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Fibra Technical Wear leverer sportsklær til din idrett.  
Driver du med løp, sykkel, ski eller turn, og ønsker å  
være likt uniformert, løser vi det!

KLÆR SOM GJØR DEG BEDRE
Vi vet at du er eksperten på din idrett.  
Derfor strekker vi oss til det ytterste for å lage klær som 
tilfredstiller dine krav. All produktutvikling  
av Fibra foregår i samarbeid med profesjonelle utøvere, og  
det legges stor vekt på funksjonalitet og komfort. Vi passer  
på at materialene som brukes har de tekniske egenskapene  
som er nødvendig til den enkelte idrett.

SPESIALDESIGNET KLUBBTØY 
Vi tilbyr spesialdesignet klubbtøy og skreddersydde  
salgsløsninger. Tekstilene i denne katalogen er for meste hentet 
fra vår standardkolleksjon, men alt kan tilpasses den enkelte 
klubb og bedrift. Les mer om dette på neste side.

HVEM STÅR BAK FIBRA 
Fibra er en helnorsk merkevare som eies, designes og 
distribueres av Scan Trade AS. 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. 



Har du lyst på treningstøy i et eget unikt design?
Med våre smarte basismodeller kan du finne ditt utgangspunkt uansett idrett. 
Du kan enkelt sette ditt preg på utstyret, velge farger eller mønster helt etter 
dine preferanser. Ønsker du å prøve å designe selv, så kan du se mer om hvordan  
du gjør dette på neste side.

Vi leverer helt ned i 5 stk per. produkt og har klær til både trening, konkurranse og fritid. 

Produksjonen foregår hos dedikerte fabrikker som kun driver med skeddersydd 
teambekledning, og som vet hva det dreier seg om.

Vi tilbyr også en egen nettbutikkløsning så alle medlemmer kan bestille tøyet sitt selv.
Kjempeenkelt og minimalt med administrasjon for deg.

Kontakt oss i dag!



DESIGNVERKTØY PÅ NETT! 
LAG TØYET AKKURAT SLIK DU ØNSKER!

KITDESIGNER

fibrasport.no



KONSEPT - KRISTIANSAND LØPEKLUBB 
Fra skisser til ferdig kolleksjon
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3D-TEGNINGER AV KOLLEKSJON 
Deler av kolleksjonen skreddersydd til Kristiansand Løpeklubb.
På side 10, 13 og 14 kan du se tekstiler fra den endelige kolleksjonen.
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“Løping er mitt “fristed”. Det er en veldig 

fin måte å koble av på. Jeg kan trene hvor 

som  helst og når som helst.” 

Kristian Tjørnhom - Løper

LØP/FRIIDRETT

BESØK FIBRASPORT.NO FOR KOMPLETT OVERSIKT 
OVER  LØP/FRIIDRETTKOLLEKSJON

LØP/FRIIDRETT
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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. Børstet stretchmateriale i rygg og 
under armene. Egen dame- og herremodell.
 
Art.no: 571055W / 571023A / 571023J
Størrelser:   XS-XXL / S-3XL / 128-164
Veil. pris:  1599 

SYNC LONG TIGHTS  

Lang tights med god passform og lett kompresjon. 
Laget i stretchmateriale. Tightsen har refleksdetaljer. 
Egen dame- og herremodell
 
Art.no:    571018A / 571018J / 571052W
Størrelser:   S - 3XL / 128 - 164 / XS - XXL
Veil. pris:  699 
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SYNC RUN SHORTS SPLIT 

Fibra Sync Run Shorts er laget av 100% Polyester, 
den har også innebygd Airpass som sørger for god 
fukttransportering. Split i siden. Mesh innertruse. Liten 
glidelåslomme i siden. 
 
Art.no: 571308A / 571308J
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  Pris på forespørsel 

XTRM SINGLET  

Produsert i et lett og pustende materiale. Normal  
kroppsnær passform. God stretch og lav vekt.
 
Art.no: 571307A 
Størrelser:   S-3XL 
Veil. pris:  Pris på forespørsel 

LØP/FRIIDRETT

Tekstilene på bildet er spesialdesignet for Kristiansand Løpeklubb.
Du kan få alle tekstilene levert med standarddesign, eller med spesialdesign. 
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XTRM SINGLET   

Produsert i et lett og pustende materiale.  
Normal kroppsnær passform. Egen dame- og herremodell.  
God stretch og lav vekt.
 
Art.no: 571307W / 571307A
Størrelser:   XS-XXL / S-3XL
Veil. pris:  399 

SYNC SHORT TIGHTS W  

Tights med god passform og med lett kompresjon. 
Tightsen har refleksdetaljer og en liten lomme på 
innsiden.   
Art.no: 571049W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  349 
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SYNC RUN SHORTS   

løpeshorts i lett microfiber. Mesh i sidene gir for 
maksimal ventilasjon og stretch. Innertruse i mesh-
materiale og innerlomme til oppbevaring. Egen dame- 
og herremodell.
 
Art.no: 571020A / 571047W / 571047J
Størrelser:   S-3XL / SX-XXL / 128-164
Veil. pris:  399 

LØP/FRIIDRETT

XTRM TEE 

Produsert i et lett og pustende materiale.  
Normal kroppsnær passform. God stretch og lav vekt.
Egen dame- og herremodell
 
Art.no: 571043W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  499 
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XTRM TEE  

Produsert i et lett og pustende materiale.  
Normal kroppsnær passform. 
God stretch og lav vekt.
 
Art.no: 571012A 
Størrelser:   S-3XL 
Veil. pris:  Pris på forespørsel 

SYNC MID TIGHTS  

Herlig tights med god passform og med lett 
kompresjon. Tightsen har refleksdetaljer og en liten 
lomme på innsiden.  Egen dame- og herremodell
 
Art.no: 571016A / 571050W / 571016J
Størrelser:   S-3XL / SX-XXL / 128-164
Veil. pris:  449 

Tekstilene på bildet er spesialdesignet for Kristiansand Løpeklubb.
Du kan få alle tekstilene levert med standarddesign, eller med spesialdesign. 
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SYNC TRN PANT  

Behagelig treningsbukse med vindtett Microfibermateriale i front.  
Buksen har fireveis stretchmateriale bak. Lang glidelås i sidene. 
To lommer med glidelås.   
 
Art.no: 571008A / 571008J
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  Pris på forespørsel 

SYNC TRN JACKET  

Teknisk treningsjakke i lettvekts microfiber med vindtett 
front. Stretchpaneler på rygg, langs siden og under 
armene. Elastisk arm-mansjett. To lommer med glidelås. 
Refleksdetaljer fremme og bak. 
 
Art.no: 571006A / 571006J
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  Pris på forespørsel 

LØP/FRIIDRETT

Tekstilene på bildet er spesialdesignet for Kristiansand Løpeklubb.
Du kan få alle tekstilene levert med standarddesign, eller med ditt eget design. 
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SYNC TRN JACKET  

Teknisk treningsjakke i lettvekts microfiber med vindtett 
front. Stretchpaneler på rygg, langs siden og under 
armene. Elastisk arm-mansjett. To lommer med glidelås. 
Refleksdetaljer fremme og bak. Egen dame- og herre-
modell. 
Art.no: 571037W / 571006A / 571006J
Størrelser:   XS-XXL  / S-3XL / 128-164
Veil. pris:  999 
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SYNC LONG TIGHTS  

Lang tights med god passform og lett kompresjon. 
Laget i stretchmateriale. Tightsen har refleksdetaljer. 
Egen dame- og herremodell
 
Art.no:    571018A / 571018J / 571052W
Størrelser:   S - 3XL / 128 - 164 / XS - XXL
Veil. pris:  699 

SYNC TEE  

Komfortabel treningstrøye som er produsert 
i et lett og pustende materiale.  Egen dame- og herremodell

 
Art.no: 571001A / 571001J  / 571031W 
Størrelser:   S-3XL / 128-164 / XS - XXL
Veil. pris:  499  

LØP/FRIIDRETT

*

*SJEKK FIBRANORGE.NO FOR KOMPLETT FARGEUTVALG FOR DE ULIKE MODELLENE
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“Ingenting gir meg en bedre 

følelse enn å ha gjennomført 

ei god intervalløkt.”
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SYKKEL

“Det jeg liker med sykling er å jobbe mot 

målene jeg har satt meg, smerten for  

å nå de, og gleden når de er oppnådd.”

Kenneth Solheim - Syklist

BESØK PÅ FIBRASPORT.NO FOR KOMPLETT 
OVERSIKT OVER SYKKELKOLLEKSJONEN
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ELITE BIKE BIBSHORTS  

Elite sykkelshorts kommer med vår 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: 571083A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  799 

PRO BIKE JACKET  

Teknisk sykkeljakke med Windout mi-
crofibermateriale i front, og fireveis stretch 
i rygg og under ermene. Tre lommer med 
refleksdetaljer bak. Silikonbånd i livet 
hindrer jakken i å skli opp. 
Art.no: 571086A 
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  999 

ELITE BIKE SS JERSEY  

Meget god sykkeltrøye i lett og pustende 
materiale med UV beskyttelse. Mesh-paneler 
i sidene for ventilasjon. Glidelås i front. Tre 
lommer med refleks bak.
Klassisk sykkeltrøye i pustende stretch materiale 
som sørger for optimal bevegelsesfrihet. 
 
Art.no: 571081A / 571081J
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  699 

AKTIVE BIBSHORTS  

Klassisk sykkelshorts med elastiske seler 
som hindrer at shortsen sklir ned under 
sykling og spinning. Meget god elastisitet, 
passform og ST-Multi padding.
 
Art.no: 571078A / 571078J
Størrelser:   S-3XL / 128 - 164
Veil. pris:  599
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ELITE BIKE SS JERSEY W  

Klassisk sykkeltrøye i pustende stretchmateriale som sørger for 
optimal bevegelsesfrihet. Mesh-paneler i sidene for ventilasjon. 
Glidelås i front. Tre lommer med refleks bak. 
Art.no: 571112W 
Størrelser:   XS-XXL
Veil. pris:  699 

SYKKEL
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ELITE BIKE KNICKERS  

Elite sykkelknikkers med sele. Gode 
pusteegenskaper og god polstring. 
Kommer med DT-Tour pad. Leggavslut-
ning i ekstra bredt silikonmateriale.
 
Art.no: 571084A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  899 

ELITE BIKE LONG TIGHTS  

Elite sykkelbukse med sele produsert i Air-
pass-stretchmateriale. Gode pusteegenskaper 
og god polstring. Kommer med DT-Tour pad. 
 
Art.no: 571085A 
Størrelser:   S-3XL
Veil. pris:  999 

ELITE BIKE WIND JACKET  

Teknisk sykkeljakke med stretch-paneler på 
ryggen. Windout teknologien gjør jakken 
vindtett, og dermed perfekt til å ha over 
andre plagg.
 
Art.no: 571086A / 571086J
Størrelser:   S-3XL / 128-164
Veil. pris:  999 
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ELITE BIKE WINTER JACKET W 

Fôret sykkeljakke. Windout teknologien gjør jakken 
vindtett, og perfekt til å ha over andre plagg.  
Teknisk fleecestoff som transporterer svetten  
og holder på varmen.
 
Art.no: 571116A 
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  1299 

SYKKEL

AKTIVE BIKE SHORTS  

Sykkelshorts uten sele produsert med en 
polytechblanding som sikrer optimal elas-
tisitet og passform. Gode pusteegenskaper 
og god polstring.
 
Art.no: 571113W
Størrelser:   XS-XXL 
Veil. pris:  699
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ELITE BIKE SS JERSEY   

Klassisk sykkeltrøye i pustende stretchmateriale som sørger 
for optimal bevegelsesfrihet. Mesh-paneler i sidene for 
ventilasjon. Glidelås i front. Tre lommer med refleks bak.
 
Art.no: 571081A / 571081J
Størrelser:   S-3XL/128-164
Veil. pris:  699 

ELITE BIKE WINTER JACKET  

Fôret sykkrljakke. Windout teknologien gjør 
jakken vindtett, og perfekt til å ha over andre 
plagg. Teknisk fleecestoff som transporterer svetten 
og holder på varmen.
 
Art.no: 571087A 
Størrelser:   S-3XL 
Veil. pris:  1299 
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SKI

“Langrenn er min terapi. Det gir meg en unik 

frihetsfølelse å gå alene langt inne på vidda 

i et fantastisk snødekt landskap.

Det er bare meg og naturen”

Solveig Steinsland - Lanngrennsløper

BESØK FIBRASPORT.NO FOR KOMPLETT 
OVERSIKT OVER VÅR SKIKOLLEKSJON
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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. Børstet stretchmateriale i rygg og 
under armene. Egen dame- og herremodell.
 
Art.no:       571023A / 571023J / 571055W 
Størrelser:   S-3XL / 128-164 / XS-XXL 
Veil. pris:    1599

SYNC HYBRID PANT  

Behagelig treningsbukse med vindtett trelags 
Microfibermateriale i front. Buksen har stretchmateriale 
med børstet innside. Lang glidelås langs sidene. 
Formsydd kneparti med lufting og refleksdetaljer. 
Egen dame- og herremodell.
 
Art.no:  571025A / 571025J / 571057W 
 Størrelser:   S-3XL / 128-164 / XS-XXL
Veil. pris:  999 

*

*SJEKK FIBRANORGE.NO FOR KOMPLETT FARGEUTVALG FOR DE ULIKE MODELLENE
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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. Egen dame- og herremodell.
 
Art.no: 571027A / 571027J / 571059W
Størrelser:   S-3XL / 128-164 / XS-XXL
Veil. pris:  1199 

SYNC SKI RACE TIGHTS  

Langrennstights i elastisk Airpass stretchmateriale. 
Fireveis-stretchmateriale gjør at den sitter tett 
og behagelig inntil kroppen. Tightsen har 
ventilasjonssoner. Egen dame- og herremodell.
 
Art.no: 571028A / 571028J / 571060W
Størrelser:   S-3XL / 128-164 / XS-XXL
Veil. pris:  999 

SYNC SKI RACESUIT   

Konkurransedress som er laget i elastisk Airpass 
stretchmateriale. Strategisk plasserte ventilasjonspanele. 
Dressen har glidelås på begge skuldre som gjør den 
enkel å ta på. Egen dame- og herremodell.
 
Art.no: 571061W / 571029A / 571029J
Størrelser:   XS-XXL / S-3XL / 128 - 164
Veil. pris:  1799 

SKI

*

*

*SJEKK FIBRANORGE.NO FOR KOMPLETT FARGEUTVALG FOR DE ULIKE MODELLENE
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SYNC TRN JKT WARM  

Teknisk treningsjakke i lettvekts microfiber 
med vindtett front. Stretchpaneler sikrer god 
fleksibilitet. Børstet innside og fór gir ekstra 
varme. Egen dame- og herremodell.
 
Art.no: 571038W / 571007A / 571007J
Størrelser:   XS-XXL / S-3XL / 128 - 164
Veil. pris:  1199 

*SJEKK FIBRANORGE.NO FOR KOMPLETT FARGEUTVALG FOR DE ULIKE MODELLENE

*

SYNC TRN PANT WARM  

Behagelig treningsbukse med vindtett og fòret  
Microfibermateriale i front. Bakside i fireveis 
stretchmateriale med fleece på innsiden. Egen 
dame- og herremodell.
 
Art.no:  571009A / 571009J / 571040W 
 Størrelser:   S-3XL / 128-164 / XS-XXL
Veil. pris:  899 
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“For meg er en vellykket konkurranse 

å gi alt, og bare har det gøy.  Det er 

da de beste minnene skapes.”

BESØK FIBRASPORT.NO FOR KOMPLETT 
OVERSIKT OVER VÅR TURNKOLLEKSJON

TURN
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GYM LEOTARD BASIC W  

Populær turndrakt i fireveisstretchmateriale. 
 
Art.no: 571236W 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  799 

GYM SHORTS W  

Populær tettsittende turnshorts i fireveisstretchmateriale. 
 
Art.no: 571238W 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  349 
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GYM LEOTARD  

Turndrakt for gutter i stretchmateriale.  

Art.no: 571239A 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  999

GYM STIRRUP PANT  

Klassisk strekkbukse med strikk under foten. 
Laget i stretchmateriale   
 
Art.no: 571240A 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  999 

TURN
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GYM LEOTARD BASIC W 

Populær turndrakt i Airpass stretchmateriale med 
fireveisstretch. 
 
Art.no: 571236W 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  799 

FARGEVALG
Følgende farger er standard lagerført på vår 
fabrikk og kan leveres i løpet av kort tid til veilpris. 
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GYM LEOTARD LS W 

Turndrakt med lang arm i lyrca. Drakten er deko-
rert med flotte glitterstener på både for- og bak-
side, fireveis stretch samt dekorstripe i glitterfarge.

 
Art.no: 571237W 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  999 

TURN
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FIBRA GYM LEOTARD MULTI W 

Turndrakt uten lang arm i lyrca. Drakten er dekorert 
med flotte glitterstener på både for- og bakside,  
fireveis stretch samt dekorstripe i glitterfarge.

 
Art.no: 571248W 
Størrelser:   116-XL
Veil. pris:  1299 
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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 
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 

SYNC TECH BEANIE  

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

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 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:  249 

TILBEHØR

SYNC NECKWARMER  

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 
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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 LED RUNNING BELT 

Fibra løpebelte med led lys. Utstyrt med vanntett lycra og glidelås 
lomme på 40x5,5. Optimal til trening i mørket. 

Art.no: 571142A 
Størrelser:   OS
Veil. pris:  299 

SYNC PHONE ARMBAND  

Treningsarmbånd som du enkelt kan styre iPhonen din gjennom et 
easy-touch vindu. Materiale som tåler lett regn og svette.

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

TILBEHØR

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  treningshandske Ekstra vind- og vanntett 
trekk som kan taes over fingrene. Hansken har elastisk stoff rundt 
håndleddet. Refleksdetaljer 
Art.no: 571075A 
Størrelser:   S-M
Veil. pris:  499 

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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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:  699 

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:  599 
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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:  399 

TILBEHØR

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 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 

BESØK FIBRASPORT.NO FOR KOMPLETT 
OVERSIKT OVER VÅRT TILBEHØR
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“Langrenn er den ultimate 

utfordringen som gir bedre kondis, 

koordinasjon og balanse, og 

styrker alle muskelgrupper.”

Gjermund Steinsland - Langrennsløper

39



fibrasport.no

 
 

Telefon: 38 15 25 50 

kundeservice@fibrasport.no  

fibra     fibranorge


