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CROSSOVER

INDEPENDENCE
UNISEX

NEW

CLASSIC COACH JACKET
Med markeringen af vores 25-års jubilæum, fejrer vi to årtier med indflydelsesrige design og introducerer dén style,
der indirekte kickstartede Nimbus the Jacket Company tilbage i 1995, vores ikoniske ”Independence” jakke.
Da alle stilarter af 90’ernes sportstøj er blevet gen-introduceret eller fortolket de seneste år, er netop coach-jakken

Yderstof

100% polyester

Farve

Navy

|
|

Foring 100% polyester mesh
Unisex XS-2XL

svær at komme uden om blandt cool streetwear og avancerede modemærker i dag.

Vejl. pris: 399,00 kr. v/min. 25 stk.
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CROSSOVER

H E N D E RS O N
MENS

FW19

NEW

S T Y L I S H D I A M O N D Q U I LT E D J A C K E T
Henderson repræsenterer med sin flotte diamantkvilt, det elegante jakkevalg til en velklædt hverdag.
Det moderne og aristokratiske design kombinerer traditionelle detaljer med en meget behagelig pasform.
Henderson er designet i et klassisk udtryk, som stadig ses blandt mange populære og velkendte detailmærker.

Yderstof

100% nylon, diamant quiltet

|

Foring 100% polyester | Vattering
Farve Midnight Blue | Herre S–4XL

Jakkens vejrbeskyttende egenskaber, den lette DuPont™ Sorona® vattering og de mange stilfulde og
funktionelle designdetaljer, gør Henderson til det perfekte stykke overtøj til både herre og damer.

Vejl. pris: 529,00 kr. v/min. 25 stk.

100% polyester: DuPont™ Sorona® fiber
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CROSSOVER

H E N D E RS O N
LADIES

FW19

NEW

S T Y L I S H D I A M O N D Q U I LT E D J A C K E T
Henderson repræsenterer med sin flotte diamantkvilt, det elegante jakkevalg til en velklædt hverdag.
Det moderne og aristokratiske design kombinerer traditionelle detaljer med en meget behagelig pasform.
Henderson er designet i et klassisk udtryk, som stadig ses blandt mange populære og velkendte detailmærker.

Yderstof

100% nylon, diamant quiltet

|

Foring 100% polyester | Vattering
Farve Midnight Blue | Dame XS–3XL

Jakkens vejrbeskyttende egenskaber, den lette DuPont™ Sorona® vattering og de mange stilfulde og
funktionelle designdetaljer, gør Henderson til det perfekte stykke overtøj til både herre og damer.

Vejl. pris: 529,00 kr. v/min. 25 stk.

100% polyester: DuPont™ Sorona® fiber
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CROSSOVER

B ROOK HAV EN
MENS / LADIES

FASHIONABLE CROSSOVER JACKET
Denne quiltede crossoverjakke, vil du uden tvivl have med dig overalt. Brookhaven er brugbar som et komfortabelt lag,
mellem sæsonerne. Ideel, når du stadig har brug for lidt varme, men gerne vil fastholde dit skarpe look. Med denne
crossover, kan du begynde enhver dag med lethed og komfort.

Yderstof

100% nylon

Farve

|

Foring

100% nylon

Midnight Blue

|

|

Herre

Vattering
S-4XL

|

100% polyester, kvadratisk quiltet

Dame

Vejl. pris: 529,00 kr. v/min. 25 stk.

XS-3XL
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CROSSOVER

TRIBECA
MENS / LADIES

CLASSIC AND AUTHENTIC JACKET
Denne cool pilotjakke er som taget ud af detailhandlen, og udtrykket er ligeså ægte og originalt, som det forventes
af klassisk overtøj. Den trimmede rib og de skrå knaplommer supplerer det autentiske udtryk, mens den metalliske
lynlås tilføjer et strejf af råt til udseendet. Med elegante detaljer, såsom kinakrave i komfortabel strik, en let tilgængelig

Yderstof

100% nylon med AC clear coating på bagsiden

Farve

Dark Midnight Blue

|

Herre

|
S-4XL

Foring 100% polyester fisheye mesh
|
Dame XS-XXL

inderlomme, dekorativ lomme på overarmen og de fashionable læderdetaljer, skiller Tribeca sig ud i en uovertruffen
kombination af et klassisk design, genopfundet med tanker på en moderne livsstil.

Vejl. pris: 379,00 kr. v/min. 25 stk.
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CROSSOVER

HA L I FAX
MENS / LADIES

M O D E R N S T Y L E D Q U I LT E D J A C K E T
Inspireret af storbyens modebillede er Halifax-jakken, som giver mulighed for at klæde sig casual, og samtidig
have et både råt og stilfuldt udtryk. Halifax kan bruges året rundt, og de populære lodrette quiltede syninger,
jakkens tætte pasform og den strikkede krave gør den mulig at bære til mange forskellige looks.

Yderstof 100% nylon med PU clear coating på bagsiden, lodret quiltet |
Vattering 100% polyester | Farve Black | Herre S-4XL

Halifax er en jakke med karakter, tydeligt inspireret af moden i de skandinaviske hovedstæder.

Vejl. pris: 529,00 kr. v/min. 25 stk.

|

Foring 100% polyester
Dame XS-3XL

130

131

CROSSOVER

L E Y L AN D
MENS

R E V E R S I B L E Q U I LT E D J A C K E T
Vores vendbare model Leyland, er vores sporty nyfortolkning af den klassiske quiltede jakke, som af mange anses
for at være en essentiel del af en moderne garderobe. Det elegante look, gør den anvendelig ved både formelle og
uformelle lejligheder. Leyland kan nemt vendes til en jakke med et sportsligt udtryk. Kontrastfarven på det glatte inderstof

Yderstof 100% nylon, square quiltet | Foring 100% nylon, Light Grey, Olive Green
Vattering 100% polyester | Farve Navy, Midnight Black | Herre S-4XL

understreger det aristokratiske udseende, der gør at velkendte detailbrands til stadighed har den i deres kollektioner.

Vejl. pris: 629,00 kr. v/min. 25 stk.
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CROSSOVER

L E Y L AN D
LADIES

R E V E R S I B L E Q U I LT E D J A C K E T
Vores vendbare model Leyland, er vores sporty nyfortolkning af den klassiske quiltede jakke, som af mange anses
for at være en essentiel del af en moderne garderobe. Det elegante look, gør den anvendelig ved både formelle og
uformelle lejligheder. Leyland kan nemt vendes til en jakke med et sportsligt udtryk. Kontrastfarven på det glatte inderstof

Yderstof 100% nylon, square quiltet | Foring 100% nylon, Light Grey, Olive Green
Vattering 100% polyester | Farve Navy, Midnight Black | Dame XS-3XL

understreger det aristokratiske udseende, der gør at velkendte detailbrands til stadighed har den i deres kollektioner.

Vejl. pris: 629,00 kr. v/min. 25 stk.
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CROSSOVER

OX B R I D G E
MENS / LADIES

THE TIMELESS ELEGANT JACKET
Den klassiske Oxbridge er inspireret af en ikonisk æra, hvor traditionel påklædning krævede tidløst og stilfuldt
overtøj, og hvor elegance betød mere end noget andet. Med cool design-detaljer og velplacerede læderbadges,
fremstår det komplette udseende af denne jakke både elegant og råt. Den glatte metervare, den preppy chambray

Yderstof 100% polyester | Foring Polyester/ chambray
Farve Midnight Blue | Herre S-4XL | Dame XS-3XL

lining og den moderigtige pasform sammensmelter de fashionable 60’ere med nutidens trends.

Vejl. pris: 639,00 kr. v/min. 25 stk.
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CROSSOVER

C AM D E N
MENS

D I A M O N D Q U I LT E D G I L E T
Camden er en uundværlig del af en alsidig garderobe, hvor lagdeling er foretrukket. En let vatteret og quiltet
vest inspireret af stilen fra den moderigtige country living tilført en portion urban ro og et strejf af corporate
fashion. Designet byder på elegante deltaljer, som en halvhøj krave med komfortable strik, inderlomme,

Yderstof 100% nylon, diamant quiltet | Foring
Vattering 100% polyester | Farve Midnight Blue

metallynlås og to praktiske lommer. Dette kombineret med Nimbus’ moderigtige læderdetaljer tilført det autentiske
og aristokratiske ydre, gør vesten til en elegant velsiddende og behagelig beklædningsgenstand for dem,
der rejser let eller til dem, der ønsker lidt ekstra under en jakke.

Vejl. pris: 469,00 kr. v/min. 25 stk.

100% polyester
|

Herre

S-4XL

138

139

CROSSOVER

C AM D E N
LADIES

D I A M O N D Q U I LT E D G I L E T
Camden er en uundværlig del af en alsidig garderobe, hvor lagdeling er foretrukket. En let vatteret og quiltet
vest inspireret af stilen fra den moderigtige country living tilført en portion urban ro og et strejf af corporate
fashion. Designet byder på elegante deltaljer, som en halvhøj krave med komfortable strik, inderlomme,

Yderstof 100% nylon, diamant quiltet | Foring
Vattering 100% polyester | Farve Midnight Blue

metallynlås og to praktiske lommer. Dette kombineret med Nimbus’ moderigtige læderdetaljer tilført det autentiske
og aristokratiske ydre, gør vesten til en elegant velsiddende og behagelig beklædningsgenstand for dem,
der rejser let eller til dem, der ønsker lidt ekstra under en jakke.

Vejl. pris: 469,00 kr. v/min. 25 stk.

100% polyester
|

Dame

XS-3XL
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CROSSOVER

DAV E N P ORT
MENS

TIMELESS ELEGANT JACKET
I dette design mødes stil og performance. Lavet til den stilfulde bærer, leverer denne klassiske og elegante
jakke med en lang række funktionelle og beskyttende egenskaber, samt en megetbehagelig pasform.
Davenport er et produkt til alle sæsoner, der omfavner både komfort, funktionalitet og design.

Yderstof 100% polyester twill | Foring 100% polyester | Vattering 100% polyester | Rib 97% polyester/ 3% elastan
Data TPU membran/ Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. Tapede sømme på kritisk udsatte steder
Farve Black, Navy | Herre S-4XL
Vejl. pris: 569,00 kr. v/min. 25 stk.
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CROSSOVER

DAV E N P ORT
LADIES

TIMELESS ELEGANT JACKET
I dette design mødes stil og performance. Lavet til den stilfulde bærer, leverer denne klassiske og elegante
jakke med en lang række funktionelle og beskyttende egenskaber, samt en megetbehagelig pasform.
Davenport er et produkt til alle sæsoner, der omfavner både komfort, funktionalitet og design.

Yderstof 100% polyester twill | Foring 100% polyester | Vattering 100% polyester | Rib 97% polyester/ 3% elastan
Data TPU membran/ Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. Tapede sømme på kritisk udsatte steder
Farve Black, Navy | Dame XS-3XL
Vejl. pris: 569,00 kr. v/min. 25 stk.
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CROSSOVER

REDMOND
MENS

ELEGANT TECHNICAL JACKET
Den elegante Redmond er en kombination af et klassisk og æstetisk design. Redmond er et stilfuldt og klassisk
stykke overtøj, der beskytter mod alt slags vejr og som ligeledes bidrager til et komfortabelt fit. Denne lette,
åndbare, vind- og vandtætte jakke er en ægte cross-seasonal style, der omfavner både komfort, funktionalitet og
design i ét. Det er den perfekte jakke til det uforudsigelige vejr, der forekommer mellem sæsonerne.

Yderstof
Data

100% polyester twill

|

Foring

100% polyester

TPU membran/ Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. 100% vindtæt. Tapede sømme på kritisk udsatte steder

Farve

Navy, Black

|

Herre

S-4XL

Vejl. pris: 589,00 kr. v/min. 25 stk.
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CROSSOVER

REDMOND
LADIES

FEMININE TECHNICAL LONG JACKET
Den elegante Redmond er en kombination af et klassisk og æstetisk design. Redmond er et stilfuldt og klassisk
stykke overtøj, der beskytter mod alt slags vejr og som ligeledes bidrager til et komfortabelt fit. Denne lette,
åndbare, vind- og vandtætte jakke er en ægte cross-seasonal style, der omfavner både komfort, funktionalitet og
design i ét. Det er den perfekte jakke til det uforudsigelige vejr, der forekommer mellem sæsonerne.
Dameversionen af Redmond er designet med en flot feminin ¾ længde.

Yderstof
Data

100% polyester twill

|

Foring

100% polyester

TPU membran/ Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. 100% vindtæt. Tapede sømme på kritisk udsatte steder

Farve

Black

|

Dame

XS-3XL

Vejl. pris: 699,00 kr. v/min. 25 stk.
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CROSSOVER

H U N T I N G TO N
MENS / LADIES

FASHIONABLE RAINCOAT
Huntington-regnjakken er inspireret af tidens tendenser og den skandinaviske designtradition. Den klassiske
regnjakke er blevet en del af det nordiske urbane bybillede, og derfor en naturlig del af Nimbus’ kollektion.
Jakken er naturligvis oplagt til regnvejr, da den er 100% vandtæt pga. svejsede sømme, men jakken er også et

Yderstof

100% PU Metervare: med svejsede sømme

Farve

Charcoal

|

Herre S–4XL

|
|

Data Vandafvisende: 3000mm
Dame XS–XXL

yderst oplagt valg til et mere trendy look.

Vejl. pris: 569,00 kr. v/min. 25 stk.
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PERFORMANCE

C AP T I VA
MENS / LADIES

URBAN PERFORMANCE JACKET
Denne fuldtapede performancejakke er beregnet og designet til livet i storbyen. Den har de funktioner man
behøver fra en aktiv jakke, men i et design, der leder tankerne mod den moderne og rå urbane livsstil. Uanset om det
regner eller blæser, har vi skabt en skaljakke, der er et troværdigt stykke overtøj, beregnet til at benytte på tværs af
sæsoner. Jakken er vind- og vandtæt og har tapede sømme, samt detaljer såsom koksgrå flash-of-colour YKK-lynlås,
PU-windplacket, skjult brystlynlås, lynlås under arme samt aftagelig justerbar hætte.

Yderstof
Data

100% polyester taslan med PU coating

|

Foring

100% polyester mesh

TPU membran/ Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. Tapede sømme på kritisk udsatte steder

Farve

Black

|

Herre

S-4XL

|

Dame

Rek. Pris: 819,00 kr. v/min. 25 stk.

XS-3XL
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CROSSOVER

P ROV I D E N C E
MENS

SMART SCANDINAVIAN JACKET
Udtrykket i Providence udspringer af den skandinaviske livsstil, hvor blandingen af en klassisk stil og mange nye cool
design-detaljer, gør denne jakke velegnet til både at gå tur ved havet og hænge ud i byen. Jakken er medium kort og
en smule fittet. Reverse YKK lynlås og det cool design med den vandrette højglans lynlås på venstre arm, kombineret

Yderstof

100% nylon med vind- og vandafvisende PU coating på bagsiden

Farve

White, Navy, Black

|

Foring

|

Herre

S-4XL

med de nye halvt dækkede lynlåse i sidelommerne understreger, at Providence bliver en ny bestseller.

Vejl. pris: 599,00 kr. v/min. 25 stk.

Finmasket netforing i 100% polyester
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CROSSOVER

P ROV I D E N C E
LADIES

SMART SCANDINAVIAN JACKET
Udtrykket i Providence udspringer af den skandinaviske livsstil, hvor blandingen af en klassisk stil og mange nye cool
design-detaljer, gør denne jakke velegnet til både at gå tur ved havet og hænge ud i byen. Jakken er medium kort og
en smule fittet. Reverse YKK lynlås og det cool design med den vandrette højglans lynlås på venstre arm, kombineret

Yderstof

100% nylon med vind- og vandafvisende PU coating på bagsiden

Farve

White, Navy, Black

|

Foring

|

Dame

XS-3XL

med de nye halvt dækkede lynlåse i sidelommerne understreger, at Providence bliver en ny bestseller.

Vejl. pris: 599,00 kr. v/min. 25 stk.

Finmasket netforing i 100% polyester
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SOFTSHELL

D U X B URY
MENS

FASHIONABLE PERFORMANCE SOFTSHELL JACKET
Duxbury er en softshelljakke med perfekt pasform, i et blødt og behageligt materiale, til dem som leder efter et tidløst
og moderne stykke overtøj. De elegante dobbelte stikninger, lynlåsen på ærmet, de delvist tildækkede sidelommer,
og den gummibelagte vindstopper bag lynlåsen understreger jakkens detaljegrad, og giver mulighed for at bruge denne
jakke til mange forskellige udtryk.

Yderstof
Data

95% polyester/ 5% elastan, Black, White og Navy. 100% polyester, Grey

|

Foring

100% polyester mesh

Vandtæt: 5000mm/ Åndbarhed: 5000g/m²/24h performance membran, som er åndbar, vind- og vandtæt

Farve

Navy, White, Grey, Black

|

Herre

Vejl. pris: 569,00 kr. v/min. 25 stk.

S-4XL

158

159

SOFTSHELL

D U X B URY
LADIES

FASHIONABLE PERFORMANCE SOFTSHELL JACKET
Duxbury er en softshelljakke med perfekt pasform, i et blødt og behageligt materiale, til dem som leder efter et tidløst
og moderne stykke overtøj. De elegante dobbelte stikninger, lynlåsen på ærmet, de delvist tildækkede sidelommer,
og den gummibelagte vindstopper bag lynlåsen understreger jakkens detaljegrad, og giver mulighed for at bruge denne
jakke til mange forskellige udtryk.

Yderstof
Data

95% polyester/ 5% elastan, Black, White og Navy. 100% polyester, Grey

|

Foring

100% polyester mesh

Vandtæt: 5000mm/ Åndbarhed: 5000g/m²/24h performance membran, som er åndbar, vind- og vandtæt

Farve

Navy, White, Grey, Black

|

Dame

Vejl. pris: 569,00 kr. v/min. 25 stk.

XS-3XL
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CORPORATE

S E AT T L E
MENS

FUNCTIONAL BUSINESS JACKET
Skabt til storbyens udfordringer, fremtræder denne dekorativt detaljerede, funktionelle og stadig klassiske businessjakke,
stadig både luksuriøs og beskyttende. På trods af det minimalistiske design, har Seattle gode vandtætte og åndbare
egenskaber, som sikrer, at du er beskyttet uanset hvad vejret byder på. Er du til et rent design med tapede sømme og
praktiske lommer, samt komforten ved en ¾-længde lynlås, let skjult bag en beskyttende vindstopper, så er Seattle det
helt rigtige valg, som en både praktisk og elegant businessjakke.

Yderstof
Data

100% polyester twill

|

Foring

100% polyester mesh

TPU membran/ Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. Tapede sømme på kritisk udsatte steder

Farve

Black

|

Herre

S-4XL

Vejl. pris: 629,00 kr. v/min. 25 stk.
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CORPORATE

S E AT T L E
LADIES

FUNCTIONAL BUSINESS JACKET
Skabt til storbyens udfordringer, fremtræder denne dekorativt detaljerede, funktionelle og stadig klassiske businessjakke,
stadig både luksuriøs og beskyttende. På trods af det minimalistiske design, har Seattle gode vandtætte og åndbare
egenskaber, som sikrer, at du er beskyttet uanset hvad vejret byder på. Er du til et rent design med tapede sømme og
praktiske lommer, samt komforten ved en ¾-længde lynlås, let skjult bag en beskyttende vindstopper, så er Seattle det
helt rigtige valg, som en både praktisk og elegant businessjakke.

Yderstof
Data

100% polyester twill

|

Foring

100% polyester mesh

TPU membran/ Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. Tapede sømme på kritisk udsatte steder

Farve

Black

|

Dame

XS-3XL

Vejl. pris: 629,00 kr. v/min. 25 stk.
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CORPORATE

B E L L I N G TON
MENS

WARM BUSINESS JACKET
Bellington er en klassisk businessjakke, med en stærk identitet og Nimbus’ signaturdetaljer. Båret over et jakkesæt eller et
mere afslappet tøjvalg, leverer Bellington både komfort og et elegant udseende, der overstråler lignende jakker. Bellington
er en alsidig jakke, som er brugbar til et klassisk outfit på kontoret, eller som casual overtøj på en tur i byen.

Yderstof

100% polyester pongée

|

Farve

Foring

100% polyester twill i Grey Melange, vertikal quiltet

Black

|

Herre

S-4XL

Vejl. pris: 659,00 kr. v/min. 25 stk.
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CORPORATE

B E L L I N G TON
LADIES

WARM BUSINESS JACKET
Bellington er en klassisk businessjakke, med en stærk identitet og Nimbus’ signaturdetaljer. Båret over et jakkesæt eller et
mere afslappet tøjvalg, leverer Bellington både komfort og et elegant udseende, der overstråler lignende jakker. Bellington
er en alsidig jakke, som er brugbar til et klassisk outfit på kontoret, eller som casual overtøj på en tur i byen.

Yderstof

100% polyester pongée

|

Farve

Foring
Black

100% polyester twill i Grey Melange, vertikal quiltet
|

Dame

XS-3XL

Vejl. pris: 659,00 kr. v/min. 25 stk.
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CORPORATE

RICHLAND
MENS

NEW

PREMIUM BUSINESS BLAZER
Med vores Richland Blazer, får du en jakke, som du kan bære både på arbejde eller til mere festlige øjeblikke. Uanset
anledningen, vil du fremstå yderst stilfuld. Det fleksible materiale, repræsenterer essensen i denne moderne blazer og
kombineret med din favoritskjorte, får du et særdeles velklædt og behagelig sæt, som du kan bruge hver eneste dag.

Yderstof 53% polyester/ 43% uld/ 4% elastan | Foring 100% polyester
Vægt 230 g/m² | Farve Navy | Herre 46-56 (S-3XL)

Vejl. pris: 1.499,00 kr. v/min. 25 stk.
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CORPORATE

RICHLAND
LADIES

NEW

PREMIUM BUSINESS BLAZER
Med vores Richland Blazer, får du en jakke, som du kan bære både på arbejde eller til mere festlige øjeblikke. Uanset
anledningen, vil du fremstå yderst stilfuld. Det fleksible materiale, repræsenterer essensen i denne moderne blazer og
kombineret med din favoritskjorte, får du et særdeles velklædt og behagelig sæt, som du kan bruge hver eneste dag.

Yderstof 53% polyester/ 43% uld/ 4% elastan
Vægt 230 g/m² | Farve Navy |

|
Foring 100% polyester
Dame 36-46 (S-3XL)

Vejl. pris: 1.499,00 kr. v/min. 25 stk.

Kendrick
173

I N S U L AT I O N
Morristown
Monterey
Bushwick
Mapleton
Fairview
Avondale
Whitestone
Kendrick
Sierra
Vermont
Stillwater

174
176
178
180
184
188
194
196
198
202
206

174

175

WARM

OR R I S TO

N

MENS / LADIES

DOWNTOWN FIELD JACKET
Med den elegante Morristown, har du ikke brug for andre jakker. Denne field jacket er et rigtig godt valg, hvad
enten du ønsker et business eller et mere casual udtryk. Stilen er blevet en sand klassiker for dem, der foretrækker
et ikonisk design og en mere kreativ udstråling, der gør det nemt at se cool ud i byen.

Yderstof 100% polyester med AC clear coating på bagsiden | Foring 100% polyester
Vattering 100% polyester | Farve Midnight Blue | Herre S-4XL | Dame XS-3XL

Vejl. pris: 639,00 kr. v/min. 25 stk.
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WARM

MON T E R E Y
MENS / LADIES

CLASSIC TECHNICAL JACKET
En stilsikker klassiker i et opdateret storbyinspireret look. Trods det klassiske strejf, er der stadig kælet for
de små detaljer, som indvendig rib i kraven, kile i foret, YKK metalux lynlås samt svejset gummilynlås på
ærmet. Desuden har den feminine version en kinakrave. Designet er tidløst og velegnet til alt fra stilsikker
businessjakke, til klassisk casual jakke. Monterey er let foret, har tapede sømme, og produceret i en
vind-, vandtæt- og åndbar metervare.

Yderstof

100% polyester pongée med PU coating

Data

|

Foring

100% polyester

|

Vattering

100% polyester

Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. Tapede sømme på kritisk udsatte steder

Farve

Black

|

Herre

S-4XL

|

Dame

Vejl. pris: 449,00 kr. v/min. 25 stk.

XS-3XL
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WARM

BUS H W IC K
MENS

TIMELESS BOMBER JACKET
Bushwick er en klassisk jakke i bomberdesign med synlig lynlås, fast talje og ribstrik på krave, forneden og på
manchetter. Dette stilikon har holdt sin popularitet sæson efter sæson, som en af de mest trendy og elegante
ting en mand kan bære. Når som helst, smart eller afslappet, tilfører Bushwick bomberjakken en elegant kant til
dine outfits. Bushwick er foret, har tapede sømme og er produceret i et vind-, vandtæt- og åndbart materiale.

Yderstof

100% polyester pongée med PU coating

Data

Foring

|

100% polyester

|

Vattering

100% polyester

Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. Tapede sømme på kritisk udsatte steder

Farve

Black

|

Herre

S-4XL

Vejl. pris: 429,00 kr. v/min. 25 stk.
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WARM

M A P L E TON
MENS

U R B A N T E C H PA R K A JAC K E T
Mapleton er vores stilbevidste parkajakke, fyldt med mange flotte og funktionelle detaljer, der tilfører elegance til
et klassisk casual-business look. Beskyttende og sofistikeret! Denne jakke varmer og understøtter et minimalistisk
skandinaviskinspireret design på vinterens snedækkede gader.

Yderstof 100% polyester twill | Foring 100% polyester mesh | Vattering 100% polyester
Data TPU Membran/ Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. Tapede sømme på kritisk udsatte steder
Farve Black | Herre S-4XL
Vejl. pris: 989,00 kr. v/min. 25 stk.
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WARM

M A P L E TON
LADIES

U R B A N T E C H PA R K A JAC K E T
Mapleton er vores stilbevidste parkajakke, fyldt med mange flotte og funktionelle detaljer, der tilfører elegance til
et klassisk casual-business look. Beskyttende og sofistikeret! Denne jakke varmer og understøtter et minimalistisk
skandinaviskinspireret design på vinterens snedækkede gader.

Yderstof 100% polyester twill | Foring 100% polyester mesh | Vattering 100% polyester
Data TPU Membran/ Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. Tapede sømme på kritisk udsatte steder
Farve Black | Dame XS-3XL
Vejl. pris: 989,00 kr. v/min. 25 stk.
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WARM

FAI RV I EW
MENS

WARM PERFORMANCE JACKET
Fairview er en yderst teknisk vinterjakke med en DuPont™ Sorona® vattering, der giver jakken en høj komfort
og varme uden at føles klodset. Fairview er åndbar, vind- og vandtæt og perfekt til den urbane scene.
Det moderne og rene design kombinerer traditionelle detaljer med en kompromisløs komfortabel pasform.
Stærkt understøttet af funktionelle og vejrbeskyttende funktioner, såsom tapede sømme, aftagelig hætte,
indvendige ærmemanchetter og en kort extended back tail.

Yderstof
Vattering

|
Foring 100% polyester
Data Vandtæt: 5000mm/ Åndbarhed: 5000g/m²/24h
Herre S-4XL

100% polyester med PU coating

100% polyester: DuPont™ Sorona® fiber

Farve

Black

|
|

Vejl. pris: 829,00 kr. v/min. 25 stk.
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WARM

FAI RV I EW
LADIES

WARM PERFORMANCE JACKET
Fairview er en yderst teknisk vinterjakke med en DuPont™ Sorona® vattering, der giver jakken en høj komfort
og varme uden at føles klodset. Fairview er åndbar, vind- og vandtæt og perfekt til den urbane scene.
Det moderne og rene design kombinerer traditionelle detaljer med en kompromisløs komfortabel pasform.
Stærkt understøttet af funktionelle og vejrbeskyttende funktioner, såsom tapede sømme, aftagelig hætte,
indvendige ærmemanchetter og en kort extended back tail.

Yderstof
Vattering

|
Foring 100% polyester
Data Vandtæt: 5000mm/ Åndbarhed: 5000g/m²/24h
Dame XS-3XL

100% polyester med PU coating

100% polyester: DuPont™ Sorona® fiber

Farve

Black

|
|

Vejl. pris: 829,00 kr. v/min. 25 stk.

188

189

WARM

AV ON DA L E
MENS

SCANDINAVIAN WINTER JACKET
Avondale har en række lækre detaljer, der løfter jakken i mere urban businessretning, stadig med gode
raffinerede detaljer, der kendetegner et Nimbus-produkt. Jakken har dejlig varm foring, aftagelig hætte,
tapede sømme, og produceret i en performance-åndbar metervare, der sikrer, at den kan modstå, hvad end
det skandinaviske vejr måtte byde på.

Yderstof 100% nylon taslan med PU coating | Foring 100% polyester | Vattering Polyester
Data Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. Tapede sømme på kritisk udsatte steder
Farve Black | Herre S-4XL
Vejl. pris: 949,00 kr. v/min. 25 stk.
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WARM

AV ON DA L E
LADIES

SCANDINAVIAN WINTER JACKET
Avondale har en række lækre detaljer, der løfter jakken i mere urban businessretning, stadig med gode
raffinerede detaljer, der kendetegner et Nimbus-produkt. Jakken har dejlig varm foring, aftagelig hætte,
tapede sømme, og produceret i en performance-åndbar metervare, der sikrer, at den kan modstå, hvad end
det skandinaviske vejr måtte byde på.

Yderstof 100% nylon taslan med PU coating | Foring 100% polyester | Vattering Polyester
Data Vandtæt: 3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h. Tapede sømme på kritisk udsatte steder
Farve Black | Dame XS-3XL
Vejl. pris: 949,00 kr. v/min. 25 stk.
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3 in 1

ZIP-IN
SYSTEM
MENS / LADIES

1.

3.

2.

+

=

VERSATILE ZIP-IN SYSTEM
With our Zip-In System you get perfect weather protection and maximum flexibility. The Zip-In system provides you with the
opportunity to zip your wind and waterproof outer jacket together with other Nimbus products. Our 3-in-1 products are designed
to be mutually compatible and can easily be worn individually as well as combined.

KENDRICK PERFORMANCE INSULATION + WHITESTONE PERFORMANCE SHELL
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PERFORMANCE

W H I T E S TO N E
MENS / LADIES

PERFORMANCE SHELL JACKET
Denne tekniske jakke beskytter dig i alt slags vejr. Med Nimbus zip-in funktion, er det muligt at kombinere
den med et andet kompatibel Nimbus produkt, hvilket giver dig en komplet funktionel vinterjakke. Det
banebrydende design og eksklusive materiale med tapede sømme, skubber til grænserne for moderne og

Yderstof

100% polyester med PU coating

Farve

|

Foring
Black

|

100% polyester

Herre

S-4XL

|
|

Data
Dame

teknisk design, og skaber en unik kombination af en åndbar, vind- og vandtæt, moderigtig jakke.

Vejl. pris: 799,00 kr. v/min. 25 stk.

Vandtæt: 5000mm/ Åndbarhed: 5000g/m²/24h
XS-3XL
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WARM

KENDRICK
MENS / LADIES

F A S H I O N A B L E Q U I LT E T J A C K E T
Med sine moderigtige designdetaljer og varmeværdien fra DuPont™ Sorona® vatteringen, som bidrager til både komfort og varme
uden at være klodset, vil Kendrick uden tvivl blive en all-time favorit. Bruges den som en selvstændigt jakke, vil den hydridlignende Kendrick med sikkerhed gøre din hverdag mere komfortabel og bekvem, når du er på farten. Og takket være Nimbus
zip-in funktion, kan denne letvægtsjakke nemt kombineres med et andet kompatibelt Nimbus produkt.

Yderstof 100% polyester med vandafvisende overfladebehandling
Foring 100% polyester | Vattering 100% polyester: DuPont™ Sorona® fiber
Farve Charcoal | Herre S-4XL | Dame XS-3XL
Vejl. pris: 449,00 kr. v/min. 25 stk.
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DOWN

SIERRA
MENS

PERFECT DOWN EXPERIENCE
Sierra er den nyeste generation af kanaldunjakken. Vi har forbedret kvalitet og design på alle tænkelige måder.
Sierra har stadig dunens fantastiske egenskaber, men vi har brugt de nyeste teknikker og metervarer for at forbedre
yderligere. Derudover er designet opdateret med både nye smarte bølgede kanaler, kontrast for, samt YKK Metalux
lynlåse, der alt sammen er med til at give jakken mere luksuriøs kant og stil.

Yderstof

|
Foring 100% nylon, Steelgrey, Dark Olive
Fyld 90% andedun/ 10% andefjer, 700 Fill Power
Farve Midnight Blue, Black | Herre S-4XL

100% nylon. Vind- og vandafvisende

Vejl. pris: 1.159,00 kr. v/min. 25 stk.
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DOWN

SIERRA
LADIES

PERFECT DOWN EXPERIENCE
Sierra er den nyeste generation af kanaldunjakken. Vi har forbedret kvalitet og design på alle tænkelige måder.
Sierra har stadig dunens fantastiske egenskaber, men vi har brugt de nyeste teknikker og metervarer for at forbedre
yderligere. Derudover er designet opdateret med både nye smarte bølgede kanaler, kontrast for, samt YKK Metalux
lynlåse, der alt sammen er med til at give jakken mere luksuriøs kant og stil.

Yderstof

|
Foring 100% nylon, Steelgrey, Dark Olive
Fyld 90% andedun/ 10% andefjer, 700 Fill Power
Farve Midnight Blue, Black | Dame XS-3XL

100% nylon. Vind- og vandafvisende

Vejl. pris: 1.159,00 kr. v/min. 25 stk.

202
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DOWN

V E RMON T
MENS

VERSATILE DOWN GILET
Vermont er et ægte kvalitetsdunprodukt, der ikke kun giver varme og beskyttelse. Det er en body warmer, der også
tillader bevægelsesfrihed, og derfor er populær til en lang række af forskellige storbyaktiviteter. Dette meget alsidige
produkt kan bruges til at holde varmen på efterårsdage, og samtidig tilføje en ekstra stilfuld dimension til dit udseende.

Yderstof

|
Foring 100% polyester
Fyld 90% andedun/ 10% andefjer, 700 Fill Power
Farve Midnight Blue, Black | Herre S-4XL

100% nylon. Vind- og vandafvisende

Vejl. pris: 869,00 kr. v/min. 25 stk.
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DOWN

V E RMON T
LADIES

VERSATILE DOWN GILET
Vermont er et ægte kvalitetsdunprodukt, der ikke kun giver varme og beskyttelse. Det er en body warmer, der også
tillader bevægelsesfrihed, og derfor er populær til en lang række af forskellige storbyaktiviteter. Dette meget alsidige
produkt kan bruges til at holde varmen på efterårsdage, og samtidig tilføje en ekstra stilfuld dimension til dit udseende.

Yderstof

|
Foring 100% polyester
Fyld 90% andedun/ 10% andefjer, 700 Fill Power
Farve Midnight Blue, Black | Dame XS-3XL

100% nylon. Vind- og vandafvisende

Vejl. pris: 869,00 kr. v/min. 25 stk.
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DOWN

S T I L LWAT E R
MENS

NEW

PREMIUM HYBRID DOWN JACKET
Med en let isolering af eksklusive kvalitetsdun, holder denne jakke dig både varm og rørig på samme tid. Den luksuriøse
Stillwater, fremstår således, som et oplagt valg til hverdagens alsidige aktiviteter. Den elegante hybridkonstruktion
sikrer et moderne look for dem, der er på jagt efter et stykke overtøj, der er inspireret af storbyens designtendenser og
samtidigt kræver varme og tekniske egenskaber.

Yderstof body 100% nylon | Yderstof ærmer 100% polyester
Foring 100% nylon | Fyld 90% andedun/ 10% andefjer, 700 Fill Power
Farve Black | Herre S–4XL
Vejl. pris: 869,00 kr. v/min. 25 stk.
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DOWN

S T I L LWAT E R
LADIES

NEW

PREMIUM HYBRID DOWN JACKET
Med en let isolering af eksklusive kvalitetsdun, holder denne jakke dig både varm og rørig på samme tid. Den luksuriøse
Stillwater, fremstår således, som et oplagt valg til hverdagens alsidige aktiviteter. Den elegante hybridkonstruktion
sikrer et moderne look for dem, der er på jagt efter et stykke overtøj, der er inspireret af storbyens designtendenser og

Yderstof body 100% nylon | Yderstof ærmer
Fyld 90% andedun/ 10% andefjer, 700 Fill Power

100% polyester
|

Farve

Black

samtidigt kræver varme og tekniske egenskaber.

Vejl. pris: 869,00 kr. v/min. 25 stk.

|
|

Foring 100% nylon
Dame XS–3XL

244
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MADISON
MENS

NEW

MADISON er en klassiker, designet i en cool bomberstil, der både giver komfort og et
moderne aktivt udseende. Stilfuld designet i en blanding af polyester på ydersiden og

METERVARE 50% bomuld/ 50% polyester
FARVE Navy, Black

|

|

VÆGT 285 g/m²

HERRE S-4XL

en behagelig bomuld på indersiden, bliver denne trainer uden tvivl din nye favorit.
Med originale designdetaljer, som paspolerede lommer, ribstrik på krave, i bunden
og på manchetter, omfavner Madison stilen fra Athleisure Wear.

VEJL. PRIS: 299,00 kr. v/min. 25 stk.
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MADISON
LADIES

NEW

MADISON er en klassiker, designet i en cool bomberstil, der både giver komfort og et
moderne aktivt udseende. Stilfuld designet i en blanding af polyester på ydersiden og

METERVARE 50% bomuld/ 50% polyester
FARVE Navy, Black

|

|

VÆGT 285 g/m²

DAME XS-3XL

en behagelig bomuld på indersiden, bliver denne trainer uden tvivl din nye favorit.
Med originale designdetaljer, som paspolerede lommer, ribstrik på krave, i bunden
og på manchetter, omfavner Madison stilen fra Athleisure Wear.

VEJL. PRIS: 299,00 kr. v/min. 25 stk.
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249

M O N TA N A
MENS

FW19

FULL-ZIP FLEECEN MONTANA kombinerer en glat strik med bonded microfleece, hvilket
bidrager til en fremragende komfort og varme. Udover det cozy, men ligeledes aktive

NEW

YDERMETERVARE 97% polyester/ 3% elastan

|

INDERMETERVARE 100% polyester fleece

FARVE Light Grey Melange, Dark Grey Melange

|

athleisure design, har denne jakke en lang række funktionelle designdetaljer med bl.a.
praktiske sidelommer og en funktionel brystlomme, som er perfekte til opbevaring af
dine ejendele.

VEJL. PRIS: 359,00 kr. v/min. 25 stk.

HERRE S–4XL
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M O N TA N A
LADIES

FW19

FULL-ZIP FLEECEN MONTANA kombinerer en glat strik med bonded microfleece,
hvilket bidrager til en fremragende komfort og varme. Udover det cozy, men

NEW

YDERMETERVARE 97% polyester/ 3% elastan

|

INDERMETERVARE 100% polyester fleece

FARVE Light Grey Melange, Dark Grey Melange

|

ligeledes aktive athleisure design, har denne jakke en lang række funktionelle
designdetaljer med bl.a. praktiske sidelommer og en funktionel brystlomme,
som er perfekte til opbevaring af dine ejendele.

VEJL. PRIS: 359,00 kr. v/min. 25 stk.

DAME XS–3XL
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253

BLOOMSDALE
MENS

HYBRIDJAKKEN BLOOMSDALE er den mest alsidige jakke i vores Play kollektion. Den er designet
med udgangspunkt i en aktiv pasform, som fungerer, når man er på farten ind og ud af kontoret.
Med sit stilfulde design og praktiske egenskaber, er denne jakke det perfekte valg til din

YDERSTOF BODY 100% nylon

|

YDERSTOF ÆRMER 95% softshell/ 5% elastan

VATTERING 100% polyester: DuPont™ Sorona® fiber
FARVE Navy, Black

|
|

DATA Vandafvisende overfladebehandling
HERRE S-4XL

garderobe. Ærmerne og sidepanelerne, som er lavet i en softshell-metervare, tilfører jakken
stabilitet uden at gå på kompromis med vægt og pakningsevne. Den lette DuPont™ Sorona®
vattering gør denne jakke til en sporty og essentiel del af din hverdag. Komfortabel nok til at
bære hele dagen og stadig stilfuld nok til at opretholde et cool athleisure look.

VEJL. PRIS: 469,00 kr. v/min. 25 stk.
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BLOOMSDALE
LADIES

HYBRIDJAKKEN BLOOMSDALE er den mest alsidige jakke i vores Play kollektion. Den er designet
med udgangspunkt i en aktiv pasform, som fungerer, når man er på farten ind og ud af kontoret.
Med sit stilfulde design og praktiske egenskaber, er denne jakke det perfekte valg til din

YDERSTOF BODY 100% nylon

|

YDERSTOF ÆRMER 95% softshell/ 5% elastan

VATTERING 100% polyester: DuPont™ Sorona® fiber
FARVE Navy, Black

|
|

DATA Vandafvisende overfladebehandling
DAME XS-3XL

garderobe. Ærmerne og sidepanelerne, som er lavet i en softshell-metervare, tilfører jakken
stabilitet uden at gå på kompromis med vægt og pakningsevne. Den lette DuPont™ Sorona®
vattering gør denne jakke til en sporty og essentiel del af din hverdag. Komfortabel nok til at
bære hele dagen og stadig stilfuld nok til at opretholde et cool athleisure look.

VEJL. PRIS: 469,00 kr. v/min. 25 stk.

256

257

BENTON
MENS

BENTON repræsenterer alt, hvad der hører sig til en aktiv og alsidig hybridvest. Det
perfekte valg og god til alle årstider. Både hvis du ønsker at opnå god bevægelighed,
men samtidigt ønsker at holde resten af kroppen varm, og omvendt, hvis du bruger den

YDERSTOF BODY 100% nylon

|

YDERSTOF SKULDER 95% softshell/ 5% elastan

VATTERING 100% polyester: DuPont™ Sorona® fiber
FARVE Navy, Black

|
|

DATA Vandafvisende overfladebehandling
HERRE S–4XL

i mere solrige øjeblikke og gerne vil erstatte en jakke med et godt alternativ, der ikke
bliver for varmt. Den lette DuPont™ Sorona® vattering gør denne jakke til en sporty og
essentiel del af din hverdag. Komfortabel nok til at bære hele dagen og stadig stilfuld
nok til at opretholde et cool athleisure look.

VEJL. PRIS: 419,00 kr. v/min. 25 stk.
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BENTON
LADIES

BENTON repræsenterer alt, hvad der hører sig til en aktiv og alsidig hybridvest. Det
perfekte valg og god til alle årstider. Både hvis du ønsker at opnå god bevægelighed,
men samtidigt ønsker at holde resten af kroppen varm, og omvendt, hvis du bruger den

YDERSTOF BODY 100% nylon

|

YDERSTOF SKULDER 95% softshell/ 5% elastan

VATTERING 100% polyester: DuPont™ Sorona® fiber
FARVE Navy, Black

|
|

DATA Vandafvisende overfladebehandling
DAME XS–3XL

i mere solrige øjeblikke og gerne vil erstatte en jakke med et godt alternativ, der ikke
bliver for varmt. Den lette DuPont™ Sorona® vattering gør denne jakke til en sporty og
essentiel del af din hverdag. Komfortabel nok til at bære hele dagen og stadig stilfuld
nok til at opretholde et cool athleisure look.

VEJL. PRIS: 419,00 kr. v/min. 25 stk.
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O LY M P I A
MENS

FW19

OLYMPIA gør det nemt at klæde sig fornuftigt på i alle sæsoner. Uanset hvilken stil du
foretrækker, er dette ikoniske og meget populære design med ”dunløs” vattering en

NEW

YDERSTOF 100% nylon

|

FORING 100% polyester

FARVE Navy, Black

|

|

VATTERING 100% polyester

HERRE S–4XL

komfortable klassiker, der holder dig varm hele året. Olympia er cool nok til alle
lejligheder og let og nem at have med på farten.
VEJL. PRIS: 419,00 kr. v/min. 25 stk.
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O LY M P I A
LADIES

FW19

OLYMPIA gør det nemt at klæde sig fornuftigt på i alle sæsoner. Uanset hvilken stil du
foretrækker, er dette ikoniske og meget populære design med ”dunløs” vattering en

NEW

YDERSTOF 100% nylon

|

FORING 100% polyester

FARVE Navy, Black

|

|

VATTERING 100% polyester

DAME XS–3XL

komfortable klassiker, der holder dig varm hele året. Olympia er cool nok til alle
lejligheder og let og nem at have med på farten.
VEJL. PRIS: 419,00 kr. v/min. 25 stk.
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265

LIVINGSTON
MENS

LIVINGSTON er en yderst teknisk 4-way stretch softshelljakke med alle de klassiske
detaljer, vi kender fra en softshell. Den er åndbar, vind- og vandtæt og skabt til at holde
varmen inde og kulden ude. Denne essentielle og alsidige softshell omfavner essensen

YDERSTOF 95% polyester/ 5% elastan; Black og Navy. 100% polyester; Grey Melange
FORING 100% polyester

|

100% vindtæt. 4-way stretch

DATA TPU membran/ Vandtæt: 8000mm/ Åndbarhed: 6000g/m²/24h
|

FARVE Black, Grey Melange, Navy

af vores Play-kollektion; komfort for dem, der ønsker en aktiv livsstil og tekniske
egenskaber for dem, der ønsker god beskyttelse mod alt slags vejr.

VEJL. PRIS: 419,00 kr. v/min. 25 stk.

|

HERRE S-4XL
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LIVINGSTON
LADIES

LIVINGSTON er en yderst teknisk 4-way stretch softshelljakke med alle de klassiske
detaljer, vi kender fra en softshell. Den er åndbar, vind- og vandtæt og skabt til at holde
varmen inde og kulden ude. Denne essentielle og alsidige softshell omfavner essensen

YDERSTOF 95% polyester/ 5% elastan; Black og Navy. 100% polyester; Grey Melange
FORING 100% polyester

|

100% vindtæt. 4-way stretch

DATA TPU membran/ Vandtæt: 8000mm/ Åndbarhed: 6000g/m²/24h
|

FARVE Black, Grey Melange, Navy

af vores Play-kollektion; komfort for dem, der ønsker en aktiv livsstil og tekniske
egenskaber for dem, der ønsker god beskyttelse mod alt slags vejr.

VEJL. PRIS: 419,00 kr. v/min. 25 stk.

|

DAME XS-3XL
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CARMEL
MENS

DEN VIND- OG VANDTÆTTE CARMEL er ”Play”, når det er bedst. Denne vindjakke
kombinerer de tekniske og vejrbeskyttende egenskaber med et sporty og minimalistisk
design. Det er svært ikke at elske denne jakke. Særligt, hvis du ønsker et rent og

YDERSTOF 100% polyester twill

|

FORING 100% polyesterl

|

DATA TPU membran/ Vandtæt:

3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h 100% vindtæt. Tapede sømme på kritisk udsatte steder
FARVE Black

|

HERRE S-4XL

enkelt design, vil denne Carmel windbreaker hurtigt blive dit foretrukne valg.
VEJL. PRIS: 439,00 kr. v/min. 25 stk.
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CARMEL
LADIES

DEN VIND- OG VANDTÆTTE CARMEL er ”Play”, når det er bedst. Denne vindjakke
kombinerer de tekniske og vejrbeskyttende egenskaber med et sporty og minimalistisk
design. Det er svært ikke at elske denne jakke. Særligt, hvis du ønsker et rent og

YDERSTOF 100% polyester twill

|

FORING 100% polyesterl

|

DATA TPU membran/ Vandtæt:

3000mm/ Åndbarhed: 3000g/m²/24h 100% vindtæt. Tapede sømme på kritisk udsatte steder
FARVE Black

|

DAME XS-3XL

enkelt design, vil denne Carmel windbreaker hurtigt blive dit foretrukne valg.
VEJL. PRIS: 439,00 kr. v/min. 25 stk.
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FARGO
MENS

NEW

NÅR VEJRUDSIGTEN ER UFORUDSIGELIG og skiftet mellem sol og regn er konstant, så er
vores funktionelle hættesoftshell, Fargo, det oplagte valg. Fremstillet i et tre-lags
kvalitetsmateriale, leverer denne jakke både høj komfort og funktionalitet. Let at folde

YDERSTOF 100% polyester

|

FORING 100% polyester mesh

DATA TPU membran/ Vandtæt: 5000mm/ Åndbarhed: 5000g/m²/24h
FARVE Black

|

HERRE S–4XL

sammen og have med på farten, hjælper denne letvægtssoftshell altid med at sikre læ i stil.
VEJL. PRIS: 469,00 kr. v/min. 25 stk.
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FARGO
LADIES

NEW

NÅR VEJRUDSIGTEN ER UFORUDSIGELIG og skiftet mellem sol og regn er konstant, så er
vores funktionelle hættesoftshell, Fargo, det oplagte valg. Fremstillet i et tre-lags
kvalitetsmateriale, leverer denne jakke både høj komfort og funktionalitet. Let at folde

YDERSTOF 100% polyester

|

FORING 100% polyester mesh

DATA TPU membran/ Vandtæt: 5000mm/ Åndbarhed: 5000g/m²/24h
FARVE Black

|

DAME XS–3XL

sammen og have med på farten, hjælper denne letvægtssoftshell altid med at sikre læ i stil.
VEJL. PRIS: 469,00 kr. v/min. 25 stk.

SIZE GUIDE

L A DIES
UK //US
ENE N/ / UK
US

UK // US
ENE N/ /UK
US

UK // US
ENE N/ /UK
US

UK // US
ENE N/ /UK
US

UK //US
ENE N/ / UK
US

E N// UK
UK / /US
EN
US

XS / 8 / 4

S / 10 / 6

M / 12 / 8

L / 14 / 10

XL / 16 /12

2 XL / 18 / 14

3XL / 20 / 16

CHE S T

75 - 80

81- 86

87-92

93 -98

99 -10 4

105 -111

112-118

WA IS T

59 - 64

65 -70

71-76

77- 82

83 - 88

89 -95

96 -103

H IP

83 - 88

89 -94

96 -101

102-107

108 -113

114 -120

121-127

M ENS

check your measurements against our sizing chart to determine

CM

CM
I NCH

E N // UK
UK ++USUS
EN

UK ++US
ENE N/ / UK
US

UK ++ US
ENE N/ /UK
US

UK +
+ US
ENE N/ /UK
US

UK ++ US
ENE N/ /UK
US

UK ++US
ENE N/ / UK
US

E N/ / UK
UK ++US
EN
US

S / 38 ”

M / 40 ”

L / 42”

XL / 44”

2 XL / 46 ”

3XL / 48 ”

4XL / 50 ”

N EC K

37/ 38

39/40

41/42

43/44

45/46

47/48

49/ 50

CHE S T

90 -95

96 -101

102-107

108 -113

114 -119

120 -125

126 -131

WA IS T

76 - 81

82- 87

88 -93

94 -99

10 0 -105

10 6 -111

112-117

H IP

92-97

98 -103

10 4 -10 9

110 -115

116 -121

122-127

128 -133

FINDING THE RIGHT

To ensure your complete satisfaction, we recommend that you

CM
I NCH

E N// UK
UK / /US
EN
US

SIZE GUIDE
SIZE

CM

the right size for you. Make sure to measure directly on the
body and then find your size in our size guide.

HOW TO M E A S U R E
All measurements are in centimeters.
Feel free to contact our Customer Service
at customerservice@nimbusnordic.com if you have
additional questions about our sizes.

NECK
N ECK
M ea sure
aroun d the
t he
Measure
around
ba se of t he ne ck ,
base
of your neck,
w here t he co llar si t s .
where the collar sits.

WAIST
WAIST
M ea sure
nar rowes t
Measure
thet he
narrowest
p ar t of your up p er b o d y.
part of your upperbody

CHEST
CHEST
M ea sure ju sjust
t un dunder
er your
Measure
ar m p i t s an d acros s your
your
armpitand across
shoul d er b la d es
your sholder blades

HIP
H IP
Measure
around
M ea sure aroun
d your your
w id es t
p ar t w hil e
s t anwhile
d in g w i tstanding
h your
widest
part
fe et to g et her.
with your feet together
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