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KHROMA

MASTERS OF INSULATION

GORE-TEX® PRO

VAPOUR-RISE™

CIRRUS HL™



Vi trives i utfordrende vær og landskap – alt fra hjemstedet vårt i det 
skotske høylandet til alle verdens fjell. Med Kroma har vi skapt et system av 
randonee-utstyr som holder deg varm, tørr og komfortabel. 

Siden vi har tiår med erfaring fra produksjon av klessystemer for fjellklatrere 
og alpinister, var randonee et naturlig neste trinn. For oss handler det ikke 
om heisene og bakken, det handler like mye om opp som ned. Khroma ble 
utviklet for møtet mellom topptur og ski. Det er selvdrevet frikjøring og 
randonee. 

Vi er fjellfolket.



Khroma GTX Jacket kombinerer 
nye resirkulerte GORE-TEX® 
PRO-membraner og bruker 
GORE-TEX PRO Most Breathable, 
forsterket med GORE-TEX 
PRO Most Rugged på viktige 
slitasjeområder. Skispesifikke 
funksjoner som innerlommer av 
netting med stretch, perfekt for 
skibriller, utfyller det klassiske 
funksjonssettet for fjellet. 

• Hette utformet for bruk med 
skihjelm, med toveis justering
• YKK® AquaGuard® Vislon-glidelås 
foran, med innvendig stormklaff
• YKK®-glidelås på håndlommer og 
én innerlomme
• Lett, langsgående YKK®-glidelås 
foran
• Skispesifikke innerlommer
• Avtagbart pudderskjørt
• Heljusterbare mansjetter med 
snøsperre innvendig
• Heljusterbar fald
• Vekt: 689g i large for herrer og 
620g i 12 for kvinner

TEKNISKE FUNKSJONER

VANNTETT

KHROMA GTX JACKET

VARIG

PUSTENDE



VANNTETT

KHROMA GTX BIB

VARIG

PUSTENDE

Khroma Bib er et hybrid av nye 
resirkulerte GORE-TEX® PRO-
membraner (Most Breathable 
forsterket med Most Rugged), og 
gir pusteevnen og slitestyrken du 
trenger for en bratt topptur. Vi har 
forsterket den ekstra mye rundt 
falden, med store forsterkede deler 
på vristen, for å beskytte mot steiner 
og stegjern.

• 3/4 toveis YKK® AquaGuard®-
glidelåser på siden, med innerklaff og 
tre trekkere
• YKK® AquaGuard®-glidelås på 
buksesmekken
• Avtagbar matrix softshell-overdel, 
for det ytterste innen komfort
• Fullstendig justerbare og avtagbare 
bukseseler, med ekstra beltestropper 
og justering i livet
• Tilrettelagte, skispesifikke lommer
• Indre snøfangere, med kraftig stropp
• Utvendig og innvendig skispenning 
og lapper for å forsterke kantene
• Vekt: 826g i large for herrer og 
779,5g i 12 for kvinner

TEKNISKE FUNKSJONER



VANNTETT

KHROMA KINETIC JACKET

STRETCH

PUSTENDE

Den perfekte «myke» skalljakken. 
Khroma Kinetic Jacket bruker vårt 
nye, vevde Proflex™-stoff for å skape 
vår best pustende og mest fleksible 
vanntette skijakke.  Når du trenger 
én jakke for alt, fra dagsturer til 
teknisk randonee, da er dette jakken 
for deg.  

• Nytt, vevd Proflex™-stoff som tilbyr 
enestående pusteevne, stretch og 
fleksibilitet
• Hette utformet for bruk med skihjelm, 
med toveis justering
• YKK® AquaGuard® Vislon-glidelås 
foran, med innvendig stormklaff
• To utvendige napoleonlommer 
for «ventilasjon», som bruker YKK® 

Aquaguard-glidelåser
• Tilrettelagte, skispesifikke lommer
• Ventilasjonssystem for 
gjennomstrømming
• Fullstendig justerbare mansjetter og 
fald, for beste passform
• Vekt: 532g i large for herrer og 472,5g 
i 12 for kvinner

TEKNISKE FUNKSJONER



VANNTETT

KHROMA KINETIC PANTS

STRETCH

PUSTENDE

Khroma Kinetic Pants er inspirert 
av allsidigheten i den populære 
Kinetic-kolleksjonen vår, og drar 
nytte av den nye vevde utgaven 
av Proflex™-stoffet vårt. Disse 
buksene har en enestående balanse 
mellom pusteevne, slitestyrke og 
fleksibilitet, og kan kombineres 
med Khroma Kinetic Jacket for et 
klessystem som klarer alt.

• Nytt, vevd Proflex™-stoff som tilbyr 
enestående pusteevne, stretch og 
fleksibilitet
• Sideventil med YKK® AquaGuard®

• YKK® AquaGuard®-glidelås på 
buksesmekken
• Fullstendig justerbare og avtagbare 
bukseseler, med ekstra beltestropper 
og justering i livet
• Tilrettelagte, skispesifikke lommer
• Lett snømansjett som overtrekk
• Utvendig og innvendig skispenning 
og lapper for å forsterke kantene
• Vekt: 537g i large for herrer og 504g 
i 12 for kvinner

TEKNISKE FUNKSJONER



VANNAVVISENDE

KHROMA KHARVE JACKET

VARM

PUSTENDE

Khroma Kharve Jacket er fylt med 
fullstendig resirkulert Stratus™ 
syntetisk isolasjon, og bruker 
GORE-TEX® INFINIUM™-ytterstoff 
for å skape et særlig værbestandig 
isolasjonsplagg. Uansett om du 
tilbringer dagen i pudder eller sikrer 
en klatrer, gir Khroma Kharve deg 
beskyttelsen du trenger. 

• Ytterstoff av GORE-TEX® INFINIUM™ 
Ripstop Nylon
• Stratus™ resirkulert isolasjon
• Kompatibel med skihjelm, med 
forsterket topp
• Langsgående YKK® Aquaguard® 
Vislon-glidelås foran, i begge retninger
• Håndlommer med YKK-glidelås
• Ekstra store lagringslommer 
innvendig i tillegg til innerlomme med 
glidelås
• Fullstendig justerbar fald, for beste 
passform
• Lett stretch-mansjett og hettefinish, 
for brukervennlighet
• Vekt: 478,5g i large for herrer og 
439,5g i 12 for kvinner

TEKNISKE FUNKSJONER



KHROMA TOUR PANTS

STRETCH

VARIG

Khroma Tour Pants er utviklet 
med Matrix™ softshell, og 
utformet for randonee – med 
forsterket spenne og kantlapper. 
De er myke, vindtette og tøyelige, 
og er komfortable hele dagen 
uansett om du kjemper deg 
oppover eller kaster deg gjennom 
svingene nedover.

• Fullstendig justerbar linning, med 
spenner for seler og belte
• Tilrettelagte, skispesifikke 
lommer 
• YKK-glidelås på lårets sideventil 
med netting
• Matrix™ stretch dobbeltvevd
• Vekt: 729,5g i large for herrer og 
653,5g i 12 for kvinner

TEKNISKE FUNKSJONER

VANNAVVISENDE



VANNTETT

KHROMA FREERIDE GTX 
GLOVE

PUSTENDE

Khroma Freeride GTX Glove er 
vår ultimate store skihanske 
for fjellet, som har soner med 
PrimaLoft®-isolasjon. GORE-
TEX® Plus Warm-teknologi gir 
uovertruffen beskyttelse mot 
været. Pittards® Armortan-
skinn i håndflaten gir slitesterk 
bevegelsesfrihet.

• GORE-TEX® Plus Warm, vanntett 
teknologi
• Kurvet passform for godt grep
• Lang, beskyttende 
hanskemansjett
• PrimaLoft®-isolasjon i bestemte 
soner
• Pittards® Armortan-skinn i 
håndflate, og nesetørk
• Innerfôr av lugg med høy tetthet
• Avtagbart håndleddsbånd
• Mansjett som kan justeres med 
én hånd
• Vekt: 263g i large

TEKNISKE FUNKSJONER

VARM



KHROMA FREERIDE GTX 
MITT
Khroma Freeride GTX 
Mitt balanserer varme og 
bevegelsesfrihet, ved å benytte 
utformingen av en skyttervott 
med Pittards® Armortan-skinn i 
håndflaten. PrimaLoft®-isolasjon 
og GORE-TEX® Plus Warm-
teknologi gir beskyttelse mot 
været, uten å gå på bekostning av 
bevegelsesfriheten. 

• GORE-TEX® Plus Warm-teknologi
• Kurvet passform for godt grep
• Lang, beskyttende 
hanskemansjett
• PrimaLoft®-isolasjon i bestemte 
soner
• Pittards® Armortan-skinn i 
håndflate, og nesetørk
• Innerfôr av lugg med høy tetthet
• Avtagbart håndleddsbånd
• Mansjett som kan justeres med 
én hånd
• Vekt: 258g i large

TEKNISKE FUNKSJONER

VANNTETT

PUSTENDE

VARM



KHROMA TOUR 
INFINIUM GLOVE

VINDTETT

PUSTENDE

Khroma Tour Infinium Glove 
er utformet for maksimal 
bevegelsesfrihet, og bruker 
GORE-TEX® INFINIUM™ og fôr 
av fleece for å gi beskyttelse. 
Den har en forhåndsutformet 
kurve og skinn i håndflaten, 
for å gi bevegelsesfriheten du 
trenger for å håndtere tau og 
justere bindinger.

• GORE-TEX® INFINIUM™ 
windstopper-teknologi
• Kurvet passformfor godt grep
• Pittards® Armortan-skinn i 
håndflate og på tommel
• Sømmer på utsiden for smidig 
passform
• Justerbar håndleddsstropp
• Vekt: 162g i large 

TEKNISKE FUNKSJONER

VANNAVVISENDE



De bestselgende Microlight-produktene våre er tilbake, med oppdatert 
utseende, kroppstilpasset trekkbeskyttelsesteknologi og resirkulerte 
materialer. Slik forbedrer vi det som allerede er den beste dunjakken 
med minimal trekkbeskyttelse. 

Vi har benyttet prinsipper for kroppstilpasning og en kombinasjon 
av mikro- og nano-trekkbeskyttelse for å sørge for at dunen nå blir 
intelligent distribuert gjennom jakken, slik at den leverer mer varme til 
kroppens kjerne, hvor det trengs mest.

Microlight-kolleksjonen har nå også resirkulerte stoffer og resirkulert 
dun, hvilket reduserer avfallet som går til søppelfyllingen og sparer 
både strøm og vann på veien. Vi bruker P.U.R.E. resirkulert dun. Den 
resirkulerte dunen gjenvinnes fra forbrukeravfall, slikt som sengetøy og 
puter, som så vaskes og behandles. 

VI ER MESTRE INNEN ISOLASJON

LAGET FOR 
BÆREKRAFT



I samarbeid med isolasjonsekspertene fra Thermore® har vi utviklet 
og testet Cirrus HL™ omfattende – for å produsere en ny generasjon 
av syntetisk isolasjon av høy tetthet, som ikke bare er varmere og mer 
bestandig, men også 100% resirkulert. 

Cirrus HL™ bruker en ny flerformet struktur for å øke kraften i fyllet 
og gi 20% mer tetthet og 10% mer varme enn samme vekt av klassisk 
Cirrus-isolasjon. Isolasjonen er 100% resirkulert, og det brukes opptil ti 
PET-flasker for å produsere isolasjonen i hver jakke.



SYNTETISK

NEBULA PRO
En fjelljakke med middels 
trekkbeskyttelse, med varme fra 
vår nye resirkulerte Cirrus HL™-
syntetiske isolasjon, med sonet 
utforming for den beste varmen 
og beskyttelsen i kalde, fuktige 
forhold. Værbestandigheten 
forbedres med et ytterlag av 
slitesterkt Pertex® Quantum Pro. 

• Ytterlaget av Pertex® Quantum Pro 
Ripstop er vindtett og vannbestandig
• Ny Cirrus HL™ resirkulert isolasjon
• Stratus™ fast isolasjon på viktige 
steder, for ekstra beskyttelse mot 
været
• Heljusterbar, hjelmkompatibel hette 
med avstivet topp
• Toveis YKK® Vislon-glidelås foran, 
med innerklaff
• YKK-glidelås på håndlommer og 1 
innvendig brystlomme
• Fullstendig justerbare mansjetter 
og fald
• Vekt: 648g i large for herrer og 595g 
i 12 for kvinner

TEKNISKE FUNKSJONER

VANNAVVISENDE

VARM



VARM

LETT

CIRRUS ALPINE
En lett og allsidig, fullstendig 
syntetisk jakke, med varme fra vår 
nye resirkulerte Cirrus HL™-isolasjon 
og beskyttelse mot de variable 
forholdene på fjellet.

• Pertex® Quantum Ripstop Nylon-
stoffer er myke og lette å pakke
• Ny Cirrus HL™ resirkulert isolasjon
• Tettsittende elastisk hette som 
passer godt under hjelmen
• Langsgående YKK® Vislon-glidelås 
foran
• YKK-glidelås på håndlommer og én 
innerlomme
• Lette stretch-mansjetter og justerbar 
fald
• Lagringspose inkludert
• Vekt: 516g i large for herrer og 455g i 
12 for kvinner

TEKNISKE FUNKSJONER

SYNTETISK



Vår beste skallfunksjon er utformet for å motstå det verste været på 
fjellet, og tar det til nye ekstreme nivåer med introduksjonen av neste 
nivå av GORE-TEX® Pro-produkter.

Takket være både GORE-TEX® Pro Most Breathable og Most Rugged, 
fortsetter hardskall-kolleksjonen vår å levere for fjelleksperter og de som 
flytter på grensene.

GORE-TEX PRO®-produkter

TA DET TIL NYE 
EKSTREME NIVÅER



VANNTETT

LETT

PUSTENDE

MUZTAG GTX JACKET
Muztag GTX er vår aller beste 
alpine skalljakke, utformet 
for de vanskeligste tekniske 
bestigningene. Muztag GTX bruker 
GORE-TEX® Pro Most Breathable-
teknologi, for å kutte all unødvendig 
vekt og holde deg fullstendig 
beskyttet – uten å tynge deg ned. 

• Treveis fullstendig justerbar hette 
som passer med hjelm, med forsterket 
og laminert topp, hetteklaff som kan 
rulles ned, og buff
• YKK® AquaGuard® Vislon-glidelås 
foran, med innvendig stormklaff
• To utvendige napoleonlommer med 
YKK® Aquaguard®-glidelåser
• Toveis lette og fullstendig 
ventilerende, skjulte YKK®-glidelåser i 
armhuler
• Innerlommer med glidelås og netting
• Fullstendig justerbare mansjetter 
og fald
• Vekt: 497g i large for herrer og 452,5g 
i 12 for kvinner

TEKNISKE FUNKSJONER



VANNTETT

VARIG

PUSTENDE

LATOK GTX JACKET
Vår mest slitesterke vanntette 
skalljakke, for de mest ekstreme 
fjellforholdene. Latok GTX brukes 
av fjellfolk over hele verden, 
og er den beste jakken vår for 
bestandig beskyttelse mot været. 
Nye resirkulerte GORE-TEX® 
PRO-membraner (Most Breathable 
forsterket med Most Rugged) gir et 
bedre nivå av komfort så vel som 
bestandighet.

• Treveis fullstendig justerbar hette 
som passer med hjelm, med forsterket 
og laminert topp, hetteklaff som kan 
rulles ned, og buff
• YKK® AquaGuard® Vislon-glidelås 
foran, med innvendig stormklaff
• Fire ytterlommer (to napoleonlommer 
og to håndlommer) med YKK® 
Aquaguard®-glidelåser
• Toveis fullstendig ventilerende 
glidelåser i armhuler, med YKK® 
Aquaguard®-glidelåser
• Innerlommer med glidelås og netting
• Fullstendig justerbare mansjetter 
og fald
• Vekt: 579g i large for herrer

TEKNISKE FUNKSJONER



GORE-TEX PRO MOST 
RUGGED-TEKNOLOGI

GORE-TEX PRO MOST 
BREATHABLE-TEKNOLOGI

Membran 
- ny, spesialbehandlet, særlig 

sterk bikomponent

Fordel 
- ekstremt robust for de mest 

krevende forhold

Funksjon 
- ekstremt robust

-Veldig pustende <13
-Slitesterk vanntett 28 meter

-Slitesterk vindtett

Membran 
- spesialbehandlet i flere lag, 

pustende

Fordel 
- ekstremt pustende, minimerer 
oppbygning av fukt og reduserer 

tørketid for indre lag, gir mer 
komfort under flere forhold

Funksjon 
- svært robust

-Ekstremt pustende <9RET
-Slitesterk vanntett 28 meter

-Liten luftgjennomtrengning 0,5 l/
m2/sek



Det ultimate klessystemet for å tilbringe hele dagen i fjellet. Den nye 
generasjonen av Vapour-rise™ ble gjenutviklet ved bruk av innovative 
materialer og banebrytende forskning, for å tenke nytt om hva som er 
mulig. 

Vapour-rise™ er et alt-i-ett-system, som gir temperaturregulering, 
fuktkontroll og beskyttelse mot været. Muligheten til å forbli komfortabel 
i en rekke værforhold, gjør dette til et plagg du kan ta på og ha på hele 
dagen, uansett hva du gjør, slik at du ikke behøver å stoppe for å bytte 
hva du har på.

DET ULTIMATE KLESSYSTEMET FOR FJELLENE



TEMPERATURREGULERENDE

VARM

VR SUMMIT JACKET
Det varmeste plagget i den 
nye VR-kolleksjonen er perfekt 
for vinteraktiviteter – alt fra 
ski til isklatring og randonee. 
Håndlommene er plassert slik at 
de kan brukes med klatreseler, 
mens hetten passer med hjelm – 
slik at klatre- eller skihjelmen lett 
kan brukes oppå. Vapour-rise™-
teknologi gir enestående komfort 
under alle værforhold.

• Vindbestandig og særlig pustende 
Pertex® Quantum Air-skallstoff
• Børstet fôr som raskt 
transporterer fuktighet, for komfort 
og varme
• Hette som passer med hjelm, med 
snor for justering og avstivet topp
• Høyt plasserte YKK®-håndlommer 
og YKK®-brystlomme
• Langsgående tosidig YKK® vislon-
glidelås
• Fullstendig justerbar fald og 
mansjetter
• Vekt: 354g i large for herrer og 
303,5g i 12 for kvinner

TEKNISKE FUNKSJONER

VINDAVVISENDE



VINDAVVISENDE

HURTIGTØRKENDE

WICKING

VR ALPINE LIGHT JACKET
Raske og lette alpine toppturer 
har alltid flyttet grensene for 
stoffteknologien. VR Alpine Light 
er utformet for bruk hele dagen, 
og gir enestående komfort i 
variable forhold. Den er lettere 
og mer allsidig enn noensinne, 
takket være den gjenutviklede 
Vapour-rise™-teknologien, som 
gir den perfekte balansen mellom 
beskyttelse og ytelse.

• Vindbestandig og særlig pustende 
Pertex® Quantum Air-skallstoff
• Kroppstilpasset 
fukttransporterende fôr, for komfort
• Lett og elastisk hette, for 
beskyttelse
• Overdimensjonerte YKK®-
brystlommer, for lagring og 
ventilasjon
• Langsgående tosidig YKK® vislon-
glidelås
• Lette elastiske mansjetter og 
justerbar fald
• Vekt: 312g i large for herrer og 
278,5g i 12 for kvinner

TEKNISKE FUNKSJONER



VENTILERENDE

VR RIDGELINE JACKET
Den letteste og mest pustende 
VR-jakken bruker ny, gjenutviklet 
Vapour-rise™-teknologi for å 
holde deg komfortabel når du 
beveger deg hurtig på fjellet. VR 
Ridgeline Jacket bruker et fôr 
som transporterer fuktighet hurtig, 
med et vindbestandig og pustende 
ytterstoff – perfekt for å bevege seg 
hurtig på fjellet.

• Vindbestandig og særlig pustende 
Pertex® Quantum Air-skallstoff
• Kroppstilpasset 
fukttransporterende fôr, for komfort
• Formet krage, for bedre passform 
med hjelmer
• Sikker YKK®-brystlomme for 
verdisaker
• Lett, langsgående YKK®-glidelås 
foran
• Lette elastiske mansjetter og 
justerbar fald
• Vekt: 261,5g i large for herrer og 
223g i 12 for kvinner

TEKNISKE FUNKSJONER

VINDAVVISENDE

HURTIGTØRKENDE



KHROMA

MASTERS OF INSULATION

GORE-TEX® PRO

VAPOUR-RISE™

CIRRUS HL™



For mer informasjon, ta kontakt med (Storbritannia)

For utenfor Storbritannia, ta kontakt med:

ANGUS SHEPHERD  
MARKEDSKOORDINATOR

angus.shepherd@equipuk.com
+44 (0)1773 367 944

SARAH KAMPF 
PR OG KOMMUNIKASJONSLEDER

SENTRALEUROPA
sarah.kampf@equipuk.com

+49 1522 4079258

https://bit.ly/2QQfzvK


