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TAILOR MADE 
TEAMWEAR



CHOOSE YOUR PASSION

Fiibra 
TECHNICAL WEAR
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Vi vet at du er eksperten på din idrett.  

Med Fibra Technical Wear gir vi deg muligheten til å designe 
ditt eget treningstøy. Fibra produseres av tekniske materialer 
som øker komforten din under treningsøkten.  
Med smarte basismodeller kan du finne ditt utgangspunkt 
uansett hvilken idrett du liker. Du kan enkelt sette ditt preg på 
utstyret, velge farger eller mønster helt etter dine preferanser. 

Fibra Kitdesigner vil enkelt lede deg gjennom prosessen slik at 
du kan designe ditt drømmeplagg.  
 
www. fibrasport.no

Fiibra 
TECHNICAL WEAR



Fibra Technical Wear markedsføres og distribueres av Scan Trade 
AS, som er en av Norges største leverandører av teambekledning.

Vi har over 30 års erfaring med leveranser til klubber, lag og 
bedrifter over hele landet, og har et landsdekkende apparat med 
selgere og forhandlere.

UNIK TEAMBEKLDNING 
FOR KLUBBER OG BEDRIFTER

- ENDELIG I NORGE!

Dersom man ønsker noe helt spesielt, står våre designere klare til å hjelpe! 
Vi tilbyr skreddersydde løsninger for den enkelte klubb og bedrift!
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UTVIKLING OG INNOVASJON
All produktutvikling av Fibra Technical Wear skjer i samarbeide 
med profesjonelle utøvere. Det legges stor vekt på komfort 
og funksjonalitet, og at stoffene som brukes har de tekniske 
egenskapene som passer til den enkelte idrett. 

Produksjon foregår hos dedikerte fabrikker som kun driver med 
skreddersydd teambekledning, og som vet hva det dreier seg om! 

NORGES STØRSTE UTVALG
Som eneste merke på markedet tilbyr Fibra Technical Wear 
sportstøy for over 25 idretter! Om man driver med sykkel, ski, 
fotball, turn eller andre idretter, og ønsker å være likt uniformert, 
løser vi det!

Pål Stadsnes 
NORDVESTLANDET
OG FINNMARK

458 31 511
pal.stadsnes@scantrade.no

Torbjørn Balstad 
MIDT-NORGE OG  
NORDLAND

918 30 002
torbjorn.balstad@scantrade.no

Erik Løyning
AGDER OG
ROGALAND 

419 17 547
erik.loyning@scantrade.no

Harald Lundekvam 
VESTLANDET OG 
TROMS

419 17 543
harald.lundekvam@scantrade.no

William Aligo 
OSLO, OPPLAND  
OG HEDMARK 

970 37  548
william.aligo@scantrade.no

Kjetil Dale 
SALGSJEF

415 49 787
kjetil.dale@scantrade.no

Christopher Fevang 
TELEMARK, VESTFOLD
AKERSHUS OG ØSTFOLD

458 31 512
christopher.fevang@scantrade.no



LAG KLUBBTØYET 
AKKURAT SLIK DU 

ØNSKER!

KITDESIGNER

www.fibrasport.no
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FIBRA KIT DESIGNER – LAG DITT DRØMME DESIGN

Fibra Kit Designer er markedets mest avanserte design plattform. 
Her kan man selv designe sin drømme kolleksjon, skifte farger, sette 
på bedrift- og sponsorlogoer, navn, tall etc slik at man kan se nøyaktig 
hvordan plaggene blir.

Her kan man velge mellom en rekke flotte design, som alle kan spesial 
tilpasses og produseres i antall helt ned til 5 stk. 

Jo flere man bestiller, jo lavere blir prisen!

Dersom man ønsker noe helt spesielt, står våre designere klare til  
å hjelpe! Vi tilbyr skreddersydde løsninger for den enkelte klubb  
og bedrift!

UNIKT DESIGNVERKTØY PÅ NETT!



FIBRA
TEAM DESIGN

SLIK BESTILLER DU
Lag din egen kolleksjon på www.fibrasport.no.
Fyll inn nødvendig informasjon og antall og send den  
inn via Request a Quote knappen.

Når kolleksjon, skisser og pris er godkjent, utarbeides godkjenningsprøver. 
Man kan godkjenne disse på bilde. Ved større bestillinger anbefaler vi å få 
prøven fysisk tilsende. Man betaler da for prøver og frakt, men kan sjekke at 
farger og logoer er som ønsket før produksjon. 
 
Når prøven er endelig godkjent, er man klar til å bestille! Før bestilling er det 
mulig å prøve størrelser i tilsvarende produkter hos lokal forhandler eller ved 
tilsendelse av størrelsesprøver.
Man kan velge om man vil bestille hos lokal forhandler, eller via egen 
nettbutikk. 

Nettbutikken opprettes spesielt for klubben eller bedriften, og er åpen i en 
avtalt bestillings periode. 
Her får alle tilsendt en teamkode, som brukes til registrering og innlogging.  
Her kan den enkelte foreta sine bestillinger, og betale for det de kjøper. 
 
Så lenge dette er spesial produserte varer, må alt betales på forskudd, 
om ikke annet avtales med lokal butikk.På denne måten blir det også liten 
administrasjon for den som er ansvarlig. Når alt er bestilt setter vi varene i 
bestilling hos vår leverandør. Normal leveringstid 6 til 8 uker, avhengig antall 
og kapasitet.

Gå inn på www.fibrasport.no for mer informasjon.
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TECH-WR
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TECH-WR

TECH-WR

TECH-WR

TECH-WR

Fiibra CURVE

Fiibra SYNC

Fiibra GRAFITI

Fiibra SHADE

Fiibra SHIFT

Fiibra X5 

Fiibra PRO 
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FIBRA
SYNC 
CYCLING
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FIBRA
SYNC 
CYCLING

EKSEMPEL PÅ DESIGN TIL BEDRIFT



Fiibra FABRIC TECHNOLOGIES

STRETCH
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Fiibra FABRIC TECHNOLOGIES Fiibra PAD TECHNOLOGIES



CYCLING IS AN OBSESSION.
IT’S IN OUR BLOOD.

CYTECH PADS MADE IN ITALY.

Cycling makes us challenge our limits. It takes us to 
a higher level where it’s just us, our passion and the 
world around us. It doesn’t matter if you’re a pro rider 
or just having fun: if you demand performance and 
refuse to settle for second best, you’re one of us.

SLITESTERK KARBONFIBER
SOM ABSORBERER SVETTE

ANATOMISK UTFORMET  
FOR MAKSIMAL STØTTE

FORMEN BESKYTTER 
ISJASNERVEN OG OPPRETTHOLDER 
GOD BLODSIRKULASJON

ANTIBAKTERIELL BEHANDLET

HØYELASTISK PU MED FORSKJELLIG  
DENSITET OG VEKTFORDELING

VENTILASJONSSONER
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TOUR HP MEN/WOMEN
Its great performance and maximum comfort come from a long series of severe test protocols from top professional 
road and mountain bike riders. The combination of our new triple density protection and our top of the line EIT 
Carbonium fabric with bacteriostatic properties enhances this chamois and places it in our Long Distance category. 
The High Density foams concentrated in the central “HEART SHAPE” zone and its anatomic shape provide 
incredible comfort and offer a great fit for challenging rides.

ROAD PERFORMANCE SPACE MEN/WOMEN
Road Perfomance Space is the road Product of Excellence for extra- long distance rides, representing the latest in 
terms of chamois technology. In addition to the characteristics valued in the Road Performance, like the special 
ultra-high density perineal insert for instance (pelvic track), the Space has an innovative structure featuring a 
multidirectional curvature that delivers prefect fit and great stability in saddle.  The Space also supplies proper 
ischiatic support that comes in handy to those riders that take on a more upright position in saddle (so shifting 
the pressure more towards the back of the saddle than the front). A specific study on how genitals move during 
cycling, inspired the development of a special “encased” shaping in the top part of the chamois which allows for 
improved fit and greater privacy.



ENDURANCE ANATOMIC 2 MEN/WOMEN
A long distance pad enclosing two important innovations that make it one of a kind. The first innovation goes to 
work on the performance aspect; the combination of different foams and different densities deliver superior support 
in the key pressure zones (in the ischial area and along the pelvic track) while adhering softly to the athlete’s body.
Secondly the originality of the design was obtained thanks to a special sewing technique developed in the Eit 
lab called “Risen effect”. This method allows for the foam inserts to rise and stand out, making it seem as though 
the pad were thermo molded. This feature and the characteristic half-moon shape make for improved wear-ability 
while providing greater stability in saddle.

TRIATHLON PERFORMANCE MEN/WOMEN
Is the perfect combination between freedom of movement and support. The light weight construction with pre-
molded wings, perforated foam for extra breathability and quick dry, soft microfibre face fabric allows superior 
freedom of movement. Ideal for swimming, running and cycling.
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FIBRA SYNC
T-SHIRTS
TRAINING TOPS 
TRACK PANTS



Teknisk treningstrøye i ett lett og pustende Airpass materiale. 

Fibra Sync Tee har mesh-paneler strategisk plassert under armene 

som sørger for ekstra ventilasjon.

• Normal, kroppsnær passform.

• Refleksdetaljer i logoen for økt synlighet på mørke kvelder.

• Trøyen har god stretch.

• Meshpaneler for ekstra ventilasjon.

• Raglanarm for god bevegelsesfrihet.

• T-skjorten er egnet til de flste idretter, med svært god  

   bevegelsesfrihet, lav vekt og god komfort.

FIBRA SYNC TEE

NORMAL KROPPSNÆR PASSFORM

MESHPANELER

RAGLANARM

REFLEKSDETALJER

GOD STRETCH
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SYNC LOGO TEE  

Komfortabel treningstrøye produsert i et lett og pustende Airpass-
materiale. Bevegelsesfriheten gjør trøyen perfekt til mange typer 
aktiviteter.

 
Art.no: 571000A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  349 

SYNC LOGO TEE W  

Komfortabel treningstrøye produsert i et lett og pustende 
Airpass-materiale. Bevegelsesfriheten gjør trøyen perfekt til 
mange typer aktiviteter

 
Art.no: 571030W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  349 

SYNC TEE  

Komfortabel treningstrøye produsert i  lett og pustende Airpass-
materiale. Refleksdetaljer i logo. Normal kroppsnær passform. 
Mesh-materiale under armene for optimal ventilasjon. Trøyen har 
god stretch, lav vekt og passer de fleste idretter. 
Art.no: 571001A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  399 

SYNC TEE W  

Komfortabel treningstrøye produsert i  lett og pustende Airpass-
materiale. Refleksdetaljer i logo. Normal kroppsnær passform. 
Mesh-materiale under armene for optimal ventilasjon. Trøyen har 
god stretch, lav vekt og passer de fleste idretter.  
Art.no: 571031W 
Størrelser:   XS-XXL / 128-164
Veil. pris:  399 
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SYNC SLEEVELESS  

Behagelig ermeløs treningstrøye  produsert i et lett og pustende 
Airpass-materiale. Refleksdetaljer i logo. Normal kroppsnær 
passform. Mesh-materiale under armene for optimal ventilasjon. 
Trøyen har god stretch, lav vekt og passer de fleste idretter.

 
Art.no: 571003A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  399 

SYNC SINGLET W  

Behagelig ermeløs treningstrøye produsert i et lett og pustende 
Airpass-materiale. Refleksdetaljer i logo. Normal kroppsnær 
passform. Mesh-materiale under armene for optimal ventilasjon. 
Trøyen har god stretch, lav vekt og passer de fleste idretter. 
Art.no: 571033W 
Størrelser:   XS-XXL / 128-164
Veil. pris:  399 

SYNC TEE CS W  

Teknisk treningstrøye med kortere arm. Produsert i et lett og 
pustende Airpass-materiale. Refleksdetaljer i logo. Normal 
kroppsnær passform. Mesh-materiale under armene for optimal 
ventilasjon. Trøyen har god stretch, lav vekt og passer de fleste 
idretter. 
Art.no: 571171W 
Størrelser:   XS-XXL / 128-164
Veil. pris:  399 
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SYNC PIQUE  

Teknisk pique treningstrøye i ett lett og pustende Airpass-materiale. 
Fibra Sync pique har mesh-paneler strategisk plassert som sørger 
for ekstra ventilasjon. God bevegelsesfrihet, lav vekt og god 
komfort. Egnet både til idrett og fritid. 
Art.no: 571004A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  499 

SYNC PIQUE W  

Teknisk pique treningstrøye i ett lett og pustende Airpass-materiale. 
Fibra Sync pique har mesh-paneler strategisk plassert som sørger 
for ekstra ventilasjon. God bevegelsesfrihet, lav vekt og god 
komfort. Egnet både til idrett og fritid. 
Art.no: 571035W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  499 

SYNC TEE LS  

Komfortabel langermet treningstrøye som er produsert i  lett 
og pustende Airpass-materiale. Refleksdetaljer i logo. Normal 
kroppsnær passform. Mesh-materiale under armene for optimal 
ventilasjon. Trøyen har god stretch, lav vekt og passer de fleste 
idretter. 
Art.no: 571002A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  499 

SYNC TEE LS W  

Komfortabel langermet treningstrøye som er produsert i  lett 
og pustende Airpass-materiale. Refleksdetaljer i logo. Normal 
kroppsnær passform. Mesh-materiale under armene for optimal 
ventilasjon. Trøyen har god stretch, lav vekt og passer de fleste 
idretter. 
Art.no: 571032W 
Størrelser:   XS-XXL / 128-164
Veil. pris:  499 



SYNC TEE

SYNC BOTTLE

SYNC LONG TIGHTS
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SYNC SPORT TOP W  

Meget komfortabel treningstopp til dame. Laget i et lett og 
pustende Airpass-materiale, som effektivt transporterer svette bort 
fra kroppen.  
Art.no: 571034W 
Størrelser:   XS-XXL / 128-164
Veil. pris:  399 

SYNC SPORTS BRA  

Sports-bh med skåler og polstrede skulderstropper med justering for 
maksimal støtte. Dette er sports-bhen som fungerer til alt av trening, 
også til økter med høy belastning. 
Art.no: 571151W 
Størrelser:   S-L
Veil. pris:  399 



Funksjonell treningsgener i en god og behagelig fleece-kvalitet 

med Airpass-teknologi. Glidelås i front. Refleksdetaljer. 

Ypperlig genser til både trening og fritid.  

• Normal, kroppsnær passform.

• Laget av 100% polyester.

• Refleksdetaljer i logoen for økt synlighet på mørke kvelder.

• Trøyen har god stretch.

• Meshpanel for ekstra ventilsasjon.

• Fukttransporterende materiale i Airpass-materiale.

SYNC HALF ZIP

KROPPSNÆR PASSFORM

MESHPANELER

REFLEKSDETALJER

AIRPASS TEKNOLOGI
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SYNC HALF ZIP  

Funksjonell treningsgenser i et lett og behagelig Airpass materale 
med børstet innside. Glidelås i front. Refleksdetaljer. Ypperlig 
genser til både trening og fritid.   
Art.no: 571005A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  699 

SYNC HALF ZIP W  

Funksjonell treningsgenser i et lett og behagelig Airpass materale 
med børstet innside. Glidelås i front. Refleksdetaljer. Ypperlig 
genser til både trening og fritid.    
Art.no: 571036W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  699 

SYNC HOOD ZIP  

Myk og funksjonell hettegenser i et lett og behagelig Airpass 
materale med børstet innside. Glidelås i frontog to lommer med 
glidelås. Refleksdetaljer. Ypperlig genser til både trening og fritid.   
Art.no: 571010A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  799 

SYNC HOOD ZIP W  

Myk og funksjonell hettegenser i et lett og behagelig Airpass 
materale med børstet innside. Glidelås i frontog to lommer med 
glidelås. Refleksdetaljer. Ypperlig genser til både trening og fritid.   
Art.no: 571041W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  799 
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SYNC TRACK PANT  

God treningsbukse i teknisk Airpass materiale. Den har en smal 
passform, med glidelåslommer. Refleksdetaljer for økt synlighet.

Glidelås på nedre del av benet, som gjør at buksen enklere kan 
tas av uten å ta av seg skoene.  
Art.no: 571011A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  599 

SYNC TEE CS W - SIDE   13 • SYNC SINGLET W - SIDE 13 • SYNC LONG TIGHTS W - SIDE 23 • SYNC RUN SHORTS W - SIDE 25 
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FIBRA SHORTS 
& TIGHTS



SYNC SHORT TIGHTS W  

Kort teknisk thights med god passform og med lett kompresjon. 
Tightsen har refleks detaljer som øker synligheten. Den har en 
liten lomme på innsiden som er genial for oppbevaring under 
treningsøkten. 
Art.no: 571049W 
Størrelser:   XS-XXL / 128-164
Veil. pris:  349 
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SYNC MID TIGHTS  

Herlig tights med god passform og med lett kompresjon. Tightsen 
har refleks detaljer som øker synligheten. Den har en liten lomme 
på innsiden som er genial for oppbevaring under treningsøkten.   
Art.no: 571016A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  399 

SYNC MID TIGHTS W  

Herlig tights med god passform og med lett kompresjon. Tightsen 
har refleks detaljer som øker synligheten. Den har en liten lomme 
på innsiden som er genial for oppbevaring under treningsøkten. 
Art.no: 571050W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  399 

SYNC 3/4 TIGHTS  

Flott 3/4 tights med god passform og med lett kompresjon. 
Tightsen har refleks detaljer som øker synligheten. Den har en 
liten lomme på innsiden som er genial for oppbevaring under 
treningsøkten. 
Art.no: 571017A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  599 

SYNC 3/4 TIGHTS W  

Flott 3/4 tights til dame med god passform og med lett 
kompresjon. Tightsen har refleks detaljer som øker synligheten. 
Den har en liten lomme på innsiden som er genial for oppbevaring 
under treningsøkten. 
Art.no: 571051W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  599 



Fibra Sync Long Tights er en lang tights med lett kompresjon  

laget i Airpass stretchmateriale.  

Tightsen har refleks detaljer som øker synligheten.  

Den har en liten lomme på innsiden som er genial for  

oppbevaring under treningsøkten.

• Tightsen er formsydd.

• Passform: Tight fit.

• Mye stretch sikrer topp bevegelsesfrihet.

• Fukttransporterende materiale.

• Elastisk linning med snøring.

• Flate sømmer. 

• Glidelås bak på legg

FIBRA SYNC 
LONG TIGHTS

GLIDELÅS BAK PÅ LEGG

FUKTTRANSPORTERENDE

ELASTISK LINNING

FORMSYDD MED LETT KOMPRESJON

FLATE SØMMER
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SYNC LONG TIGHTS  

Flott lang tights. med god passform og med lett kompresjon laget 
i Airpass stretchmateriale. Tightsen har refleks detaljer som øker 
synligheten. Den har en liten lomme på innsiden som er genial for 
oppbevaring under treningsøkten.  
Art.no: 571018A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  599 

SYNC LONG TIGHTS W  

Flott lang tights til dame med god passform og med lett 
kompresjon laget i Airpass stretchmateriale. Tightsen har refleks 
detaljer som øker synligheten. Den har en liten lomme på innsiden 
som er genial for oppbevaring under treningsøkten. 
Art.no: 571052W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  599 

SYNC LONG TIGHTS WARM  

Flott lang tights. med god passform laget i Airpass stretchmateriale 
med børstet innside og med lett kompresjon. Det gjør at tightsen 
kan holde deg varm selv på under kalde vinterøkter. Tightsen har 
refleks detaljer som øker synligheten.  
Den har en liten lomme på innsiden som er genial for oppbevaring 
under treningsøkten. 
Art.no: 571019A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  799 

SYNC LONG TIGHTS WARM W  

Flott lang tights. med god passform, børstet innside og med lett 
kompresjon. Det gjør at tightsen kan holde deg varm selv på under 
kalde vinterøkter. Tightsen har refleks detaljer som øker synligheten.  
Den har en liten lomme på innsiden som er genial for oppbevaring 
under treningsøkten. 
Art.no: 571053W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  799 

Fibra Sync Long Tights er en lang tights med lett kompresjon  

laget i Airpass stretchmateriale.  

Tightsen har refleks detaljer som øker synligheten.  

Den har en liten lomme på innsiden som er genial for  

oppbevaring under treningsøkten.

• Tightsen er formsydd.

• Passform: Tight fit.

• Mye stretch sikrer topp bevegelsesfrihet.

• Fukttransporterende materiale.

• Elastisk linning med snøring.

• Flate sømmer. 

• Glidelås bak på legg



RUN SHORTS W

XTRM TEE W

SYNC WAISTBELT
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SYNC RUN SHORTS  

Svært komfortabel løpeshorts i lett microfiber. 
Mesh i sidene sørger for maksimal ventliasjon og stretch. 

Shortsen har en innertruse i mesh-materiale. Innerlomme til 
oppbevaring. Refleksdetaljer for god synlighet.   
Art.no: 571020A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  349 

SYNC RUN SHORTS W  

Svært komfortabel løpeshorts i lett microfiber.  
Mesh i sidene sørger for maksimal ventliasjon og stretch. 

Shortsen har en innertruse i mesh-materiale. Innerlomme til 
oppbevaring. Refleksdetaljer for god synlighet.   
Art.no: 571047W 
Størrelser:   XS-XXL / 128-164
Veil. pris:  349 

SYNC SPORT SHORTS  

Svært komfortabel sportsshorts i lett microfiber som er meget 
komfortabel å trene med. Mesh i sidene sørger for maksimal 
ventliasjon og stretch. 

Shortsen har en innertruse i mesh-materiale. To lommer med 
glidelås til oppbevaring. Refleksdetaljer for god synlighet.    
Art.no: 571021A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  399 

SYNC SPORT SHORTS W  

Svært komfortabel sortsshorts i lett microfiber som er meget 
komfortabel å trene med. Mesh i sidene sørger for maksimal 
ventliasjon og stretch. 

Shortsen har en innertruse i mesh-materiale. To lommer med 
glidelås til oppbevaring. Refleksdetaljer for god synlighet.      
Art.no: 571048W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  399 



SYNC JERSEY SHORTS  

Lett og behagelig treningsshorts i hurtigtørkende Airpassmateriale. 
Strikk i livet. Passer til alle typer trening. 
Art.no: 571166A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  299 

SYNC JERSEY SHORTS W  

Lett og behagelig treningsshorts i hurtigtørkende Airpassmateriale. 
Strikk i livet. Passer til alle typer trening.

 
Art.no: 571167W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  299 

SYNC HYBRID SHORTS  

Tøff og slitesterk shorts som er svært praktisk med lommer 
på begge lårene og elastisk justering i livet. Laget i fireveis 
stretchmateriale som gjør den egnet til fritid, trening og 
terrengsykling. 
Art.no: 571125A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  699 
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FIBRA 
WIND JACKET
WIND PANTS



Teknisk treningsjakke i lettvekts microfiber med vindtett front. 

Stretchpaneler på rygg, langs siden og under armene sikrer 

god fleksibilitet. Elastisk arm-mansjett. To lommer med glidelås. 

Refleksdetaljer fremme og bak. Børstet innside og fór gir ekstra varme. 

En ypperlig treningsjakke til de kalde dagene. 

Allround jakke til ski, løp og de fleste idretter.

• Vindtett front i microfiber

• Stretchpaneler for økt bevegelighet

• Refleksdetaljer i logoen for økt synlighet på mørke kvelder.

• Lommer med glidelås

• Enhåndssnøring i sidene

• Elstiske mansjetter

SYNC TRN 
JACKET WARM

ENHÅNDSSNØRING

ELASTISKE MANSJETTER

STRETCHPANELER

VINDTETT FRONT
REFLEKSDETALJER

FUKTTRANSPORTERENDE

LOMMER MED GLIDELÅS
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SYNC TRN JACKET  

Teknisk treningsjakke i lettvekts microfiber med vindtett front. 
Stretchpaneler på rygg, langs siden og under armene sikrer god 
fleksibilitet. Elastisk arm-mansjett. To lommer med glidelås. Refleks-
detaljer fremme og bak. En ypperlig treningsjakke til vår, høst og 
kalde sommerdager. Allround jakke til ski, løp og de fleste idretter. 
Art.no: 571006A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  999 

SYNC TRN JACKET W  

Teknisk treningsjakke i lettvekts microfiber med vindtett front. 
Stretchpaneler på rygg, langs siden og under armene sikrer god 
fleksibilitet. Elastisk arm-mansjett. To lommer med glidelås. Refleks-
detaljer fremme og bak. En ypperlig treningsjakke til vår, høst og 
kalde sommerdager. Allround jakke til ski, løp og de fleste idretter. 
Art.no: 571037W 
Størrelser:   XS-XXL / 128-164
Veil. pris:  999 

SYNC TRN JKT WARM  

Teknisk treningsjakke i lettvekts microfiber med vindtett front. 
Stretchpaneler på rygg, langs siden og under armene sikrer god 
fleksibilitet. Elastisk arm-mansjett. To lommer med glidelås. Refleks-
detaljer fremme og bak. Børstet innside og fór gir ekstra varme. En 
ypperlig treningsjakke til de kalde dagene. Allround jakke til ski, 
løp og de fleste idretter. 
Art.no: 571007A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  1099 

SYNC TRN JACKET WARM W  

Teknisk treningsjakke i lettvekts microfiber med vindtett front. 
Stretchpaneler på rygg, langs siden og under armene sikrer god 
fleksibilitet. Elastisk arm-mansjett. To lommer med glidelås. Refleks-
detaljer fremme og bak. Børstet innside og fór gir ekstra varme. En 
ypperlig treningsjakke til de kalde dagene. Allround jakke til ski, 
løp og de fleste idretter. 
Art.no: 571038W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  1099 



Behagelig treningsbukse med vindtett Microfibermateriale i front.  

Buksen har fireveis stretchmateriale med børstet innside som sikrer god 

bevegelsesfrihet og varme. Den har også glidelås opp til knærne slik 

at du kan ta av deg buksen uten å måtte ta av deg skoene. Formsydd 

med lufting fremme og bak. Refleksdetaljer. To praktiske lommer med 

glidelås. Allroundbukse til ski, løp og de fleste idretter.   

• Normal, kroppsnær passform.

• Vindtett front i Microfiber.

• Formsydde knær med ventilasjon og refleks

• Refleksdetaljer i logoen for økt synlighet på mørke kvelder.

• Lommer med glidelås

• Fukttransporterende.

SYNC TRN 
PANT WARM

GLIDELÅS OPP TIL KNÆRNE

VINDTETT FRONT

LOMMER MED GLIDELÅS

REFLEKSDETALJER

FORMSYDDE KNÆR MED VENTILASJON

AIRPASS STRETCHMATERIALE PÅ BAKSIDEN
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SYNC TRN PANT  

Behagelig treningsbukse med vindtett Microfibermateriale i front.  
Buksen har fireveis stretchmateriale bak som sikrer bevegelsesfrihet.  
Den har også glidelås opp til knærne slik at du kan ta av deg buksen 
uten å måtte ta av deg skoene. Formsydd kneparti med lufting og 
refleksdetaljer. To praktiske lommer med glidelås. Allroundbukse til ski, 
løp og de fleste idretter.   
Art.no: 571008A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  699 

SYNC TRN PANT W  

Behagelig treningsbukse med vindtett Microfibermateriale i front.  
Buksen har fireveis stretchmateriale bak som sikrer bevegelsesfrihet.  
Den har også glidelås opp til knærne slik at du kan ta av deg buksen 
uten å måtte ta av deg skoene. Formsydd kneparti med lufting og 
refleksdetaljer. To praktiske lommer med glidelås. Allroundbukse til ski, 
løp og de fleste idretter.   
Art.no: 571039W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  699

SYNC TRN PANT WARM  

Behagelig treningsbukse med vindtett Microfibermateriale i front.  
Buksen har fireveis stretchmateriale med børstet innside som sikrer god 
bevegelsesfrihet og varme. Den har også glidelås opp til knærne slik 
at du kan ta av deg buksen uten å måtte ta av deg skoene. Formsydd 
kneparti med lufting og refleksdetaljer. To praktiske lommer med 
glidelås. Allroundbukse til ski, løp og de fleste idretter.   
Art.no: 571009A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  799 

SYNC TRN PANT WARM W  

Behagelig treningsbukse med vindtett Microfibermateriale i front.  
Buksen har fireveis stretchmateriale med børstet innside som sikrer god 
bevegelsesfrihet og varme. Den har også glidelås opp til knærne slik 
at du kan ta av deg buksen uten å måtte ta av deg skoene. Formsydd 
kneparti med lufting og refleksdetaljer. To praktiske lommer med 
glidelås. Allroundbukse til ski, løp og de fleste idretter.   
Art.no: 571040W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  799 



Toppmodell i trelags Windout materiale med god stretch. Vann og 

vindavvisende front samt elastisk materiale på rygg og under armene. 

Egner seg utmerket både til løping og skisport.Børstet stretchmateriale 

i rygg og under armene gir eksta varme, og gjør at jakken passer på 

kaldere dager. Allroundjakke til ski, løp og de fleste idretter.

• Formsydde ermer.

• Elastiske mansjetter.

• To stk. glidelåslommer.

• Strikk med enhåndsstrammer i livet.

• Fireveisstretchpaneler under ermene og på rygg for 

   god bevegelsesfrihet og ventilasjon.

FIBRA SYNC 
HYBRID JACKET

ENHÅNDSTRAMMING

ELASTISK MESHMATERIALE

ITALIENSK WINDOUT-MATERIALE

LOMMER MED GLIDELÅS

ELASTISK MANSJETT
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SYNC HYBRID JACKET  

Toppmodell i trelags Windout materiale med god stretch. Vann 
og vindavvisende front samt elastisk materiale på rygg og under 
armene. Egner seg utmerket både til løping og skisport.Børstet 
stretchmateriale i rygg og under armene gir eksta varme, og gjør 
at jakken passer på kaldere dager. Allroundjakke til ski, løp og de 
fleste idretter. 
Art.no: 571023A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  1599 

SYNC HYBRID JACKET W  

Toppmodell i trelags Windout materiale med god stretch. Vann 
og vindavvisende front samt elastisk materiale på rygg og under 
armene. Egner seg utmerket både til løping og skisport.Børstet 
stretchmateriale i rygg og under armene gir eksta varme, og gjør 
at jakken passer på kaldere dager. Allroundjakke til ski, løp og de 
fleste idretter. 
Art.no: 571055W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  1599 

SYNC HYBRID PANT  

Behagelig treningsbukse med vindtett trelags Microfibermateriale 
i front. Buksen har stretchmateriale med børstet innside som sikrer 
god bevegelsesfrihet og varme. Den har også glidelås opp til 
knærne slik at du kan ta av deg buksen uten å måtte ta av deg 
skoene. Formsydd kneparti med lufting og refleksdetaljer. To 
praktiske lommer med glidelås. Allroundbukse til ski, løp og de 
fleste idretter.   
Art.no: 571025A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  1099 

SYNC HYBRID PANT W  

Behagelig treningsbukse med vindtett trelags Microfibermateriale 
i front. Buksen har stretchmateriale med børstet innside som sikrer 
god bevegelsesfrihet og varme. Den har også glidelås opp til 
knærne slik at du kan ta av deg buksen uten å måtte ta av deg 
skoene. Formsydd kneparti med lufting og refleksdetaljer. To 
praktiske lommer med glidelås. Allroundbukse til ski, løp og de 
fleste idretter.   
Art.no: 571057W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  1099 



Toppmodell i italiensk Windout materiale med fireveis stretch. Vann og 

vindavvisende front samt elastiskmateriale på rygg og under armene. 

Meget lett. Egner seg utmerket både til løping og skisport.

• Formsydde ermer.

• Elastiske mansjetter.

• To stk. glidelåslommer.

• Strikk med enhåndsstrammer i livet.

• Stretchpaneler under ermene og på rygg for 

   god bevegelsesfrihet og ventilasjon.

FIBRA SYNC 
PRO JACKET

ENHÅNDSTRAMMING

ELASTISK MESHMATERIALE

ITALIENSK WINDOUT-MATERIALE

LOMMER MED GLIDELÅS

ELASTISK MANSJETT
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Toppmodell i italiensk Windout materiale med fireveis stretch. Vann og 

vindavvisende front samt elastiskmateriale på rygg og under armene. 

Meget lett. Egner seg utmerket både til løping og skisport.

• Formsydde ermer.

• Elastiske mansjetter.

• To stk. glidelåslommer.

• Strikk med enhåndsstrammer i livet.

• Stretchpaneler under ermene og på rygg for 

   god bevegelsesfrihet og ventilasjon.

SYNC PRO JACKET  

Toppmodell i italiensk Windout materiale med fireveis stretch.  
Vann og vindavvisende front samt elastiskmateriale på rygg og 
under armene rygg. Meget lett. Egner seg utmerket både til løping 
og skisport. 
Art.no: 571024A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  1799 

SYNC PRO JACKET W  

Toppmodell i italiensk Windout materiale med fireveis stretch. 
Vann og vindavvisende front samt elastiskmateriale på rygg og 
under armene rygg. Meget lett. Egner seg utmerket både til løping 
og skisport. 
Art.no: 571056W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  1799 

SYNC PRO PANT  

Behagelig treningsbukse i vindtett Windout materiale i front.  
Buksen har fireveis stretchmateriale bak som sikrer bevegelsesfrihet.  
Den har også glidelås opp til låret slik at du kan ta av deg buksen 
uten å måtte ta av deg skoene. Formsydd kneparti med lufting og 
refleksdetaljer. To praktiske lommer med glidelås. Allroundbukse til 
ski, løp og de fleste idretter.   
Art.no: 571026A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  1299 

SYNC PRO PANT W  

Behagelig treningsbukse i vindtett Windout materiale i front.  
Buksen har fireveis stretchmateriale bak som sikrer bevegelsesfrihet.  
Den har også glidelås opp til knærne slik at du kan ta av deg buk-
sen uten å måtte ta av deg skoene. Formsydd kneparti med lufting 
og refleksdetaljer. To praktiske lommer med glidelås. Allroundbukse 
til ski, løp og de fleste idretter.     
Art.no: 571058W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  1299 



Behagelig treningsbukse i vindtett Microfibermateriale i front.  

Buksen har fireveis stretchmateriale bak som sikrer bevegelsesfrihet.  

Den har også glidelås opp til låret slik at du kan ta av deg buksen 

uten å måtte ta av deg skoene. Formsydd kneparti med lufting og 

refleksdetaljer. To praktiske lommer med glidelås. Allroundbukse til 

ski, løp og de fleste idretter.

• Glidelåslommer.

• Refleksdetaljer.

• Formsydde knær med lufting

• Smale ben.

• Elastikk og snøring i midjen for tilpasset passform. 

FIBRA SYNC 
PRO PANTS

GLIDELÅS OPP TIL LÅRET

LOMME MED GLIDELÅS

ELASTISK LINNING

REFLEKSDTALJER

FORMSYDDE KNÆR MED VENTILASJON
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FIBRA 
SKI - SKISKYTING
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SYNC SKI RACE TOP  

Langrennstrøye i elastisk Airpass materiale. Fireveis-stretchmateriale 
gjør at den sitter tett og behagelig inntil kroppen. Trøyen har 
ventilasjonssoner under armene og på rygg. Et meget bra valg til 
trening og konkurranser. 
Art.no: 571027A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  999 

SYNC SKI RACE TOP W  

Langrennstrøye i elastisk Airpass materiale. Fireveis-stretchmateriale 
gjør at den sitter tett og behagelig inntil kroppen. Trøyen har 
ventilasjonssoner under armene og på rygg. Et meget bra valg til 
trening og konkurranser. 
Art.no: 571059W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  999 

SYNC SKI RACE TIGHTS  

Langrennstights i elastisk Airpass stretchmateriale. Fireveis-
stretchmateriale gjør at den sitter tett og behagelig inntil kroppen. 
Tightsen har ventilasjonssoner. Et meget bra valg til trening og 
konkurranser. 
Art.no: 571028A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  799 

SYNC SKI RACE TIGHTS W  

Langrennstights i elastisk Airpass stretchmateriale. Fireveis-
stretchmateriale gjør at den sitter tett og behagelig inntil kroppen. 
Tightsen har ventilasjonssoner. Et meget bra valg til trening og 
konkurranser. 
Art.no: 571060W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  799 



Glimrende konkurransedress som er laget i elastisk Airpass 

stretchmateriale som sikrer god bevegelsesfrihet og optimal komfort.

Ventilasjonspanelene som er strategisk plassert i svettesonene, sikrer 

optimal fukttransport under høyt tempo. Dressen har glidelås på 

begge skuldre som gjør den enkel å ta på seg. 

En konkurransedress av høy kvalitet

FIBRA SYNC 
SKI RACESUIT

GLIDELÅS BAK PÅ LEGG

ELASTISK LINNING

FORMSYDD MED LETT KOMPRESJON

FLATE SØMMER
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SYNC SKI RACESUIT  

Glimrende konkurransedress som er laget i elastisk Airpass  
stretchmateriale som sikrer god bevegelsesfrihet og optimal 
komfort.

Ventilasjonspanelene som er strategisk plassert i svettesonene, 
sikrer optimal fukttransport under høyt tempo. Dressen har glidelås 
på begge skuldre som gjør den enkel å ta på seg. 
En konkurransedress av høy kvalitet 
Art.no: 571029A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  1799 

SYNC SKI RACESUIT W  

Glimrende konkurransedress som er laget i elastisk Airpass  
stretchmateriale som sikrer god bevegelsesfrihet og optimal 
komfort.

Ventilasjonspanelene som er strategisk plassert i svettesonene, 
sikrer optimal fukttransport under høyt tempo. Dressen har glidelås 
på begge skuldre som gjør den enkel å ta på seg. 
En konkurransedress av høy kvalitet 
Art.no: 571061W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  1799 



SYNC TRI SKINSUIT

FIBRA 
TRIATHLON
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SYNC TRI SKINSUIT  

Triathlondrakt med glidelås i front og tre lommer bak for 
oppbevaring av næring. Drakta er laget i Airpass Stretchmateriale 
som tørker raskt og har gode pusteegenskaper. Drakta har en 
praktisk glidelås i front samt elastisk materiale nederst på ermer 
og lår. Sømløs tripad som sikrer beskyttelse på sykkelsetet, men er 
tynnere enn vanlig slik at den også er komfortabel under løping. 
Fåes også i sleveless utgave. 
Art.no: 571119A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  1599 

SYNC TRI SKINSUIT W  

Triathlondrakt med glidelås i front og tre lommer bak for 
oppbevaring av næring. Drakta er laget i Airpass Stretchmateriale 
som tørker raskt og har gode pusteegenskaper. Drakta har en 
praktisk glidelås i front samt elastisk materiale nederst på ermer 
og lår. Sømløs tripad som sikrer beskyttelse på sykkelsetet, men er 
tynnere enn vanlig slik at den også er komfortabel under løping. 
Fåes også i sleveless utgave. 
Art.no: 571120W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  1599 

FIBRA 
TRIATHLON



FIBRA 
ORIENTERING
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SYNC ORIENT TOP  

En glimrende orienteringstrøyen produsert i ekstra slitesterket 
Airpass-materialer. Trøyen har ventilerende mesh materiale i siden 
og under ermene, og kjennes lett og luftig på kroppen.   
Art.no: 571121A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  599 

SYNC ORIENT TOP W  

En glimrende orienteringstrøyen produsert i ekstra slitesterket 
Airpass-materialer. Trøyen har ventilerende mesh materiale i siden 
og under ermene, og kjennes lett og luftig på kroppen.   
Art.no: 571122W 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  599 

SYNC ORIENT PANT  

Orienteringsbukse laget i ekstra slitesterkt meshmateriale. 
Det er også strikk i livet med snøring. 
Art.no: 571150A 
Størrelser:   XS-3XL / 128-164
Veil. pris:  499 

FIBRA 
ORIENTERING



FIBRA 
RUGBY
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SYNC HEAVY JERSEY SHORTS  

Ideell rugbyshorts av slitesterkt og pustende Airpass-materiale som 
tåler røff behandling. Kommer med innertruse og snor i livet for 
stramming.
 
Art.no: 571173A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  699 

SYNC TEE RUGBY  

Teknisk rugbytrøye i ekstra tykt og slitesterkt Airpass-materiale.  
Meshpaneler i sidene og under armene for optimal ventilasjon. 
Art.no: 571170A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  699 

FIBRA 
RUGBY



FIBRA 
BASKETBALL
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FIBRA 
BASKETBALL

SYNC SPORT SHORTS  

Svært komfortabel sportsshorts i lett microfiber som er meget 
komfortabel å trene med. Mesh i sidene sørger for maksimal 
ventliasjon og stretch. 

Shortsen har en innertruse i mesh-materiale. To lommer med 
glidelås til oppbevaring og refleksdetaljer for god synlighet.    
Art.no: 571021A/J 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  399 

SYNC BASKET SET  

Basketsett med trøye og shorts laget i lett og  
pustende Airpass materiale    
Art.no: 571251A/J 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  799 

SYNC SLEEVELESS  

Behagelig trøye  produsert i et lett og pustende Airpass-materiale. 
Refleksdetaljer i logo. Normal kroppsnær passform. Mesh-
materiale under armene for optimal ventilasjon. Trøyen har god 
stretch og lav vekt.

 
Art.no: 571003A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  399 



FIBRA 
SVØMMING
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SYNC SWIM JAMMER  

Klassisk jammer til trening og fritid. Kneelang modell med 
hurtigtørkende og elastisk stoff. Kommer med snor i linningen for 
tilpassing.

 
Art.no: 571123A 
Størrelser:   XS-3XL
Veil. pris:  499 

SYNC SWIMSUIT W  

Klassisk badedrakt til dame. Egner seg til både trening og 
konkurranse. Ergonomisk passform, med åpen rygg og medium 
skjæring.
 
Art.no: 571124W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  599 

FIBRA 
SVØMMING
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FIBRA 
SYKKEL
ACTIVE



ACTIVE BIKE SS JERSEY  

Klassisk sykkeltrøye i lett og pustende Airpass-materiale. Mesh-pan-
ler i siden gir god ventilasjon. Hel glidelås i front. Tre lommer bak. 
Refleksdetaljer foran og bak. Elastisk silikonbånd i livet gjør at 
trøyen ikke sklir opp.Kan bestilles i fire farger 
Art.no: 571076A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  499 

ACTIVE BIKE SS JERSEY W  

Klassisk sykkeltrøye i lett og pustende Airpass-materiale. Mesh-pan-
ler i siden gir god ventilasjon. Hel glidelås i front. Tre lommer bak. 
Refleksdetaljer foran og bak. Elastisk silikonbånd i livet gjør at 
trøyen ikke sklir opp. Kan bestilles i fire farger 
Art.no: 571109W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  499 

ACTIVE BIKE SHORTS  

Klassisk sykkelshorts uten seler. Shortsen har god elastisitet og 
passform, og en meget god ST-Multi padding gir god beskyttelse. 
Silikonbånd over låret holder shortsen på plass. Et virkelig bra og 
prisgunstig alternativ. 
Art.no: 571077A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  499 

ACTIVE BIKE SHORTS W  

Klassisk sykkelshorts uten seler. Shortsen har god elastisitet og pass-
form, og en meget god ST-Multi W padding gir god beskyttelse. 
Silikonbånd over låret holder shortsen på plass. Et virkelig bra og 
prisgunstig alternativ.

 
Art.no: 571110W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  499 
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ACTIVE BIBSHORTS  

Klassisk sykkelshorts med elastiske seler som hindrer at shortsen 
sklir ned under sykling og spinning. Shortsen har god elastisitet og 
passform, og en meget god ST-Multi padding gir god beskyttelse. 
Silikonbånd over låret holder shortsen på plass. Et virkelig bra og 
prisgunstig alternativ som passer både til dame og herre. 
Art.no: 571078A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  599 

ACTIVE BIKE KNICKERS W  

Klassisk sykkelknickers uten seler. Knickersen har god elastisitet og 
passform, og en meget god ST-Multi padding gir god beskyttelse. 
Silikonbånd over legg holder shortsen på plass. Et virkelig bra og 
prisgunstig alternativ. 
Art.no: 571111W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  599 

ACTIVE BIKE TIGHTS WARM  

Klassisk sykkeltights med elastiske seler som hindrer at shortsen 
sklir ned under sykling og spinning. Shortsen har god elastisitet og 
passform, og en meget god ST-Multi padding gir god beskyttelse. 
Silikonbånd over låret holder shortsen på plass. Et virkelig bra og 
prisgunstig alternativ.Laget i børstet Cathe-stretchmateriale som gir 
varme og en isolerende effekt. 
Art.no: 571080A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  799 
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FIBRA 
SYKKEL
ELITE



Meget god sykkeltrøye i lett og pustende Airpass-materiale med 

UV beskyttelse. Mesh-paneler i sidene for god ventliasjon. Hel 

glidelås i front. Tre lommer med refleks bak. Elastisk materiale i 

armavslutningen. Silikonbånd i livet gjør at trøyen ikke sklir opp. 

Vår bestselger

• Mesh i sidene for ekstra ventilasjon

• UV-behandlet AIRpass-materiale

FIBRA ELITE 
BIKE SS JERSEY

MESH FOR VENTILASJON

TRE OPPBEVARINGSLOMMER

ELASTISK LINNING

SILIKONBÅND

HEL GLIDELÅS

UV-BEHANDLET 

ELASTISK ARMMANSJETT
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ELITE BIKE SS JERSEY  

Meget god sykkeltrøye i lett og pustende Airpass-materiale med 
UV beskyttelse. Mesh-paneler i sidene for god ventliasjon. Hel 
glidelås i front. Tre lommer med refleks bak. Elastisk materiale i 
armavslutningen. Silikonbånd i livet gjør at trøyen ikke sklir opp. 
Vår bestselger 
Art.no: 571081A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  699 

ELITE BIKE SS JERSEY W  

Meget god sykkeltrøye i lett og pustende Airpass-materiale med 
UV beskyttelse. Mesh-paneler i sidene for god ventliasjon. Hel 
glidelås i front. Tre lommer med refleks bak. Elastisk materiale i 
armavslutningen. Silikonbånd i livet gjør at trøyen ikke sklir opp. 
Vår bestselger 
Art.no: 571112W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  699 

ELITE BIKE SHORTS  

Elite Sykkelshorts uten sele produsert i Airpass-stretchmateriale som 
sikrer optimal elastisitet og passform. Gode pusteegenskaper og 
god polstring. Kommer med vår mest populære pad NT Tour som 
gir meget god beskyttelse og komfort. Låravslutning i ekstra bredt 
silikonmateriale som hindrer at buksene sklir opp under aktivitet. 
Art.no: 571082A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  699 

ELITE BIKE SHORTS W  

Elite Sykkelshorts uten sele produsert i Airpass-stretchmateriale som 
sikrer optimal elastisitet og passform. Gode pusteegenskaper og 
god polstring. Kommer med vår mest populære pad NT Tour som 
gir meget god beskyttelse og komfort. Låravslutning i ekstra bredt 
silikonmateriale som hindrer at buksene sklir opp under aktivitet. 
Art.no: 571113W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  699 



Elite sykkelshorts med sele. Produsert i Airpass-stretchmateriale 

som sikrer optimal elastisitet og passform. Kommer med vår mest 

populære pad DT-Tour som gir meget god beskyttelse og komfort. 

Låravslutning i ekstra bredt silikonmateriale som hindrer at buksene 

sklir opp under aktivitet.

FIBRA ELITE 
BIBSHORTS

SILIKONMATERIALE

ELASTISK SELE

AIRPASS STRETCHMATERIALE

DT-TOUR PAD
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ELITE BIKE KNICKERS  

Elite sykkelknikkers med sele. Produsert i Airpass-stretchmateriale 
som sikrer optimal elastisitet og passform. Gode pusteegenskaper 
og god polstring. Kommer med vår populære DT-Tour pad som 
gir meget god beskyttelse og komfort. Låravslutning i ekstra bredt 
silikonmateriale som hindrer at buksene sklir opp under aktivitet. 
Art.no: 571084A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  999 

ELITE BIKE KNICKERS W  

Elite sykkelknikkers uten sele produsert i Airpass-stretchmateriale 
som sikrer optimal elastisitet og passform. Gode pusteegenskaper 
og god polstring. Kommer med mest populære DT-Tour pad som 
gir meget god beskyttelse og komfort. Låravslutning i ekstra bredt 
silikonmateriale som hindrer at buksene sklir opp under aktivitet. 
Art.no: 571114W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  999 

ELITE BIKE LONG TIGHTS  

Elite sykkelbukse med sele produsert i Airpass-stretchmateriale som 
sikrer optimal elastisitet og passform. Gode pusteegenskaper og 
god polstring. Kommer med vår populære DT-Tour pad som gir 
meget god beskyttelse og komfort. Låravslutning i ekstra bredt 
silikonmateriale som hindrer at buksene sklir opp under aktivitet. 
Art.no: 571085A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  1099 

ELITE BIBSHORTS  

Elite sykkelshorts med sele. Produsert i Airpass-stretchmateriale 
som sikrer optimal elastisitet og passform. Gode pusteegenskaper 
og god polstring. Kommer med vår populære DT-Tour pad som 
gir meget god beskyttelse og komfort. Låravslutning i ekstra bredt 
silikonmateriale som hindrer at buksene sklir opp under aktivitet. 
Art.no: 571083A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  899 



ELITE BIKE KNICKERS W

ELITE BIKE WIND JACKET W
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ELITE BIKE WIND JACKET W  

Teknisk sykkeljakke med Windout microfibermateriale i front, og 
fireveis stretch i rygg og under ermene. Tre lommer med refleks-
detaljer bak. Silikonbånd i livet hindrer jakken i å skli opp.Perfekt 
jakke til å ha over andre plagg. 
Art.no: 571115W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  999 

ELITE BIKE WINTER JACKET  

Teknisk sykkeljakke med Windout microfibermateriale i front, 
og fireveis stretch i rygg og under ermene. Tre lommer med 
refleksdetaljer bak. Silikonbånd i livet hindrer jakke i å skli opp.
Perfekt jakke til å ha over andre plagg.Jakken har børstet innside 
som isolerer og føles varmende på kroppen, og passer på kalde 
dager. 
Art.no: 571087A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  1299 

ELITE BIKE WINTER JKT W  

Teknisk sykkeljakke med Windout microfibermateriale i front, 
og fireveis stretch i rygg og under ermene. Tre lommer med 
refleksdetaljer bak. Silikonbånd i livet hindrer jakke i å skli opp.
Perfekt jakke til å ha over andre plagg.Jakken har børstet innside 
som isolerer og føles varmende på kroppen, og passer på kalde 
dager. 
Art.no: 571116W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  1299 

ELITE BIKE WIND JACKET  

Teknisk sykkeljakke med Windout microfibermateriale i front, og 
fireveis stretch i rygg og under ermene. Tre lommer med refleks-
detaljer bak. Silikonbånd i livet hindrer jakken i å skli opp.Perfekt 
jakke til å ha over andre plagg. 
Art.no: 571086A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  999 



Elite Bike Jacket Sleeve Off er en sykkeljakke med tettsittende 

passform og avtagbare ermer. Den er produsert i italiensk Airpass-

Stretch materiale som er superlett og har fireveis stretch. Vindtett 

og vannavvisende front, samt elastisk meshmateriale på rygg for 

optimal stretch og fukttransport. Avtagbare ermer.

ELITE BIKE JACKET 
SLEEVE OFF

SILIKONBÅND

ELASTISK I HALS

AVTAGBARE ERMER

FIREVEISSTRETCH

TRE OPPBEVARINGSLOMMER
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ELITE BIKE JACKET SLV.OFF  

Elite Bike Jacket Slv. Off er en sykkeljakke med tettsittende 
passform og avtagbare ermer. Den er produsert i italiensk Airpass-
Stretch materiale som er superlett og har fireveis stretch. Vindtett 
og vannavvisende front, samt elastisk meshmateriale på rygg for 
optimal stretch og fukttransport.  
Art.no: 571088A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  1899 

ELITE BIKE JACKET S.OFF W  

Elite Bike Jacket Slv. Off er en sykkeljakke med tettsittende 
passform og avtagbare ermer. Den er produsert i italiensk Airpass-
Stretch materiale som er superlett og har fireveis stretch. Vindtett 
og vannavvisende front, samt elastisk meshmateriale på rygg for 
optimal stretch og fukttransport.  
Art.no: 571117W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  1899 

ELITE BIKE WIND VEST  

Teknisk sykkelvest med Windout-microfibermateriale i front, 
og fireveis stretch i rygg og under ermene. Tre lommer med 
refleksdetaljer bak. Silikonbånd i livet hindrer jakke i å skli opp.

Art.no: 571089A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  899 



ELITE BIKE ARMS  

Teknisk armvarmer utviklet for syklister og triatlonutøvere. 
Silikonmateriale på innsiden sørger for at de holder seg på plass 
under aktivitet. Meshmateriale på undersiden for maksimal stertch 
og ventilasjon.

 
Art.no: 571091A 
Størrelser:   S-L
Veil. pris:  299 

ELITE BIKE LEGS  

Teknisk benvarmer utviklet for syklister og triatlonutøvere. 
Silikonmateriale på innsiden sørger for at de holder seg på plass 
under aktivitet. Meshmateriale på undersiden for maksimal stertch 
og ventilasjon. Glidelås med refleks gjør at man lett kam trekke 
den over skoene. 
Art.no: 571092A 
Størrelser:   S-L
Veil. pris:  499 

ELITE BIKE CAP  

Optimal sykkelcaps som sitter godt på hodet under sykkelhjelmen.  
Kan brukes i dårlig vær og beskytter mot sol og vind.
 
Art.no: 571096A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  199 

ELITE BIKE SHOE COVER  

Lettvekts skotrekk med åpning til pedalklosser bak ved hælen. 
Svært elastisk materiale med glidelås i lav profil for minimal 
luftmotstand.

 
Art.no: 571095A 
Størrelser:   39-44
Veil. pris:  399 
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ELITE BIKE RAIN JACKET  

Vann- og vindavvisende regnjakke som er utviklet for løp og 
sykling. Lufting i ryggen med kraftig refleks for god synlighet. Ekstra 
flapp bak som kan brettes ned ved sykling.

 
Art.no: 571090A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  799 

ELITE BIKE GLOVE  

Glimrende sykkelhansker som har polstring og silikonbelegg 
på presspunktene. Et komfortabelt grep gjør hanskene svært 
behagelige å bruke.

 
Art.no: 571093A 
Størrelser:   S-L
Veil. pris:  499 

ELITE BIKE SUMMER GLOVE  

Gode sykkelhansker som har polstring og silikonbelegg på 
presspunktene. Et komfortabelt grep gjør hanskene svært 
behagelige å bruke.

 
Art.no: 571094A 
Størrelser:   S-L
Veil. pris:  399 



SYNC SHOECOVER HIVIS  

Lett skoovertrekk for vår- og sommerbruk. Trekket beskytter 
sykkelskoene og sørger for at man holder varmen.  Trekket har 
reflekselementer for sikkerhet, og glidelås bak for å enkelt ta dem 
på.  
Art.no: 571147A 
Størrelser:   39-40-43-45
Veil. pris:  499 

SYNC SHOECOVER KEVLAR  

Lett  skoovertrekk for vår- og sommerbruk. Trekket beskytter sykkel-
skoene og sørger for at man holder varmen. Trekket har refleksel 
for økt synlighet, og glidelås bak for å enkelt ta dem på. Ekstra 
kevlarforsterkning på utsatte punkter. 
Art.no: 571148A 
Størrelser:   39-40-43-45
Veil. pris:  499 

SYNC CYCLING GLOVES  

Perfekte sommerhansker. Borrelåsen gjør hanskene enkle å ta av 
og på. Polstring på presspunktene øker komforten. Refleksdetalj 
som øker synligheten.
 
Art.no: 571140A 
Størrelser:   S-M
Veil. pris:  299 

SYNC BIKE PHONE BAG  

Praktisk, universal deksel for smarttelefon. Et sikkert deksel som lar 
deg feste din smarttelefon til sykkelstyret. Optimal i allslags vær.

 
Art.no: 571141A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  199 
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SYNC LED BIKE BAG  

Ideell sykkelveske med refleksbånd og led lys som kan festet under 
setet. Sikrer god synlighet. LED-lys med tre instillinger.

  
Art.no: 571143A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  499 



FIBRA 
SYKKEL
PRO
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FIBRA 
SYKKEL
PRO



Toppmodellen Fibra Pro Bike SS Jersey er en sykkeltrøye som 

har en smal og tettsittende passform. Den er produsert i italiensk 

Airpass Pro-materiale materiale som er superlett og pustende. 

Airpass teknologien sørger for optimal aerodynamikk og minimal 

luftmotstand. Trøyen har silikonbelegg i livet og brede antiskli kanter 

på armene, noe som fører til at den ikke sklir opp under aktivitet. 

YKK Glidelås i front som går helt ned, og refleksdetaljer som sørger 

for økt synlighet.  For den som vil ha det beste.

FIBRA PRO 
BIKE JERSEY

 HEL GLIDELÅS

REFLEKSDETALJER

MESHPANELER FOR VENTILASJON

ELASTISK MATERIALE

ITALIENSK AIRPASS PRO MATERIALE

SILIKONBÅND

FIBRA PRO 
BIKE BIB SHORTS
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SILIKONBÅND

Toppmodell i italiensk Airpass Pro-materiale, med NT-Race Pad 

fra CyTech. Tettsittende passform for optimal aerodynamikk og 

minimal luftmotstand. Buksen har ekstrem fireveis stretch, og bred 

elsatisk silikonkant på lårene

• Rå og ekstrem passform.

• Aerodynamisk, med høy komfort.

• Airpass Pro fireveis stretchmateriale

• Elastiske meshseler for best mulig komfort.

• Brede antiskli kanter på lår

FIBRA PRO 
BIKE BIB SHORTS

ELASTISK MATERIALE

NT RACE PAD FRA CYTECH

SUPERELASTISK SELE

TETTSITTENDE PASSFORM



PRO BIKE SS JERSEY  

Toppmodellen Fibra Pro Bike SS Jersey er en sykkeltrøye som har en 
smal og tettsittende passform. Den er produsert i italiensk Airpass 
Pro-materiale materiale som er superlett og pustende. Airpass teknolo-
gien sørger for optimal aerodynamikk og minimal luftmotstand. Trøyen 
har silikonbelegg i livet og brede antiskli kanter på armene, noe som 
fører til at den ikke sklir opp under aktivitet. 

YKK Glidelås i front og refleksdetaljer sørger for økt synlighet.  
 For den som vil ha det beste. 
Art.no: 571097A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  1499 

PRO BIKE BIBSHORTS  

Toppmodell i italiensk Airpass Pro-materiale, med NT-RacePad fra 
CyTech. Tettsittende passform for optimal aerodynamikk og minimal 
luftmotstand. Buksen har ekstrem fireveis stretch, og bred elsatisk kant 
på lårene som hindrer at buksene sklir opp under aktivitet. 
Art.no: 571098A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  1399 

PRO BIKE WIND JACKET  

Toppmodellen Pro Bike Wind Jacket er en sykkeljakke med tettsittende 
passform. Den er produsert i italiensk Windout Pro-materiale, som er 
superlett og har fireveis stretch. Vindtett og vannavvisende front, samt 
elastisk meshmateriale på rygg for optimal fukttransport. Passer i lomma 
på en sykkeltrøye eller under sykkelsetet. 
Art.no: 571099A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  1699 

PRO BIKE WIND VEST  

Toppmodellen Pro Bike Wind Vest er en sykkelvest med tettsittende 
passform. Den er produsert i italiensk Windout  Pro-materiale, som er 
superlett og har fireveis stretch. Vindtett og vannavvisende front, samt 
elastisk meshmateriale på rygg for optimal fukttransport. Passer i lomma 
på en sykkeltrøye eller under sykkelsetet. 
Art.no: 571100A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  1299 
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Art.no: 571101A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  2590 

Toppmodellen Fibra Pro Bike Racesuit er en tempodrakt med 
smal og tettsittende passform.  
Den er produsert i italiensk Airpass Pro-materiale som er 
superlett og pustende. Airpass teknologien sørger for optimal 
aerodynamikk og minimal luftmotstand. Den har brede antiskli 
kanter på armene og på lårene, noe som gjør at den sitter 
optimalt under aktivitet. 

YKK Glidelås i front og refleksdetaljer sørger for økt synlighet.  

For den som vil ha det beste.

FIBRA PRO 
BIKE RACESUIT

NT RACE PAD ZYTECH

 GLIDELÅS

ANTISKLIMATERIALE

REFLEKSDETALJER

MESHPANELER FOR VENTILASJON

ITALIENSK AIRPASS PRO MATERIALE



PRO BIKE GLOVE  

Geinale sykkelhansker med airpassmateriale i overdel.  
Polstring med silikon på presspunkter gir optimalt grep og 
beskyttelse. 

 
Art.no: 571104A 
Størrelser:   S-L
Veil. pris:  499 

PRO BIKE SUMMER GLOVE  

Geinale sykkelhansker med airpassmateriale i overdel.  
Polstring med silikon på presspunkter gir optimalt grep og 
beskyttelse. 

 
Art.no: 571105A 
Størrelser:   S-L
Veil. pris:  499 

PRO BIKE SHOE COVER  

Laget av et elastisk stoff som sikrer optimal passform og 
aerodynamikk. Glidelåsen bak gjør det enklere å ta av og på 
trekkene.
 
Art.no: 571106A 
Størrelser:   39-44
Veil. pris:  399 

PRO BIKE CAP HVIT OS  

En lett sykkelcaps som sitter godt på hodet under sykkelhjelmen. 
Optimal til både trening og konkurranse under all slags 
værforhold.

 
Art.no: 571107A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  299 
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PRO BIKE SOCK  

Fibra pro sykkelsokker med elastisk lycra i toppen. 
Sokkene printes slik at det passer til klubbens ønskede design.

 
Art.no: 571108A 
Størrelser:   39-44
Veil. pris:  199 

PRO BIKE ARMS  

Teknisk armvarmer utviklet for syklister og triatlonutøvere. 
Silikonmateriale på innsiden sørger for at de holder seg på plass 
under aktivitet. Meshmateriale på undersiden for maksimal stertch 
og ventilasjon. 
Art.no: 571102A 
Størrelser:   S-L
Veil. pris:  349 

PRO BIKE LEGS  

Teknisk benvarmer utviklet for syklister og triatlonutøvere. 
Silikonmateriale på innsiden sørger for at de holder seg på plass 
under aktivitet. Meshmateriale på undersiden for maksimal stertch 
og ventilasjon. Glidelås med refleks gjør at man trekke den over 
skoene. 
Art.no: 571103A 
Størrelser:   S-L
Veil. pris:  499 



FIBRA 
XTRM
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XTRM TEE  

Fibra Xtrm Tee er produsert i hurtigtørkende Airpass Mesh-materi-
ale. Dette er en luftig og lett treningstrøye som  kjennes behagelig 
å ha på seg. Trøyen har en smal passform som gjør at den sitter 
godt på kroppen. 
Art.no: 571012A 
Størrelser:   S-3XL / S-3XL
Veil. pris:  399 

XTRM TEE W  

Fibra Xtrm Tee er produsert i hurtigtørkende Airpass Mesh-materi-
ale. Dette er en luftig og lett treningstrøye som  kjennes behagelig 
å ha på seg. Trøyen har en smal passform som gjør at den sitter 
godt på kroppen. 
Art.no: 571043W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  399 

XTRM TEE LS  

Fibra Xtrm Tee LS er produsert i hurtigtørkende Airpass Mesh-mate-
riale. Dette er en luftig og lett treningstrøye som  kjennes behagelig 
å ha på seg. Trøyen har en smal passform som gjør at den sitter 
godt på kroppen. 
Art.no: 571013A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  499 

XTRM TEE LS W  

Fibra Xtrm Tee LS er produsert i hurtigtørkende Airpass Mesh-mate-
riale. Dette er en luftig og lett treningstrøye som  kjennes behagelig 
å ha på seg. Trøyen har en smal passform som gjør at den sitter 
godt på kroppen. 
Art.no: 571044W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  499 

FIBRA 
XTRM



En rå treningsjakke i fireveis Carbon-stretch materiale. Vind 

og vannavvisende front. Stretchmateriale på rygg, i siden og 

under armene. To lommer med glidelås, samt refleksdetaljer. 

Det elastiske karbonfiber stoffet gjør jakken meget komfortabel 

og slitesterk til tross for sin lave vekt. 

Refleksdetaljene holder deg synlig under treningsøktene på 

mørke kvelder. Den har også lommer i front med glidelås.

Egnet til de fleste idretter.

FIBRA XTRM 
JACKET

LOMMER MED GLIDELÅS

ELASTISK LINNING

FIREVEIS CARBONSTRETCH

VIND- OG VANNAVVISENDE FRONT

ELASTISKE MANSJETTER
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XTRM JACKET  

En rå treningsjakke i fireveis Carbon-stretch materiale. Vind og 
vannavvisende front. Stretchmateriale på rygg, i siden og under 
armene. To lommer med glidelås, samt refleksdetaljer. 
Det elastiske karbonfiber stoffet gjør jakken meget komfortabel og 
slitesterk til tross for sin lave vekt. 
Refleksdetaljene holder deg synlig under treningsøktene på mørke 
kvelder. Den har også lommer i front med glidelås.
Egnet til de fleste idretter. 
Art.no: 571014A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  1399 

XTRM JACKET W  

En rå treningsjakke i fireveis Carbon-stretch materiale. Vind og 
vannavvisende front. Stretchmateriale på rygg, i siden og under 
armene. To lommer med glidelås, samt refleksdetaljer. 
Det elastiske karbonfiber stoffet gjør jakken meget komfortabel og 
slitesterk til tross for sin lave vekt. 
Refleksdetaljene holder deg synlig under treningsøktene på mørke 
kvelder. Den har også lommer i front med glidelås.
Egnet til de fleste idretter. 
Art.no: 571045W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  1399 

XTRM WIND PACK JCK HOOD  

Ekstrem lett hettejakke i vind- og vannavvisende materiale. Mesh 
under ermene og i sidene for god ventliasjon. Refleksdetaljer foran 
og bak. Kan enkelt pakkes sammen i lommen og tas med i sekk 
eller under sykkelsetet.  
Art.no: 571015A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  699 

XTRM PACK JCK HOOD W  

Ekstrem lett hettejakke i vind- og vannavvisende materiale. Mesh 
under ermene og i sidene for god ventliasjon. Refleksdetaljer foran 
og bak. Kan enkelt pakkes sammen i lommen og tas med i sekk 
eller under sykkelsetet.  
Art.no: 571046W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  699 



XTRM WIND PACK JCK  

Ekstrem lett jakke i vind- og vannavvisende materiale. Mesh under 
ermene og i sidene for god ventliasjon. Refleksdetaljer fran og 
bak. Kan enkelt pakkes sammen i lommen og tas med i sekk eller 
under sykkelsetet.  
Art.no: 571135A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  599 

XTRM WIND PACK JACKET W  

Ekstrem lett jakke i vind- og vannavvisende materiale. Mesh under 
ermene og i sidene for god ventliasjon. Refleksdetaljer fran og 
bak. Kan enkelt pakkes sammen i lommen og tas med i sekk eller 
under sykkelsetet.  
Art.no: 571136W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  599 
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XTRM BASE TOP  

Genial undertrøye med unik fukttransportering og termoeffekt gjør 
den perfekt til aktiviteter med høy intensitet.
  
Art.no: 571158A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  399 

XTRM BASE TIGHTS  

Genial undertights med unik fukttransportering og termoeffekt  
gjør den perfekt til aktiviteter med høy intensitet.  
Art.no: 571159A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  499 

FIBRA 
UNDERWEAR



Deilig lett jakke, med god isolasjon. Normal passform som 

passer de fleste. Slitesterk til tross for den lave vekten.

To ytterlommer, med glidelås, og to innerlommer.  

Vindflapp under glidelås. En herlig oppvarmingsjakke som 

også passer til reise og fritid.

FIBRA XTRM 
HYBRID JACKET

LOMMER MED GLIDELÅS

VINDFLAPP UNDER GLIDELÅSEN

TO INNERLOMMER

ELASTISKE MANSJETTER
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XTRM PADDED JACKET  

Rå jakke i trelags Windout Thermo-materiale. Egnet for trening 
og aktiv fritid når man trenger ekstra varme. Tilpasset sykling med 
forlenget bakstykke og to glidelåslommer på rygg. Refleksdetaljer 
foran og bak, samt elastiske mansjetter. En jakke man legger 
merke til . 
Art.no: 571128A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  1599 

 

XTRM HYBRID JACKET  

Deilig lett jakke, med god isolasjon. Normal passform som passer 
de fleste. Slitesterk til tross for den lave vekten.

To ytterlommer, med glidelås, og to innerlommer. Vindflapp under 
glidelås.  En herlig oppvarmingsjakke som også passer til reise 
og fritid. 
Art.no: 571126A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  1299 

XTRM HYBRID JACKET W  

Deilig lett jakke, med god isolasjon. Normal passform som passer 
de fleste. Slitesterk til tross for den lave vekten.

To ytterlommer, med glidelås, og to innerlommer. Vindflapp under 
glidelås.  En herlig oppvarmingsjakke som også passer til reise 
og fritid. 
Art.no: 571127W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  1299 



FIBRA 
TURN
CHEERLEADING
RYTMISK SPORTSGYMNASTIKK
FITNESS 
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FIBRA 
TURN
CHEERLEADING
RYTMISK SPORTSGYMNASTIKK
FITNESS 

GYM LEOTARD LS W 

Turndrakt med lang arm i lycra. Drakten er dekorert med flotte glit-
terstener på både for- og bakside, fireveis stretch, samt dekorstripe 
i glitterfarge. Kommer i en rekke fargekombinasjoner. 
Art.no: 571237W 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  899 

ALTERNATIVT DESIGN - MANGE MULIGE FARGEVALG SE SIDE 101



GYM LEOTARD MULTI W 

Turndrakt uten arm i lycra. Drakten er dekorert med flotte glitters-
tener på både for- og bakside, fireveis stretch, samt dekorstripe i 
glitterfarge. Kommer i en rekke fargekombinasjoner. 
Art.no: 571248W 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  899 

ALTERNATIVT DESIGN - MANGE MULIGE FARGEVALG SE SIDE 101
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GYM LEOTARD BASIC W  

Populær turndrakt i Airpass stretchmateriale med fireveisstretch.  
Leveres et stort spekter av glitterfarger.  
Art.no: 571236W 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  499 

GYM SHORTS W  

Populær tettsittende turnshorts i Airpass stretchmateriale med 
fireveisstretch. Leveres et stort spekter av glitterfarger. 

 Art.no: 571238W 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  399 

GYM SCRUNCHIE 

Hårbånd  i Airpass stretchmateriale  som matcher draktene.
Leveres i en rekke farger. 
Art.no: 571249A
Størrelser:   ONE SIZE
Veil. pris:  99 

FARGEVALG



FITNESS

FITNESS SET
Fitness sett i lycra, med fireveis stretch. Kommer i en rekke 
fargekombinasjoner.
 Art.no:     xxxxxx 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  899 

ALTERNATIVT DESIGN - MANGE MULIGE FARGEVALG SE SIDE 101
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GYM STIRRUP PANT  

Klassisk strekkbukse med strikk under foten laget i Airpass 
stretchmateriale    
Art.no: 571240A 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  599 

GYM LEOTARD  

Turndrakt for gutter i Airpass stretchmateriale.  
Kommer i en rekke valgfrie fargekombinasjoner. 

Art.no: 571239A 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  699

GYM SHORTS  

Populær tettsittende turnshorts i Airpass stretchmateriale med 
fireveisstretch. Leveres et stort spekter av farger. 

 Art.no: 571238W 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  399 



FIBRA 
ACCESSORIES
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FIBRA 
ACCESSORIES



SYNC NECKWARMER HVIT OS  

Hals med tøft print, i 100 % polyester.   Brukes som hals, lue eller 
som ansiktsmaske. Lett og behagelig. Halsen har i tillegg refleks 
print i siden for økt synlighet 
Art.no: 571069A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  99 

SYNC COTTON BEANIE  

Tynn og lett lue i myk bomullskvalitet, med tøffe logoer i refleks. 
God stretch gir en fin passform. Anvendelig lue, som egner seg til 
både trening og hverdags. 
Art.no: 571070A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  199 

SYNC TECH BEANIE  

Teknisk lue som er godt egnet til både langrennsturer og annen 
aktivitet. God stretch og mesh på innsiden. Luen er vindtett og 
pustende. 
Art.no: 571071A 
Størrelser:   S-M
Veil. pris:  299 

SYNC KNITTED BEANIE  

Klassisk lue i enkelt, ensfarget design. One size, pustende lue 
tilvirket i en blanding av ull og akryl. Holder godt på varmen. 
Art.no: 571072A 
Størrelser:   S-M
Veil. pris:  399 
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SYNC HEADBAND  

Teknisk pannebånd. Anvendelig, godt egnet til både 
langrennsturer, løping og annen aktivitet. Vindtett og pustende stoff 
med godt strech. 
Art.no: 571073A 
Størrelser:   OS-OS
Veil. pris:  199 

SYNC HYBRID GLOVES  

Varme og komfortable treningshansker utformet for høy intensitet 
under trening utendørs. Elastisk, syntetisk stoff med slitesterk 
polstring. Treningshansker gir maksimal komfort og god beskyttelse 
Hanskene har elastisk stoff rundt håndledd. Refleksdetalsjer for økt 
synlighet.  
Art.no: 571074A 
Størrelser:   S-M
Veil. pris:  399 

SYNC HYBRID GLOVES W/COVER  

Lett og komfortable teknisk treningshandske Med trekk over 
fingrene for kalde dager. Hurtigtørkende utformet for høy intensitet 
under trening utendørs. Har lommer med ekstra vindtett stoff som 
kan trekkes over fingrene. Refleksdetalsjer for økt synlighet. 
Art.no: 571075A 
Størrelser:   S-M
Veil. pris:  499 

PROMO CAPS SORT  

Caps i klassisk design med borrelås bak for justering av størrelse.   

Art.no: 571184A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  299 



SYNC HYDROPACK  

Lett ryggsekk for multisport, løping eller XC sykling. Utstyrt med 
drikkesystem på 1,5 liter. Oppbevaringslomme på forsiden med 
glidelåslukking i refleks. Regulerbare bæreseler. Smart utgang for 
øreplugger. Bakpanel i Air Mesh. Dimensjoner: 40X23cm. 
Art.no: 571064A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  599 

SYNC BAG  

Praktisk treningsbag i vannavstøtende materiale. Stort hovedrom 
med plass til treningstøy og en ytterlomme til ting du vil ha lett 
tilgjengelig.

Bagen har både skulderrem og veskehåndtak  
Art.no: 571062A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  399 

SYNC BACKPACK  
Fritidsryggsekk med et romslig hovedrom med  invendig lomme 
med plass til datamaskin. To mindre ytterlomme med glidelås. 
Anvendelig til både jobb, trening og skole. Sekken er polstret i 
ryggen. Refleksglidelås i front. Kombinasjon av ulike stoffer og 
print gir et tøft uttrykk. Vattert rygg og justerbare skulderremmer. 
Art.no: 571063A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  349 

SYNC DAYPACK  

Lett ryggsekk til dagstur eller trening. Vannavvisende materiale. 
Utvendige sidelomme i mesh. Utvendige sidelomme med glidelås. 
Meget slitesterk. Justerbare bærestropper. Lomme i front med 
refleksglidelås.  
Art.no: 571242A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  349 
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SYNC BAG SORT LARGE  

Stor trillebag med forsterket bunn i hardplast og stort hovedrom.  
To hjul som ruller godt. To bærehank med borrelåskopling mellom. 
Uttrekkbart trillehåndtak. Avtagbar skulderstropp. Flere praktiske 
lommer med glidelås. Stor ytterlomme med glidelås. Rommer ca 
105 liter. Elastisk stropp på lokket for ekstra pakkeplass. Mål: 
90x35x35cm  
Art.no: 571172A 
Størrelser:   L
Veil. pris:  999 





111

SYNC BOTTLE BELT   

Drikkebelte til løping i all slags terreng. Beltet inneholder to flasker.   
Justerbart slik at det passer de fleste. Stor lomme med plass til 
nøkler med mer. 
Art.no: 571067A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  399 

SYNC DRINKING BELT  

Drikkebelte med meget gode isolasjonsegenskaper. Sørger for 
at innholdet alltid holder riktig temperatur, enten det er varmt 
eller kaldt. Beltet har oppbevaringslomme på toppen, for nøkler, 
skismøring eller annet. Regulerbart midjebelte. Volum ca. 1 l. 
Vanntett glidelås Refleksdetaljer 
Art.no: 571068A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  299 

 

SYNC DRINKING BOTTLE 0,5L  

Drikkeflaske i plast som rommer 500ml. Åpne/lukkemekanisme i 
tuten. Kan brukes til både trening og fritid. 
Art.no: 571130A 
Størrelser:   0,5L
Veil. pris:  69 

FIBRA SLIPPERS 

Meget lett og komfortabel slippers som sitter godt på foten.  
Utmerket til fritid og innendørs bruk.

 
Art.no: 413031 
Størrelser:   37-47
Veil. pris:  199 



SYNC PHONE ARMBAND  

Treningsarmbånd som du enkelt kan styre iphonen din med 
gjennom et easy-touch vindu. Behagelig, pustende materiale som 
tåler lett regn og svett.

  
Art.no: 571132A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  199 

SYNC WAIST BELT LARGE  

Fleksibelt og ultralett løpebelte med universallomme for bruk av 
smarttelefon under trening. Utstyrt med vanntett lomme med uttak 
for kabel. Refleks for bedre synlighet. 
Art.no: 571065A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  199 
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SYNC LED RUNNING BELT 

Fibra løpebelte med led lys. Utstyrt med vanntett lycra og glidelås 
lomme på 40x5,5. Optimal til både trening og konkurranse. 
Art.no: 571142A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  299 

SYNC LED CLIP  

LED-lampe som festes på armen når du går, løper eller sykler. 
Justerbar stramming med refleksdetalj. Kommer med to ulike 
innstillinger på lyset. 
Art.no: 571144A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  99 

SYNC REFLECTIVE VEST NEON  

Den ultimate refleksvesten designet for både menn og kvinner. 
Vesten er justerbar i størrelsen og utstyrt med 360-graders synlig 
refleks. 
Art.no: 571149A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  299 

SYNC CONDUCTION HEADSET  

Hodetelefoner med bluetooth som plasseres på kinnbeinet i stedet 
for i øregangen. Man kan dermed høre det som foregår, samtidig 
med musikk. Ypperlig for sykling. 
Art.no: 571146A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  1299 
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FIBRA 
SOLBRILLER



Sportsbriller som er ideelle for langrenn, sykling og løping. Brillene 

er veldig lette og sitter komfortabelt på, samtidig som REVO-linsen 

dekker godt mot ubehagelig lys uten å dugge. REVO er en high-

tech linse teknologi, som gør at du ser enda bedre i skarpt lys.

  

Kommer med ekstra gul REVO-linse som er optimalt ved flatt lys og 

dårlig sikt. Fleksible stenger og gummiputer for at brillen skal sitte 

godt på. 100% UVA- UVB- og UVC- beskyttelse. 

Antirefleksglass som er knusesikkert. Antiduggbehandlet

Kommer i eget futural.

FIBRA RACE 
SUNGLASSES

FLEKSIBLE STENGER

AVTAGBARE 
KNUSESIKRE REVO-LINSER

100% UV- BESKYTTELSE

ANTIDUGGBEHANDLET

GUMMIPUTE
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HYBRID SUNGLASSES  

Sportsbriller som er ideelle for langrenn, sykling og løping. 
Brillene er veldig lette og sitter komfortabelt på, samtidig som 
linsen dekker godt mot ubehagelig lys. Kommer med ekstra gul 
linse som er optimalt ved flatt lys og dårlig sikt. Fleksible stenger 
og gummiputer for at brillen skal sitte godt på. 100% UVA- 
UVB- og UVC- beskyttelse. Antirefleksglass som er knusesikkert. 
Antiduggbehandlet. Kommer i eget futural.  
Art.no: 571153A 
Størrelser:   OS-OS
Veil. pris:  299 

RACE SUNGLASSES  

Sportsbriller som er ideelle for langrenn, sykling og løping. 
Brillene er veldig lette og sitter komfortabelt på, samtidig som 
REVO-linsen dekker godt mot ubehagelig lys. REVO er en high-
tech linse teknologi, som gør at du ser enda bedre i skarpt lys.  
Kommer med ekstra gul REVO-linse som er optimalt ved flatt 
lys og dårlig sikt. Fleksible stenger og gummiputer for at brillen 
skal sitte godt på. 100% UVA- UVB- og UVC- beskyttelse. 
Antirefleksglass som er knusesikkert. Antiduggbehandlet. 
Kommer i eget futural. 
Art.no: 571154A 
Størrelser:   OS-OS
Veil. pris:  399 

CROSS SUNGLASSES  

Sporty briller som både er moderne og klassiske på en gang. 
Brillene sitter komfortabelt på, samtidig som REVO-linsen dekker 
godt mot ubehagelig lys. REVO er en high-tech linse teknologi, 
som gør at du ser enda bedre i skarpt lys. Fleksible stenger 
og gummiputer for at brillen skal sitte godt på. 100% 0UVA- 
UVB- og UVC- beskyttelse. Antirefleksglass som er knusesikkert. 
Antiduggbehandlet. Kommer i eget futural. 
Art.no: 571155A 
Størrelser:   OS-OS
Veil. pris:  299 

FADE SUNGLASSES  

Sporty briller som både er moderne og klassiske på en gang. 
Brillene sitter komfortabelt på, samtidig som linsen dekker godt 
mot ubehagelig lys. Fleksible stenger for at brillen skal sitte godt 
på. 100% UVA- UVB- og UVC- beskyttelse. Antirefleksglass som er 
knusesikkert. Antiduggbehandlet. Kommer i eget futural.  
Art.no: 571156A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  199 



Langrennsbriller med vippefunksjon. Brillene er veldig lette og 

sitter komfortabelt på, samtidig som REVO-linsen dekker godt mot 

ubehagelig lys. REVO er en high-tech linse teknologi, som gør at du 

ser enda bedre i skarpt lys.  

Kommer med ekstra gul REVO-linse som er optimalt ved flatt lys 

og dårlig sikt. Bredt strikk rundt hodet for at brillen skal sitte godt 

på. 100% UVA- UVB- og UVC- beskyttelse. Antirefleksglass som er 

knusesikkert. Antiduggbehandlet. Kommer i eget futural.

FIBRA XTRM 
GOGGLES

 
Art.no: 571157A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  499 

VIPPEFUNKSJON

AVTAGBARE 
KNUSESIKRE REVO-LINSER

100% UV- BESKYTTELSE

ANTIDUGGBEHANDLET

REGULERBAR STROPP
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FIBRA 
MADE TO ORDER



PROMO TECH TEE CUSTOM  

- No brand  - Designes etter kundens eget ønske. Fritt valg av farge, 
logo og mønster  - Fullsublimert  - Lett t-skjorte i teknisk hurtigtørkende-ma-
teriale.   - God fukttransport,   - Rund hals.  - Flatlock detaljer på 
avsluttninger.      100% polyester. 130 gsm 
Art.no: 571176A 
Størrelser:   XS-3XL / 116-164
Veil. pris:  399 

PROMO TECH TEE  

God, teknisk training tee laget i quickdry materiale som tørker meget 
raskt etter trening og vask. Interlockstrikket gir en stabil trøye som holder 
formen godt.  
Art.no: 571178A 
Størrelser:   XS-3XL / 116-164
Veil. pris:  199 

PROMO COTTON TEE CUSTOM  

Spesialbestilling    Lages etter eget ønske, der kunde bestemmer farge 
og logoer    Samme som Umbro Plain cotton tee - bruk samme tekst    
Nå Uten umbro logo i nakken 
Art.no: 571180A 
Størrelser:   XS-3XL / 116-164
Veil. pris:  199 

PLAIN COTTON TEE

Myk og behagelig T-skjorte i 100% bomull. Egnet for logotrykk. 
Art.no: 161156A / 161156J 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  99 / 99
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PROMO STRETCH SS TEE  

Behagelig t-skjorte i elastisk bomullskvalitet. Dette gjør at passformen er 
perfekt vask etter vask, enten du bruker den til trening eller fritid.

 
Art.no: 571162A 
Størrelser:   XS-3XL

PROMO STRETCH SS TEE W  

Behagelig t-skjorte i elastisk bomullskvalitet. Dette gjør at passformen er 
perfekt vask etter vask, enten du bruker den til trening eller fritid.

 
Art.no: 571163W 
Størrelser:   XS-XXL

PROMO STRETCH LS TEE  
Behagelig langermet t-skjorte i elastisk bomullskvalitet. Dette gjør at 
passformen er perfekt vask etter vask, enten du bruker den til trening 
eller fritid. 
Art.no: 571186A 
Størrelser:   XS-XXL

PROMO STRETCH LS TEE W  

Behagelig langermet t-skjorte i elastisk bomullskvalitet. Dette gjør at 
passformen er perfekt vask etter vask, enten du bruker den til trening 
eller fritid. 
Art.no: 571187W 
Størrelser:   XS-XXL



PROMO POLO PIQUE  

Klassisk pique med stretch.Laget i 95% bomull og 5% spandex.  
Art.no: 571188A 
Størrelser:   XS-3XL

PROMO POLO PIQUE W  

Klassisk pique med stretch. Damesnitt.  
Laget i 95% bomull og 5% spandex. 

 
Art.no: 571189W 
Størrelser:   XS-XXL

PROMO HOOD  

Tøff hoodtop med lommer i front. Laget i 280 g bomull/polyester med 
børstet innside. 
Art.no: 571247A 
Størrelser:   XS-3XL / 116-164



123

PROMO FZ COLLEGE JACKET  

Klassisk college jakke med glidelås. Lommer i front .Ribbavslutning på 
ermene og i nederkant av genser. Laget i 280 g bomull/polyester med 
børstet innside. 
Art.no: 571190A 
Størrelser:   XS-3XL

PROMO FZ COLLEGE JACKET W  

 Klassisk college jakke med glidelås. Lommer i front. Ribbavslutning på 
ermene og i nederkant av genser. Damesnitt. Laget i 280 g bomull/
polyester med børstet innside. 
Art.no: 571191W 
Størrelser:   XS-XXL

PROMO HOOD FZ COLLEGE JACK-
ET  

Klassisk college hettejakke med glidelås. Lommer i front. Ribbavslutning 
på ermene og i nederkant av genser. Snøring i hette. Laget i 280 g 
bomull/polyester med børstet innside. 
Art.no: 571160A 
Størrelser:   XS-3XL

PROMO HOOD FZ COLLEGE JACK-
ET W  

Klassisk college hettejakke med glidelås. Lommer i front  - Ribbavslutning 
på ermene og i nederkant av genser. Snøring i hette. Damesnitt. Laget i 
280 g bomull/polyester med børstet innside. 
Art.no: 571161W 
Størrelser:   XS-XXL



PROMO FZ FLEECE JACKET  

Behagelig jakke i micrifleece med god isolasjonsevne. Hel glidelås i 
front og to lommer med glidelås. 
Art.no: 571164A 
Størrelser:   XS-3XL

PROMO FZ FLEECE JACKET W  

Behagelig jakke i micrifleece med god isolasjonsevne. Hel glidelås i 
front og to lommer med glidelås. Damesnitt00 
Art.no: 571165W 
Størrelser:   XS-XXL

SHELL JACKET  

Funksjonell og lett skalljakke med 8000mm vannsøyle
og gode pusteegenskaper. Formsydd hette med
justeringsmuligheter, perfekt for aktiv fritid.

 
Art.no: 571192A 
Størrelser:   XS-3XL

SHELL JACKET W  

Funksjonell og lett skalljakke med 8000mm vannsøyle
og gode pusteegenskaper. Formsydd hette med
justeringsmuligheter, perfekt for aktiv fritid. Damenodell.
 
Art.no: 571193W 
Størrelser:   XS-XXL
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PROMO HIKE PANT  

Lett turbukse laget i fireveis turmateriel som gir meget god bevegelses-
frihet. Stoffet er vind- og vannavvisende og tørker fort. Lav vekt. To 
frontlommer. Elastisk linning med beltehemper. Trykknappjustering av 
benvidden. Glidelås i ben. 
Art.no: 571197A 
Størrelser:   XS-3XL

PROMO HIKE PANT W  

Lett turbukse laget i fireveis turmateriel som gir meget god bevegelses-
frihet. Stoffet er vind- og vannavvisende og tørker fort. Lav vekt. To 
frontlommer. Elastisk linning med beltehemper. Trykknappjustering av 
benvidden. Glidelås i ben.Damemodell 
Art.no: 571198W 
Størrelser:   XS-XXL

PROMO HIKE SHORTS  

Lett turshorts laget i fireveis turmateriel som gir meget god bevegelses-
frihet. Stoffet er vind- og vannavvisende og tørker fort. Lav vekt. To 
frontlommer. Elastisk linning med beltehemper. 
Art.no: 571195A 
Størrelser:   XS-3XL

PROMO HIKE SHORTS W  

Lett turshorts laget i fireveis turmateriel som gir meget god bevegelses-
frihet. Stoffet er vind- og vannavvisende og tørker fort. Lav vekt.  To 
frontlommer. Elastisk linning med beltehemper. Damemodell. 
Art.no: 571196W 
Størrelser:   XS-XXL



OVERSIKTER
IDRETTER

TEAMFARGER

KONGEBLÅ

GRØNN

RØD

HVIT

GUL

SORT
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SYNC TEE - HERRE OG DAME 

SYNC PIQUE  - HERRE OG DAME

SYNC JERSEY SHORTS - HERRE OG DAME 

SYNC HALF ZIP - HERRE OG DAME SYNC HOOD ZIP  

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET - HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT - HERRE OG DAME 

FIBRA 
FOTBALL 

SYNC TEE LS - HERRE OG DAME 

OPPVARMING/FRITID

PÅ BANEN



FIBRA 
HANDBALL 

SYNC MID TIGHTS W - DAME 

SYNC TEE - HERRE OG DAME 

SYNC PIQUE  - HERRE OG DAME

SYNC JERSEY SHORTS - HERRE OG DAME 

SYNC HALF ZIP - HERRE OG DAME SYNC HOOD ZIP - HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET - HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT - HERRE OG DAME 

SYNC TEE CS W - DAME 

OPPVARMING/FRITID

PÅ BANEN
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FIBRA 
VOLLEYBALL 

SYNC MID TIGHTS - HERRE OG DAME 

SYNC TEE - HERRE OG DAME 

SYNC PIQUE  - HERRE OG DAME

SYNC JERSEY SHORTS - HERRE OG DAME 

SYNC HALF ZIP - HERRE OG DAME SYNC HOOD ZIP - HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET - HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT - HERRE OG DAME 

SYNC SLEEVELESS - HERRE SYNC SINGLET W - DAME SYNC TEE CS W - DAME SYNC SPORT TOP W  

OPPVARMING/FRITID

PÅ BANEN



FIBRA 
INNEBANDY 

SYNC MID TIGHTS - HERRE OG DAME 

SYNC TEE - HERRE OG DAME 

SYNC PIQUE  - HERRE OG DAME

SYNC JERSEY SHORTS - HERRE OG DAME 

SYNC HALF ZIP - HERRE OG DAME SYNC HOOD ZIP - HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET - HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT - HERRE OG DAME 

OPPVARMING/FRITID

PÅ BANEN
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FIBRA 
BASKETBALL 

SYNC PIQUE  - HERRE OG DAME

SYNC JERSEY SHORTS - HERRE OG DAME 

SYNC HALF ZIP - HERRE OG DAME SYNC HOOD ZIP - HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET - HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT - HERRE OG DAME 

SYNC SLEEVELESS - HERRE SYNC SINGLET W - DAME

OPPVARMING/FRITID

PÅ BANEN

SYNC BASKET SET  



FIBRA 
RUGBY 

SYNC PIQUE  - HERRE OG DAME
SYNC HALF ZIP - HERRE OG DAME SYNC HOOD ZIP - HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET - HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT - HERRE OG DAME 

SYNC HEAVY JERSEY SHORTS  

SYNC TEE RUGBY  

OPPVARMING/FRITID

PÅ BANEN
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FIBRA 
LØP

SYNC MID TIGHTS 
 HERRE OG DAME 

SYNC 3/4 TIGHTS 
 HERRE OG DAME  

SYNC HALF ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC HOOD ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET 
 HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT 
 HERRE OG DAME 

SYNC SHORT TIGHTS W
 DAME 

SYNC TEE LS 
HERRE OG DAME 

SYNC LONG TIGHTS  
HERRE OG DAME

SYNC RUN SHORTS  
HERRE OG DAME 

SYNC PRO JACKET 
HERRE OG DAME 

SYNC PRO PANT 
HERRE OG DAME 

OPPVARMING/FRITID

KONKURRANSE

SYNC TEE - HERRE OG DAME SYNC SLEEVELESS - HERRE SYNC SINGLET W - DAME SYNC TEE CS W - DAME SYNC SPORT TOP W  

SYNC PIQUE 
 HERRE OG DAME



FIBRA 
FRIIDRETT 

SYNC MID TIGHTS 
 HERRE OG DAME 

SYNC 3/4 TIGHTS 
 HERRE OG DAME  

SYNC HALF ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC HOOD ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET 
 HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT 
 HERRE OG DAME 

SYNC SHORT TIGHTS W
 DAME 

SYNC TEE LS 
HERRE OG DAME 

SYNC LONG TIGHTS  
HERRE OG DAME

SYNC RUN SHORTS  

SYNC PRO JACKET 
HERRE OG DAME 

SYNC PRO PANT 
HERRE OG DAME 

OPPVARMING/FRITID

KONKURRANSE

SYNC TEE - HERRE OG DAME SYNC SLEEVELESS - HERRE SYNC SINGLET W - DAME SYNC TEE CS W - DAME SYNC SPORT TOP W  

SYNC PIQUE 
 HERRE OG DAME
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FIBRA 
TRIATHLON 

SYNC HALF ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC HOOD ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET 
 HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT 
 HERRE OG DAME 

SYNC PRO JACKET 
HERRE OG DAME 

SYNC PRO PANT 
HERRE OG DAME 

SYNC TRI SKINSUIT 
HERRE OG DAME

SYNC SLEEVELESS - HERRE

SYNC PIQUE 
 HERRE OG DAME

OPPVARMING/FRITID

KONKURRANSE



FIBRA 
ORIENTERING 

SYNC MID TIGHTS 
 HERRE OG DAME 

SYNC 3/4 TIGHTS 
 HERRE OG DAME  

SYNC TEE - HERRE OG DAME 

SYNC HALF ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC HOOD ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET 
 HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT 
 HERRE OG DAME 

SYNC SHORT TIGHTS W
 DAME 

SYNC TEE LS 
HERRE OG DAME 

SYNC LONG TIGHTS  
HERRE OG DAME

SYNC PRO JACKET 
HERRE OG DAME 

SYNC PRO PANT 
HERRE OG DAME 

SYNC ORIENT TOP  
HERRE OG DAME 

SYNC ORIENT PANT UNISEX SYNC RUN SHORTS  

OPPVARMING/FRITID

KONKURRANSE

SYNC PIQUE 
 HERRE OG DAME
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FIBRA 
SVØMMING 

SYNC TEE - HERRE OG DAME 
SIDE 13 

SYNC HALF ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC HOOD ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET 
 HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT 
 HERRE OG DAME 

SYNC TEE LS 
HERRE OG DAME 

SYNC PRO JACKET 
HERRE OG DAME 

SYNC PRO PANT 
HERRE OG DAME 

SYNC SPORT SHORTS 
HERRE OG DAME

SYNC SWIM JAMMER  SYNC SWIMSUIT W  

SYNC JERSEY SHORTS - HERRE OG DAME 

OPPVARMING/FRITID

KONKURRANSE

SYNC PIQUE 
 HERRE OG DAME



FIBRA 
GOLF 

SYNC HALF ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC HOOD ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET 
 HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT 
 HERRE OG DAME 

SYNC PRO JACKET 
HERRE OG DAME 

SYNC PRO PANT 
HERRE OG DAME 

SYNC PIQUE  - HERRE OG DAME

SYNC SPORT SHORTS 
HERRE OG DAME

SYNC HYBRID SHORTS  

SYNC TEE - HERRE OG DAME SYNC TEE CS W - DAME 

OPPVARMING/FRITID

KONKURRANSE
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SYNC SPORT SHORTS 
HERRE OG DAME

FIBRA 
BOWLING/BILJARD 

SYNC TEE - HERRE OG DAME 
SYNC PIQUE  - HERRE OG DAME

SYNC JERSEY SHORTS - HERRE OG DAME 

SYNC HALF ZIP - HERRE OG DAME SYNC HOOD ZIP - HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET - HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT - HERRE OG DAME 

SYNC TEE CS W - DAME 

OPPVARMING/FRITID

KONKURRANSE



SYNC SPORT SHORTS 
HERRE OG DAME

FIBRA 
TENNIS - SQUASH
BORDTENNIS - BADMINTON

SYNC TEE - HERRE OG DAME 

SYNC PIQUE  - HERRE OG DAME

SYNC JERSEY SHORTS - HERRE OG DAME 

SYNC HALF ZIP - HERRE OG DAME SYNC HOOD ZIP - HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET - HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT - HERRE OG DAME 

SYNC TEE CS W - DAME 

OPPVARMING/FRITID

KONKURRANSE
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FIBRA 
TURN - CHEERLEADING
RYTMISK SPORTSGYMNASTIKK - FITNESS

SYNC PIQUE  - HERRE OG DAME
SYNC HALF ZIP - HERRE OG DAME SYNC HOOD ZIP - HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC TRN JACKET - HERRE OG DAME

SYNC TRN PANT - HERRE OG DAME 

OPPVARMING/FRITID

SYNC TEE - HERRE OG DAME 
SIDE 13 

SYNC SLEEVELESS - HERRE SYNC SINGLET W - DAME SYNC TEE CS W - DAME SYNC SPORT TOP W  

KONKURRANSE

TRENING

SYNC MID TIGHTS 
 HERRE OG DAME 

SYNC 3/4 TIGHTS 
 HERRE OG DAME  

SYNC SHORT TIGHTS W
 DAME 

SYNC RUN SHORTS  

GYM LEOTARD LS W GYM SHORTS W  GYM LEOTARD MULTI W GYM STIRRUP PANT  GYM LEOTARD  GYM SHORTS  



FIBRA 
SKI - SKISKYTING  

SYNC HALF ZIP 
 HERRE OG DAME 

SYNC TRACK PANT - UNISEX 

SYNC PRO JACKET 
HERRE OG DAME 

SYNC PRO PANT 
HERRE OG DAME 

SYNC TRN JKT WARM  
HERRE OG DAME 

SYNC TRN PANT WARM  
HERRE OG DAME 

SYNC HYBRID JACKET  
HERRE OG DAME 

SYNC HYBRID PANT  
HERRE OG DAME 

SYNC SKI RACESUIT 
HERRE OG DAME 

SYNC SKI RACE TOP  
 HERRE OG DAME

SYNC SKI RACE TIGHTS  
HERRE OG DAME

OPPVARMING/FRITID

KONKURRANSE

FIBRA POP-UP TENT

ART NO: 571174A
3x3 m

XTRM HYBRID JACKET  
HERRE OG DAME 

SYNC TECH BEANIE  SYNC HEADBAND  
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FIBRA SALGSMATERIELL  

FIBRA SUNGLASSES DISPLAY

ART NO: 571175A
-

FIBRA POP-UP TENT

ART NO: 571174A
3x3 m

1045

BEACHFLAG  GOAL

START NUMBER MARKER TAPE

STATIV FOR SOLBRILLER

BEACHFLAGG

POP-UP TELT



fibrasport.no


