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8848 Altitude grundades 1990, efter uppdraget att utveckla 
kläderna för expeditionen som kom att bli den första svenska 
lyckade till Mount Everest – världens högsta berg på 8848 
meters höjd. Sedan dess har 8848 Altitude fortsatt utveckla och 
designa tekniskt avancerade och innovativa funktionskläder för 
aktiva människor över hela världen. 8848 Altitude uppskattas 
för sin höga kvalitet och moderna, skandinaviska design.
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Sculpt Jacket är en lättviktsjacka med Ultra Sonic-teknologi och dun av 
premiumkvalitet. Kan med fördel användas både som jacka och som vär-
mande mellanlager. Extra hög krage, justerbar dragsko i nederkant samt 
smidigt, elastiskt kantband i ärmslut och i huva som smiter åt lagom för 
en bekväm passform. Två ytterfickor med dragkedja.

Ultra Sonic är en modern kvilt-teknik där mönstret skapas utan nålar, för 
att minimera antalet exponerade sömmar där dunet riskerar att läcka. 
8848 Altitude använder ankdun som är en restprodukt från livsmedels- 
industrin och som aldrig plockas från levande djur. Alla produkter från 
8848 Altitude är 100% fria från fluorkarboner.

100% nylon

Vaddering: 
90/10 ankdun, 650 fp

S-3XL

MATERIAL

STORLEK

99 BLACK

28 NAVY

65 RED

09 DEEP DIVE

Sculpt Jacket 
ART NO 8858

990:-
CA PRIS
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Alina w Jacket - en lätt dunjacka med stil, komfort och mångfunktionell 
värme för alla säsonger. Ett plagg för hela året, med modern design och 
nyskapande Ultra Sonic-teknologi - som du kan använda ensam eller som 
värmande lager under andra jackor. Hög krage samt smidigt, elastiskt kant-
band i ärmslut och i huva. Två ytterfickor med dragkedja.

100% nylon

Vaddering: 
90/10 ankdun, 650 fp

36-44

MATERIAL:

STORLEK

99 BLACK

65 RED

28 NAVY

68 WINE
Alina w Jacket (Dam) 
ART NO 8859

990:-
CA PRIS
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28 NAVY

Lättviktsliner med värmande PrimaLoft®-vaddering. 
Fukttransporterande egenskaper och god andnings-
förmåga ser till att hålla kroppen torr även vid intensiv 
aktivitet. Stretchpaneler i sidorna, ärmarna och i nacken, 
samt elastiska muddar kring handlederna. Silhuetten är 
sportig och nätt för att passa bekvämt som värmande 
lager under skaljackan, men plagget kan förstås även 
bäras för sig själv som en lätt jacka.

PrimaLoft® Silver Eco är ett tekniskt alternativ till dun  
som värmer utan att bli klumpigt, som andas och som 
är vattenresistent för att fungera även när det utsätts 
för väta. Dessutom är det tillverkat av 70% återvunnet 
material. 

Huvudmaterial:  
100% Polyamid

Kontrastpaneler:  
63% Polyamid, 26% Polyester, 
11% Elastan

Vaddering: 
Primaloft® Silver Eco (60g)

S-XXL

MATERIAL

STORLEK

Sagarmatha Primaloft 
ART NO 8867

65 RED

09 REFLECTING POND

99 BLACK

1.300:-
CA PRIS



8848 Altitude

09 REFLECTING POND76 PURPLE99 BLACK

Högfunktionell och snygg lättviktsjacka för dam, 
med effektivt värmande Primaloft®-vaddering. 
God andningsförmåga och fukttransporterande 
egenskaper, så plagget håller dig torr när du är 
aktiv. Passformen med stretchpaneler i sidorna 
är konstruerad för att vara välsittande och 
bekväm både när du använder jackan ensam, 
eller under t ex en skaljacka. Stretchpanelerna 
går från den elastiska handledsmudden, ner 
längst hela sidan och sömmen i ärmhålan är 
utformad för att undvika att det stramar eller 
skaver. 

Fast huva med stretchparti och elastiskt kantband. 
Även nederkanten av jackan har elastiskt band och 
ärmavsluten är försedda med mjuka lycra-muddar 
som håller vind och kyla borta. Två fickor framtill. 
Dragkedjor i hög kvalitet från YKK®. 

Primaloft® Silver Eco är ett tekniskt alternativ 
till dun som värmer utan att bli klumpigt, som 
andas och som är vattenresistent för att fungera 
även när det utsätts för väta. Dessutom är det 
tillverkat av 70% återvunnet material.  

Huvudmaterial:  
100% polyamid 

Foder: 100% polyamid 

Kontrastpaneler:  
63% polyamid, 26% polyester, 11% elastan 

Vaddering: Primaloft® Silver Eco (60g)

36-44

MATERIAL:

STORLEK

Theresia w Jacket (Dam) 
ART NO 8869

7

Primaloft® Silver Eco är ett Bluesign®-godkänt material, en global  
kvalitetsmärkning för hållbara produkter och produktionsprocesser. 

1.300:-
CA PRIS
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Liner med lättviktsdun och Ultra Sonic- 
teknologi. Kan med fördel användas både 
som värmande mellanlager, funktionell 
tröja eller lätt jacka. Två ytterfickor med 
dragkedjor. Låg profil för att passa under 
alla typer av jackor. Tunt, stretchigt mate- 
rial i rygg och ärmar med dunvadderad 

Ultra Sonic-kvilt på framsidan. Vadderad 
med 650fp premiumdun (90/10). 

Materialet är Bluesign-godkänt, en inter-
nationell kvalitetsmärkning för hållbara 
produkter och produktionsprocesser. 

Huvudmaterial:  
63% polyamid, 26% polyester,  
11% elastan

Kviltade paneler:  
100% polyamid

Vaddering:  
Ankdun 650fp  
(90% dun, 10% fjädrar) 

S-XXL

MATERIAL STORLEK

09 DEEP DIVE

Daytona Jacket  
ART NO 8861

1.220:-
CA PRIS

25 BLUE

S-XXL

ART NO 8852

MATERIAL

Serre Jacket1.220:-

STORLEK

Liner med lättviktsdun och Ultra Sonic- 
konstruktion. Används både som värman- 
de lager, funktionell tröja eller lätt ytter- 
plagg. Två ytterfickor med dragkedjor. 
Låg profil för att passa under alla typer 
av jackor.  
 

Tunt, stretchigt material i rygg och ärmar 
med Ultra Sonic-mönstrad dunvaddering 
på framsidan. 

Materialet är Bluesign-godkänt, en inter-
nationell kvalitetsmärkning för hållbara 
produkter och produktionsprocesser.

100% Nylon

Vaddering:  
Ankdun, 650 fp,  
90% dun, 10% fjädrar

Kropp:  
78% nylon,  
11% polyester,  
11% spandex

CA PRIS

Liner med stretchigt material och 
klassisk kvilt med varm vaddering på 
fronten. Ett sportigt alternativ som 
passar utmärkt både som funktionströja 
och som värmande mellanlager under 
jackan. Fukttransporterande material och 
mjukt borstad insida för extra komfort. 
Medelhög krage samt elastiskt kantband 
i ärmslut och nederkant. Två midjefickor 
med dragkedja. 

Tech Sweat är en kollektion med funktio-
nella material som ger tekniska produkter 
en utmärkt prestanda vid aktivitet. 

Plagget innehåller Bluesign®-godkänt  
material, en internationell kvalitets-
märkning för hållbara produkter och 
produktionsprocesser. 

Huvudmaterial:  
94% polyester, 6% elastan

Kviltade paneler:  
100% polyamid

Vaddering:  
100% polyester

S-XXL

MATERIAL
STORLEK

28 NAVY

Walts Jacket 
ART NO 8860

900:-
CA PRIS

Ultra Sonic är en modern kvilt-teknik  
där mönstret skapas utan nålar, för att 
minimera antalet exponerade sömmar  
där dunet riskerar att läcka.  
 

8848 Altitude använder ankdun som är en 
restprodukt från livsmedelsindustrin och 
som aldrig plockas från levande djur. Alla 
produkter från 8848 Altitude är 100% fria 
från fluorkarboner.
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36-44

36-44

ART NO 8862

ART NO 8863

MATERIAL

MATERIAL

Lauren w Jacket (Dam)

Neblina w Jacket (Dam)

STORLEK

STORLEK

Lätt liner i stretchigt material med 
kviltade, värmande paneler. En mångsidig 
funktionströja som kan användas under 
jackan eller till vardags. Stretchigt, fukt-
transporterande material med fleece på 
insidan och värmande, vadderade paneler 
framtill. Lätt figursydd passform som kan 
justeras ytterligare med hjälp av dragskon 
i nederkant.  

Materialet är Bluesign-godkänt, en inter-
nationell kvalitetsmärkning för hållbara 
produkter och produktionsprocesser.

Mångfunktionell liner för dam, med  
dun vadderad framsida och stretchigt  
material. Kan användas både som lätt-
viktsjacka och som funktionell tröja.  
Med den innovativa kviltteknologin Ultra 
Sonic lamineras kanalerna istället för 
sys och på så sätt undviks exponerade 
sömmar som dunet kan läcka genom. 
Materialet med 4-vägsstretch har en 
hög andningsförmåga för att släppa ut 
vattenånga från din kropp när du svettas. 
Figurnära för en smickrande siluett och 
bekväm passform. Smalt, elastiskt kant-
band i ärmslut och nederkant samt två 
ytterfickor med dragkedja.

Vadderad med 650-700fp lättviktsdun 
(90/10). 8848 Altitude använder ankdun 
som är en restprodukt från livsmedels- 
industrin och som aldrig plockas från 
levande djur. 

Materialet är Bluesign®-godkänt, en 
internationell kvalitetsmärkning för håll-
bara produkter och produktionsprocesser. 
 
 
 
  

100% polyester

Kvilt:  
100% nylon,  
120g vaddering

Huvudmaterial:  
63% nylon, 26% polyester,  
11% spandex

Kviltade paneler:  
100% nylon

Vaddering:  
Ankdun 650-700fp  
(90% dun, 10% fjädrar)

900:-
CA PRIS

CA PRIS

99 BLACK

99 BLACK

1.220:-
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Bekväm och sportig funktionsjacka i vind- och vattenavstötande  
softshell-material. 3-lagerskonstruktion med hög hållbarhet och  
god andningsförmåga som torkar snabbt. Avtagbar huva som är  
justerbar med elastisk dragsko. Justerbar kardborre kring handleden,  
samt dragsko i nederkant för en anpassningsbar passform.  
Tre ytterfickor med dragkedja.

Alla produkter från 8848 Altitude är 100% fria från flourkarboner.

100% polyester S-XXL
MATERIAL STORLEK

99 BLACK

28 NAVY

09 DEEP DIVE

86 INDIGO

97 CHARCOAL

Padore Jacket 
ART NO 8853

1.380:-
CA PRIS
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Sportig softshell-jacka för dam. 3-lagers konstruktion med vind- 
och vattenavstötande funktion, hög andningsförmåga och snabb- 
torkande egenskaper. Stretch och förböjda ärmar för en följsam 
passform. Avtagbar, justerbar huva samt dragsko i nederkant och 
kardborrejustering i ärmslutet. Två midjefickor med dragkedja.

Alla produkter från 8848 Altitude är 100% fria från flourkarboner.

100% polyester 36-44
MATERIAL STORLEK

86 INDIGO
97 CHARCOAL

Armina w Jacket (Dam) 
ART NO 8854

1.380:-
CA PRIS



8848 Altitude

CA PRIS

S-XXL

ART NO 8856 MATERIAL

Heavy Duty Hoodie
STORLEK

Funktionshoodie i tekniskt material med 
4-vägsstretch och mjukt, borstad insida. 
Fukttransporterande, snabbtorkande 
med hög andningsförmåga för att hålla 
dig torr och bekväm även vid aktivitet. 
Raglanskurna ärmar för bättre rörlighet, 
YKK-dragkedjor, breda handledsmuddar 

och hög krage. Två midjefickor med 
dragkedja.

Tech Sweat är en kollektion med funktio-
nella material som ger tekniska produkter 
en utmärkt prestanda vid aktivitet.

100% polyester

66 RED

99 BLACK

720:-

28 NAVY09 DEEP DIVE

97 CHARCOAL

12
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36-44

ART NO 8857 MATERIAL

Allan w Sweat (Dam)
STORLEK

Funktionshoodie för dam, i tekniskt  
material med 4-vägsstretch. Snabb- 
torkande och fukttransporterande med 
hög andningsförmåga för att hålla dig 
torr och bekväm även vid aktivitet. 
YKK-dragkedjor, breda handledsmuddar 
och dragsko i nederkant. Två fickor med 
dragkedja.

Tech Sweat är en kollektion med funktio-
nella material som ger tekniska produkter 
en utmärkt prestanda vid aktivitet.

94% polyester, 6% elastan

720:-
CA PRIS

99 BLACK 66 RED

97 CHARCOAL 28 NAVY
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620:-
CA PRIS

94 GREYMELANGE28 NAVY

S-XXL
ART NO 8848 MATERIAL

Dub 17 Sweat
STORLEK

Teknisk tröja med dragkedja, perfekt 
att använda som värmande lager under 
jackan. Stretchigt material och raglan-
sydda ärmar för maximal rörelsefrihet. 
Fukttransporterande polyester med 
borstad insida. Svetsad bröstficka med 
dragkedja.

Materialet är Bluesign-godkänt, en inter-
nationell kvalitetsmärkning för hållbara 
produkter och produktionsprocesser.

92% polyester,  
8% spandex



8848 Altitude

86 INDIGO 97 CHARCOAL

Sköna och högfunktionella byxor med vindtätt och vattenavstötande 
softshell på framsidan och stretchiga trikåpaneler på baksidan. 
Perfekta för aktivitet som kräver mycket rörelsefrihet. Softshell är 
ett följsamt och värmande material med hög andningsförmåga som 
kan användas året runt. Byxorna har en tight passform och smalt 
benslut med dragkedja och silikondetaljer på insidan. Justerbar 
midja med integrerat skärp. Två höftfickor med dragkedjor. 

Materialet är Bluesign-godkänt, en internationell kvalitetsmärkning 
för hållbara produkter och produktionsprocesser.

Lätta, stretchiga friluftsbyxor för vandring och uteliv. Tillverkade i  
funktionsmaterial med 4-vägsstretch för maximal rörlighet och 
komfort. Sportig och nätt passform. Snabbtorkande och fukttrans-
porterande med hög andningsförmåga för att hålla dig torr, sval och 
bekväm hela dagen. Elastisk bakre linning, samt gylf med knapp och 
dragkedja. Förböjda knän för en naturlig passform. Tåliga dragkedjor 
från YKK® samt förstärkningar på knän och säte. Två öppna höftfickor 
och en benficka med dragkedja.

Alla produkter från 8848 Altitude är 100% fluorkarbonfria.

51% polyester,  
30% nylon,  
17% polyuretan,  
2% spandex

Stretchpaneler:  
92% polyester,  
8% spandex

S-XXL 

MATERIAL

STORLEK

99 BLACK

1.300:-

900:-

CA PRIS

CA PRIS

Crost Softshell Pant 
ART NO 8850

16

Ketchum Pant 
ART NO 8864

90% polyamid 
10% elastan

Förstärkningspaneler::  
100% polyester

S-XXL

MATERIAL

STORLEK
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Slimmade fritidsbyxor för dam, till-
verkade i lätt funktionsmaterial med 
4-vägsstretch. Tåliga och följsamma, 
perfekta för outdoor-aktiviteter. Det 
snabbtorkande materialet med hög 
andningsförmåga håller kroppen torr 
när man är aktiv. Feminin, kroppsnära 
passform och förböjda knän ger hög 
komfort och minskar risken för skav. 

Förstärkt säte. Dragkedjor baktill vid 
anklarna möjliggör justering av fotvidd för 
att sitta bra över kängorna. Två höftfickor 
med dragkedja. Bälteshällor samt gylf  
med knapp och dragkedja. Tåliga drag-
kedjor från YKK®. Alla produkter från 
8848  Altitude är 100% fluorkarbonfria.

Trinity w Pant (Dam) 
ART NO 8868

Huvudmaterial: 90% 
polyamid, 10% elastan 

Kontrastpaneler: 100% 
polyester

36-44
MATERIAL STORLEK

97 CHARCOAL900:-
CA PRIS
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Sandryds AB  
Box 10406, SE-434 24 Kungsbacka

Visiting address:  
Energigatan 19, 434 37 Kungsbacka

Phone: +46 (0) 300-56 82 00

8848altitude.com 
 

www.sandryds.com 
 


