
Godt klædt på til efteråret!

Bliv efterårsklar med vores efterårstilbud!

NU KUN: 

   1299,-

NU KUN: 

   299,-
NU KUN: 

   349,-

NU KUN: 

   249,-SPAR: 

   300,-

NU KUN: 

   99,-

NU KUN: 

   399,-

NU KUN: 

   1099,-
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HARDSHELLS - VANDTÆT BEKLÆDNING

 
Men’s Dihedral Shell Jacket 
Årets GORE-TEX Pro topmodel fra The North Face. 
Uanset om du skal på skitur, vandretur, bestige 
bjerge eller krydse indlandsisen, vil Dihedral Shell 
Jacket være klar til at tage tæskene og holde dig tør 
og komfortabel. #35629

 
 

Men’s Alpha SV Jacket 
Den ultimative GORE-TEX Pro-jakke! Ekstremt 
slidstærk og imponerende let. Et oplagt valg for alle 
dem, der bruger deres skaljakke meget, bruger den 
hårdt, og ikke vil nøjes med det næstbedste. #35474

 
 

Alpha SL Hybrid Jacket 
Let, alsidig skaljakke fra Arc’teryx. GORE-TEX Paclite-konstruktion 
med nylonforstærkning på indersiden af skuldrene giver en let og 
komprimerbar jakke, der stadig kan holde til lidt af hvert. Perfekt som 
luksusregnjakke til hverdag, eller som let skaljakke til alt fra vandretur 
til bjerg-bestigning. Dame- & herremodel. #31636/31637

 
 

Alpha SL Pants 
Et par letvægtskalbukser 
udstyret med lynlås i fuld 
længde, så det er nemt at 
hoppe ind og ud af bukser-
ne - også med store støvler.  
Dame- og herremodel. 
#31024/31025

Ole, Friluftslands IT guru:
Som intern IT medarbejder er Ole måske ikke den mest 
”outdoor-mindede” i biksen. Han holder dog af at være ude 
i naturen, samt at køre i sin åbne sportsvogn, også når det 
er lidt køligt, og da er det altså godt at have noget varmt og 
vindtæt.

Jakke: Arc´teryx Alpha SL Hybrid 2659,-  
Hue: Aclima Forester Cap 239,- (s.  11) 
Kniv: Benchmade Small Summit Wood 1299,- (s. 15)

3599,-

6199,-
2659,-

2299,-

Dame

Herre

 
PreCip Jacket 
God og simpel regnjakke der har de 
nødvendige detaljer. Dame & herre-
model. Mange farver. #32195/32199

 
Luminite II Jacket 
Pendlerens bedste ven! Vandtæt, men 
samtidig åndbar nok tilat blive brugt 
som generel vindjakke. Dame- &  
herremodel. #30337/30338

 
PreCip Pants  
Lækre, enkle regnbukser lige til at 
smide i rygsækken. Dame & herre-
model. #32200/32196

 
Superlite Overtrousers  
Superlite bukserne har forstærket 
skridtparti i tre-lags materiale – 
perfekt hvis du ofte bruger dine regn-
bukser når du cykler. Unisex. #24257

DameHerre

899,-
1199,-

799,-
799,-

 
 

Men’s Arrano Jacket 
Fed retro-jakke med vandtæt DryVent, gode  
lommer og justerbar hætte. Arrano Jacket formår  
at fange det gamle The North Face-look. #34997

 
 

Men’s Keb Eco-Shell Jacket 
Elastisk, vandtæt og avanceret jakke til krævende 
eventyr under omskiftelige vejrforhold hele året 
rundt. Eco-Shell er et vandtæt, åndbart og bære-
dygtigt hardshell-materiale, som er behandlet med 
fluorcarbonfri imprægnering. #34446

3799,-
1499,-

Endelig efterår! 
Efteråret i Danmark kan være en helt fortryllende størrelse. 
Efteråret byder på dage, der nærmest skriger efter at blive 
tilbragt udendørs: Luften føles friskere, farverne synes 
skarpere, og naturen afblomstrer i al sin rød/gule pragt! 
Men det, de fleste forbinder med efterårets komme, er de 
tunge, grå regnvejrs-dage, hvor selv den daglige færdsel 
udendørs kan være en våd, kold og frustrerende oplevelse.

En af forudsætningerne for at kunne glæde sig over det 
skandinaviske efterår er, at være godt klædt på til de dal-
ende temperaturer og det omskiftelige vejr. I Friluftsland 
er vi klar til at hjælpe med alt fra gode, vandtætte jakker til 
efterårsregnen og varme uldtrøjer til den snigende kulde. 
Og selvfølgelig en masse glæde ved at være udendørs – 
også i det vidunderligt uforudsigelige efterårsvejr!

Find nemt varen 

i webshoppen 

ved at søge på 

varenummeret.
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Women’s Breva Parka  
Let og varm frakke med Primaloft-foring, der er 
let, komprimerbar og tåler vand/fugt langt bedre 
end dun. Perfekt til de kolde, fugtige efterårs-
dage, de mellemkolde vinterdage, og som  
mellemlag på de helt kolde vinterdage. #35850

 
 

Women’s Arctic Parka  
En lang, figursyet og dunforet frakke, der på 
trods af sin funktionalitet og kraftige materialer 
stadig fremstår meget feminin. #32765

1799,-

2999,-

 
Women’s Övik 3 In 1 Parka 
Varm og slidstærk vinterjakke, der også kan 
bruges som to lettere forårs-/efterårsjakker. Den 
indvendige jakke har syntetisk fyld og kan lynes 
af og bruges alene. #34454

 
Women’s Patera Parka 
Meget høj kvalitet af dun giver en let og varm 
frakke og den vandtætte og åndbare GORE-TEX 
membran sørger for at holde både dun og dig 
knastør i selv meget kraftigt regn. #34199

 
 

Men’s McMurdo Parka 2 
Slidstærk og varm 3/4-lang dunjakke med mange 
funktionelle detaljer, der kan holde dig varm 
på slædeturen i Grønland eller bringe dig frelst 
gennem en kold dansk vinter. #32767

 
Men’s Kiruna Padded Jacket 
Modellen er tidløs, så jakken er lige så velegnet 
til turen til og fra arbejde som til weekendture i 
skoven eller på fjeldet. Den har et hoftelangt snit 
og en fast, justerbar hætte, som holder hals og 
hoved varmt i blæsevejr. #34440

 
 

Women’s Suzanne Triclimate Jacket 
3-i-1-jakke! Elegant, varm og vandtæt dun-foret 
vinterfrakke med udtagelig inderfrakke. #32764

 
 

Men’s Evolution Triclimate Jacket 
Supersmart 3-i-1-jakke, der består af en vandtæt 
skaljakke med en tilhørende varm fleecetrøje, 
der kan lynes ind og ud efter behov. #32737

3499,-

5799,-

3399,-

2599,-

3499,-

1799,-

 
Atom AR Hoody 
Atom AR føles let af have på, samtidig med at den giver masser 
af varme. Ydermaterialet kan tage en del regn og hætten kan let 
sluge en klatrehjelm. Dame- og herremodel. #32598/32601

 
Women’s Greenland Winter Parka 
En klassiker med kultpotentiale. Den elskede parka 
er foret med god gammel ”pile fleece”, der varmer 
helt ind i hjertet. G-1000 materialet tager pusten fra 
vinden og gør jakken slidstærk som bare pokker. 
#31075

 
 

Atom LT Hoody 
Velfungerende som mellemlag til den aktive bruger  
eller som en let, isoleret hverdagsjakke.  
Dame - og herremodel. #32596/ 34192

2299,-
2199,- 2799,-

2099,-

VARME JAKKER - KÆMPE UDVALG PÅ WWW.FRILUFTSLAND.DK

Herre

Dame

Inderjakke

Yderakke

Herre

Dame

Pernille & Torben, Friluftsland Aarhus:  
Pernille arbejder deltid  i Friluftsland ved siden af medicinstudiet.  
Hun kan godt lide at tage på vandreture i bjergene – de østrigske alper og 
Himalaya er blandt favoritterne. Derudover har hun taget en yogalærer-
uddannelse i Indien og spiller basketball i den danske dameliga. Pernille 
går meget op i miljøet, og er hende, der råber af folk, når de smider skrald 
i naturen! 
  
Torben er 26  år gammel, bor i Aarhus og har været elev i Aarhus-butikken 
de sidste 2 år. I sin fritid er han spejder på tyvende år, bruger meget tid på 
vandreture, både med familie, kæreste og venner. Han har også klatret 
en del, både i klub og gennem spejder.

Fjällräven 
Greenland Winter 
Parka 2799,- 

Arc´teryx Atom 
LT Hoodie 2099,- 

Prana Bronson  
Pant 799,- (s. 11)

Teva Arrowood 1299,- (s.13)

Fjällräven 
Keb Trousers 
1699,- (s. 9)
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NEVER STOP EXPLORING™

Ultralight warmth
for any activity

TNF_F16_THERMOBALL_Frilustsland_210x297_Dan.indd   1 15/09/16   11:01

THE NORTH FACE THERMOBALL

 
 

Men’s Thermoball Hoodie 
Let, alsidig hoodie med Thermoball-
fiberisolering. Thermoball er skabt 
i samarbejde med Primaloft og er et 
fibermateriale, der efterligner duns 
lette, luftige struktur, men kan tåle 
vand og fugt langt bedre. Perfekt til 
hverdag og tur i køligt, utilregneligt 
vejr. #32762

 
 

Women’s Thermoball 
Triclimate Jacket 
3-i-1 jakke, der kombinerer en 
vandtæt skaljakke og en varm, let 
fiberjakke. Perfekt, alsidig jakke til 
efterår, vinter og det tidlige forår, 
hvor temperatur og vejr kan skifte 
drastisk fra dag til dag. #35701

 
 

Men’s  
Thermoball Full Zip Jacket 
Let, komprimerbar og varm jakke 
med Thermoball-fiberisolering. 
Thermoball er lige så let som dun 
med en fillpower på 600, men kan tåle 
at blive vådt og tørrer lynhurtigt. En 
alsidig følgesvend til hverdag og på 
tur.. #32763

 
 

Women’s Thermoball Hoodie 
Dameudgave af den lette, komprimer-
bare Thermoball Hoodie. Et feminint 
snit, masser af varme, lille pakvolumen 
og lav vægt gør den til et godt valg 
som varmt mellemlag eller let yderlag 
på de klare efterårs- og vinterdage. 
#34342

 
 

Women’s Thermoball Parka 
Superlet, varm og vandresistent vin-
terfrakke til kvinder. Et godt bud på 
en let frakke til de kuldskære. #35707

1699,-

2699,-

1499,- 1699,- 1499,-

1899,-

 
 

Women’s  
Thermoball Jacket 
Dameudgave af den lette, alsidige 
Thermoball-jakke. Thermoball er 
lige så let som dun med en fillpower 
på 600, men kan tåle at blive vådt og 
tørrer lynhurtigt. Genila som varmt 
mellemlag eller let, varm og behage-
lig yderjakke. #34343

The North Face  
Thermoball Hoodie 1699,-
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MERINOULD - SE OGSÅ VORES STORE UDVALG AF ULDBEKLÆDNING I WEBSHOPPEN 

 
 

 
HotWool Unisex 
Crew Neck Shirt, Polo Zip, Longs 
Varmt og let undertøj i uldfrotté, der giver en forrygende balance  
mellem varme, vægt og temperaturregulering. Perfekt som mellemlag 
til vinterens friluftsliv, eller som inderste lag på de helt kolde ture. 
#35556 Crew Neck Shirt (Unisex str.) 569,-
#35558 Polo Zip (Unisex str.) 629,-
#35557 Longs (Unisex str.) 569,-

 
 

 
WoolNet Men’s 
Crew Neck Shirt & Longs 
Netundertøj i uld. Netkonstruktionen ånder forrygende, 
holder dig tør, selv ved hård fysisk aktivitet, og i kombi-
nation med et tyndt, tætsiddende mellemlag giver det  
imponerende god varme i koldt vejr.  Et helt genialt inder-
ste lag til aktiv brug i koldt vejr. #25910/#25911/#25912

 
 

 
Women’s  
Sprite L/S Crewe 
Tynd langærmet undertrøje i 
merinould.#35795

 
 

 
Men’s  
Anatomica Boxers 
Tætsiddende boxershorts 
i blød, lækker merinould. 
#34917

 
 

 
Winter Zone L/S Half Zip 
Teknisk base layer til koldt vejr i uld. Winter Zone er perfekt 
til skituren, vinterfjeldet eller de helt kolde dage i skoven på 
mountainbiken. 260 g/m2 merinould på fronten, skuldrene 
og overarmene sørger for at holde kroppen varm. 180 g/m2 
uld-mesh i ryggen og 230 g/m2 vaffel-strikket merinould i 
underarmene og lænden sørger for maksimal ventilation når 
pulsen kommer op. #35794/35796

 
 

 
Oasis L/S Henley 
Langærmet uldundertrøje 
med knaplukning i halsen til 
kvinder. #35785

 
 

 
Men’s  
Anatomica S/S Crew 
Tynd og hurtigtørrende  
undertrøje med rund hals i 
merinould. #34918

 
 

 
WarmWool Hood Sweater 
Kan både bruges som inderste lag eller tyndt 
mellemlag. Det geniale hættedesign giver  
mulighed for at bruge trøjen med almindelig 
rund hals, rullekrave eller fuld balaclava.  
Dame- og herremodel. #35562/#35563

629,-
549,-

569,-
549,-

329,-999,-
749,- 529,-

799,-

629,-

629,-

569,-

Herre

Dame

Herre

 
 

 
Rose Serien 
Superlækkert merinouldundertøj til 
den aktive kvinde, der gerne vil se 
smart og feminin ud.  
#35813 Rose Half Zip 699,-
#35814 Rose LS 649,-
#35815 Rose Pants 649,-

 
 

Vossa Serien 
Lækker, tynd merinould-undertrøje 
med høj hals i Kari Traas sædvanlige 
stilsikre design. Perfekt inderste lag 
til aktiv brug året rundt. 
#35816 Vossa Half Zip 599,-
#35817 Vossa Pants 499,-

649,-

649,-

699,-

499,-
599,-

NU KUN: 

   299,-

 
 

Men’s Tech T Lite SS
Super alsidig T-shirt i tynd 
merinould. Tech T Lite SS 
føles fantastisk, selv i det 
varmeste vejr. OBS: Gælder 
kun farven Rocket (rød). 
#31246  Førpris:  549,- 

Dame

Icebreaker Winter  
Zone 999,- 
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Icebreaker Lodge LS 1099,- 

Prana Bronson Pant 799,- 

Fjällräven  
Keb Trousers 1699,-

Arc’teryx  
Arenite Jacket 1199,-

Scarpa Mojito GTX 1099,- (s. 13)

FRILUFTSBELÆDNING

Se vores kæmpe  
udvalg af huer  

og handsker  på 
www.friluftsland.dk 

eller i din lokale  
Friluftsland butik!

Hue 399,-

Hue 349,-

239,-

249,-

Halsedisse 449,-

Halsedisse 449,-

 
 

Women’s  
Kara Jean  
Flotte bomuldsjeans med højt 
indhold af polyester og elastan, 
der garanterer en superbeha-
gelig pasform, der følger dine 
mindste bevægelser. Flere 
farver. #35190

 
 

Men’s Theorem Jean 
32” Slim Fit  
Klassiske denimbukser med 
stretch. Slank pasform og  
lækker kvalitet. Solide og  
behagelige bukser der også 
klarer en lille klatretur i  
hverdagen. #35902

 
 

Men’s Paramount Peak 
Convertible Pant 
Et rigtigt godt valg til dig, der 
kommer ud for lidt af hvert, og 
ønsker et par alsidige bukser 
med aflynelige ben. #31864

 
 

Men’s Bronson Pant 32”  
Utrolig komfortabel buks i 
strækbart bomuldskanvas. En 
lille lomme på låret supplerer 
de 2 for- og baglommer godt og 
gør Bronson Pant til en praktisk 
klatre-, hverdags- og frilufts-
buks. #27191

 
 

Men’s Vidda Pro 
Slidstærke trekkingbukser syet 
i robust, vind- og vandafvisende 
G-1000®-stof med forstærknin-
ger i dobbelt stof på bagen og 
knæene. #33702

799,-
799,- 799,-

1199,-

 
 

Men’s Keb Fleece Jacket  
Let og praktisk fleecetrøje med hætte og 
G-1000-forstærkninger på skuldrene. 
Trøjen er fremstillet af en funktionel uld-
blanding, der kombinerer uldens tempera-
turregulerende egenskaber med polyeste-
rets holdbarhed. #32131

 
 

Power Houdi  
Teknisk fleece, syet i det varme, strækbare og hurtigt- 
tørrende Polartec Powerstretch. En moderne klassiker i  
vores sortiment og vi kan næsten med sikkerhed sige, at 
der befinder sig en i hver af vores kollegers friluftsgarderobe. 
Dame- og herremodel. #23574/23573

 
 

Women’s Övik Frost Cardigan 
Blød og behagelig cardigan til kvinder. 
Lavet af 100 % lambswool og med flot 
jacquard-strik. #35550

 
 

Men’s 100 Glacier Full Zip 
Velkonstrueret, tynd kvalitetsfleecetrøje til 
hverdag og tur! En absolut klassiker, der 
gør det fremragende til det meste og ikke 
koster en bondegård. #35704

 
 

Keb Trousers 
Tekniske og avancerede vandrebukser 
med optimeret pasform og nøje gennem-
arbejdede detaljer. #30457/30463

 
 

PL 400 Sensor Gloves  
Kraftig 2-lags-fleecehandske, der både kan bruges alene 
til aktiv brug i koldt vejr, eller som varme under en skal. 
Varm, blød og åndbar. Touch screen-kompatibel. #35842

1399,-

1599,-

1299,-

599,-
299,-1699,-

 
 

Women’s  
Kryss Flece Jacket
Fleecetrøje i hurtigttørrende 4-vejs stretch med 
en lækker, børstet inderside og perfekt pasform.  
#35812  Førpris:  499,- 

NU KUN: 

   249,-

 
 

Mawi Knittet Hat & Neckgaiter 
Lækker hue og halsedisse med fedt design og i 
blød og varm merinould. #35570/35571

 
 

Haan Knittet Hat & Neckgaiter 
Hue og halsedisse med simpelt, ribstrik-
ket look og i blød og behagelig merinould. 
#35568/35569

 
 

Forester Cap 
Kraftig strikhue i klassisk look. I byen, i skoven, 
på fjeldet - Forester Cap holder på varmen og 
stilen! 100 % merinould #35555

 
 

Bird Head Toque 
Fleeceforet hue med Arc’teryx logo.  
50/50 uld/acryl-blanding og  fleeceforing langs 
ørerne. #21469

NU KUN: 

   349,-

Herre

Herre

Dame

Dame

 
 

Women’s  
Kari Fleece Pant
Enkle og funktionelle fleece buk-
ser med blød, børstet inderside, 
der gør sig godt til både træning 
og afslapning om søndagen.  
#34573  Førpris:  399,- 

799,-

 
 

Men’s Lodge L/S Flannel Shirt 
Varm, blød og behagelig skjorte i 100 % 
merinould. Perfekt til at holde både stilen 
og komforten - uanset om det er til hverdag 
eller på tur. #35789

1099,-

Anders, Friluftsland Aarhus:  
Anders er fastansat i Friluftsland Aarhus på 4. år og uddannet 
friluftsvejleder. Han har været spejder siden han var barn og 
det var der, hans friluftsglæde blev født. I dag tager han lige 
så gerne på ture alene som med vennerne – i shelter, på  
vandreture, eller telttur med sin gamle Nimbusmotorcykel. 
Og så prioriterer han at komme afsted til Norge på vinter-
fjeld i telt og snehule mindst én gang om året. I sin fritid går 
Anders til kajakpolo og bruger derfor en del tid på vandet, 
og når tiden er til det, kan det også blive en tur i havkajak-
ken. Anders klatrer sjældent med klatresko, men gerne 
som træklatrer. Endelig elsker han at tage på rejser med sin 
kæreste – både med backpack’en som kulturturist og med 
vandrestøvlerne. 
 
Lykke, Friluftsland Aalborg: 
I sin fritid bruger Lykke en del tid på FDF, men også på ture i 
skoven på mountainbike og i trailsko. I ferier og weekender 
går turen ofte til Norge eller Sverige, til klippeklatring om 
sommeren og efteråret, mens vintermånederne bliver brugt 
på isklatring eller fjeldski. Øverst på rejselisten ligger Nepal, 
hvor Lykke har været hele 7 gange og oplevet Everest Base 
Camp, river rafting på Trisuli og skønne yogatimer med udsigt 
over Himalya. 
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Scarpa Kailash GTX 1099,- 

 
 

Strong S  
Klassisk gummistøvle til hverdagsbrug og korte-
re ture. Strong S er lavet i stærkt naturgummi med 
en kraftigere gummisål og holder derfor tæt i  
mange år. Str. 37-47. #33922

 
 

Men’s Oslo GTX 
Solid, varm og velkonstrueret vinterstøvle i klas-
sisk design med et moderne twist. Den kraftige, 
men bløde, læderoverdel holder sammen med 
GORE-TEX foret, alt slud, sne og regn ude. #34634

 
 

Munro 
Klassiske, solide, mellemkraftige læderstøvler 
med skindfor. Velegnet til trekking i Himalaya, 
pilgrimsvandring/Caminio, hytte-til-hytte ture, en 
forlænget weekend med telt og mad, samt andre 
ture hvor man ikke skal bære den helt store, tunge 
rygsæk. Dame- og herremodel. #34673/#34674

 
 

Women’s Eva Låg  
Lav gummistøvle til kvinder. Slank, elegant og i 
enkelt, klassisk design. Ydersål i et skridsikkert 
naturgummi sikrer godt greb i vådt vejr. #35281

 
Women’s Tortona GTX Mid  
Lækker, varm og vandtæt vinter-sneaker til 
kvinder. Hvis du er typen, der ikke bryder dig 
om store støvler, men alligevel ikke vil have våde 
kolde fødder gennem vinteren, er Tortona GTX 
Mid lige sagen. #35823

 
Women’s Melrose GTX Mid  
Vinterstøvler til kvinder. Den slidstærke overdel  
er i fuldlæder, men er blød og behagelig.Herunder 
sørger GORE- TEX-membranen for, at du aldrig 
pådrager dig en dum forkølelse, som følge af  
gennemblødte støvler en våd vinterdag. #34635

 
Men’s Molveno GTX Mid  
Vinter-sneaker til mænd. Blød og behagelig 
”GTX Panda”-foring sørger for at du kommer 
varm og tør igennem vinteren. #35824

499,-

1599,-

1699,-

599,-

1399,-

1499,-

1499,-

 
 

Margarita GTX Nubuk 
Let og vejrbestandig GORE-TEX rejse- og 
hverdagssko i underspillet, pænt og outdoor-
inspireret design.  Str. 37-47. #32886

 
 

Mojito GTX 
En rigtig gennemført og cool hverdags- og 
rejsesko med GORE-TEX membran. 
Str. 37-46. #29075

 
 

Men’s Arrowood Lux Mid WP 
Høj, vandtæt hverdagssneaker med læder-
look. Yderside i impægneret kernelæder og 
en fuldstændig vandtæt konstruktion holder 
vandet og sjap ude. #35340

 
 

Hedgehog Fastpack GTX 
Let og sporty vandresko til dig, der  
påskønner høj komfort, lav vægt og lidt 
bedre ankelstøtte end et par almindelige sko. 
Dame & herre. #33518/#33594

1349,-

1199,-

1099,-

1299,-

999,- 
 

Terra GTX 
Solid, men alligel ikke for tung  
vandrestøvle til moderate ture. 
GORE-TEX membran.  
Str. 36-48. #30468

1249,-

1249,-

FODTØJ - OVER 150 MODELLER I WEBSHOPPEN

 
Kailash GTX 
Mellemkraftig vandrestøvle i flot design til krævende dagsture,  
weekendture, trekkingturen i Nepal, Kilimajaro og meget andet. 
#33747  Dame. Førpris:  1499,- 
#33746  Herre. Førpris:  1499,- 

NU KUN: 

   1099,-

Herre

Herre

Herre

Dame

Dame

Dame

 
Mistral GTX 
Let, men solid allround-vandrestøvle. 
Du får 100 % vandtæthed med GORE-
TEX-membranen og støvlen har stærke 
Vibram-såler, der sikrer godt greb. 
Dame- og herremodel. #33749/33748

 
 

Zen Leather 
Klassisk og stærk lædervandresko med  
behageligt skindfor og høj komfort.  
Str. 37-47. #35210
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Tumbler  
Vacuum Insulated  
Lækker termokop i rustfrit 
stål med isolerende drikke-
låg i BPA-fri plast. #35905

 
 

Radial 26 
Meget lækker og veldesignet hverdagsrygsæk  
fra de californiske rygsækeksperter.  Et godt  
valg til hverdag og små ture ud i naturen. 
Fås også i 34 liter. #35577

 
 

Insulated Mug 
Isoleret kop i rustfrit stål,  
perfekt til store, varme kop-
per kaffe eller te, eller hvad 
med at servere kolde cock-
tails på en varm dag? 100% 
tæt låg. Mange farver. #34425

 
 

Classic  
One Hand Mug 
Termokop med en-hånds 
betjening og en fremragende 
isoleringsevne. 100% tæt låg. 
#34068

 

Small Summit Wood 
En topklasse-foldekniv i et 
lækkert look, og med noget af 
det bedste stål på markedet. 
7,34 cm og stål, der tilbyder 
en suveræn skarphed over tid 
og høj korrosionsresistens. 
Bladet er robust og stort set 
vedligeholdelsesfrit. #35744

 

Crater C33 Box 
Lækker lille foldekniv fra 
Leatherman til en rigtig god 
pris. #35938

179,-

1199,-

249,-
249,-

1299,-

299,-

 
 

Signal
Signal er en ny tilføjelse til 
Leathermans imponerende lineup 
af multitools. Signal er et kraftigt 
værktøj med kniv, tang, og diverse 
skruetrækkere. Værktøjet har 19 
forskellige funktioner i alt, heriblandt 
tre nye ”add ons”: En nødfløjte, en 
diamantbelagt fil til at skærpe bladet 
og et ildstål. #35924

1399,-

 

Final approved logo: October 01, 2013
(Spring 2015 launch to market)

 GREGORY LOGO MARKS

PRIMARY LOGO SECONDARY LOGO

 
Duffel 2 Medium 
Den perfekte duffel til dig, der godt kan lide retrostilen og 70’er-
nes kærlighed til gedigne kvalitetsmaterialer. 70 liter. #35756

 
 

Re-Kånken 
Perfekt lille hverdagsrygsæk til de stil- og miljøbevidste. 
Re-Kånken er fremstillet af materialer, der er vævet af den samme 
tråd af genbrugspolyester, fremstillet af PET-flasker. Fås også i en 
mini udgave til børn (#35518). #35517

1099,-699,-

GODT UDSTYR - BEDRE OPLEVELSER!

INTROPRIS: 

399,-

 
 

Base Camp Duffel S15
Disse duffels bruges over det meste  
af verden, når det tunge læs skal 
trækkes. Om det er på taget af en  
jeep eller på ryggen af et æsel,  
gør ingen forskel.  
OBS: Gælder kun 2015 modeller. 
#31631  Str. S. Før: 899,- Nu: 599,- 
#31632  Str. M. Før: 999,- Nu: 699,-  
#31633  Str. L. Før: 1099,- Nu: 799,- 

SPAR: 

   300,-

AirSpeed-bæresystem, der giver luft til ryggen

Brystspænde med nødfløjte

Stor mesh-lomme på fronten

LidLock-fæste til h
jelm

Laptop-lomme 15”

Regnslag inkluderet

Selvstående konstruktion

Mange indvendige lommer

 
 

Ion 
Et sandt kraftværk i lomme-
format. Med en vægt på kun 
48 gram inkl. batterier spyt-
ter Ion hele 80 lumen ud og 
oplyser både vandrestier og 
lejrpladser. #34942

 
 

NeoAir Trekker 
Regular 
Let, men slidstærkt liggeun-
derlag til den kræsne. #32411

229,-

1099,-

 
Comfy Chair 
Letvægtsstol til turen. Måske de mest komfortable 875 gram  
du nogensinde kommer til at bære på! Utrolig behagelig  
at sidde i, og kan let pakkes sammen under transport.  
Med Comfy Chair får du fantastisk siddekomfort på turen. 
#35408  Førpris:  499,-

 
 
KRUS 
Thermal Mug 300 ml
Smart termokrus der kan 
holde dine drikkevarer 
varme i 6 timer og kolde i 8 
timer. Perfekt til bilen eller 
den korte tur ud i naturen. 
#31896   Førpris:  129,- 

NU KUN: 

   99,-

 
 

Homestead Roomy 2
Alsidigt 2-personerstelt med klassisk kuppelkonstruktion med 
to halve tværstænger i toppen, der giver en utroligt rummelig 
kabine. Homestead er en strålende allrounder, der vil tjene dig 
godt i mange år. #35899     Førpris:  1799,- 

NU KUN: 

   1299,-

The North Face  
Homestead Roomy 2 1299,- 

Houdini Power Houdi 1599,- (s. 10)

Fjällräven 
Keb Trousers 1699,- (s. 9)

Fri gear 
Comfy Chair 399,-



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

Mandag – fredag:  10.00 - 18.00 
Lørdag:  10.00 - 15.30

KØBENHAVN
Frederiksborggade 50-52

AARHUS
Østergade 30 - over for Sallings P-hus

THE NORTH FACE STORE
Field’s - Butik 172. København S

FJÄLLRÄVEN BRAND STORE
Frederiksborggade 44. København K

ODENSE
St. Gråbrødrestræde 6

AALBORG
Bispensgade 34 - ved Cimbrer tyren

KUNDESERVICE

ROSKILDE
Karen Olsdatters Stræde 4

LYNGBY
Lyngby Hovedgade 49D

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:  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 

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 30.10.2016, eller så længe 
lager haves. Tilbud kan ikke kombineres med andre 
rabatter.  Vi tager forbehold for trykfejl.  
Fotos: Camilla Hylleberg Photography

Se alle varer i vores webshop:
www.friluftsland.dk

Følg  
Friluftsland!

Foto: Lowa

Endelig hjemme...


