UUDET HOUSUT

Find the right size
Since everyone’s different, we’ve
simplified sizing and expanded the
size range. All models
have a numeric waist size, and are
available in three leg lengths –
short, regular and long.
From this
season on, we are simplifying our
model range, making it easier to
find the right pants. Choose your
fit.

Female fits
All women’s pants have been designed with a female-first approach, with a true
understanding of what types of fits and styles are most sought after. The range comprises
four fits:

Relaxed has a high waist and straight legs all the way down. It features ankle adjustments
and multiple pockets. It leaves some leg room without being too loose.
Standard is the perfect balance between slim and relaxed, featuring stretch inserts, and
fitting closer to the body without being too tight. The waist is high, and the legs are
tapered with adjustable ankles.

Slim features a high waist, a snug fit close to the body, and is overall tighter throughout,
but not “tights-tight.” The Slim fit models are made from stretchy materials.
Tight comes with a high waist and is tight over the whole leg. No extra legroom here, just
super durable and functional outdoor tights
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RUGGED RELAXED PANT WOMEN
Article 605164

PRODUCT INFORMATION
Kuljetko merkityillä reiteillä vai niiden ulkopuolella? Minne tahansa oletkin menossa, nämä
tekniset vaellushousut eivät estä sinua. Kierrätetyistä materiaaleista valmistetut housut ovat erittäin
kestävät, suojaavat vaihtelevalta säältä ja joustavat tarvittavista paikoista. Niissä on korkea istuvuus
yläosassa ja suorat lahkeet aina nilkkoihin asti, joita voidaan säätää tarpeen mukaan.

FEATURES
Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista
Nopeasti kuivuva, kestävä Climatic™-kangas suojaa tuulelta ja sään vaihteluilta
Vahvistettu tärkeimmistä kohdista kolmikerroksisella, vedenpitävällä kankaalla, joka on joustavaa
ja erittäin hengittävää
Fluorihiilettömästi DWR-käsitellyt pinnat hylkivät vettä ja likaa
Vetoketjulliset uuletusaukot sivuilla, sisäverkko
Kaksi etutaskua
Kaksi vetoketjullista reisitaskua, joista toisessa on paikka puhelimellesi
Joustava ja säädettävä vyötärö vyölenkeillä
Saapaskoukku ja säädettävät lahkeensuut
Suorat lahkeet
Korkea vyötärö
Sisältää bluesign®-sertifioitua kangasta

FABRICS
Climatic™ 90 % kierrätettyä polyamidia, 10 % elastaania, 202 g/m². Climatic-sarjan vahvatekoisin,
neljään suuntaan joustava kangas. Kaksinkertainen kudos, jossa on pehmeä ja mukava tausta ihoa
vasten sekä palttinasidospäällinen yhdistettyinä kolmikerroksiseen, vedenpitävään
vahvikekankaaseen, joka on joustavaa ja erittäin hengittävää, bluesign®-sertifioitu.

RUGGED STANDARD PANT WOMEN
Article 605163

PRODUCT INFORMATION
Kuljetko merkityillä reiteillä vai niiden ulkopuolella? Minne tahansa oletkin menossa, nämä
tekniset vaellushousut eivät estä sinua. Kierrätetyistä materiaaleista valmistetut housut ovat erittäin
kestävät, suojaavat vaihtelevalta säältä ja joustavat tarvittavista paikoista. Istuvuus on hyvä
yhdistelmä kapeaa ja rentoa. Housut myötäilevät kehoa, mutta eivät liian tiiviisti. Niissä on korkea
istuvuus ylhäällä ja alaspäin kapenevat lahkeet.

FEATURES
Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista
Nopeasti kuivuva, kestävä Climatic™-kangas suojaa tuulelta ja sään
vaihteluilta
Vahvistettu tärkeimmistä kohdista kolmikerroksisella, vedenpitävällä kankaalla, joka on joustavaa
ja erittäin hengittävää
Fluorihiilettömästi DWR-käsitellyt pinnat hylkivät vettä ja likaa
Vetoketjulliset uuletusaukot sivuilla, sisäverkko
Kaksi vetoketjullista etutaskua
Kaksi vetoketjullista reisitaskua, joista toisessa on paikka puhelimellesi
Joustava ja säädettävä vyötärö vyölenkeillä
Saapaskoukku ja säädettävät lahkeensuut
Alaspäin kapenevat housunlahkeet
Korkea vyötärö
Sisältää bluesign®-sertifioitua kangasta

FABRICS
Climatic™ 90 % kierrätettyä polyamidia, 10 % elastaania, 202 g/m². Climatic-sarjan vahvatekoisin,
neljään suuntaan joustava kangas. Kaksinkertainen kudos, jossa on pehmeä ja mukava tausta ihoa
vasten sekä palttinasidospäällinen yhdistettyinä kolmikerroksiseen, vedenpitävään
vahvikekankaaseen, joka on joustavaa ja erittäin hengittävää, bluesign®-sertifioitu.

RUGGED SLIM PANT WOMEN
Article 605165

PRODUCT INFORMATION
Kuljetko merkityillä reiteillä vai niiden ulkopuolella? Minne tahansa oletkin menossa, nämä
tekniset vaellushousut eivät estä sinua. Kierrätetyistä materiaaleista valmistetut housut ovat erittäin
kestävät, suojaavat vaihtelevalta säältä ja joustavat tarvittavista paikoista. Kapea, korkea istuvuus,
joka myötäilee vartaloa alas nilkkoihin asti. Tuotteessa on myös käytännöllisiä taskuja, mukaan
lukien paikka puhelimellesi.

FEATURES
Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista
Nopeasti kuivuva, kestävä Climatic™-kangas suojaa tuulelta ja sään vaihteluilta
Vahvistettu tärkeimmistä kohdista kolmikerroksisella, vedenpitävällä kankaalla, joka on joustavaa
ja erittäin hengittävää
Fluorihiilettömästi DWR-käsitellyt pinnat hylkivät vettä ja likaa
Vetoketjulliset uuletusaukot sivuilla, sisäverkko
Kaksi vetoketjullista etutaskua
Kaksi vetoketjullista reisitaskua, joista toisessa on paikka puhelimellesi
Joustava ja säädettävä vyötärö vyölenkeillä
Saapaskoukku ja säädettävät lahkeensuut
Kapeat, tyköistuvat lahkeet
Korkea vyötärö
Sisältää bluesign®-sertifioitua kangasta

FABRICS
Climatic™ 90 % kierrätettyä polyamidia, 10 % elastaania, 202 g/m². Climatic-sarjan vahvatekoisin,
neljään suuntaan joustava kangas. Kaksinkertainen kudos, jossa on pehmeä ja mukava tausta ihoa
vasten sekä palttinasidospäällinen yhdistettyinä kolmikerroksiseen, vedenpitävään
vahvikekankaaseen, joka on joustavaa ja erittäin hengittävää, bluesign®-sertifioitu.

MID RELAXED PANT WOMEN
Article 605167

PRODUCT INFORMATION
Myönnettäköön, että patikointi on rankkaa housuille. Tämä tekninen housupari on suunniteltu tätä
silmällä pitäen. Se suojaa sinua mukavasti kaudesta toiseen. Valmistettu kestävästä, kierrätetyistä
materiaaleista valmistetusta kankaasta. Housut ovat erittäin vahvat ja säänkestävät sekä joustavat
sieltä, mistä pitääkin. Niissä on korkea istuvuus yläosassa ja suorat lahkeet aina nilkkoihin asti,
joita voidaan säätää tarpeen mukaan.

FEATURES
Valmistettu kierrätetystä materiaalista
Erittäin vahva Climatic™ Rugged -kangas antaa äärimmäisen kestävyyden joustavuudesta
tinkimättä
Fluorihiilettömästi DWR-käsitellyt pinnat hylkivät vettä ja likaa
Kaksi etutaskua
Yksi vetoketjullinen reisitasku, jossa on paikka puhelimellesi
Kuminauhavyötärö vyölenkeillä
Säädettävät lahkeensuut
Vahvikkeet tarvittavissa paikoissa
Suorat lahkeet
Korkea vyötärö

FABRICS
Climatic™ 90 % kierrätettyä polyamidia, 10 % elastaania, kestävää, neljään suuntaan joustavaa
lastakudosta, pehmeä ja mukava tausta, palttinasidospäällinen, 202 g/m2, bluesign®-sertifioitu.
Climatic™ 95 % kierrätettyä polyamidia, 5 % elastaania, erittäin kestävää, kahteen suuntaan
joustavaa kudosta, 250 g/m2, bluesign®-sertifioitu.

MID STANDARD PANT WOMEN
Article 605166

PRODUCT INFORMATION
Myönnettäköön, että patikointi on rankkaa housuille. Tämä tekninen housupari on suunniteltu tätä
silmällä pitäen. Se suojaa sinua mukavasti kaudesta toiseen. Valmistettu kestävästä, kierrätetyistä
materiaaleista valmistetusta kankaasta. Housut ovat erittäin vahvat ja säänkestävät sekä joustavat
sieltä, mistä pitääkin. Istuvuus on hyvä yhdistelmä kapeaa ja rentoa. Shortseissa on korkea istuvuus
ylhäällä ja alaspäin kapenevat lahkeet.

FEATURES
Valmistettu kierrätetystä materiaalista
Erittäin vahva Climatic™-kangas antaa äärimmäisen kestävyyden joustavuudesta tinkimättä
Fluorihiilettömästi DWR-käsitellyt pinnat hylkivät vettä ja likaa
Kaksi vetoketjullista etutaskua
Yksi vetoketjullinen reisitasku, jossa on paikka puhelimellesi
Kuminauhavyötärö vyölenkeillä
Säädettävät lahkeensuut
Vahvikkeet tarvittavissa paikoissa
Korkea vyötärö
Alaspäin kapenevat housunlahkeet

FABRICS
Climatic™ 90 % kierrätettyä polyamidia, 10 % elastaania, kestävää, neljään suuntaan joustavaa
lastakudosta, pehmeä ja mukava tausta, palttinasidospäällinen, 202 g/m2, bluesign®-sertifioitu.
Climatic™ 95 % kierrätettyä polyamidia, 5 % elastaania, erittäin kestävää, kahteen suuntaan
joustavaa kudosta, 250 g/m2, bluesign®-sertifioitu

MID SLIM PANT WOMEN
Article 605168

PRODUCT INFORMATION
Myönnettäköön, että patikointi on rankkaa housuille. Tämä tekninen housupari on suunniteltu tätä
silmällä pitäen. Se suojaa sinua mukavasti kaudesta toiseen. Valmistettu kestävästä, kierrätetyistä
materiaaleista valmistetusta kankaasta. Housut ovat erittäin vahvat ja säänkestävät sekä joustavat
sieltä, mistä pitääkin. Kapea, korkea istuvuus, joka myötäilee kehoa alas nilkkoihin asti, joissa voit
tehdä säätöjä tarpeen mukaan.

FEATURES
Valmistettu kierrätetystä materiaalista
Erittäin vahva Climatic™ Rugged -kangas antaa äärimmäisen kestävyyden joustavuudesta
tinkimättä
Fluorihiilettömästi DWR-käsitellyt pinnat hylkivät vettä ja likaa
Kaksi vetoketjullista etutaskua
Yksi vetoketjullinen reisitasku, jossa on paikka puhelimellesi
Kuminauhavyötärö vyölenkeillä
Vahvikkeet tarvittavissa paikoissa
Kapeat, hyvin istuvat lahkeet, joissa säädettävät nilkat
Korkea vyötärö

FABRICS
Climatic™ 90 % kierrätettyä polyamidia, 10 % elastaania,
kestävää, neljään suuntaan joustavaa lastakudosta, pehmeä ja mukava tausta, palttinasidospäällinen,
202 g/m2, bluesign®-sertifioitu.
Climatic™ 95 % kierrätettyä polyamidia, 5 % elastaania, erittäin kestävää, kahteen suuntaan
joustavaa kudosta, 250 g/m2, bluesign®-sertifioitu.

LITE SLIM PANT WOMEN
Article 605176

PRODUCT INFORMATION
Jos etsit kevyitä vaellushousuja, joita voit käyttää läpi vuoden, olet tullut oikeaan paikkaan. Nämä
on valmistettu kahdesta kestävästä, kierrätetystä materiaalista, jotka antavat erinomaisen
liikkumisvapauden ja siirtävät kosteutta tehokkaasti pois, jolloin patikointireiteillä on mukava
kulkea. Joustavin materiaali on polvissa, reisitaskun päällä, takamuksessa ja alaselässä, jolloin
loppputuloksena on täydellinen kapea istuvuus ja erinomainen liikkuvuus. Kapea ja korkea istuvuus
myötäilee vartaloa alas nilkkoihin asti. Tuotteessa on myös käytännöllisiä taskuja, mukaan lukien
paikka puhelimellesi.

FEATURES
Valmistettu kierrätetystä materiaalista
Kevyt ja kestävä Climatic™ Lite -kangas antaa erinomaisen liikkumisvapauden ja siirtää kosteutta
tehokkaasti pois
Fluorihiilettömästi DWR-käsitellyt pinnat hylkivät vettä ja likaa
Kaksi etutaskua
Yksi vetoketjullinen reisitasku, jossa on paikka puhelimellesi
Kuminauhavyötärö vyölenkeillä
Kapeat, tyköistuvat lahkeet
Korkea vyötärö

FABRICS
Climatic™, 93 % kierrätettyä polyamidia, 7 % elastaania, erittäin kestävä, mutta kevyt joustokudos
erinomaisella kosteudensäätelyllä; 98 g/m², bluesign®-sertifioitu
Climatic™ 85 % kierrätettyä polyamidia, 15 % elastaania, kevyt, neljään suuntaan joustava kangas
ja hyvät kosteudensiirto-ominaisuudet, 140 g/m², bluesign®-sertifioitu

LUNA TIGHTS WOMEN
Article 605169

PRODUCT INFORMATION
Nyt voit yhdistää retkeilyhousujen suojausominaisuudet sukkahousujen ulkoasuun ja tuntumaan.
Nämä kaikkiin vuodenaikoihin sopivat housut on valmistettu kevyestä, joustavasta ja kestävästä
kankaasta, jonka raaka-aineena ovat kierrätysmateriaalit. Niissä on vahvikkeet juuri oikeissa
paikoissa. Lisäksi takissa on korkea, säädettävä vyötärö mukavuutta varten ja muutama hyvin
sijoitettu tasku vaelluksella tarpeellisia pikkuesineitä varten.

FEATURES
Valmistettu kevyestä, kestävästä ja joustavasta kierrätetyn polyamidin ja lycran seoksesta
Vahvistetut paikat polvissa ja takamuksessa
Korkea vyötärö kiristysnyörillä
Vetoketjullinen reisitasku
Kaksi etutaskua
Saumaton etuosa

FABRICS
78 % kierrätettyä polyamidia, 22 % elastaania,
kestävää innovatiivista loimikudosta, joka säilyttää muotonsa, hengittävyyttä, liikkumisvapautta ja
kosteudensäätelyä 190 g/m².
Climatic™ 90 % kierrätettyä polyamidia, 10 % elastaania, kestävää, neljään suuntaan joustavaa
lastakudosta, pehmeä ja mukava tausta, palttinasidospäällinen, 202 g/m2, bluesign®-sertifioitu

Find the right size
Since everyone’s different, we’ve
simplified sizing and expanded the
size range. All models
have a numeric waist size, and are
available in three leg lengths –
short, regular and long.
From this
season on, we are simplifying our
model range, making it easier to
find the right pants. Choose your
fit.
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Male fits
Standard has a fit that follows the body, with a high waist and slightly tapered
legs. It features adjustable ankles, multiple pockets and stretch inserts.

Slim has a comfortable close fit. It’s snug without being tight, and is made from
stretchy materials throughout. It features adjustable ankles and multiple
pockets

RUGGED STANDARD PANT MEN
Article 605210

PRODUCT INFORMATION
Kuljetko merkityillä reiteillä vai niiden ulkopuolella? Minne tahansa oletkin menossa, nämä
tekniset vaellushousut eivät estä sinua. Kierrätetyistä materiaaleista valmistetut housut ovat erittäin
kestävät, suojaavat vaihtelevalta säältä ja joustavat tarvittavista paikoista. Käsitellään erityisen
kestäviksi likaa ja vettä vastaan. Lisäksi sivulla vetoketjullinen ilmanvaihtoaukko mukavuuden
varmistamiseksi ja strategisesti sijoitettuja taskuja tarpeellisia pikkuesineitä varten.

FEATURES
Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista
Erittäin vahva Climatic™ Rugged -kangas antaa äärimmäisen kestävyyden joustavuudesta
tinkimättä
Fluorihiilettömästi DWR-käsitellyt pinnat hylkivät vettä ja likaa
Vetoketjulliset uuletusaukot sivuilla, sisäverkko
Kaksi etutaskua ja yksi kellotasku
Kaksi vetoketjullista reisitaskua, joista toisessa on paikka puhelimellesi
Yksi vetoketjullinen takatasku
Joustava ja säädettävä vyötärö vyölenkeillä
Saapaskoukku ja säädettävät lahkeensuut
Vahvikkeet polvissa, takamuksessa ja jalkaterissä
Normaali istuvuus

FABRICS
Climatic™ 95 % kierrätettyä polyamidia, 5 % elastaania, erittäin kestävää, kahteen suuntaan
joustavaa kudosta, 250 g/m2, bluesign®-sertifioitu.
FlexAble™ 89 % polyamidia, 11 % elastaania, erittäin kestävä, vedenkestävä, oxford-vahvistettu
neljään suuntaan joustava kudos, kalvo ja pehmeä taustaosa, 293 g/m², bluesign®-sertifioitu.

RUGGED SLIM PANT MEN
Article 605213

PRODUCT INFORMATION
Kuljetko merkityillä reiteillä vai niiden ulkopuolella? Minne tahansa oletkin menossa, nämä
tekniset vaellushousut eivät estä sinua. Kierrätetyistä materiaaleista valmistetut housut ovat erittäin
kestävät, suojaavat vaihtelevalta säältä ja joustavat tarvittavista paikoista. Käsitellään erityisen
kestäviksi likaa ja vettä vastaan. Tyköistuvissa housuissa on useita strategisesti sijoitettuja taskuja
vaelluksella tarpeellisille pikkuesineille.

FEATURES
Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista
Erittäin vahva Climatic™ Rugged -kangas antaa äärimmäisen kestävyyden joustavuudesta
tinkimättä
Fluorihiilettömästi DWR-käsitellyt pinnat hylkivät vettä ja likaa
Kaksi vetoketjullista etutaskua
Yksi vetoketjullinen reisitasku, jossa on paikka puhelimellesi
Kuminauhavyötärö vyölenkeillä
Säädettävät lahkeensuut
Vahvikkeet tarvittavissa paikoissa
Tyköistuva

FABRICS
Climatic™ 90 % kierrätettyä polyamidia, 10 % elastaania, kestävä, neljään suuntaan joustavaa
lastakudosta, pehmeä ja mukava tausta, palttinasidospäällinen, 202 g/m2, bluesign®-sertifioitu
FlexAble™ 89 % polyamidia, 11 % elastaania, erittäin kestävä, vedenkestävä, oxford-vahvistettu
neljään suuntaan joustava kangas, kalvo ja pehmeä tausta, 293 g/m², bluesign®-sertifioitu

MID STANDARD PANT MEN
Article 605215

PRODUCT INFORMATION
Myönnettäköön, että patikointi on rankkaa housuille. Tämä tekninen housupari on suunniteltu tätä
silmällä pitäen. Se suojaa sinua mukavasti kaudesta toiseen. Valmistettu keskipainoisesta
kierrätetystä materiaalista, joka antaa mukavuutta ja kestävyyttä. Materiaali on käsitelty hylkimään
vettä ja likaa. Housuissa on myös useita strategisesti sijoitettuja taskuja vaelluksella tarpeellisille
pikkutavaroille sekä paikka puhelimellesi.

FEATURES
Valmistettu kierrätetystä materiaalista
Keskipainoinen Climatic™-kangas antaa kestävää mukavuutta
Fluorihiilettömästi DWR-käsitellyt pinnat hylkivät vettä ja likaa
Vetoketjullinen reisitasku
Yksi avoin reisitasku, jossa on läppä ja paikka puhelimellesi
Vyölenkit
Säädettävät lahkeensuut
Normaali istuvuus

FABRICS
Climatic™, 94 % kierrätettyä polyamidia, 6 % elastaania, erittäin kestävä joustokudos, 165 g/m²,
bluesign®-sertifioitu

MID SLIM PANT MEN
Article 605212

PRODUCT INFORMATION
Myönnettäköön, että patikointi on rankkaa housuille. Tämä tekninen housupari on suunniteltu tätä
silmällä pitäen. Se suojaa sinua mukavasti kaudesta toiseen. Valmistettu kestävästä, kierrätetyistä
materiaaleista valmistetusta kankaasta. Housut ovat erittäin vahvat ja säänkestävät sekä joustavat
sieltä, mistä pitääkin. Tyköistuvissa housuissa on useita strategisesti sijoitettuja taskuja vaelluksella
tarpeellisille pikkuesineille.

FEATURES
Valmistettu kierrätetystä materiaalista
Erittäin vahva Climatic™ Rugged -kangas antaa äärimmäisen kestävyyden joustavuudesta
tinkimättä
Fluorihiilettömästi DWR-käsitellyt pinnat hylkivät vettä ja likaa
Kaksi vetoketjullista etutaskua
Vetoketjullinen reisitasku
Kuminauhavyötärö vyölenkeillä
Säädettävät lahkeensuut
Tyköistuva

FABRICS
Climatic™ 90 % kierrätettyä polyamidia, 10 % elastaania,
kestävää, neljään suuntaan joustavaa lastakudosta, pehmeä ja mukava tausta, palttinasidospäällinen,
202 g/m2, bluesign®-sertifioitu.
Climatic™ 95 % kierrätettyä polyamidia, 5 % elastaania, erittäin kestävää, kahteen suuntaan
joustavaa kudosta, 250 g/m2, bluesign®-sertifioitu.

Thank you!

