


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.

2

Passion for the Mountains 
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8848 Altitude
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Sculpt Jacket är en multiliner med Ultra Sonic-teknologi och lättviktsdun 
av premiumkvalitet. Kan med fördel användas både som jacka och som 
värmande 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. 
Vadderad med 650fp premiumdun (90/10). 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!

100% nylon

Vaddering: 
90/10 ankdun, 650 fp

S-3XL

MATERIAL

STORLEK

99 BLACK

28 NAVY

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! En innovativ multiliner för hela året, med modern 
design och nyskapande Ultra Sonic-teknologi - som du kan använda ensam 
eller som värmande lager under dina andra jackor. Ett säkert kort som du 
kommer undra hur du klarade dig utan.

100% nylon

Vaddering: 
90/10 ankdun, 650 fp

36-44

MATERIAL:

STORLEK

99 BLACK

28 NAVY

68 WINE

Alina w Jacket (Dam) 
ART NO 8859

990:-
CA PRIS
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8848 Altitude

1.150:-
CA PRIS

S-XXXL

ART NO 8835

MATERIAL

Linus Down Liner

STORLEK

Dunjacka med låg vikt, kompakt konstruktion och stilren design.  
Kan användas som ytterjacka eller värmande lager. Två ytterfickor  
med dragkedjor. Smalt, elastiskt kantband i huvan, ärmsluten och  
nederkanten. Rak passform med dragsko i nederkant och extra hög 
krage. Vadderad med 650fp lättviktsdun. 8848 Altitude använder  
ankdun som är en restprodukt från livsmedelsindustrin och som  
aldrig plockas från levande djur.

100% Nylon

Vaddering:  
Ankdun, 650 fp

90% dun, 10% fjädrar

85 BT BLUE
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Hybrid-multiliner med stretchigt material och klassisk kvilt med varm 
vaddering på framstidan. Ett sportigt alternativ som passar utmärkt både 
som funktionströja och som värmande mellanlager under skidjackan. 
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 funktionella material som ger tekni-
ska sportstyle-produkter en utmärkt prestanda vid aktivitet. Det här 
plagget innehåller Bluesign®-godkänt material; en internationell 
kvalitetsmärkning för hållbara produkter och produktionsprocesser.

Huvudmaterial: 94% polyester, 6% elastan

Kviltade paneler: 100% polyamid

Vaddering: 100% polyester

S-XXL

MATERIAL

STORLEK

99 BLACK

28 NAVY

Walts Jacket 
ART NO 8860

900:-
CA PRIS

8848 Altitude
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8848 Altitude

Hybrid-multiliner med lättviktsdun och 
Ultra Sonic-teknologi. Kan med fördel 
användas både som värmande lager, funk-
tionell tröja eller lätt jacka. Två ytterfickor 
med dragkedjor. Låg profil för att passa 
under alla typer av jackor. Tunt, stretchigt 
material i rygg och ärmar med dunvad-
derad Ultra Sonic-kvilt på framsidan. 

Ultra Sonic är en modern kvilt-teknik 
där mönstret skapas utan nålar, för att 
minimera antalet exponerade sömmar där 
dunet riskerar att läcka. Vadderad med 
650fp premiumdun (90/10). 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!

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

Kviltade paneler:  
100% polyamid

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

S-XXL
MATERIAL STORLEK

99 BLACK 09 DEEP DIVE

Daytona Jacket  
ART NO 8861

1.220:-
CA PRIS

97 MAGNET99 BLACK25 BLUE

S-XXL
ART NO 8852 MATERIAL

Serre Jacket

1.220:-

STORLEK

Multiliner med lättviktsdun och Ultra 
Sonic-konstruktion. Kan med fördel 
användas både som värmande lager, 
funktionell tröja eller lätt jacka. 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. 

Ultra Sonic är en modern kviltteknik där 
mönstret skapas utan nålar, för att undvi-
ka dunläckage. 8848 Altitude använder 
100% ankdun som är en restprodukt 
från livsmedelsindustrin och som aldrig 
plockas från levande djur. 

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
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8848 Altitude

36-44

36-44

ART NO 8843 (BLACK, NAVY) / 8862 (BLACK 2018)

ART NO 8855 (CHARCOAL, RASPBERRY) / 8863 (BLACK)

MATERIAL

MATERIAL

Lauren w Jacket (Dam)

Neblina w Jacket (Dam)

STORLEK

STORLEK

Lätt multiliner 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 multiliner för dam, med 
dunvadderad framsida och stretchigt 
material. Kan användas både som lätt-
viktsjacka och som funktionell tröja. Den 
innovativa kviltteknologin Ultra Sonic 
laminerar i kanalerna istället för syr och 
undviker på så sätt exponerade sömmar 
som dunet kan läcka genom. Materialet 
med 4-vägsstretch har en hög andnings-
förmåga för att släppa ut vattenånga från 
din kropp när du svettas. Figurnära för en 
smickrande siluett och bekväm passform 
även under tighta jackor. Smalt, elastiskt 

kantband 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 28 NAVY 99 BLACK (2018)

97 CHARCOAL 99 BLACK70 RASPBERRY

1.220:-



CA PRIS
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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 funk-
tionella material som ger tekniska sport-
style-produkter en utmärkt prestanda vid 
aktivitet.

100% polyester

09 DEEP DIVE

28 NAVY

97 CHARCOAL

66 RED99 BLACK

48 RED CLAY

8848 Altitude

720:-
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8848 Altitude

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 funk-
tionella material som ger tekniska sport-
style-produkter en utmärkt prestanda vid 
aktivitet.

94% polyester, 6% elastan

720:-
CA PRIS

48 RED CLAY

99 BLACK 66 RED

61 PINK
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620:-

900:-

CA PRIS

CA PRIS

99 BLACK

09 DEEP DIVE

99 BLACK

94 GREYMELANGE

S-XXL

S-XXL

ART NO 8848

ART NO 8839

MATERIAL

MATERIAL

Dub 17 Sweat

Eazy Primaloft Vest

STORLEK

STORLEK

Teknisk underställströja med dragkedja, 
perfekt att använda som värmande lager 
under tjockare skidjackor. Stretchigt 
material och raglansydda ärmar för  
maximal rörelsefrihet. Fukttransport-
erande polyester med borstad insida. 
Svetsad bröstficka med dragkedja.

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

En multiliner-väst med riktigt låg vikt. 
Varm men tunn, för att du ska kunna an-
vända västen även under tighta jackor och 
enkelt kunna packa ner den när den inte 
behövs. Perfekt både på tur och under 
vardagsjackan! Medelhög krage för att 
ge extra värme och vindskydd på halsen. 
Smalt, elastiskt kantband för en figurnära 
passform som inte känns för snäv eller 
stramar. Dragsko i nederkant med smidigt 

lås för att kunna dra åt passformen. Två 
midjefickor med dragkedja gör att du kan 
få med dig t.ex. värdesakerna ut på turen.

Primaloft® Silver Eco är ett tekniskt 
alternativ till dun som värmer utan att 
bli klumpigt, andas, inte luktar och som 
fungerar även när det är blött. Dessutom 
är det tillverkat av 70% återvunnet 
material.

92% polyester,  
8% spandex

100% nylon 

Primaloft® Silver Eco 
(60g)
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Stream Rain Set

Tåligt regnset utvecklat för våra tuffa skandinaviska förhållanden. 
Materialet är durAtec Extreme, med tejpade sömmar, som gör 
setet helt vind- och vattentätt. Mycket bra andningsegenskaper. 
Ett lätt nätfoder i övre delen av jackan samt fleece inuti kragen. 
Justerbara ärmavslut samt huva som går att rulla in i kragen.  
Regnbyxan har elastisk midja och justerbar benvidd nedtill.

STORLEK

M-XXL

MATERIAL
durAtec EXTREME, 100% nylon.  
Denna produkt har en ytskiktsbehandling som  
är fri från Perflourerande ämnen (PFC fri).

99 BLACK

ART NO 8812

1.280:-
CA PRIS
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8848 Altitude

Losan w Jacket (Dam)

Lång damskaljacka i durAtec Extreme 3-lagersmaterial som är helt vind- och vatten-
tätt. I ett 3-lagersmaterial är yttertyg, membran och innertyg sammansatta till ett 
enda material som gör det lättare och mer slitstarkt. Materialet har även goda and-
ningsegenskaper så jackan passar utmärkt till fysisk aktivitet. Alla sömmar är tejpade 
så inget vatten kan tränga in på utsatta ställen. Huvan är fast och kan enkelt justeras 
för personlig passform. Även ärmavsluten kan justeras med dragkedjor och justering 
av vidden nedtill sker med dragskor. Två fickor. Praktiskt tvåvägslås framtill som går 
att öppna från båda håll. Låsen är vattentäta. 

99 BLACK

99 BLACK

ART NO 8841

Grip Coat

Lång, rymlig regnjacka som i grunden är utvecklad som ett skyddsplagg för 
tävlande skidåkare och tränare som står ute i ur och skur, men som förstås 
är ett perfekt skalplagg i vilken regnig miljö som helst. Helt vind- och 
vattentät tack vare durAtec Extreme-materialet i 3-lagerskonstruktion och 
heltejpade sömmar. Fast, justerbar stormhuva samt justerbara ärmavslut 
med dragkedjor. Vattentätt tvåvägslås framtill. Två praktiska fickor. 
 Svetsade förstärkningar på utsatta ställen.

ART NO 8838

STORLEK

S-XXL

MATERIAL
durAtec EXTREME, 100% nylon.  
Denna produkt har en ytskiktsbehandling som  
är fri från Perflourerande ämnen (PFC fri).

STORLEK

34-44

MATERIAL
durAtec EXTREME, 100% nylon.  
Denna produkt har en ytskiktsbehandling som  
är fri från Perflourerande ämnen (PFC fri).

1.750:-

1.750:-

CA PRIS

CA PRIS
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8848 Altitude

Högkvalitativ funktionsjacka i vind- och vattenavstötande softshell- 
material. 3-lagerskonstruktion med hög hållbarhet och god andnings-
förmåga 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.

Sportig softshell-jacka för dam. 3-lagers konstruktion med vind- 
och vattentätt material, utan tejpade sömmar för en vatten- 
avstötande helhet. Hög andningsförmåga och snabbtorkande 
egenskaper. Stretch och förböjda ärmar för en följsam passform. 
Avtagbar, justerbar huva samt dragsko i nederkant och kardborre-
justering i ärmslutet. Två midjefickor med dragkedja.

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

100% polyester

100% polyester

S-XXL

36-44

MATERIAL

MATERIAL

STORLEK

STORLEK

99 BLACK86 INDIGO

86 INDIGO

97 CHARCOAL

97 CHARCOAL

Padore Jacket 
ART NO 8853

Armina w Jacket (Dam) 
ART NO 8854

1.380:-

1.380:-

CA PRIS

CA PRIS



8848 Altitude

99 BLACK

Skidbyxor med vindtätt och vattenavstötande softshell på framsidan 
och stretchiga trikåpaneler på baksidan. Perfekta för aktivitet som 
kräver mycket rörelsefrihet. Softshell är ett följsamt material med 
hög andningsförmåga som med fördel 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.

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

Stretchpaneler:  
92% polyester,  
8% spandex

S-XXL 
36-44 (DAM)

MATERIAL

STORLEK

99 BLACK

1.300:-
CA PRIS

Crost Softshell Pant 
ART NO 8850

Shovel w Pant (Dam) 
ART NO 8851

16
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86 INDIGO 97 CHARCOAL

Stretchiga friluftsbyxor för vandring och outdoor. 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 turen. 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!

Slimmade friluftsbyxor för dam, tillverkade i ultralätt funktions- 
material med 4-vägsstretch. Tåliga och följsamma - perfekt för 
vandring och andra typer av outdoor-aktiviteter. Snabbtorkande, 
fukttransporterande material med hög andningsförmåga. Feminin 
passform.

Förstärkningar på knän och säte. Förformande knän för en mer 
naturlig passform. Elastisk bakre linning för en säkrare, bekvämare 
passform samt gylf med knapp och dragkedja. Tåliga dragkedjor 
från YKK®. Utvidgande dragkedjor vid anklarna. Två höftfickor med 
dragkedja.

Alla produkter från 8848 Altitude är 100% fluorkarbonfria!

900:-

900:-

CA PRIS

CA PRIS

8848 Altitude

Ketchum Pant 
ART NO 8864

Hera w Pant (Dam) 
ART NO 8865

90% polyamid 
10% elastan

Förstärkningspaneler:  
100% polyester

90% polyamid 
10% elastan

Förstärkningspaneler::  
100% polyester

36-44

S-XXL

MATERIAL

MATERIAL

STORLEK

STORLEK

99 BLACK
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Hekla Trail Pant 
ART NO 8846

Tekla w Pant (Dam) 
ART NO 8847

Lätt, teknisk fritidsbyxa i komfortabelt stretchmaterial  
med s k ”wicking” finish som torkar snabbt. Fyra ytterfickor  
på herrmodellen, tre på dammodellen. Förstärkning nedtill samt 
dragkedja för att kunna anpassa fotvidden. Förböjda knän. 

99 BLACK57 OLIVE

62 CACTUS99 BLACK

8848 Altitude

88% nylon,  
12% spandex

S-XXL

36-44 (DAM)

MATERIAL

STORLEK

STORLEK

800:-

800:-

CA PRIS

CA PRIS
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Morzine Pant 
ART NO 8844

Harper w Pant (Dam) 
ART NO 8845

Teknisk byxa för utomhusaktivitet som t ex lättare vandring. Lätt-
viktsmaterial med stretch, som både är vind- och vattenavstötande 
och har goda andningsegenskaper. Materialet har också bra förmåga 
att stå emot nötning, därtill är det mycket snabbtorkande. Extra 
förstärkningar vid anklarna och i baken. Förböjda knän ger bra 
anpassning för vandring även i branta partier. Dragkedjor nedtill för 
att kunna justera fotvidden. Bälteshällor, 8848 Altitude bälte ingår.
Herrmodellen Morzine har fyra fickor, dammodellen Harper har två. 

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

97 CHARCOAL

34 MUD

34 MUD

99 BLACK

8848 Altitude

88% nylon,  
12% spandex

S-XXL

36-44 (DAM)

MATERIAL

STORLEK

STORLEK

1.140:-

1.140:-

CA PRIS

CA PRIS



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 
 


