasticite-
ten fra polyester-panelerne, 
giver tilsammen en utrolig 
behagelig lagenpose. #31491

 
Aeros Premium 
Pillow Regular 
Puden har et lag fiberisolering 
mellem den oppustelige blære 
og det bløde ydermateriale 
for at give følelsen af en rigtig 
hovedpude. Kun 79 g.! #31994

 
Phoenix Mesh Lo 
Rejse- og vandresko med masser af 
støtte og slidstyrke kombineret med 
en luftig, ruskind-/gummiforstærket 
mesh-overdel. Dame- og herremodel. 
#35100/35104

 
Kailash GTX 
Mellemkraftig vandrestøvle i flot 
design til krævende dagsture, 
weekendture, trekkingturen i Nepal, 
Kilimajaro og meget andet. Dame- og 
herremodel. #33746/33747

 
Mistral GTX 
Let, men solid allround vandrestøvle 
til dagsture, spejdere, jordomrejsen 
eller til en smattet, dansk vinter.  
Dame- og herremodel. #33748/33749

 
Men’s  
Alpha FL Jacket 
Den letteste GORE-TEX Pro 
jakke Arc’teryx producerer. 
Alpha FL er minimalistisk, 
men går ikke på kompromis 
med hverken slidstyrke eller 
ydeevne. #32590

 
Bird Cap 
En klassisk kasket fra 
Arc’teryx. Perfekt til at holde 
solen på behørig afstand, når 
du er ude at give den gas. 
#26080

2999,-

1499,-

1099,-

1249,-

229,-

fra 449,-

NU KUN: 

   249,-

 
 

Women’s Horizon 
Sunnyside Shorts
Disse feminine trekking-
shorts kan tilpasses 
forholdene ved at justere 
benlængden. Gælder kun 
farven Dune Beige. #33601  
Førpris:  399,- 

 
 

Women’s  
Kari Fleece Full Zip
Fleecetrøje med et slankt design 
og lidt ekstra længde.  
#34987  Førpris:  449,- 

Foto: Henrik Lund

www.frilu
ftsland.dk

 
Aero S/S Crewe 
Let T-shirt, der kombinerer 
fordelene fra den naturlige 
merinould med slidstyr-
ken fra nylon for optimal 
komfort og holdbarhed. 
Dame- & herremodel. 
#31945/31947 529,-

20,- 
Rawbite Bars 50g 
Økologisk frugt- og nødde-
bar. Glutenfri og laktosefri. 
Indeholder kun naturligt 
forekommende sukker fra 
frugt. Fem smagsvarianter. 
#32574

 
 

Men’s & Women’s  
Exploration  
Convertible Pants
Praktiske trekkingbukser med  
aflynelige ben. Tilbuddet gælder  
kun de viste farver. 
#35011/35012  Førpris:  699,- 

NU KUN: 

   499,-

Herre

Dame

Herre
NU KUN: 

   299,-

Dame

299,-
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YOGA & SLACKLINECYKLING

BOULDERING & URBAN CLIMBING TRAIL & LØB

 
Men’s MT500 spray shorts 
Skal det være rigtig vildt, vådt og 
mudret? Vandtætte materialer på 
baglår samt i lænd og skridt tager 
mudder og vand, der bliver slynget 
op fra dækkene. #26139

 
Luminite II Jacket 
Vandtæt og åndbar cykeljakke. De 
indbyggede refleksstriber og LED-
lys giver ekstra synlighed i trafikken, 
og udluftningen justeres nemt, mens 
du er på cyklen. Dame- og herre-
model. #30337/30338

 
Iguana  
Selvom skoen er designet til noget så 
specifikt som urban climbing, er vi 
sikre på, at Iguana også kommer til at 
blive brugt som allround-sommerfod-
tøj, i byen, på roadtrips, ferier, med 
mere. Str. 37-48. #35211

 
Reflex  
Klatresko designet til at hjælpe nye 
klatrere med at gøre hurtige 
fremskridt. Dame- og herremodel. 
#26366/26367

 
Men’s Mánia Shorts 
Lette fleksible og holdbare shorts til 
klatring, yoga eller andre aktiviteter 
hvor du gerne vil have et par shorts 
med maksimal bevægelsesfrihed, 
god styrke og kort tørretid. #33722

Pop Art Tee 
Bomulds T-shirt til klatre-
gutterne og -tøserne! 
#35320/35325

Women’s Noya Shorts 
Lange shorts til aktive kvinder. Lette, 
hurtigttørrende og med utrolig høj 
bevægelsesfrihed samt behagelig 
elastik i livet. #35470

Women’s Corona Top 
Behagelig og elastisk top med tynde 
stroppe og indbygget støtte til bar-
men. #35327

 

Rev 6 Running 
Innovativ løberygsæk med 
et bæresystem, der giver 
optimal bevægelsesfrihed og 
vægtfordeling. #33873

 

Talon 6 
En stor og praktisk bælteta-
ske, hvor vægt og funktion 
går op i en højere enhed. 
Talon 6 er perfekt til eksem-
pelvis terrænløb og langrend. 
#31933

 

Hoser 2L 
Lette beholdere med drikke-
slange og ventil i et stærkt 
2-lags materiale,der er fuld-
stændigt smags- og BPA-frit. 
#30175

 

Back Roller Classic QL2.1 
Dette er Ortliebs mest kendte tasker 
med helt vandtæt rullelukning, der 
fæstnes med en rem, som samti-
dig kan fungere som skulderrem. 
Taskerne er holdt i et meget enkelt 
design af hensyn til vandtætheden. 
Fæstnes utroligt let på næsten alle 
bagagebærere. #34772

 

Escapist 25 
Prisvindende cykelrygsæk! 
Udover de mange MTB-
specifikke detaljer, har 
Osprey selvfølgelig sørget 
for at pasformen er helt i top. 
#33870

PHD Run Light 
Elite Mini 
Super teknisk løbesok med 
højt uldindhold (51% uld) og 
ventilationszoner. #33899

PhD Seamless 
Racerback Bra 
Sports BH i super behagelig 
merinould, syet med områder 
af elastik, nylon og polyester 
for optimal støtte og komfort. 
#33894

NTS Micro 150  
Pattern Tee 
Tynd og kølig t-shirt i 100 % 
 merinould, især velegnet til 
aktiviteter, der giver sved på 
panden. Dame- og herremodel. 
#33890/33893

Running 
Light Mini Crew 
Lette svedtransporterende 
sokker designet til løb.  
54% uld. #25477

 
 

Travel Line 15m 
Superlet slackline lige til at smide i 
rygsækken, så du er klar til at lave 
fede tricks. #30239

1299,-

1599,-

599,-

849,-

399,-

 
Proton GTX 
Let, vandtæt/åndbar trail-
løb-/multisportsko til løbere 
med hang til længere distan-
cer. Str. 37-47. #35202

 
Proton 
Proton er et seriøst bud på en 
stabil og beskyttende trail-
løb-/multisportsko, der kan 
hjælpe dig et skridt nærmere 
dine mål. #35203

 
Power Houdi 
Teknisk fleece syet i det varme, 
strækbare og meget hurtigttørrende 
Polartec Powerstretch. En moderne 
klassiker i vores sortiment! Dame-  
og herremodel. #23573/23574

 
Hummvee Shorts 
Smarte cykelshorts med udtagelige 
Clickfast indershorts med sekspanels 
siddepude. Dame- og herremodel. 
#26138/30340

 
Luminite Helmet 
Behagelig, velventileret og funktionel 
cykelhjelm med USB-genopladelig 
baglygte,der giver ekstra synlighed. 
#34965 649,- 

Women’s Phoebe Top 
Utrolig komfortabel top til træning, 
stranden eller bare til en varm som-
merdag! #35195

 
E.C.O Yoga Mat 
Bæredygtigt produceret yogamåtte 
uden gummi, latex eller PVC. #35185

1149,-

799,-

239,-
449,-

799,-

199,-

249,- 
Men’s  
Vertical Word S/S Crew 
Flot t-shirt med Arc’teryx print og 
logo på ryggen. #34903

  
Women’s Terra Float Lexi 
& Men’s Terra Float Slide 
Super behagelig og überlet slipper-
sandal til det ubekymrede liv i solen. 
#34732/34727

Dame

Herre

Foto: Jesper Helbo Knudsen

Foto: Jesper Helbo Knudsen

Foto: Jesper Helbo Knudsen

Foto: Jesper Helbo Knudsen
Foto: Jesper Helbo Knudsen

Herre

Herre

Dame

Dame

169,-139,-
599,- 549,-

199,-

399,-

1099,-

849,-

999,-

899,-

599,-

699,-

1199,-

439,-



PERFEKT TIL FERIEN

DUFFELS

 
 

M2M Duffel
Den ikoniske duffel, nu i et lettere og 
mere komprimerbart materiale. 48 
liter. Farver: Sort, rød. 
#35034 Førpris:  999,- 

TNF_S16_FRILUFTSLAND_Duffel_KV_A4_Dan.indd   2 11/05/16   14:13

NU KUN: 

   749,-
 

 
Base Camp Duffel 
Verdens bedste duffel - nu i flere 
størrelser og med nye fede detaljer. 
Fås i 31, 50, 71, 95, 132 og 150 liter. 
Udvalget af farver varierer fra butik 
til butik. Se alle størrelser og farver i 
webshoppen. 
#34356/34357/34358/34359/34360/34361

 
 

Base Camp  
Travel Canister Small 
Fed lille taske, der gør noget så usexet 
som en toilettaske sej! Toliettasken 
har indvendig meshlomme og spejl. 
#25628

 
 

Rolling Thunder 19”  
& Rolling Thunder 22” 
Meget slidstærk og funktionel rullekuffert. Rolling 
Thunder 19” overholder alle europæiske mål for 
håndbagage, mens 22” er nummeret større. Lavet i et 
meget kraftigt nylonmateriale, der ud over at være 
slidstærkt, også er meget modstandsdygtigt overfor 
vand. Mange rum og lommer gør organisering af dit 
grej nemt, og de store rulleskøjtehjul gør selv dårligt 
vedligeholdte veje overkommelige. 19”: 33 liter. 22”: 
40 liter. #32669/32670

XS (31 liter):
849,-

S (50 liter)
949,-

M (71 liter)
1099,-

L (95 liter)
1199,-

XL(132 liter)
1199,-

XXL (155 liter)
1299,-

249,-

22”: 1799,-

19”: 1499,-



Stor webshop med alle vores varer: www.friluftsland.dk
Besøg vores blog FriluftsLIV   www.friluftsland.dk/blog

KUNDESERVICE
Frederiksborggade 52, 2.sal
1360 København K.
33 14 51 50 
kundeservice@friluftsland.dk
www.friluftsland.dk

KØBENHAVN
Frederiksborggade 50-52

AARHUS
Østergade 30 - over for Sallings P-hus

ODENSE
St. Gråbrødrestræde 6

AALBORG
Bispensgade 34 - ved Cimbrer tyren

ROSKILDE
Karen Olsdatters Stræde 4

LYNGBY
Lyngby Hovedgade 49B

THE NORTH FACE STORE
Field’s - Butik 172

FJÄLLRÄVEN BRAND STORE
Frederiksborggade 44, 1360 København K.

1E
Jernbanegade

Staldgården KoldinghusAkseltorv

B
re
d
g
ad

e

Klostergade

G
rø
n
n
eg

ad
e

S
lo
ts
g
ad

e

Ø
stergade

Helligkorsgade

gadedanersMark

Torvegade

Sankt 
Nicolai 
Kirke

Her finder du Friluftsland i Kolding
KOLDING
Jernbanegade 1E

Mandag – torsdag:  10.00 - 18.00 
Fredag:  10.00 - 19.00
Lørdag:  10.00 - 16.00
1. søndag i måneden + 26/6:  10.00 - 16.00 

Mandag – torsdag:  10.00 - 17.30 
Fredag:  10.00 - 19.00
Lørdag:  10.00 - 15.00
1. søndag i måneden:  11.00 - 15.00

Mandag – fredag:  10.00 - 18.00 
Lørdag:  10.00 - 15.30
Søndag d. 26/6 og 3/7:  10.00 - 15.30 
 

Mandag – fredag:  10.00 - 18.00 
Lørdag:  10.00 - 15.00 

Mandag – torsdag:  10.00 - 17.30 
Fredag:  10.00 - 18.00 
Lørdag: 10.00 - 15.00

Mandag – torsdag:  10.00 - 17.30 
Fredag:  10.00 - 18.00 
Lørdag: 10.00 - 14.00
1. lørdag i måneden: 10.00 - 15.00

Mandag –fredag:  10.00 - 18.00 
Lørdag:  10.00 - 15.00 

Vi kan ikke garantere, at alle varer findes i alle butikker. Priserne gælder til og med 26.6.2016, eller så 
længe lager haves. Tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter. Vi tager forbehold for trykfejl.  
 
Forsidefoto: Søren Grube Pedersen (Friluftsland København) og Camilla Daoust (Friluftsland Lyngby)  
på vandretur i det sydsvenske. Fotos: Camilla Hylleberg Photography.

TELTWEEKEND 3. og 4. juni 
Kig forbi din lokale Friluftsland den 3. eller 4. juni, og få et 
overblik over vores store teltudvalg. Her kan du få vejledning 
om, hvilket telt der matcher dit behov bedst, og se teltet  
opslået, før du køber. 

www.frilu
ftsland.dk


