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DREAM DISCOVER

Drømme og mål gør livet så meget mere meningsfuldt og 
spændende, om det så gælder de små dagligdags ting eller 
store og vigtige beslutninger i forretnings- eller privatlivet. 
Drømme sætter nysgerrighed og kræfter i gang, som ofte 
tager os med på opdagelsesrejser vi ellers kun turde  
drømme om.

DAD tøj er ikke udelukkende til professionelle sejlere.  
Vi udvikler og designer funktionelt tøj af høj kvalitet, med et 
maritimt strejf og styrker ambitiøse virksomheders profil. Vi 
tror på professionalisme og det personlige møde.  
Vores mål er at være den bedste samarbejdspartner, med 
det bedste brand, når du har besluttet dig for at hæve dit 
eget brand til nye højder og starte din rejse.

Det er derfor vi kalder vores brand D.A.D,  
“Dream & Discover”.



Fortsat udvikling er naturligt for os. Hos DAD  
Sportswear står vores produkter i centrum. 
Derfor samarbejder vi med kendte profiler 
indenfor svensk sejlsport, for fortsat at udvikle 
og bringe det bedste frem i vores profil-
beklædning med hensyn til kvalitet, komfort og 
ydeevne. Hos os siger vi The race is on!

Bengt Tarre er eventyrlysten sejler, og skipper 
på 65-fods båden Celeste of Solent (Farr65r), 
der har stået båd-model i dette katalog. Flere 
gange om året tager Bengt med besætning ud 
på hårde sejladser rundt om i verden. Bengt 
besidder en Master of Yachts Unlimited, og han 
er også certificeret Master of Yacht instruktør. 
Når han ikke er på havet, arbejder han som 
jurist indenfor bl.a. sø- og erhvervsret.

Anders Nordström er skipper for Team UK 
Syversen. Sammen med sit hold sejler han 
både offshore og inshore kapsejlads. Anders 
og hans hold har bl.a. to gange vundet 
Gotland Rundt, Göteborg Offshore Race, og 
er desuden to gange nordiske mestre og 
svenske mestre i forskellige klasser. Anders 
har arbejdet som sejlmager i mere end 25 
år. Han er også medejer af UK Syversen, 
Sveriges førende sejlmager.

Vi føler os privilegeret over at have Bengt Tarre, 
Anders Nordström med ombord på vores 
”DAD-team” og ønsker dem held og lykke i den 
kommende sæson!
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I August 2013 lavede den polske afdeling af DAD Sportswear en langsigtet aftale om 
sponsorat af den nationale polske yacht klub(Polski Związek Żeglarski). Ikke alene leverer 
vi DAD tøj til de bedste polske sejlere, windsurfere og andre involverede i sejlads på 
nationalt niveau, men vi har samtidig skabt en særlige kollektion af DAD tøj, udsmykket 
med polske bannere og nationale emblemer (Pilberra, Gosford, Eaton og Wilmington). 
Kollektionen vil være tilgængelig for alle lystsejlere i Pro Sport butikker rundt om i Polen. 
Dette sker som et led i lanceringen af DAD i Polen. Vi har desuden allerede sponsoreret 
flere arrangementer (Polish Match Tour Race 2013 og TriCity Sailing Cup 2013) og sejlere 
(Roman Paszke og Piotr Myszka).

Vi håber, at både professionelle og amatører involveret i sejlads, vil sætte pris på 
kvaliteten og funktionaliteten af vores produkter.

PIOTR MYSZKA
POLSK MESTER & VERDENSMESTER I RS: X



TECHNICAL INFORMATION
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JACKETS
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990 sort

990 sort

TACTICAL 10 JACKET 131050

Slidstærk 3-lags offshore-jakke designet til at modstå hårde betingelser, uforet for øget fleksibilitet. Vores mest gennemarbejdede 
jakke nogensinde! En teknisk avanceret jakke som er vind- og vandtæt med tapede sømme og høj åndbarhed (WP 10 000 / MVP 
10 000). Ekstra forstærkning i Cordura® på udsatte steder. Jakken har ekstra høj fleeceforet krave samt en foldbar fluorescerende 
hætte, med dobbelt størrelsesjustering. Store tydlige reflekser. Skjult stænkbeskyttelse til ansigtet. Fire fleeceforede forlommer med 
vandtæt lynlås. Skjult inderlomme med åbning til hovedtelefoner. Formsyede ærmer med neopren-åbninger, for øget fleksibilitet og 
pasform. Justérbare manchetter med velcrolukning samt skjulte indermanchetter i neopren. Jakkens inderside er skræddersyet med 
mange smarte og praktiske detaljer.

Materiale: 100% nylon •  Maskinvask: 30°  •  Størrelser: XS-3XL

TACTICAL 10 PANTS 131051

Slidstærk 3-lags offshore-buks designet til at modstå hårde betingelser, uforet for øget fleksibilitet. En teknisk avanceret buks som 
er vind- og vandtæt med tapede sømme og høj åndbarhed (WP 10 000 / MVP 10 000). Ekstra forstærkning i Cordura® på udsatte 
steder. Høj model med neopren i den øverste del for bedste pasform. Store tydlige reflekser.  Justérbare velcrolukninger i liv, seler 
og ved benåbning. To håndvarmer-lommer med vandtæt lynlås samt to forlommer. Formsyede ben for bedre pasform. Buksernes 
inderside er skræddersyet med mange smarte og praktiske detaljer.

Materiale: 100% nylon  •  Maskinvask: 30°  •  Størrelser: XS-3XL
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DETAILS

TECHNICAL
INFORMATION



Sporty design with 
both practical and 
stylish details.

Quick drying and stretchy 
material that provides 
extra flexibility.

Functional polo piqué 
with +30 UV protection 
in moisture wicking 
CoolTouch yarn.

Collar with decorative 
jacquard knit that 
enhances the polo piqué.

For more information see page 62 or visit www.dad-sportswear.com

CORAL BAY 134022 / CORAL BAY LADY 134023
Material: 100 % CoolTouch Polyester   •  Weight 180 g/m2  • 
Machine wash: 40o • Sizes: Men’s S-3XL • Women’s S-XXL 

CORAL BAY 
THE FUNCTIONAL PIQUÉ
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855 marine

EXMOUTH 131012

Let vateret sejlerjakke i klassisk snit. Jakken er vind- og vandtæt med tapede sømme og har 
høj åndbarhed (WP 10 000 / MVP 8000). Høj fleeceforet krave og aftagelig hætte. Ekstra 
fluorescerende hætte i pose medfølger. Store tydelige reflekser samt reflekspiping i front. 
Elastiksnøre i liv. Fire forlommer samt én inderlomme med åbning til hørtelefoner. Justérbare 
manchetter med velcrolukning og skjulte indermanchetter i neopren. Skræddersyet inderside 
med smarte og praktiske detaljer.

Materiale:  100% nylon 
For:   100% nylon 
Maskinvask:  30° 
Størrelser:  XS-3XL



TECHNICAL INFORMATION
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CORDILLO 131024 
Sporty vind- og vandtæt parka med tapede sømme (WP 5000/MVP 3000), let polstring i 3M 
Thinsulate til at holde dig varm og tør hele året rundt. Høj krave med maritime sømme og en 
skjult hætte i kraven. Justerbar talje og bund samt manchetter for optimal komfort. Forlommer 
med trykknapper, ærmelomme og badge lomme. Detaljeret inderside med mobil-lomme og 
inderlomme med lynlås. Findes både i dame- og herrestørrelser. 

Materiale:  100% nylon  •  Polstring: 3M Thinsulte 
For:   100% polyester 
Maskinvask:  30° 
Størrelser:  S-3XL

990 sort 100 hvid
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DETAILS

CORDILLO LADY 131025

Sporty vind- og vandtæt parka med tapede sømme (WP 5000/MVP 3000), let polstring i 3M 
Thinsulate til at holde dig varm og tør hele året rundt. Høj krave med maritime sømme og en 
skjult hætte i kraven. Justerbar talje og bund samt manchetter for optimal komfort. Forlommer 
med trykknapper, ærmelomme og badge lomme. Detaljeret inderside med mobil-lomme og 
inderlomme med lynlås. Findes både i dame- og herrestørrelser. 

Materiale:  100% nylon  •  Polstring: 3M Thinsulte 
For:   100% polyester 
Maskinvask:  30° 
Størrelser:  S-XXL

990 sort
100 hvid



TECHNICAL INFORMATION
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IN STOCK IN MAY

GRAFTON 131018 
Stilfuld og komfortabel letvægtsjakke med 3M Thinsulate fyld. Specialbehandlet ydermateriale 
som giver den rette glans og følelse. To sidelommer, tynd elastik forneden og i ærmer.  
Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:  100 % nylon Fyld: 3M Thinsulate  
For:   100% polyester  
Maskinvask:  30°    
Størrelser:  S - 3XL 

990 sort



TECHNICAL INFORMATION
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IN STOCK IN MAY

GRAFTON  LADY 131019    
Stilfuld og komfortabel letvægtsjakke med 3M Thinsulate fyld. Specialbehandlet ydermateriale 
som giver den rette glans og følelse. To sidelommer, tynd elastik forneden og i ærmer.  
Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:  100 % nylon Fyld: 3M Thinsulate  
For:   100% polyester  
Maskinvask:  30°   
Størrelser:  S - XXL 

990 sort
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S O F T
S

H E L L

850 marine

MOUNT WALL 131020

Let vateret softshell-jakke velegnet til alle årstider. Fremstillet af to forskellige materialer for at 
skabe god kontrast. Begge materialer er vind- og vandafvisende (WP 3000/MVP 1000). Justerbar 
aftagelig hætte, lynlås på yderlommer og ærmelomme, elastisk snøre i bunden. Justerbare 
manchetter og tynd fleksibel indermanchet. Inderlomme med lynlås til din mobil etc, gummi 
plug-in til høretelefoner samt en stor praktisk inderlomme i mesh. Findes både i dame- og 
herremodel.

Ydermateriale:  95% polyester, 5% spandex   
For:   100% polyester 
Maskinvask:  30° 
Størrelser:  S-XXL, 990 sort & 855 marine S–4XL

990 sort 101 hvid
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S O F T
S

H E L L

850 marine

MOUNT WALL LADY 131021

Let vateret softshell-jakke velegnet til alle årstider. Fremstillet af to forskellige materialer for 
at skabe god kontrast. Begge materialer er vind- og vandafvisende (WP 3000/MVP 1000). 
Justerbar aftagelig hætte, lynlås på yderlommer og ærmelomme, elastisk snøre i bunden. 
Justerbare manchetter og tynd fleksibel indermanchet. Inderlomme med lynlås til din mobil 
etc, gummi plug-in til høretelefoner samt en stor praktisk inderlomme i mesh. Findes både i 
dame- og herremodel.

Ydermateriale:  95% polyester, 5% spandex  
For:   100% polyester 
Maskinvask:  30° 
Størrelser:  S-XXL

990 sort
101 hvid



TECHNICAL INFORMATION
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DETAILS

982 antracit

EXPLORE 131030

Vind- og vandtæt 3-lags jakke med tapede sømme i kontrastfarve, jakken har god åndbarhed 
(WP 10 000/MPV 5000). Raglansnit. Fleeceforet krave med justérbar hætte. Ventilationsåbninger 
under armene. Alle lynlåse er vandtætte. To forlommer samt én brystlomme med åbning til 
høretelefoner. Justérbare manchetter med velcrolukninger.  Elastisk snøre med stoppere i 
underkant. Skræddersyet, selv på indersiden med smarte og praktiske detaljer.

Materiale:  100% polyester 
Maskinvask:  30° 
Størrelser:  XS–4XL 

990 sort



TECHNICAL INFORMATION
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S O F T
S

H E L L

DETAILS

PILBERRA EXTREME 131028

Vores populære softshell-jakke Pilberra, her i en mere gennemarbejdet version med større 
funktionalitet, som f.eks. vandtætte lynlåse og store tydelige reflekser. Jakken er fremstillet i et 
vind- og vandtæt materiale, som desuden er åndbart. En velskåret, gennemlynet model med 
forlænget bagstykke. To sidelommer samt lomme med plads til id-kort på ærmet, inderlomme 
med lynlås og åbning til høretelefoner. Aftagelig og justerbar hætte. Forbøjede ærmer, 
justerbare manchetter med velcrobånd og gummidetaljer samt løbegang med stoppere i 
jakkens underkant. Skræddersyet, selv på indersiden med smarte og praktiske detaljer.

Materiale:  83% polyester, 17% spandex 
Vægt:   290 g/m2 
Maskinvask:  30° 
Størrelser:  XXS–XXL  

855 marine



TECHNICAL INFORMATION
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S O F T
S

H E L L

PILBERRA 131008
PILBERRA LADY 131004

Softshell-jakke, som er vind- og vandtæt og forsynet med åndbar membran. En velskåret model 
med forlænget bagstykke. Gennemlynet, med alle synlige lynlåse i kontrastfarve. To sidelommer 
og lomme med plads til id-kort på ærmet, inderlomme med lynlås. Aftagelig og justerbar hætte. 
Forbøjede ærmer, justerbare ærmekanter med velcrobånd og løbegang med stoppere i jakkens 
underkant. Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:  83% polyester, 17% spandex 
Vægt:   290 g/m2 
Maskinvask:  30° 
Størrelser:   XS-XXL,  S-XXL

990 sort

450 rød

550 brun



TECHNICAL INFORMATION

20      21      

S O F T
S

H E L L

PEAK HILL 131016 
PEAK HILL LADY 131017

Foret jakke i parkamodel. Takket være materialets unikke evne til at holde en temperatur på 
32 grader kan du holde varmen i alle situationer! Jakken er vind- og vandafvisende. Store 
udvendige lommer med sidelommer og inderlomme. To skrå brystlommer og ærmelomme 
med vandtæt lynlås. Indvendig ribkant i ærmekant. Elastisk løbegang med stoppere i 
underkanten. Aftagelig og justerbar hætte. Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:  100% polyester  
For:   100% polyester 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  S-XXL, 990 sort  S-4XL

990 sort
480 mørkerød

550 brun
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TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

CAIRNS 131007

Racingjakke i sporty model med synlige zigzag-
sømme i matchende farve. Vind- og vandtæt. To 
sidelommer med lynlås, ærmekanter med rib og 
velcrobånd. Udvendig hængestrop bag på kraven. 
Fleecefor med to inderlommer.

Materiale:  100% polyamid 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  S–XL

970 titan

DEVONPORT 131003

Sporty jakke med lækkert fleecefor. Jakken er 
vandtæt med tapede sømme og er forsynet med 
åndbar membran. Jakken har synlige reflekser 
bagpå, på ærmerne og på hættens detaljer. 
Hætten er justerbar og aftagelig. Store praktiske 
lommer foran, som åbnes med dobbeltlynlås. 
Lommerne er foret med varm fleece. Justerbar 
underkant og ærmekanter. Åbning i ryggen, som 
sikrer bedre varmetransport.

Materiale:  100% polyester 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  S–XXL

990 sort
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S O F T
S

H E L L

ALBURY 131014
ALBURY LADY 131015

Vind- og vandtæt softshell-jakke i blød og lækker kvalitet, som er forsynet med åndbar 
membran. Gennemlynet med to sidelommer. Med lynlåsbeskytter, som beskytter hagen mod 
gnavesår. Elastik i ærmekanterne. Løbegang med stoppere i jakkens underkant. Findes både i 
dame- og herremodel.

Materiale:  100% polyester 
Vægt:    350 g/m2 
Maskinvask:  40°   
Størrelser:  S–XXL

900 silver
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TECHNICAL INFORMATION
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DETAILS

GOSFORD 131022 
GOSFORD LADY 131023

Bonded jakke i spændende materiale, sammensat af vævet stræk yderside og tekstureret 
microfleece inderside. Materialet er vind- og vandtæt samt åndbart (WP 5000/MVP 5000). Høj 
fleeceforet krave med en smart løsning på den skjult hætte. To forlommer. Formsyede ærmer 
med justerbare manchetter. Gennemarbejdet, også på indersiden. Findes både i dame- og 
herremodel.

Materiale:  45% nylon, 50% polyester, 5% spandex 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:   S-3XL,   S-XXL

983 antracitmeleret990 sort



TECHNICAL INFORMATION
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IN STOCK IN MAY

990 sort100 hvid

ROCKINGHAM 131026 
Ultralet vindjakke i mikro-ripstop med mesh-for. Fast hætte og forbøjede ærmer for bedre 
pasform. Sidelommer med lynlås og dekorative tryk. Strikkede manchetter forneden og på 
ærmer. Let og nem at pakke.

Materiale:  100 % polyester  
For:   100% polyester  
Maskinvask:  30° 
Størrelser:  XS - 3XL
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IN STOCK IN MAY

100 hvid

CROSSCUT 131010 
Sporty jakke, der er vind- og vandtæt samt åndbar (WP5000/MVP5000) med tapede sømme 
og mesh foring. Forbøjede ærmer for bedre pasform. To-farvede YKK lynlåse.  
Kraftig ribkant i bund, ærmer samt indersiden af kraven. Dobbelte inderlommer.

Materiale:  100 % nylon  
For:   100% polyester 
Maskinvask:  30° 
Størrelser:  XS - 3XL

855 marine
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TECHNICAL INFORMATION

S O F T
S

H E L L

STIRLING 139015
STIRLING LADY 139016

Funktionel jakke i et vandafvisende materiale. Jakken er syet med polyester ribstop og 
spandex på ydersiden samt varm microfleece indvendig. Hel lynlås foran. To sidelommer 
med lynlås. Elastisk løbegang med stoppere i underkanten. Findes både i dame- og 
herremodel.

Materiale:  96% polyester, 4% spandex 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  S–XXL, 990 sort, 738 blå, 970 grafit  S–3XL

990 sort
460 rød 738 blå

640 lysegrøn
970 grafit
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TECHNICAL INFORMATION

S O F T
S

H E L L

GERALDTON 139017
GERALDTON LADY 139018

Funktionel vest i et vandafvisende materiale. Vesten er syet med polyester ribstop og spandex 
på ydersiden samt varm microfleece indvendig. Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:  96% polyester, 4% spandex  
Maskinvask:  40°  
Størrelser: S–XXL, 990 sort  S–3XL

990 sort 460 rød 970 grafit
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Den 4. maj sejlede vi fra Långedrag. I herligt forårsvejr drog vi 
over Kattegat til Skagen. Vi passerede Skagen Rev i løbet af 
den første nat og sejlede ad ydre Skagerrak mod Nordsøen.
 
Vi sejlede i fire vagthold, med tre til fire personer på hvert hold. 
Vi er på vagt i tre timer og holder vagtfri i seks timer, i en rul-
lende vagtplan. På denne måde kommer alle til at sejle på alle 
tidspunkter af døgnet.
 
Den mest almindelige vindretning i Nordsøen i maj er sydvest 
eller nordvest. Vi var heldige og sejlede i sydlig vind med fuldt 
storsejl på 145 m2 og et kode 1 sejl på 195 m2, hele vejen over 
til Inverness, som var vores første stop.
 
Inverness ligger i bugten Moray Firth på den skotske østkyst. 
I Inverness er der en bro, der måler 27 meter over vandet ved 
højvande. Eftersom Celestes mast er 31,5 meter, var vi nød 
til at vente på lavvande, før vi kunne gå under broen og ind 
i havnen. Vi opholdt os i Inverness i to dage og foretog flere 
udflugter til whiskydestillerier i Speyside området.
 
Den Kaledoniske Kanal, som har hele 29 sluser, var vores næste 
stop på turen. Vi sejlede via kanalen til den lille landsby Fort 
Augustus, i den sydlige ende af Loch Ness, som er i den øver-
ste del af kanalen og derefter ned til landsbyen Corpach.
 
Ved Corpach ligger Aonach Mor, et af Skotlands højeste 
bjerge. Vi tog svævebanen op på bjerget og så ud over det 
skotske højland – en fantastisk udsigt.
 
Vi passerede igennem resten af kanalen og sejlede ud mod 
byen Oban. Her besøgte vi whiskydestilleriet af samme navn, 
og den berømte fiskerestaurent Seafood Palace. Med udsigt 
over havet, spiste vi en vidunderlig fiskeplatte.
 
Mellem øerne Jura og Scarba i de indre Hebrider finder man 
det berygtede Corryvreckan stræde. Her kan tidevandsstrøm-
men komme op på næsten 15 knob, og når tidevandet møder 
havet dannes der meget stejle og farlige bølger. Corryvreckan 
bør undgås medmindre der er meget lidt vind og strøm. Vi 
timede vores passage gennem strædet til at være i stort set i 
stillestående vand. På trods af dette, var det mange strømhvirv-
ler og det var til tider svært at styre vores 20 meters sejlbåd.
 
I de indre Hebrider besøgte vi øerne Jura, Islay og Mull. 
På Jura spiste vi en typisk skotsk frokost ved Jura Hotel og 
besøgte Jura Distillery. På Islay lagde vi til i Port Ellen og på 

samme dag besøgte vi alle øens tre whiskydestillerier, med prøve-
smagning: Ardbeg, Laphroigh og Lagavullin. På Mull besøgte vi 
Tobermory og tog på rundvisning i landsbyen, desuden besøgte 
natuligvis Tobermory Distillery .
 
Langt ude i de ydre Hebrider ligger øen St. Kilda. Øen ligger me-
get udsat og kan derfor kun anløbes i godt vejr. Vi var så heldige 
få muligheden for at besøge dette vidunderlige naturområde. 
Celeste var den første yacht der kom på besøg det år. Vi ankrede 
op i bugten, søsatte gummibåden og sejlede ind til molen og den 
lille strand. Vi fik en varm velkomst af øens bestyrer, som gav os et 
kort og viste os velegnede vandrestier på øen. St. Kilda var beboet 
indtil 1930’erne, men har i dag kun en lille militær base.
 
Vi lettede anker fra St. Kilda og sejlede nordpå, forbi Isle of Lewis 
og videre til Orkney . Vi lagde til i den lille by Stromness og 
besøgte øens hovedstad, Kirkwall Highland Park Distillery og den 
yderst velforsynede whisky shop John Scott & Miller.
 
Vores rejse fra Orkney tilbage over Nordsøen gik fra Scapa Flow 
og Pentland Firth strædet mellem Orkney og det skotske fastland. 
Pentland Firth er et af de farvande på jorden som har det kraftigste 
tidevand. Under ekstreme forhold, har man målt op til 20 knobs 
strøm. Under vores passage havde vi 10 knobs medstrøm, hvilket 
resulterede i en samlet hastighed på 19,5 knob.
 
Under turen tilbage til Sverige, blev vi mødt af et kraftigt lavtryk og 
havde i løbet af dagen storm. Det er i øjeblikke som disse, at det 
føles godt have en oceangående sejlbåd. Med kun et lille sejl, fok 
#5 på 35 m2, hukkede vi os igennem vind og bølger.
 
Også denne gang kom der stilhed efter stormen. I let vind sejlede 
vi videre mod Danmark. Vi gik ind i Skagen for natten, før vi sejlede 
det sidste stykke over Kattegat til Sverige. Efter tre spændende 
uger med mange oplevelser og fantastiske indtryk, sejlede vi ind i 
Långedrag.
 
Vil du læse mere om Celeste of Solent og måske gå i gang med dit 
eget eventyr?  
Besøg www.farr65r.com eller følg med på bloggen  
www.farr65r.blogspot.com

DAD-båden Celeste of Solent sejler eventyrsejlads i Østersøen, Nordsøen og Europa. Starten på 
en af sejladserne, Single Malt Race, gik i maj 2013, hvor Celeste sejlede fra Långedrag i Göteborg, 
ud på Nordsøen til Skotland via den Kaledoniske Kanal, de indre og ydre Hebrider, op til Orkney 

og derefter tilbage til Sverige. Skipper på Celeste, Bengt Tarre, beretter om eventyret.
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DETAILS

855 marine

735 blå

WILMINGTON 139028
WILMINGTON LADY 139029

Bonded hættejakke med single jersey på ydersiden og blød børstet fleece (coral) på indersiden 
for optimal komfort. Dekorative bånd og kontrastsyninger i matchende farve. Snørre i hætte. To 
forlommer med skjulte lynlåse samt ærmer med formsyede manchetter. Findes både i dame- og 
herremodel.

Materiale:  60% bomuld, 40% polyester 
Vægt:   455 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:   S-3XL,   S-XXL 

990 sort
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DETAILS DETAILS

990 sort 990 sort

FORBES 139024
FORBES LADY 139025

Bonded microfleecejakke i et åndbart, vind- og vandafvisende materiale (WP 5000/MVP 
5000). Dekorative flatlock-sømme. Unikt design med en lynlås, der gør hætten aftagelig. 
Raglan ærmer med tommelgreb. Tre forlommer. Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:  100% polyester 
Vægt:   300 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:   S-3XL,   S-XXL
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TECHNICAL INFORMATION

WYNDHAM 139011
WYNDHAM LADY 139012

Blød og behagelig foret jakke i microfleece. 
Hel lynlås foran. Dekorativ stikning i flatlock. To 
sidelommer med lynlås foran. Elastisk løbegang med 
stoppere i underkanten. Indersiden er i en anden 
farve. Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:  100% polyester 
Vægt:   370 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  S–XXL

990 sort

990 sort990 sort

450 rød

855 marine

WYNDHAM VEST 139031
WYNDHAM VEST LADY 139032

Blød og behagelig vest i microfleece. Hel lynlås 
foran. Dekorative sømme i flatlock. To sidelommer 
med lynlås på front. Elastisk snøre med stoppere i 
underkant. Inderside i kontrastfarve. Findes både i 
dame- og herremodel.

Materiale:  100% polyester 
Vægt:   370 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  S–XXL
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DETAILS

HAWKER 139022  
Sporty micro fleece sweater, perfekt som andet lag tøj. Med detaljer såsom mesh-paneler i 
armhule for bedre ventilation, lynlås i ærmekant med indsyet mesh for øget bevægelighed. 
Forlommer med lynlås samt snøre i bunden. Materialet er anti-pilling behandlet.  
Dekorative overlock-sømme for kontrast. 

Materiale:   100% polyester 
Vægt:   280g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:   S-XXL

745 petrol
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990 sort
990 sort

COBRA 132014
COBRA LADY 132015

Sporty 2-lags trøje i et smidigt materiale med med unik strik for bedre pasform. Funktionelle 
og dekorative refleksdetaljer langs lynlåse, manchetter og bund. To forlommer. Diskrete 
dekorationssømme i grå kontrastfarve. Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:  100% polyester 
Vægt:   290 g/m2 
Maskinvask: 40° 
Størrelser:   S-3XL,   S-XXL
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HARRINGTON 139019
HARRINGTON LADY 139020

Hætte Jakke med contrast syning. Flad strikket på ydersiden og fleece på indersiden som 
giver en dejlig comfort og en blød fornemmelse. Elastik i linning og i hætte. Findes både i 
dame- og herremodel.

Materiale:  100% polyester 
Vægt:   300 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:   S-XXL

990 sort 460 rød900 silver550 brun
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TECHNICAL INFORMATION

EATON 134026 / EATON LADY 134027
Our best polo piqué ever. Modern fit and new knitting 
technique guarantees high comfort and form stability. 

Extra sturdy collar with neck band and reinforced 
outside. 3 buttons and sleeve cuffs. Decorative overlock 
seams and reinforced slits at the bottom hem. Available 
in ladies’ and men’s style. Ladies’ style has breast folds.   

FOR MORE INFORMATION SEE PAGE 54 OR VISIT WWW.DAD-SPORTSWEAR.COM

REAL PIQUÉ

NEWCASTLE 139009

Bonded fleecejakke som er vind- og vandafvisende. 
Jakken har to forlommer og er gennemlynet. Den ideelle 
jakke til dig, der er vild med udendørs-aktiviteter uanset 
vind og vejr.

Materiale:  100% polyester 
Vægt:   320 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  XS–XXL

990 sort 110 offwhite
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750 blå110 offwhite

BONDI 139003

En vest i dejligt behageligt fleece. Komfortable 
sorte kantbånd omkring ærmer og talje. 
Damemodellen Bondi er specielt designet til 
kvinder, og har stretch-materiale i siderne.

Materiale:  100% polyester 
Vægt:   240 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  XS–XXL

SHARK ISLAND 139006

En lækker fleecetrøje med rund hals, som fås i fire 
forskellige farvekombinationer og med løbegang med 
elastiksnøre i taljen. Nyd en skøn gåtur iklædt en varm 
og lækker fleecetrøje.

Materiale:  100% polyester 
Vægt:    240 g/m2  
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  XS–XXL

110 offwhite

990 sort
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COLLEGE
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IN STOCK IN MAY

855 marine

CARDWELL 132018 

Rugby sweater med kraftig bomuldsjersey og let børstet yderside som giver en dejlig følelse. 
Krave og stolpelukning i twill med gummiknapper. Quiltet mønster på skulderen som giver 
et eksklusivt look. Manchetter på ærmer og slids med sildebens forstærkninger.

Materiale:  100% bomuld  
Vægt:  320 g/m2  
Maskinvask:  40 °  
Størrelser:  XS-4XL
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IN STOCK IN MAY

RIVERTON 132019 
Hættetrøje i moderne sporty snit med raglanærmer og specialbehandlet materiale, som 
giver en fremragende kvalitet, der normalt kun ses på dyrere mærker. YKK kvalitets-lynlås, 
der går op til kraven. Forlommer og hætte med ekstra robust snøre. 2 x 2 rib manchet på 
ærmer og forneden.

Materiale:  80% bomuld, 20 % polyester  
Vægt:  320 g/m2  
Maskinvask:  40 °  
Størrelser:  XS-4XL

990 sort956 mørk gråmeleret
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IN STOCK IN MAY

855 marine

WESTBURY 132020  
Maritim, sporty half-zip sweatshirt i kraftigt specialbehandlet materiale, som giver en 
fremragende kvalitet, der normalt kun ses på dyrere mærker. Gennemarbejdet med indfældede 
twill-detaljer. Forlommer, ekstra kraftig 2 x 2 rib i krave, ærmer og forneden  
som giver et solidt indtryk.

Materiale:  80% bomuld, 20 % polyester  
Vægt:  320 g/m2  
Maskinvask:  40 ° 
Størrelser:  XS-4XL
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DETAILS

855 marine

MELROSE 132016
MELROSE LADY 132017

Blød og smidig trøje i maritim stil, udført i et blandingsmateriale for ekstra komfort. Unik 
løsning med aftagelig hætte, hvor lynlåsen tjener både en praktisk og dekorativ funktion. 
Robuste lynlåse i kontrastfarver. To sidelommer samt tone-i-tone dekorationssømme. Findes 
både i dame- og herremodel.

Materiale:  95% bomuld, 5% elastan 
Vægt:   330 g/m2 
Maskinvask:  40°  
Størrelser:   S-3XL,  S-XXL 

100 hvid
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DETAILS

855 marine

COBARGO 139026

Strikket cardigan i dejlig kraftig kvalitet (7 gg) med maritime striber. Dekorativt bærestykke og lomme forstærkninger. 
Lynlås i front og sidelommer. Robust ribbet krave, ærmer og underkant.

Materiale:  100% bomuld 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  XS-3XL 
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990 sort

BIRDSVILLE 132007
BIRDSVILLE LADY 132008

Robust, gennemlynet sweatshirt med sidelommer. Kraftig rib i krave, ærmer og 
underkant som bevarer deres oprindelige form. Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:   80% bomuld, 20% polyester 
Vægt:   400 g/m2 
Maskinvask:  60° 
Størrelser:   S-XXL, 990 sort & 855 marine   S-3XL

955 mørk gråmeleret

855 marine
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BROOMHILLE 132003

BROOMHILLE LADY 132004 
Lækker hættesweat med dejlige detaljer og kontrast i hætte. Ribkant i bunden og på ærmer. 
Elastiksnor i hætte med stopper. Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:  80% bomuld, 20% polyester 
Vægt:   400 g/m2 
Maskinvask:  60° 
Størrelser:   S-XXL, 990 sort  S-3XL

990 sort

955 mørk 
gråmeleret 550 brun

460 rød
855 marine
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BEACON 132005
BEACON LADY 132006

Lækker 0-hals sweat med ribkant i linning og ærmer. 
Detaljer som f.eks. kontrast i nakke. Findes både i 
dame- og herremodel.

Materiale:  80% bomuld, 20% polyester 
Vægt:   400 g/m2 
Maskinvask:  60° 
Størrelser:  S-XXL

460 rød

EVANS 132002

Flot trøje i lækker kvalitet med børstet inderside. 
Stor lomme foran. Rød elastiksnøre i hætten med 
stoppere foran. Ærmekanter og manchetter i 
elastisk rib.

Materiale:  80% bomuld, 20% polyester 
Vægt:    320 g/m2 
Maskinvask:  60° 
Størrelser:  XS-XXL

100 hvid 450 rød
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MILLSTREAM 132012 
MILLSTREAM LADY 132013

Sweater med jersey krop og twill krave. Skjult stolpe, 
kontrast på inderside af stolpe og halvmåne. Rib 
manchetter og ventilering i sider. Findes både i dame- 
og herremodel.

Materiale:  100% bomuld 
Vægt:   290 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  S-XXL, 990 sort  S-3XL 

990 sort 855 marine460 rød

AIRLIE 132010

Trøje med brede syede striber. Krave i vævet bomuld 
og knaplukning med tre gummiknapper. Hængestrop 
indvendigt i kraven. Rib i ærmekanterne og slidser 
forneden i trøjens sider.

Materiale:  100 % bomuld 
Vægt:   270 g/m2 
Maskinvask:  40 
Størrelser:  XS-XXL

381 marine/hvid 348 rød/marine
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POLO
PIQUÉ
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EATON 134026
EATON LADY 134027

Vores bedste polo piqué nogensinde. Moderne snit og ny strikketeknik garanterer høj komfort og formstabilitet. Ekstra robust 
krave med nakkebånd og forstærket yderside. 3 knapper og manchetter. Dekorative overlock-sømme samt forstærket slids ved 
underkant. Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:   100% bomuld 
Vægt:   260 g/m2 
Maskinvask:  60° 
Størrelser:    S-XXL,  S-3XL, 990 sort S-4XL 

990 sort

460 rød
855 marine

100 hvid 290 orange 
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DETAILS

100 hvid

EATON BRANDED 13H4026
EATON BRANDED LADY 13H4027

Vores bedste polo piqué nogensinde. Med mange maritime mærkninger. Moderne pasform og ny strikketeknik garanterer høj 
komfort og formstabilitet. Ekstra robust krave med nakkebånd og forstærket yderside. 3 knapper og manchetter. Dekorative 
overlock-sømme samt forstærket slids ved underkant. Findes både i dame- og herremodel. Damemodellen har desuden 
brystfold.

Materiale:   100% bomuld 
Vægt:   260 g/m2 
Maskinvask:  60° 
Størrelser:    S-XXL,  S-3XL 

990 sort
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DETAILS

LYNTON 134030
LYNTON LADY 134031

Gennemarbejdet polo piqué med detaljer i kontrastfarve. Dekorative syninger på bærestykket. Robust dobbelt-strikket 
krave og matchende dekorationsbånd på indersiden. Fås både i dame- og herremodel.

Materiale:  100% bomuld 
Vægt:   240 g/m² 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:   S-XXL,  S-3XL  

735 blå

100 hvid
990 sort

855 marine
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MIDDELTON 134028 
MIDDELTON LADY 134029

Sporty polo piqué med indskudte kontraststriber i samme metervare. Det robuste materiale giver en overlegen 
komfort og holdbarhed. Dekorative sømme i ærmekanter og bund samt forstærket slids i kontrastfarve, der 
understreger det sportslige look. Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:   100% bomuld 
Vægt:   260 g/m2  
Maskinvask:  60° 
Størrelser:   S-XXL

100 hvid/petrol blå 318 hvid/navy460 rød
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MELBOURNE 134003

En designet og mere eksklusiv piqué med flot 
chambray i kontrastfarve i krave og knaplukning.

Materiale:  100% kæmmet bomuld 
Vægt:    200 g/m2 
Maskinvask:  60° 
Størrelser:  XS-XL

480 dyb rød

GIBSON 134050 
GIBSON LADY 134051

Polo pique med kontraststriber i krave og ærmer. 
Kontrastfarve i sider og på ryg. Nakketape 
og ventilering i sider. Findes både i dame- og 
herremodel.

Materiale:  100% bomuld 
Vægt:    200 g/m2 
Maskinvask:  60° 
Størrelser:  XS-XXL, 990 sort/hvid  S-XL 

990 sort/hvid
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C O O L D R Y

WINNING 134020 
WINNING LADY 134021
Tofarvet funktionel piqué i Cooldry. Cooldrys egenskaber gør, at trøjen kan ånde og effektivt 
transportere fugt bort, hvilket gør, at du holder dig tør og får mere ud af din træning. Tætsid-
dende model med spandex giver optimal pasform. Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:  95% cooldry/polyester, 5% spandex 
Vægt:   170 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  S-XXL, 990 sort  S-3XL

990 sort/grå

460 rød/grå
850 marine/grå100 hvid/grå

296 orange/grå 

746 mørk turkis
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C O O L D R Y

C O O L D R Y

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

100 hvid990 sort

990 sort

850 marine

850 marine

100 hvid

KIMBERLEY 134013

Flot funktions polo i nyt materiale med bomuld på 
ydersiden og “Cooldry” på indersiden. Du får den 
behagelige fornemmelse af bomuld plus Cooldrys 
evne til at ånde og transportere fugt bort fra kroppen.

Materiale:  55% bomuld, 45% cooldry polyester 
Vægt:  170 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  XS-XXL

BUXTON 134017

Figursyet polo i damemodel i funktionsmateriale 
bestående af “Cooldry” på indersiden og bomuld 
på ydersiden. Lækker trøje, som holder dig kølig og 
frisk hele dagen, med flotte detaljer såsom velskåret 
krave og slidser i sidesømmene. Samme kvalitet 
som Kimberley.

Materiale:  55% bomuld, 45% cooldry polyester 
Vægt:  170 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  XS-XXL
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C O O L D R Y

CORAL BAY 134022
CORAL BAY LADY 134023

Funktionel polo piqué med +30 UV-beskyttelse, i svedtransporterende CoolTouch materiale. 
Mønstret krave og dekorative bånd i bunden. Findes både i dame- og herrestørrelser.

Materiale:  100% CoolTouch polyester 
Vægt:   180 g/m2 
Maskinvask:  40 ° 
Størrelser:   S-XXL,  S-3XL 

990 sort
735 blå
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CORDILLO PARKAS
INSPIRED BY LIFE AT SEA
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C O O L D R Y

C O O L D R Y

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

990 sort

TACTICAL 10 RACING POLO 134034 
Sporty, funktionel Cooldry polo piqué med polyes-
termesh-detaljer. Cooldry’s egenskaber gør poloen 
både åndbar og svedtransporterende. Detaljesnit med 
raglanærmer.

Materiale:  100% cooldry/polyester 
Vægt:   170 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  XS-3XL 

450 rød

LANGLEY 134016

Funktionspiqué i damemodel. Modellen er let 
figursyet, hvilket giver en god pasform, og den er 
fremstillet i “Cooldry” – et materiale, som både ånder 
og transporterer fugt bort fra kroppen. Damemodellen 
har længere lukning med fem knapper midt for. 
Langley fås i mange forskellige farver med knapper i 
matchende farve.

Materiale:  100% cooldry/polyester  
Vægt:   150 g/m2  
Maskinvask: 40° 
Størrelser:  S-XXL
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T-SHIRT
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C O O L D R Y

TECHNICAL INFORMATIONWICKHAM 134018

WICKHAM LADY 134019

Tofarvet funktionel T-shirt i Cooldry. Cooldrys egenskaber gør, at trøjen kan ånde og 
effektivt transportere fugt bort, hvilket gør, at du holder dig tør og får mere ud af din 
træning. Tætsiddende model med spandex giver optimal pasform.  
Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:  95% cooldry/polyester, 5% spandex 
Vægt:   170 g/m2 
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  S-XXL, 990 sort  S-3XL

990 sort/grå 460 rød/grå 850 marine/grå100 hvid/grå 296 orange/grå 
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C O O L D R Y

C O O L D R Y

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

BAROSSA 134014

Flot funktionstrøje i damemodel, fremstillet 
i funktionsmateriale bestående af det 
fugttransporterende “Cooldry” på indersiden og 
bomuld på ydersiden. Du føler dig sval og frisk hele 
dagen. Modellen har et flot snit, der passer til kvinder. 
Ideel til både aktiv fritid og arbejde! Samme kvalitet 
som Buxton.

Materiale:   55% bomuld,  
   45% cooldry polyester 
Vægt:   170 g/m2 
Maskinvask:   40° 
Størrelser:   XS-XXL

BAROSSA GENTS 134024

Funktionel herre V-neck med “cool dry” på 
indersiden og bomuld på ydersiden. Nakketape og 
ventilering i sider.

Materiale:   55% bomuld,  
   45% cooldry polyester  
Vægt:   170 g/m2 
Maskinvask:   40° 
Størrelser:   S-XXL

990 sort

990 sort

900 silver

900 silver

850 marine

850 marine
100 hvid 
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900 silver

420 rosa

850 marine 550 brun

740 turkis
450 rød

630 lime

720 lysblå

655 mørk oliven

250 gul296 orange

990 sort
100 hvid750 blå

AUCKLAND 134006 
AUCKLAND LADY 134002

Sejlsportsbyen over dem alle har givet navn til D.A.D’s T-shirt linie. Auckland er specialbehandlet, så den har en 
god trykoverflade. T-shirten er også perfekt, hvad angår vægt og form. Findes både i dame- og herremodel.

Materiale:  100% kæmmet bomuld 
Vægt:   180 g/m2  
Maskinvask:  60° 
Størrelser:  S-XXL, 100 hvid, 450 rød,  850 marine  S–3XL, 990 sort  S-4XL

AUCKLAND JUNIOR 134007

Vi har selvfølgelig ikke glemt de yngste besætningsmedlemmer. Auckland fås også i juniorstørrelser i sort og hvid.

Materiale:  100% kæmmet bomuld 
Maskinvask:  60° 
Vægt:   180 g/m2 
Størrelser:  120/130, 140/150, 160/170
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SHORTS
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990 sort

SANDSTONE SHORTS 135010

Robuste nylon sejlershorts der føles som bomuld. Hurtigttørrende, hvis du skulle blive våd. 
To forlommer med lynlås, to store sidelommer og en baglomme. Brede bæltestropper og 
gylp med lynlås. Unisex model.

Materiale:  100% nylon 
Vægt:  245 g/m2   
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  XS-XXL
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DETAILS
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DETAILS

990 sort

TACTICAL 10 PIRATE SHORTS 135005

Sporty, åndbar, vind- og vandtæt piratbuks med tapede sømme. Cordura® forstærket på 
udsatte steder. Buksen er meshforet og har vandtætte lynlåse i sidelommerne.  
Bæltestropper og gylp med lynlås.

Materiale:  86% polyester, 14% spandex  
Maskinvask:  40° 
Størrelser:  XS-3XL  
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TECHNICAL INFORMATION

DETAILS

PRO-TECT WATER BAG 158350

• Vandtæt med svejsede sømme

• Rolltop

• Robuste stropper med gummi håndtag

Materiale:  Tarpaulin

Volumen:   max ca. 50 liter

Max mål:   60x35x30 cm

450 rød

990 sort
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TECHNICAL INFORMATION

DETAILS

PRO-TECT WATER BACKPACK 158351

• Vandtæt med svejsede sømme

• Åbning fra bagsiden

• Polstret ryg for bedre komfort

• Svejset lynlås

• Justerbare polstrede stropper

Materiale:  Tarpaulin

Volumen:   max ca. 24 liter

Max mål:   29x21x50 cm

450 rød

990 sort
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TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

MAX 16”

990 sort

990 sort

WATER SPORTBAG 158341

• Vandafvisende 
• U-formet åbning med lynlås 
• Stærk bund i 1680d-polyester 
• To vatterede skulderremme til at bære tasken som rygsæk 
• Bæreremme med håndtag 
• Indvendig lomme med lynlås 

Materiale:  PVC-belagt mesh,  
   1680d-polyester i bundent 
Volumen:   max ca. 76 liter 

Max mål:   60x35x35 cm

WATER SHOULDERBAG 158343

• Vandtæt med dækkede sømme 
• Metalspænder 
• Hovedrum med lynlås 
• Udvendig lomme under låget 
• Mesh inderlomme 
• Justerbar skulderrem med polstring 

Materiale:  PVC-belagt mesh 
Volumen:   max ca. 9,6 liter 
Max mål:   40 x 8 x 30 cm 
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399 sort 
/sølv

DAD CAP 15H6600

Stilfuld twill cap med flere DAD-mærker og 
justerbart metalspænde bagpå.

Materiale: 100% bomuldstwill 
Størrelse: One size

DAD BELT 151982

Profileret bælte med DAD logo. Frit justerbart 
metalspænde. 

Størrelse: One size

850 marine

100 hvid

WATERBAG SMALL 158345 
• Vandtæt med tapede sømme

• Tasken tilpasses efter pakningens  størrelse, eftersom   
 den rulles sammen og derefter lukkes til med et spænde   
 på begge sider af åbningen

• Regulerbar bærerem

Materiale:  600d-polyester, stribe i PVC-belagt mesh 
Volumen:   max ca. 20 liter 
Max mål:   22x22x68 cm 
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Det er vigtigt for os, at de leverandører vi benytter, følger de lokale lovgivninger og respekterer arbejdernes grundlæggende rettigheder. 
Da vi er opmærksomme på de forskellige juridiske og kulturelle betingelser, hvorunder fabrikker over hele verden arbejder, har vi defineret 
en række grundlæggende krav som alle leverandører skal følge. Vi arbejder konstant tæt sammen med vores leverandører om løbende 
forbedringer. Ved at have vore kvalitetskontrollanter og vort SER-personale regelmæssigt til stede på fabrikkerne, øges synligheden hos 
fabrikkerne og giver dermed et mere effektivt overvågningssystem. Således at vi får mulighed for at identificere eventuelle sociale og 
miljømæssige problemer.

New Wave Group er medlem af Business Social Compliance Initiative (BSCI), et initiativ for socialt medborgerskab ledet af Foreign 
Trade Association (FTA). BSCI er et tværgående initiativ som i dag har mere end 1000 medlemsvirksomheder og foreskriver en fælles 
revisionsmetode og adfærdskodeks, der er baseret på FN’s konventioner om menneskerettigheder, konventionen om børns rettigheder 
samt ILO-konventionen.  
 
Kodekset stiller krav til leverandørerne i risikolande vedrørende:

• Forbud mod børnearbejde, tvangsarbejde og diskrimination.
• Sundhed og sikkerhed.
• Foreningsfrihed og kollektive forhandlinger.
• Løn, kompensation og tillæg.
• Grundlæggende miljø- og ledelsessystemer.

Vi anerkender at vores forretningsaktiviteter er tæt forbundet til lokale og globale miljøproblemer. Vi forstår også hvordan miljømæssigt 
bæredygtige løsninger, ud over at bevare vores planet, også kan føre til bedre resultater i vores forretning. Af denne grund forsøger vi  
hele tiden at udvikle bæredygtige løsninger inden for områder som transport, emballage, brug af kemikalier og ”grønnere” produktion.

VIRKSOMHEDENS SOCIALE ANSVAR
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C O O L D R Y C O O L T O U C H

S O F T
S

H E L L

32 DEGREES 

Jakke fremstillet af PCM, Phase Change 
Material. Takket være unikke mikrokapsler i 
materialet holder jakken altid 32 grader uanset 
udendørstemperaturen. 

BREATHABLE 

Et materiale som både ånder og frigiver fugt. Materialet 
er blødt og smidigt samt tåler at blive vasket mange 
gange, uden at miste pasformen.

COOLDRY  / COOLTOUCH  

Et materiale som både ånder og frigiver fugt. Cooldry har 
desuden egenskaber der gør at materialet tører meget 
hurtigt og giver en kølig og frisk fornemmelse, selv under 
træning.

WIND- / WATERPROOF & 
BREATHABLE 

Disse tre funktioner findes hos de fleste 
ydermaterialer. Tekstilet er forseglet med  en speciel 
coating på indersiden af ydermaterialet som stopper 
vand og vind samtidigt med at det lader tekstilet ånde. 

SOFTSHELL 

Softshell er et moderne materiale der giver optimal 
bevægelsesfrihed. Softshell er vind- og vandtæt samt har 
gode åndbare egenskaber. Materialet består af et blødt 
og strækbart 3-lags laminat, som tører meget hurtigt.

3M THINSULATE 

3M™ Thinsulate™ isolering hjælper med at holde dig 
varm, når det er koldt udenfor. De mikrofibre Thinsulate er 
fremstillet af, fungerer ved at fange luftmolekyler mellem 
dig og ydersiden. Jo mere luft et materiale fanger på en 
given plads, jo bedre isolerer det dig fra den kolde luft 
udefra. Fordi fibrene i Thinsulate isolering er finere, end de 
fibre der anvendes i de fleste andre syntetiske eller naturlige 
polstringer, de indeholde mere luft på mindre plads, hvilket 
gør Thinsulate isolering til en bedre isolator.

WIND- / WATER REPELLENT & 
BREATHABLE 

Ved denne metode opnår man en vindtæt vandafvisende 
overflade. Dette kan gøres kemisk eller ved hjælp af 
specielle væveteknikker.

WIND- / WATERPROOF 
ZIPPER 

Vind-/vandtæt lynlås.

WIND- / WATERPROOF  
TAPED SEAM 

Vind-/vandtætte tapede sømme.

YDERMATERIALE

VANDAFVISENDE BEHANDLING

COATING ELLER MEMBRAN

YDERMATERIALE

FOR

FOR

DAMEMODEL 

BØRNEMODEL

For mere information om tekstiltekniske specifikationer besøg www.dad-sportswear.com

UV +30 PROTECTION TRYKTEKNIK  

Materialet kræver en speciel trykteknik.

Og for mere information om socialt ansvar og bæredygtighed besøg www.hefa.se, www.dad-sportswear.com
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