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TeaM WOlF CaMPeR
Team Wolf Camper byder dig hermed velkommen til et kig i katalog 2020. 

Vi lægger os hele tiden i selen for at udvikle og præsentere dig for friluftsprodukter i højeste kvalitet.  
Hos os er der ikke langt fra tanke til handling. Hvis vi fornemmer et behov hos vores kunder, bliver vores udviklingsproces 
sat i gang.  Du kan mærke at der faktisk står rigtige mennesker bag hver eneste detalje. Denne filosofi skal gennemsyre 

hver eneste funktion i Team Wolf Camper, dette gælder uanset om det er direktøren, salgsmedarbejderen eller
personalet i vores sommerbutikker. Tag fat i os hvis du har en god idé – vi lytter gerne!

I 2019 fik vi flere af vores ”gamle” drømme opfyldt. Vi har hele tiden haft for øje at vores produkter skal 
gøre det så komfortabelt som muligt at færdes i naturen. Og samtidig har vi haft en stor lyst til at formidle vores 
begejstring for at være ”derude” til vores kunder – og vi er flere gange blevet opfordret til at arrangere ture mv. 

Den drøm fik vi mulighed for at føre ud i livet, da vores store bålhytte stod færdig, og var klar til at huse vores deltagere 
i vores nye arrangementer. Vi har bl.a. haft vandreture herhjemme og i Norge, bushcraftkursus, koncert, spejderdag 

og mange andre ting. Det er disse aktiviteter som er ”billedkulissen” til dette års katalog. 

Vi håber at hilse på dig i 2020! – God fornøjelse med dette års katalog.
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Rigtigt klædt på
”Når man færdes i naturen og i vildmarken, er det 
vigtigt man er klædt rigtigt på. Wolf Campers jakker er 
de bedste friluftsjakker jeg har ejet – nogensinde!”

Lars Nyhus
”Ekspert i vildmarksliv”
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nasTas 
heRRejakke 
Størrelse: Small – 4xl

vAnDtætte 
jakkeR
Uovertruffen komfort - absolut superliga

Vind og vandtæt skaljakke med uovertruffen komfort. 
Det lækre strækbare materiale som jakken er fremstillet 
i gør jakken super blød og føles utrolig komfortabelt. 
Dette giver en fantastisk bevægelsesfrihed ved aktiv 
brug. Jakken er med vandtæt og supertransporterende 
membran (10.000mm/10.000g/m2). Alle syninger i 
jakken er tapede, og dermed forseglede mod vand.
Jakken er med justerbar hætte, som kan lynes af, og 
kraven har blød og behagelig inderside.  
En skaljakke i den absolutte superliga.

•  Materiale: 100 % Rip-stop 
 nylon med TPU membran.  
•  Vandsøjletryk: 10000 mm.
•  Åndbarhedsevne: 10.000 g/ m2*24h
•  Farver:  Blå/lyseblå
  Grøn/lysegrøn
  pris: 1199,-

nUna 
daMejakke
Størrelse: Small – 2xl

 Lagerføres fra august 2020

 Lagerføres fra august 2020
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COMO / siljan
Funktionel 3-sæsoners skaljakke uden 
foer. De sorte paneler på jakken er
lavet i 4-vejs strækmateriale, som giver 
en uovertruffen komfort. 

Den perfekte vand- og vindafvisende 
fritidsjakke til forår, sommer og efterår. 

• Materialer: 100 % nylon 
 (membranmaterialet), 92% nylon
 + 8 % polyurethan (strækmaterialet)
• Vandsøjletryk: Materialet har et 
 vandsøjletryk på 10.000 mm 
 - men da det ikke er muligt at 
 tætne syningerne mellem de to 
 stoftyper, kan jakkerne ikke kaldes 
 vandtætte.
• Åndbarhed: 7.000 g/ m2*24h
Pris: 1199,-

naRVik / kiRUna
Let ¾ lange outdoorjakke i klassisk 
design. Jakken er fremstillet i en 
blanding af bomuld og polyester som 
gør den relativt let, men samtidig slid-
stærk. Det lækre materiale er tætvævet 
og har en coating, som hjælper med 
at bryde vinden, samtidig med at de 
første regndråber bliver afvist, uden 
at jakken dog kan kaldes vandtæt. 
Det er fritidsjakken som er velegnet til 
forår-, sommer- og efterårs-sæsonen.

• Materialer: 65% polyester 35% 
    bomuld – DWR coated 
Pris: 599,-

COMO heRRejakke
Størrelse: Small – 3xl

naRVik heRRejakke
Størrelse: Small – 3xl

siljan daMejakke
Størrelse: Small – 2xl

kiRUna daMejakke
Størrelse: Small – 2xl
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PaisleY / skYe
Overgangsjakke i ”dun-look”, foret med 
bløde 3M® ”poly-dun” fibre, som giver 
en god isoleringsevne. 
Fordelen ved poly-dun er at isolerings-
evnen bevares selvom fibrene bliver 
fugtige – i modsætning til dun, som vil 
klaske sammen. 
Jakken kan pakkes sammen i den 
medfølgende pakkepose. 

• Materialer: 400T Taffeta 100% Nylon, 
• Foer: 100% 3M Thinsulate polyester
 – 600 filling power 
Pris: 899,-

PaisleY heRRejakke
Størrelse: Small – 3xl

skYe daMejakke
Størrelse: Small – 2xl

OnTaRiO / UTah
Super funktionel softshell, lavet af 
en let softshell kvalitet med 4-vejs 
stræk, og med vandtæt, åndbar 
membran.
Membranen gør materialet fuld-
stændig vandtæt, men da det ikke 
er muligt at tætne syningerne i 
jakken er jakken ikke helt vandtæt 
– men ekstremt vandafvisende. 
Her får du en softshell jakke som 
har en enkel og stilren fremtoning 
– men som er fantastisk lækker og 
super funktionel.

• Materialer: 88% polyester 12% PU 
 Softshell, vandsøjletryk op til 
 10.000mm.
• Åndbarhed 10.000 g/ m2*24h 
Pris: 899,-

OnTaRiO
heRRejakke
Størrelse: Small – 3xl

UTah 
daMejakke
Størrelse: Small – 2xl
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YUkOn heRRejakke
Størrelse: Small-3xl

Yukon er en flot funktionel herrejakke i klassisk 
og tidløst design, som kan begå sig i byen såvel 
som i skoven. Jakken er lavet af et tætvævet 
slidstærkt rip-stop materiale.  Looket er lidt 
oilskins agtigt, og når man står med jakken i 
hånden føles den som en canvasjakke, selvom 
den er en teknisk vandafvisende jakke. Foret er 
blødt og komfortabelt poplin. Jakken er ¾ lang, 
og har gode rummelige lommer samt aftagelig 
hætte. Yukon er en super anvendelig jakke som 
kan bruges hele året rundt.

• Materiale: Skal: 100 % vandafvisende pigment 
 dyed nylon. 
• Foer: 65% polyester 35% bomuld poplin
• Farve: Sort
Pris: 1299,-

siOUx daMejakke
Størrelse: Small-2xl

Vandtæt skaljakke som giver optimal 
beskyttelse uanset vejrliget. Alle sømme 
er svejsede på bagsiden så regnvand ikke 
kan trænge igennem. På indvendig side 
er der monteret netfoer.  Jakken er med 
justerbar hætte, som kan lynes af. Sioux 
har et væld af detaljer. Herunder både 
ud- og indvendige lommer, hvoraf nogle 
har vandtætte lynlåse.

• Materiale: 100% polyester 
• Coating: Airtex® 
• Vandsøjletryk: 6000 mm 
• Farve: Pacific grøn 
Pris: 1099,-
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alabaMa heRReVesT
Størrelse: Small-3xl

Alabama er en yderst behagelig letvægtsvest, som er 
fremstillet i blød og komfortabel Supplex®. 
Supplex ® er teknisk garn spundet af mange fine 
filamentfibre, som er lange og ekstremt tynde fibre. 
Dette giver et materiale, som føles blødt og komfortabelt 
som bomuld. Men i modsætning til bomuld er Supplex® 
utroligt svedtransporterende og hurtigtørrende. 

Når du går med vest, beskytter du overkroppen mod vind 
og træk – men du får en væsentlig større bevægelsesfrihed
end når du har jakke på.  Alabama har flere rummelige 
lommer, ligesom der er ventilationsslidser på ryggen.

• Materiale: 100 % Supplex® 
• Farve: Sort 
Pris: 699,-

sanTiagO / PaMPas
Lækker vest i ”Poly-dun. 
De bløde 3M® poly-dun fibre, som vesten 
er foret med, giver en super isoleringsevne 
– selv hvis vesten bliver fugtig. Vesten kan 
pakkes sammen i den medfølgende 
pakkepose.

Vesten er med gennemgående lynlås og
har 2 stiklommer. En super ”body-warmer” 
– perfekt over striktrøjen.

• Materialer: 400T Taffeta 100% Nylon
• Foer: 100% 3M Thinsulate polyester 
 – 600 filling power 
• Farve: Sort 
Pris: 799,-

sanTiagO daMeVesT
Størrelse: Small-2xl

PaMPas heRReVesT
Størrelse: Small-3xl



10

eVeResT / kili 
Flot ¾ lang vinterjakke, som er både vind, sne og 
vandtæt. Yderstoffet som er meget blødt, har en 
vandtæt og åndbar coating med tapede syninger på
indvendig side. Det betyder at den holder sne og regn 
ude. Indvendig er der et blødt og vamset pile-foer på 
selve kroppen, og ærmerne er foret med isolerende 
fibre, så det alt i alt giver en meget vamset og varm 
vinterjakke. Jakken har masser af detaljer og 
justeringsmuligheder. 

•  Materialer:  Shell 80% Nylon 20% polyester 
•  Lining: 100 % polyester 
•  Padding: 100% polyester 
•  Vandsøjletryk: 5000 mm.  
•  Åndbarhed: 5.000 g/ m2*24h 
Pris:  1699,-

eVeResT heRRejakke
Størrelse: Small-3xl

kili daMejakke
Størrelse: Small-2xl
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TObeY heRRejakke 
Størrelse: Small – 4xl

tOBeY 3-i-en-jakke
kan bruges hele året rundt. Tobey består af 2 jakker som er ”sat sammen” til én.

Den yderste skaljakke er fremstillet i et lækkert strækbart materiale som giver en fantastisk komfort og bevægelsesfrihed. Yderjakken har 
vandtæt og supertransporterende membran, og alle syninger i jakken er tapede, og dermed forseglede mod vand. På indvendig side af 
skaljakken er der monteret netfoer. Hermed har du en super anvendelig skaljakke om foråret og efteråret. Den aftagelige inderjakke er 
foret med bløde og vamsede ”polydun”. Inderjakken kan bruges som en let overgangsjakke. Når jakkerne er ”sat sammen” får du en 
varm, vind- og vandtæt vinterjakke.  

•  Materiale skaljakke: 100 % Rip-stop nylon med TPU membran. Vandsøjletryk: 10000 mm.
•  Materiale inderjakke: 100% nylon med fyld  af poly-dun.
•  Åndbarhedsevne: 10.000 g/ m2*24h
•  Farve: Sort/grå
pris: 1699,-

 Lagerføres fra august 2020
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Wolf Camper har mere end 25 års erfaring med at gøre det muligt for alle at komme ud i naturen. Så i 2019 gik starten for vores store fælles gå-tur, 
Wolf Camper Walkabout. Med vores Walkabout satte vi rammen for, at aktive folk med lyst til motion og socialt fællesskab kunne nyde naturen sammen. 
Inspireret af de australske aboriginals, sendte vi 400 deltagere ud på enten 12 eller 24 km. Turen foregik i eget tempo – med mulighed for at lade tankerne 
vandre mens man gik – eller dele dem med dem som gik ved siden af..

At gå er at sætte farten ned, trække vejret, mærke jorden under fødderne og lade sig betage af sine omgivelser. Wolf Camper Walkabout – bliv ved med 
at gå, så går det nok!

kOm OG vær meD på 
WOlF CaMPeR WalkabOUT
 i AUGUSt 2020
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PaWnee Og COMManChe 
En super buks til den kolde tid! Her kombineres 
funktionalitet med komfort på bedste vis. Buksen er 
bygetæt, hvilket vil sig at den kan modstå en regnbyge, 
uden at buksen dog kan kaldes vandtæt. Det suveræne 
materiale, som den er lavet af, føles dejligt lunt takket 
være den let lodne inderside, som er meget behagelig 
mod huden. Samtidig er materialet meget strækbart, 
hvilket resulterer i en super komfortabel buks med stor 
bevægelsesfrihed.

•  Materialer: 90% nylon, 10% spandex. 
pris: 899,-

FUnkTiOnelle OUTdOORbUkseR - naVajO Og aCOMa 
Wolf Campers suveræne outdoorbuks, specielt udviklet til nordiske forhold. Det er en 
helårsbuks med høj slidstyrke, behagelig komfort og god pasform. Buksen er fremstil-
let i et yderst slidstærkt materiale, som er udviklet til at modstå vind og fugt takket 
være den specielle tætte vævning og vandafvisende coating.  Dette giver ekstrem 
modstand overfor både den første byge samt smuds 
– et sikkert valg til udendørs aktiviteter. 

•  Materialer: 65% polyester 35% bomuld – DWR coated 
Pris: 799,-

aCOMa 
daMebUks
Størrelse: Small-2xl
Farve: Sort eller Oliven

naVajO 
heRRebUks
Størrelse: Small-2xl
Farve: Sort eller Oliven

COMManChe 
daMebUks
Størrelse: Small-2xl
Farve: Mørk oliven

PaWnee 
heRRebUks
Størrelse: Small-3xl
Farve: Mørk oliven
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adVenTURe 
heRRebUks
Størrelse: Small-3xl
Farve: Sand eller Grå

anasazi daMebUks
Størrelse: Small-3xl
Farve: Sort eller Grå PUeblO heRRebUks

Størrelse: Small-3xl
Farve: Sort eller Grå

TRekkeR 
daMebUks
Størrelse: Small-3xl
Farve: Grå

PUeblO Og anasazi - En let sommerbuks, fremstillet i lækkert 
strækbart materiale. Dette materiale gør at du får en super let 
buks med en fremragende pasform. Buksen har en enkel 
fremtoning i et diskret design. En fremragende fritidsbuks!

•  Materialer: 96% Nylon 4%Spandex
Pris: 799,-

ziP-OFF sOMMeRbUkseR - adVenTURe Og TRekkeR 
- En meget fleksibel fritidsbuks der er velegnet til næsten al slags vejr, lige fra tropisk sommer til en 
nordisk efterårsstorm. Bukserne er fremstillet i Supplex®. Er der meget varmt laver man buksen om til 
shorts ved at lyne benene af. Bukserne har fin pasform, og anvendelige lårlommer. Masser af anvendelige 
lommer. Et par flotte slidstærke bukser man virkelig føler sig ”fri” i. Brug dem overalt! 

• Materialer: 100 % Supplex® 
Pris: 799,-
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Superanvendeligt til outdoor formål. Sup-
plex® er teknisk garn 
spundet af mange fine filamentfibre, som er 
lange og ekstremt tynde fibre. Dette giver et 
materiale, som føles blødt og kom-
fortabelt som bomuld. Men i modsætning til 
bomuld er Supplex® utroligt svedtranspor-
terende og hurtigtørrende. Med Supplex® 
får du beklædning som ikke falmer, krymper 
eller mister facon, og næsten ikke krøller. 
Beklædning fremstillet i Supplex® er utroligt 
behageligt i varmen. Supplex® har samtidig 
en ultra høj slidstyrke, så du får beklædning 
som holder sit flotte udseende længere. Et 
materiale du simpelthen ikke vil undvære på 
rejsen! 

Supplex®

jaVa heRReshORTs
Størrelse: Small-3xl
Farve: Sort

CanYOn daMeshORTs
Størrelse: Small-3xl
Farve: Sort

RangOOn heRReshORTs
Størrelse: Small-2xl
Farve: Oliven

aUCkland daMeshORTs
Størrelse: Small-2xl
Farve: Oliven

dakOTa 
heRReshORTs
Størrelse: Small-3xl
Farve: Grå

idahO 
daMeshORTs
Størrelse: Small-2xl
Farve: Grå

RangOOn Og aUCkland
Slidstærk bermudashorts med behagelig 
pasform. Den perfekte shorts til dig som gerne 
vil have en lidt kraftigere shorts.

•  Materiale: 65% polyester 35% bomuld 
Pris: 499,-

dakOTa Og idahO
Fremragende sommerbuks i ¾ 
længde. Buksen er fremstillet 
i Supplex, og har har elastik i 
livet for bedre pasform. 

•  Materiale: 100% Supplex® 
Pris: 599,-

jaVa Og CanYOn
Let og lækker shorts fremstillet i Supplex®. 
Shortsen er med elastik i livet for god pasform. 

•  Materiale: 100 % Supplex®  
Pris: 499,-
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Supplex®

Kjeragbolten
Hos Wolf Camper nærer vi en stor kærlighed til det 
at færdes i naturen. Det har vi altid haft lyst til at 
videregive til vores kunder. Derfor var det ikke mindre 
end fantastisk, da ca. 100 personer tog med os og 
Fjordline til Norge for at vandre op til Preikestolen og 
Kjeragbolten. Det var en helt unik oplevelse at være 
fælles om en sådan tur, uanset hvilket erfaringsniveau 
man hver især besidder.

Der bliver arrangeret ture til Norge igen 
14-17. Maj og 10-13. september 2020.

beaCh heRReshORTs
Størrelse: Small-2xl
Farve: Sort

MiaMi 
heRReshORTs
Størrelse: Small-2xl
Farve: Grå

Tenina 
daMeshORTs
Størrelse: Small-2xl
Farve: Grå

Klassisk badeshorts i hurtigtørrende mikrofiber 
materiale. Badeshortsene har elastik og snøre i 
taljen, samt praktisk lynlåslomme på bagsiden. 
Et par super shorts til solferien. Beach fås i 
sort.

•  Materiale: 100% microfiber polyester 
Pris: 299,-

En lækker, let og hurtigtørrende bermudashorts med passende 
benlængde. Det som får denne shorts til at skille sig ud fra mæng-
den, er det avancerede tekniske materiale, som udover at være 
hurtigtørrende, også er med stræk. Det strækbare materiale gør at 
du her får et par shorts som er utroligt komfortable at have på. Her 
får du et par fantastiske shorts som bare skal prøves – du vil ikke 
fortryde det!

•  Materiale: 96% Nylon 4%Spandex 
Pris: 499,-
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Afslappende og komfortabel kortærmet sommerskjorte 
med god pasform, fremstillet i blød og behagelig 
Supplex®. Coyote er en funktionel fritidsskjorte med et 
væld af detaljer. 3 Brystlommer, heraf den ene med lynlås, 
sikrer dine løsdele - og med udluftning i hele ryggens 
bredde er du sikret en behagelig kropstemperatur. Coyote 
tørrer ekstremt hurtigt. Denne skjorte er dit åbenlyse valg 
til de varme ture.

•  Materiale: 100 % Supplex®  
Pris: 599,-

COYOTe heRReskjORTe
Størrelse: Small-3xl
Farve: Sand eller Oliven

exPlOReR 
heRReskjORTe
Størrelse: Small-2xl
Farve: Oliven

lagOOn 
daMeskjORTe
Størrelse: Small-2xl
Farve: Sand eller Oliven

lagOOn Og exPOReR Fritidsskjorten der er designet til varmen. 
Skjorten er fremstillet i blød svedtransporterende og hurtigtørrende Supplex®. 
Du er sikret masser af luft omkring kroppen, dels ved hjælp af selve materialet 
– og dels via store udluftningsområder både på ryggen. Skjorten er 
vandafvisende, men skulle den blive gennemblødt tørrer den lynhurtigt. 

• Materialer: 100 % Supplex®   
Pris: 699,-
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FOResT heRReskjORTe
Størrelse: Small-3xl
Farve: Sunset

FOResT heRReskjORTe
Størrelse: Small-3xl
Farve: Clover

niCOla 
daMeskjORTe
Størrelse: Small-2xl
Farve: Rød

FOResT Og niCOla
En afslappet og flot skjorte i en lækker blød børstet bomuldskvalitet. 
En rigtig outdoor skjorte der holder dig varm

•  Materiale: 100% bomuld   
Pris: 399,-

jaMaiCa 
daMeskjORTe
Størrelse: Small-2xl
Farve: Oliven eller Blå

OhiO 
heRReskjORTe
Størrelse: Small-3xl
Farve: Oliven, Blå eller Sort

jaMaiCa Og OhiO
Wolf Campers unikke sommerskjorter er fremstillet i et superlet 
materiale kaldet Fitlon, som udover at være ekstremt svedtrans-
porterende, også er yderst hurtigtørrende. Fitlon materialet er 
desuden strækbart, og det giver en helt utrolig komfort og 
bevægelsesfrihed.  Det superlette materiale har desuden perma-
nent UV-beskyttelse(UPF 50+), som er den højeste beskyttelse du 
kan opnå i beklædning. Her får du simpelthen sommerskjorten 
over dem alle. 

• Materialer: 100 % Fitlon® nylon – Polygiene® treated  
Pris: 599,-
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Messer, ind- og udland
Et af årets højdepunkter er når vi pakker det helt store cirkus, og
drager mod Herning for at deltage i Nordens største rejsemesse
”Ferie for alle”. Det er 3 hektiske dage med 60.000 besøgende,
og hvor vi møder rigtig mange af vores kunder. Vi deltager også
i Europas største outdoormesse i München, hvor vi både møder
nye forhandleremner, og samtidig mødes med flere af vores
producenter fra hele verden.
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keFlaVik 
heRReFleeCe
Farve: Sort melange
Størrelse: Small – 3xl 

keFlaVik Og selFOss
Klassisk, funktionel fleecetrøje i moderat 
tykkelse, og med gennemgående lynlås. Trøjen 
har en usædvanlig flot fremtoning, idet den 
er fremstillet i høj melangefleece kvalitet, som 
har flot meleret forside - samt dejlig blød, 
børstet inderside. Her får du en fleecetrøje 
som kan bruge både selvstændigt – men som 
absolut også er velegnet som mellemlag under 
skaljakken.

•  Materialer:  Melange fleece 
 100% polyester, antipilling 
•  Farve:  Sort melange 
•  Størrelser:  Small-3xl
Pris:  599,-

selFOss 
daMeFleeCe
Farve: Sort melange
Størrelse: Small – 2xl

nePal Og baikal
Her bliver den traditionelle fleecetrøje løftet til helt nye højder. Stoffet 
er lavet af blødt melange fleece i superkvalitet. Materialet er børstet på 
indersiden, som giver en vamset fornemmelse, og er med til at gøre den 
varm og blød. Trøjen er med fastmonteret hætte. 

•  Materialer:  Melange fleece 100% polyester, antipilling
Pris:  799,-

nePal 
heRReFleeCe
Farve: Grå melange
Størrelse: Small – 3xl 

baikal daMeFleeCe
Farve: Grå melange
Størrelse: Small – 2xl
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QUebeC
Let herrestriktrøje fremstillet i 100% lambswool. Lambswool fibre er særdeles bløde, korte og elastiske 
– og føles meget komfortabelt mod huden. Quebec har en meget elegant halslukning, som holdes
sammen med en træknap. Sammenholdt med forstærkningerne af Amaretta® kunstlæder på albuerne, 
giver det en striktrøje med utrolig eksklusiv fremtoning. 

•  Materiale: 100% lambswool
Pris: 699,-

ReYkjaVik heRResTRik
Farve: Grå melange
Størrelse: Small – 3xl

Fantastisk herrestrik i lambswool. Lambswool er 
meget blødt og komfortabelt mod huden. Faktisk 
kan de fleste ”uldforskrækkede” sagtens bruge trøjer 
strikket i lambswool, da det er minimalt hvor meget 
de ”kradser”! Reykjavik har en super flot fremtoning. 
Den er med praktisk stolpelynlås i halsen.

•  Materiale: 100% lambswool
Pris: 999,-

QUebeC heRResTRik 
Farve: Sort
Størrelse: Small – 3xl 

QUebeC 
heRResTRik 
Farve: Oliven
Størrelse: Small – 3xl 
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striktrøjer 
i Lambswool
Wolf Campers flotte og feminine striktrøjer til damer 
er fremstillet i 100% lambswool. Lambswool er 
såkaldt førstegangsklip fra fårene. Denne uld er 
særdeles blød og elastisk, og du vil simpelthen elske 
den vamsede følelse når trøjerne smyger sig omkring 
kroppen. Trøjerne har en yderst eksklusiv fremtoning. 

•  Materiale: 100% lambswool
Pris: 999,-

TiTiCaCa – Med hæTTe
Farve: Offwhite med grå kontraster.
Størrelse: Small – 2xl

ManiTOba – Uden hæTTe
Farve: Terracotta med off-white kontraster.
Størrelse: Small – xl

gaRda – Uden hæTTe
Farve: Offwhite med grå kontraster
Størrelse: Small – 2xl
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Fra Nordkap 
til Midtjylland
Gennem 3500 kilometers vandring fra 
Nordkap til Midtjylland og et halvt års 
vildmarkscamping i Canada og Alaska, 
brugte jeg Wolf Campers uld-undertrøje 
på kroppen dag og nat. Udover min kone 
blev uld-undertrøjen min bedste rejse-
kammerat…

Helge Rude Kristensen
”Familie På Farten”
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FReedOM 
daMe T-shiRT
Farve: Lila eller Lysblå
Størrelse: Small – 2xl
Pris: 499,-

aRgOn 
heRRe T-shiRT
Farve: Grå eller Blå
Størrelse: Small – 3xl
Pris: 499,-

hUskY 
heRReUndeRbUks
Farve: Blå   
Størrelse: Small – 3xl   
Pris: 499,-

hUskY 
heRReUndeRTRøje 
Farve: Blå  
Størrelse: Small – 3xl 
Pris: 599,- alPine 

daMeUndeRTRøje 
Farve: Sort  
Størrelse: Small – 2xl 
Pris: 599,-

alPine 
daMeUndeRbUks
Farve: Sort   
Størrelse: Small – 2xl   
Pris: 499,-

Merinould
Merino uld bliver af mange betragtet som verdens fineste uld. Det føles utroligt blødt og komfortabelt uden at det kradser. Wolf Camper 
bruger 150 gr.Merino uld fra Australien som laver merino uld i absolut verdensklasse. Merino uld er det ypperste man kan vælge som det 
inderste lag beklædning. Det er suverænt til at holde på varmen, men samtidig virker det også kølende når der er varmt. Merino uld har en 
uovertruffen evne til at absorbere fugt, og da der samtidig sker en fordampning fra ulden holder det kroppen tør og komfortabel. Merino uld 
har en naturlig anti-bakteriel funktion der modvirker svedlugt selv ved lang tids brug. Det er et 100 % naturprodukt og det er velegnet til 
allergikere. Velegnet til alle former for outdoor aktiviteter. Forkæl dig selv med et lækkert uld produkt.
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Ultralet og tynd regnjakke – kun 135g! Jakken er fremstillet 
i strækbart, vandtæt materiale(10.000 mm) med svejsede 
syninger og med vandtæt lynlås. Dette giver en vandtæt 
jakke med god bevægelsesfrihed. 
Regnjakken har samtidig et ret højt åndbarhedstal, og har 
derved en bedre mulighed for at holde dig fri for kondens 
– også ved ex. vandring eller cykling. Amazonas kan pakkes 
ned i den medfølgende pakkepose og fylder dermed kun 
ø10x14cm. Et must i enhver oppakning, på cykel- eller
vandreturen.

aMazOnas Unisex Regnjakke
Farve: Sort
Størrelse: Small – 3xl

•  Materiale: 100% Polyester 
•  Vandsøjletryk: 10.000 mm. 
•  Åndbarhedstal 10.000 g/m2
Pris. 499,-

amazonas
Ultralet - 135 gr.
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RainFOResT 
Unisex bUkseR
Farve: Sort
Størrelser: X-small – 3xl
Pris: 599,-

superlet membranregnsæt. 
Materialet er meget blødt og kom-
fortabelt med god bevægelsesfrihed. 
Regntøjet er lavet med en membran med 
et vandsøjletryk på 8000mm. Samtidig 
er regntøjet super åndbart, med et 
åndbarhedstal på 3000g/m2 Jakken er 
forsynet med hætte, som kan snøres tæt 
til hovedet. Jakkerne kan sagtens bruges 
som en let jakke selvom det ikke regner.

• Materiale: 100 % polyester
• Vandsøjletryk: 8000 mm. 
• Åndbarhed: 3000 Mvp 

Rainforest

RainFOResT 
heRRejakke
Farve: Sort
Størrelser: Small – 3xl
Pris: 799,-

RainFOResT 
daMejakke
Farve: Rød
Størrelser: Small – 2xl
Pris: 799,-
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hurtigtørrende og svedtrans-
porterende sports t-shirt.

Hurtigtørrende og svedtransportende 
sports T-shirt. Disse T-shirt er ekstremt 
svedtransportende og dermed veleg-
net til varmt klima eller højt aktivitets-
niveau, og elasticiteten i materialet 
giver dig en lækker pasform. De er 
hurtigtørrende, lette at skylle op og 
krøller ikke. Wolf Campers funktionelle  
T-shirt findes i 4 versioner.

tekniSke 
T-shiRTs

FOOTPRinTs
•  Materiale: 100% TopCool polyester 
 – Polygiene treated®
•  Størrelser: Small - 4xl
•  Farver: Grøn eller Gul
Pris 299,-

knOTs
•  Materiale: 100% TopCool polyester 
•  Størrelser: Small - 4xl
•  Farver: Sort eller Grå
Pris 299,-
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FOOTPRinTs
•  Materiale: 100% TopCool polyester 
 – Polygiene treated®
•  Størrelser: Small - 4xl
•  Farver: Grøn eller Gul
Pris 299,-

Polygiene®

WEAR MORE – WASH LESS!

Hvis du synes at dit tøj altid kommer til at lugte af sved, er Polygiene® svaret på dine bønner. Sved lugter som udgangs-
punkt ikke. Men sved skaber de forudsætninger som de ildelugtende bakterier skal have for at udvikle sig. Polygiene® 
forhindrer at disse bakterier kan udvikle sig, og derved forhindre at tøjet kommer til at lugte af sved.
Polygiene® er sølvsalt partikler som er fremstillet af 100% genanvendt sølv. Polygiene® bliver tilsat tøjet under skylle-
processen, når tøjet bliver indfarvet – og der er derfor ikke anvendt unødige ressourcer for at tilsætte dette.  Polygiene 
er en permanent behandling for tekstiler, og holder hele produktets levetid.   
Ud over den helt åbenlyse fordel i at dit tøj ikke kommer til at lugte af sved, sparer du også din vaskemaskine for en 
hel del arbejde. Faktisk så ligger 2/3 af miljøpåvirkningen på beklædning hos forbrugeren. Så du gør ikke alene dine 
medmennesker en tjeneste ved ikke at lugte – du rækker også miljøet en hjælpende hånd.

lOgO
•  Materiale: 100% TopCool polyester 
 – Polygiene treated®
•  Størrelser: Small - 4xl
•  Farver: Blå eller Sort
Pris 299,-

landsCaPe
•  Materiale: 100% TopCool polyester 
 – Polygiene treated®
•  Størrelser: Small - 4xl
•  Farver: Blå eller Oliven
Pris 299,-
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Coolmax 
extreme 

®

Coolmax extreme® er den ypperste 
Coolmax metervare du kan få.        
Coolmax Extreme® er den ypperste Coolmax
metervare du kan få.  Det er en superavanceret 
metervare som ikke kan binde væske. Sved bliver 
ledt på ydersiden hvor den fordamper. Herved får 
du poloshirts som virker kølende på kroppen. 
Samtidig tørrer Coolmax Extreme® på stort set 
ingen tid, det holder farven, det krymper ikke, 
holder faconen – og strygejernet er fortid. Bedre 
kvalitet finder du ikke! Du kan få de lækre
poloshirts med både korte og lange ærmer.
Alle poloerne er fremstillet i 100% Coolmax 
Extreme polyester – og er Polygiene® behandlet.

zaMbia heRRePOlO 
Med lange æRMeR
•  Størrelser: Small - 3xl
•  Farver: Sort
Pris 499,-

Masai heRRePOlO
•  Størrelser: Small - 4xl
•  Farver: Sort, Mørk Oliven, 

Orange, Lysblå, Mørkeblå  
og Hvid

Pris 449,-
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Beklædning
til personalet
Gennem de sidste 5 år har vores 
personale brugt Wolf Campers 
beklædning som uniform. Vi bruger 
det hver eneste dag, og det har nu 
holdt i 5 sæsoner. Vi er utroligt glade 
for det komfortable og funktionelle 
tøj, som efter 5 års brug må siges at 
være super slidstærkt!

Jesper H Jensen
„HR-chef Fårup Sommerland“

Yana daMePOlO
•  Farve: Turkis - Størrelser: Small - xl
•  Farve: Nilgrøn - Størrelser: Small - 2xl
Pris 449,-

ViCTORia daMePOlO
•  Størrelser: Small - 3xl
•  Farver: Mørkeblå eller Aqua
Pris 449,-
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gazelle
En let, vandtæt og stødabsorberende vandrestøvle med membran. 
Gazelle er med støbt sål, som giver en let, men meget komfortabel 
og stødabsorberende sål. En klassisk vandrestøvle som giver støtte til 
anklen og som kan bruges som både vandre og vinterstøvle.

• Størrelse: 38-47
• Membran: Sympatex vandtæt membran 
• Farve: Sort med røde kontraster 
• Sål: Støbt PU/TPU 
• Overdel: Ruskind & stof
• Vægt: 900 gram (str. 42)
Pris 1099,-

Okapi
En flot og komfortabel vandrestøvle af læder, med vandtæt membran. 
Okapi er med en kraftig stødabsorberende støbt sål, som føles meget 
komfortabel.  Den er blød indvendigt, og samtidig med at den har en god 
pasform, får man en rigtig ”wauw” fornemmelse første gang man sætter 
foden i den.  Okapi giver støtte til anklen, og er den perfekte vandrestøvle 
i den absolutte superliga.  

• Størrelse: 38-47 
• Membran: Sympatex® 

• Farve: Mørkebrun 
• Sål: Støbt PU/Rubber
• Overdel: Læder 
• Vægt: 1060 gram (str. 42) 
Pris 1299,-

impala
Let vandrestøvle med støbt sål og vandtæt 
membran. Impala er en lækker vandrestøvle, 
som ikke er for tung. Den støbte sål giver en 
super stødabsorbering.

• Størrelse: 37-47 
• Membran: Sympatex® 
• Farve: Grå/sort 
• Sål: Støbt PU/Rubber
• Overdel: Ruskind/Stof 
• Vægt: 984 gram (str. 41) 
Pris 1099,-

Vandtæt fodtøj
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lizard
En let og stødabsorberende travesko med vandtæt membran. Lizard er 
med støbt sål, som giver en let, men meget komfortabel og stødabsorbe-
rende sål. En klassisk vandresko som kan bruges til alle fritidsaktiviteter.  

• Størrelse: 38-47 
• Membran: Vandtæt Sympatex® membran 
• Farve: Sort med røde kontraster 
• Sål: Støbt PU/TPU 
• Overdel: Ruskind & stof.  
• Vægt: 840 gram (str. 42)
Pris 999,-

zebra
Klassisk trekkingsko med vandtæt membran. 
Zebra er med støbt sål, som giver en let, men 
meget komfortabel og stødabsorberende sål. 
En klassisk vandresko som kan bruges til alle 
fritidsaktiviteter.  

• Størrelse: 37-47 
• Membran: Vandtæt Sympatex® membran 
• Farve: Sort/grå 
• Sål: Støbt PU/TPU 
• Overdel: Ruskind & stof. 
• Vægt: 772 gram (str. 41)
Pris 999,-
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gecko
Sommersko med ventilerende overdel og støbt stødabsorberende sål. Gecko er en 
fremragende sko til den varme tid. Den åbne struktur i overdelen hjælper med til at 
holde en komfortabel temperatur om din fod. Gecko’s støbte lette sål, giver god 
stødabsorbering, uden at den virker for tung.

•  Størrelse: 40-47  
•  Farver: Grå/mørkblå  
•  Sål: Støbt PU  /  Overdel: Ruskind & stof     
•  Vægt: 718 gram (str. 42)
Pris 599,-

blackfoot
Letvægts trekking sandal med Vibram®Cougar sål, som 
giver maksimal stabilitet. EVA midtersål gør sandalen 
stødabsorberende, og behagelig selv ved længere 
vandreture. Blackfoot tørrer hurtigt hvis man går i vand. 
Det gør sandalen perfekt til trekking eller til brug på 
ferieturen ved stranden eller poolen.

•  Størrelse: 37-47
•  Farve: Sort/grå
•  Vægt: 599gr. (str. 42)
Pris: 599,-

Fra A til B 
– eller T til T
På vandring i fjeldet, fra det ene røde 
T til det næste. Det er essentielt for 
at for en god vandretur, at man har 
valgt det rigtige fodtøj. Det skal være 
relativt let, støttende om foden, og 
gerne vandtæt. 
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Penguin
Fantastisk let sommersko. Penguin er 
superventilerende, og er perfekt til det 
lette hverdagsbrug.

• Størrelse: 38-47  
•  Farver: Grå/hvid 
•  Sål:  
•  Overdel:  
•  Vægt: 400 gram (str. 41)
Pris 599,-

goanna
Let og meget komfortabel sommersko. 
Sålen er med ekstra stødabsorberende 
materiale, og inder sålen er med venti-
lerende huller. Goanna leveres med 2 
snørebånd i forskellige farver, så man 
kan vælge farve alt efter temperament. 
Overdelen er lavet af både ruskind 
og stof. Goanna fås i både blå og grå. 
En super komfortabel og åndbar som-
mersko til storbyferien. 

• Størrelse: 41-47
•  Farver: Grå eller blå, 
 med 2 snørebånd i orange og grå. 
•  Sål: Støbt PU
•  Overdel: Ruskind &stof
•  Vægt: 675 gram (str. 42)
Pris 599,-
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liner sock
Supertransporterende linersok. Sokkerne er 
bl.a. strikket i Dri-release®

et avanceret materiale som er fremragende til 
at lede sved væk fra din fod – og derved 
hjælper til med at holde din fod tør. Brug lineren 
som inderste lag under den kraftige vandresok 
i støvlen, eller simpelthen som en fremragende 
sommersok

• Materiale: Dri-Release 50 %, 
   Nylon 27 %, Lycra 20 %, Elastan 3%
• Farve: Sort/orange 
• Størrelser: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48
Pris: 69,-

Technical sock
En funktionel vamset sok af meget høj kvalitet. 
Under foden er den strikket af uld af højeste 
kvalitet. Overfladen er lavet af Nephila – et 
åndbart svedtransporterende materiale der 
regulerer varmen. Hæl og tå er ekstra for-
stærket. På vristen og under foden er der 
elastisk kanalstrik, der holder sokken på plads. 
Det indvendige frotté under foden gør sokken 
utrolig blød. Technical Sock er en slidstærk 
funktionel sok som er meget velegnet til brug 
i vandrestøvler, eller måske til brug i en kold 
sovepose.  

• Materialer: 45% Polyolefin, 38% uld, 
   7% akryl, 5 % Polyamid, 5 % Lycra. 
• Farve: Sort/grå. 
• Størrelser: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48.
Pris: 99,-

Moccasin
Super funktionel, teknisk sommersok der holder 
din fod tør og komfortabel. Fremstillet i 
Dri-release®, et utrolig avanceret materiale med 
garn, spundet af mikrofibre tilsat lidt naturlige 
fibre. Derved trækker fugt hurtigt væk fra dine 
fødder, - og transporterer det ud på overfladen. 
Dri-release® indeholder desuden FreshGuard® 
der modvirker svedlugt. Moccasin sokkerne tørrer 
op til 4 gange hurtigere end sokker fremstillet i 
bomuld. Blød og behagelig frottering sikrer en 
dejlig fornemmelse under foden. Moccasin er 
formet til højre og venstre fod, for optimal pas-
form. Materialerne gir dig en sok der holder 
faconen længere, ikke krymper, og som 
føles utroligt behageligt mod huden. Perfekt 
til sommerbrug.

• Materiale: 86% Dri-release®, 10% lycra, 
   2% Elasthan, 2% Nylon 
• Farve: Sort med grå kontraster
• Størrelser: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48
Pris: 99,-

Velvære
Ligesom varmen fra et bål giver vel-
være i hele kroppen, kan den rigtige 
sok gøre at din fod føles komfortabel 
og give velvære i dit trekkingfodtøj. 
Med eller uden uld, valget er dit – 
men gør dig selv en tjeneste og mærk 
forskellen ved at bruge den rigtige sok 
i dit fodtøj.
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Rauland
Let vandresok med merionould. Merinould er 
noget af det ypperste du kan have mod dine 
fødder. Det er fremragende til at trække sved 
væk fra dine fødder, og virker dermed kølende. 
Og da det samtidig er lækkert og blødt, får du 
simpelthen en sok som er fremragende at 
have på.

• Materiale: 60% merinould, 39% polyamid, 
   1% elastan 
• Farve: Sort/gr 
• Størrelser: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48
Pris: 99,-

gausta 
Lang vandre/skisok med merinould. Uldsokker 
er noget af det bedste som du kan bruge på 
dine fødder, og når ulden så samtidig stammer 
fra merinofår, ja så bliver det ikke bedre. 
Merinould er blødt, varmt og komfortabelt. 
Ud over uld, består denne sok af polyamid for 
slidstyrke og elastan for elasticitet og komfort.
Det er sokker i absolut topklasse – prøv dem, 
dine fødder vil elske dig for det!

• Materiale: 60% merinould, 33% polyamid, 
   7% elastan 
• Farve: Grå/hvid 
• Størrelser: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48 
Pris: 159,-

Moss
Let footie med merinould. Merinould som er 
det ypperste, er fremragende til at trække sved 
af fødderne og virker dermed kølende. Og da 
det samtidig er lækkert og blødt, får du 
simpelthen en sok som er fremragende til 
sommerbrug. Brug den i dine fritidssko/
vandresko om sommeren. 

• Materiale: 60% merinould, 39%  
   polyamid, 1% elastan 
• Farve: Sort/grå
• Størrelser: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48 
Pris: 79,-
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detroit
Superlet teknisk cap med smart foldbar skygge. Detroit er fremstillet i mikrofiber, 
hvilket gør den svedtransporterende og hurtigtørrende. Den unikke foldbare skygge 
gør at capen let kan gemmes væk i lommen når der ikke er brug for den. Detroit fås i 
mørkegrå. Onesize.

• Materiale: 100% polyester 
Pris: 149,-

aussie
Flot og funktionel hat. Aussie har det hele. Med 
sin passende brede skygge, skærmer den for
regnen og skygger for solen. En lækker hat der 
bare sidder godt. Det er en hat der er uundvær-
lig på alle former for friluftsaktiviteter eller på 
ferieturen under sydlige himmelstrøg. 
Aussie får i 2 farver: sand og valnød, og fås 
i 3 størrelser.

• Materiale: 100% polyester 
• Størrelser: Small, Medium, Large
Pris: 299,-

ny boston
Lækker cap fremstillet i superkomfortabelt 
strækbart materiale. 
Boston har Wolf Camper brodering på fronten.

• Materiale: 100% polyester 
Pris: 149,-
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Commando
Flot cap fremstillet i blød og komfortabel bomuld. Commando 
har en god pasform, samt et moderne og populært design. 
Commando fås i onesize med justerbar nakkerem, der lukkes 
med flot præget spænde.

• Materiale: 100% bomuld
• Farve: Oliven 
Pris: 149,-

Coolcap
Coolcap er en superlet teknisk cap, fremstillet i mikrofiber, 
som er velegnet til at transportere sved væk fra hovedet. 
Desuden er den lavet med baner af net som sørger for at 
der kan cirkulere luft omkring hovedet. Capen kan justeres 
i nakken. Coolcap leveres i sand med sort net. Coolcap fås 
i onesize. 

• Materiale: 100% polyester 
Pris: 149,-

Michigan
Smart cap fremstillet i denim-agtigt 
bomuld. Michigan er udsmykket med et 
flot rødt W, samt eksklusiv Wolf Cam-
per brodering på skyggen. Michigan er 
vaskbar og fås i mørkeblå

• Materiale: 100% bomuld 
• Størrelse: Onesize 
Pris: 149,-  

Florida
Funktionel solskygge. Florida er fremstillet i bom-
uld, er vaskbar og kan justeres i nakken. Florida 
fås i sand. 

• Materiale: 100% Bomuld 
• Størrelse: Onesize
Pris: 149,-
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sherpa
Fantastisk blød og komfortabel outdoorhandske med vandtæt membran.
Sherpa har vandtæt og åndbar Dintex® membran. Dette betyder at materialet er fuldstændig 
vandtæt - dog kan du opleve at der kan trænge en smule vand ind gennem syningerne. Hand-
skens fingerspidser er påført et materiale som gør at du kan betjene ex. din smartphone eller 
touch skærm med handskerne på. Sherpa er utrolig lækker at have på, takket være det bløde 
og komfortable materiale som smyger sig - ja, som hånd i handske.

• Materiale: Polyester, Pu
• Størrelse: Small-Xlarge
• Farve: Sort
Pris: 299,-

CanVas belT
Funktionelt stofbælte med smart 
lasergraveret spænde. Bæltet måler 
120 cm, men kan let afkortes hvis det 
er for langt. Bæltet kan bestilles i 2 
farver. Leveres i flot metal gaveæske.

• Materialer: 74% polyester 26% 
polypropylen
• Bredde: 40 mm 
• Farve: Sand og Sort 
Pris: 149,-

leaTheR belT
Eksklusivt læderbælte i kraftig læder. 
Bæltet et med kraftigt spænde i råt 
¨design med diskret Wolf Camper 
logo på sløjfe. Bæltet leveres i flot 
gaveæske.

• Materialer: 100% læder 
• Bredde: 35 mm
• Farve: Sort 
• Størrelse: Small – Xlarge
Pris: 299,-

arsuk strikhue
Blød strikhue. Arsuk er onesize, og passer
til både herrer og damer.
• Materiale: 100% acryl
• Størrelse: Onesize
• Farve: Grå melange
Pris: 199,-
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beanie gavesæt 
med halstørklæde
Dejligt gavesæt bestående af Wolf Campers 
funktionelle fleecehue, samt et lækkert og 
blødt halstørklæde i størrelsen 180x20 cm.

• Materiale: 100 % polyester fleece 
• Farve: Sort 
• Størrelser: Small, Medium, Large.
Pris: 149,-

neckie
Dette unikke vildmarks-tørklæde er designet til at give 
optimal komfort og beskyttelse mod vind, sne, sol mm. 
Det er fremstillet af 100 % polyester mikrofibre. Det ela-
stiske tørklæde er lavet uden syninger, selvom det faktisk 
er et ”rør”. Det beskytter mod både varme og kulde, og 
er utroligt rart at have på. Og så findes der utallige mu-
ligheder for anvendelse såsom halstørklæde, pandebånd, 
hårbånd, pirathat, elefanthue, hue, håndledsbånd mm. 
Brugsanvisning medfølger.

• Materialer: 100% polyester

neckie Polar
Det smarte varme halstørklæde som i et 
snuptag kan laves om til en hue – perfekt til 
vinteraktiviteter. Består af både mikrofibre og 
fleece. Brugsanvisning medfølger.  

• Materialer: 100 % polyester

Neckie

• Farve: Dark tribal                    • Farve: Purple tribal                   • Farve: Blue tribal
Pris: 99,-                              Pris: 99,-                              Pris: 99,-

• Farve: Blue tribal                      • Farve: Dark tribal                      • Farve: Purple tribal
Pris: 149,-                              Pris: 149,-                              Pris: 149,-
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soveposer
Wolf Campers soveposer er specialdesignede til friluftsfolket. 
De er utroligt bløde og vamsede, og så fylder de absolut
minimalt, når de er pakket sammen. Der er masser af små 
detaljer og finesser der gør soveposerne til noget særligt.  
Når du først har prøvet en Wolf Camper sovepose vil du ikke 
have andet. Her ser du en liste over nogle af finesserne:

•  Ved hovedsektionen er der lavet en pudelomme, så man 
med sit tøj kan forme en hovedpude eller alternativt 

 montere Wolf Campers letvægtspude.
• Alle soveposer fås med lynlås i højre eller venstre side. 
 Det betyder at 2 soveposer kan lynes sammen. 
• Ved lynlåsen er der konstrueret en glidesikring der 
 modvirker at lynlåsen kører fast i stoffet.
•  To-vejs lynlås så man kan åbne for luft til fødderne
 hvis der er varmt.
• Lynlåsflap bag lynlås forhindrer kold luft i at 
 trænge ind.
• Alle soveposer leveres i en kompressionssæk.

Congo
•  Fyld: P-type fiberfyld
•  Vægt: 785 gram
•  Størrelse: 
 Længde 220 cm. 
 Brystvidde 150 cm. 
    Pakkestørrelse: ø13x15 cm. (komprimeret)
•  Materiale: Yderstof: Tactel, Rip Stop. 
    Inderstof: Blødt svedtransporterende 50D 
    300T Polyester. 
•  Detaljer: Sommersovepose med lav vægt 
    og lille pakkestørrelse - yderst velegnet til 
    sommerbrug, som sovepose til cykel- 
    og mc-turen.
Pris: 599,-
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Pioneer
• Fyld: Thermolite fibre
• Vægt: 1650 gram
• Størrelse: Længde 220 cm. Brystvidde 150 cm. Pakkestørrelse: ø19x38 cm. (ukomprimeret)
• Materiale:Yderstof: Tactel, Rip Stop. Inderstof: Blødt svedtransporterende Nylon Oxford. 
• Detaljer: Soveposen til forår, sommer og efterår. En rigtig allround sovepose
• Blå
Pris: 1099,-

Maximum temperatur
Den maksimale lufttemperatur, hvor en gennem-
snitsmand ikke sveder for meget, ved delvis åben 
sovepose og armene udenfor.

Comfort temperatur
Lufttemperaturen hvor en gennemsnitskvinde 
kan forvente at sove komfortabelt i afslappet 
stilling. 

limit temperatur
Lufttemperaturen hvor en gennemsnitsmand 
i sammenkrøbet kropstilstand kan forvente at 
sove natten igennem uden at vågne.

extrem temperatur
Ekstremtemperaturen repræsenterer den nedre 
grænse for lufttemperaturen, hvor der for en 
gennemsnitskvinde vil være risiko for helbreds-
skader som følge af underafkøling ved ophold i 
soveposen i mere 6 timer

Soveposens temperatur angivelse

Alle Wolf Campers soveposer er testede efter den europæiske standard 
EN13537. Testen er lavet på basis af en gennemsnitseuropæers 
oplevelse af komfort, og skal således udelukkende betragtes som en 
guide til at finde den rette sovepose. For det første er der stor forskel 
på ens evne til at holde på varmen og opvarme en sovepose. 

For det andet vil en nord-europæer have en højere tolerance for kulde 
end en syd-europæer. Men der er flere faktorer der er afgørende for, 
om man føler komfort: Vind, fugt, sult, ens kropsevne til at lave varme, 
ens fysiske og psykiske tilstand. Det er supervigtigt med et godt ligge-
underlag som beskytter mod kulden fra jorden (ikke luftmadras) Varmt 
undertøj og sokker kan øge varmen i soveposen. Det samme kan en 
lagenpose i soveposen. 
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Pioneer xl
• Fyld: Thermolite fibre
• Vægt: 1950 gram
• Størrelse: Længde 240 cm. Brystvidde 170 cm. Pakkestørrelse: ø22x38 cm. (ukomprimeret)
• Materiale:Yderstof: Tactel, Rip Stop. Inderstof: Blødt svedtransporterende Nylon Oxford. 
• Detaljer: Til personer over 190 cm eller dem der vil have en mere rummelig sovepose. 
• Farve: Blå

Soveposen  til forår, sommer og efterår. En rigtig allround sovepose.
Pris: 1299,-
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Dun, 90/10 DD

greenland
• Fyld: Dun, 90/10 DD
• Vægt: 1850 gram
•  Størrelse: Længde 220 cm. Brystvidde 150 cm.  

Pakkestørrelse: ø24x38 cm. (ukomprimeret)
•  Materiale: Yderstof: Tactel, Rip Stop.  

Inderstof: Blødt svedtransporterende Nylon Oxford. 
•  Detaljer: Soveposen til efterår, vinter og forår,  

konstrueret med halskrave.

En super vamset sovepose.
Pris: 1999,-
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sov godt - med tilbehør til soveposer

Tilbygningskile
Ønsker du mere plads, eller lider du lidt af 
klaustrofobi kan du få en tilbygningskile 
som ekstraudstyr. Kilen lynes i soveposen og 
giver 50 cm ekstra plads over brystet. Samme 
tykkelse fyld som i soveposen model Pioneer. 
Leveres i stofpose.

•  Farve: Blå  
Pris: 299,-

Pude
Få en bedre søvn med en letvægts 
hovedpude til montering i Wolf Campers soveposer. 
Den er 30x40 cm og vejer kun 160 gram. Fylder sammenpakket 
kun Ø10x17 cm. 
Indeholder Hollowfibre som er meget
vamsede. 
Pris: 149,-

Underlaget leveres med pakkepose, 
reparationssæt og pakkerem.

• Størrelse:183 x 51 x 6,5 cm.
•  Materiale: Top: 30D polyester Stræk materiale. 
   Bund: 150D Oxford polyester. Messingventil.
• Vægt: 1600 gram.
• Farve: Grå/sort
• Pakkestørrelse: Ø17 x 51 cm.
Pris: 699,-

de luxe - liggeunderlag
Absolut luksus på turen. Slut med øm ryg, og dårlig nattesøvn. Med et Deluxe liggeunderlag 
er nattesøvnen sikret. Åben blot ventilen, og liggeunderlaget puster sig selv op. Skummet 
giver en høj isoleringsevne mod kulden fra jorden. Og så er underlaget hele 6,5 cm tykt. 
Glæd dig til en god nattesøvn! 
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Lars Lilholt Band holdte gang i gæsterne, på plænen
En stemningsfuld, tilbagevendende årlig begivenhed er når vi i august afholder vores hyggelige ”syng solen ned” arrangement på vores
naturgrund ved hovedkontoret i Vendsyssel. Vi har gennem årene haft besøg af forskellige danske og internationale kunstnere, bl.a. Lars Lilholt 
band, Johnny Logan, Michael Falch, Lis Sørensen, og mange andre. 

koncert - på plænen
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En gammel drøm gik i opfyldelse da vores store nye 
bålhytte, med plads til 80 personer, stod færdig i 
foråret 2019. 

Bålhytten bliver samlingspunkt for en masse aktiviteter 
og events, som vi længe havde haft en lyst til at lave. 
Eksempelvis kursus i friluftsliv, vandreture i området, 
foredrag og mange andre ting.

bålhytte
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”Jo mere du ved – jo mindre skal du bære” er et af grundprincipperne i bushcraft. Og det
er netop denne viden som bliver formidlet i Wolf Campers bushcraft kursus. 40 deltagere 
samledes for at høre vinderen af Alene i vildmarken, Lars Nyhuus fortælle om det at leve i 
og af naturen. En dag som bød på en god blanding af praktiske øvelser og brugbar teori. 

Wolf Camper afholder kursus i bush Craft igen d. 24. oktober 2020.

bush Craft  
arrangement 2019
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Opad
Skridt for skridt. 
Målet kommer i sigte. På toppen er 
udsigten bedst, og madpakken kan 
nydes. Hvad enten turen kun varer 
en dag – eller strækker sig over 
længere tid, er der rig mulighed for 
at finde en rigtige rygsæk. 
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dryhike 20
DryHike 20 er en 20 liters dagtursrygsæk, der sammen-
pakket ikke fylder meget mere end en knyttet hånd! 
– og da den samtidig kun vejer 125g., er den helt 
perfekt at have med på ferieturen. Den er fremstillet i 
letvægts Codura® Nylon – som er fantastisk stærkt. 
DryHike20 er med tapede, vandtætte syninger – og 
med ”rul-ned” system i toppen. Den har en flap på 
forsiden med lynlås(ikke vandtæt) – hvor du kan 
opbevare småting, du gerne vil have mulighed for 
at komme til hurtigt. DryHike 20 har reflekterende 
elastikker på begge sider for øget sikkerhed. Bære-
stropperne er fremstillet i svedtransporterende 
materiale for øget bærekomfort.

• Materialer. 30D Ripstop Codura® Nylon 
• Farve: Grå 
• Vægt: 125g. 
Pris: 299,-
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hiker 30
Lækker weekend rygsæk med mange funktionelle detaljer. 
Hiker 30 er den perfekte rygsæk til dag- eller weekendturen, 
eller en tur på Caminoen. Den er lavet med bløde og behagelige 
bærestropper og hofterem – men i et kompakt design. 
Hiker 30 har mange af detaljerne fra de store vandrerygsække, 
såsom kompressionsstropper, frontlomme og rummelige 
sidelommer. 
Du kan komme til oppakningen fra både top og bund. 
Rygsækken er PU coated, som gør den tæt overfor den første 
byge, men hvis regnen tager til – kan det medfølgende 
regnslag hurtigt monteres.

• Størrelse: 30 liter 
•  Materialer: 600D Polyester PU coated  

– 210T Polyester PU coated (regnslag)
• Vægt: 1380g.
Pris: 699,-   

Den sidste sne
Selvom maj-solen varmer i ansigtet, 
ligger plamager af sne spredt rundt i 
fjeldet og minder om at vinteren ikke 
bare lige slipper sit tag her i højden. 
Beklædningen er altid ”lag på lag”. 
Inderst mod kroppen et transporte-
rende lag, mellemlaget er isolerende 
– og det yderste er vind- og vandtæt. 
Så kan det let tilpasses undervejs.
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Vandrerygsække
Enhver vandretur skal være en fornøjelse!  Wolf Campers Hiker rygsække 
dækker behovet for en funktionel, slidstærk, komfortabel og flot rygsæk 
med et væld af smarte detaljer.
Wolf Campers vandrerygsække har pakkevolumen på hhv. 60 og 80 liter. 
Alle rygsække er lavet med AL-R bæresystem, et funktionelt anatomisk 
korrekt bæresystem, som kan tilpasses ryggen, hvorved du opnår højest 
mulig bærekomfort. Både skulderremmene, hofte rem, samt lændepuden 
er godt polstret. Hofteremmene er polstret med fast skum, som giver god 
støtte, og belastningspunktet kan hele tiden ændres under vandringen 
ved hjælp af topstropper og stropper på hofteremmen. Rygsækkene er 
fremstillet i kraftig ripstop polyester og har kraftige lynlåse. Der er let 
adgang til oppakningen, enten via åbningerne i top og bund, eller via 
den smarte langsgående lynlås i den ene side af rygsækken. Der er flere 
praktiske lommer, ligesom der er netlommer i siden til kort eller flasker. 
Rygsækkene har fået en PU behandling som gør rygsækken bygetæt, 
men hvis regnen bliver for kraftig, kan du benytte det medfølgende 
regnslag. Dette kan ydermere lynes sammen til en praktisk pose, der be-
skytter remme og spænder hvis du skal have rygsækken med ud at flyve. 

•  Materialer. 600D Ripstop polyester PU coated,  
420D Polyester PU coated, 210T Polyester PU Coated (regnslag)

• Farve Sort med røde kontraster
•  Lommer: 6 (2 lukkede i top, 1 lukket +1 åben på front,  

2 åbne i siderne)
• Regnslag i bundlommen.

hiker 80
• Størrelse: 80 liter
• Vægt: 2560g.
Pris: 1299,-

hiker 60
• Størrelse: 60 liter
• Vægt: 2460g.
Pris: 1099,-
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”Our rOOtS are in nature,
Our HOme iS tHe wildS.
itS Spirit SurrOundS uS

and bringS Our SOulS tO life.”

hoh’ee dufflebag
Smart rejsetaske med en pakkevolumen på ca. 60 liter. Tasken er fremstillet i kraftig PVC, som
både er slidstærkt og vandtæt. Syningerne er ikke svejsede, så tasken kan derfor ikke kaldes
vandtæt. Tasken pakkes gennem den store hesteskoformede lynlås, som er skjult under en flap,
der samtidig beskytter mod regn. Under den store åbningsflap, er der en netlomme, til de ting
som du hurtigt skal have fat på.
Tasken er med skulderstrop, og har derudover bærehåndtag i toppen og hver ende.

• Materiale: PVC 
• Farve: Sort 
• Mål:  LxHxD 58x34x37 
Pris: 399,-
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Udsyn
Når toppen er nået – og udsigten 
betager, får tanken luft. Roen sænker 
sig, blikket indstilles på uendeligt og 
mulighederne synes grænseløse.
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stainless steelbottle
Wolf Campers drikkeflaske i rustfrit stål 
indeholder 750ml., og bliver leveret med 
tætsluttende låg i plastic. Låget er forsy-
net med en praktisk karabin – så du kan 
hænge flasken i bæltet eller på rygsæk-
ken. Printet med flot indianermotiv.

• Materiale: Yderside: 100% Rustfrit stål
• Farve: Orange med rødt/hvidt print
• Størrelse: 750 ml
• Vægt: 158g
Pris: 99,-

bath Organizer
Den perfekte toilettaske til rejsebrug. 
Bath Organizer har masser af små 
praktiske rum og en krog til ophæng. 

• Materialer 100% Nylon 1000D
• Vægt: 225 gram
• Størrelse: 28 x 16 x 8 cm.
• Farve: Sort med orange kontrast
Pris: 199,- 

Packbags
Sæt af poser til at organisere din oppakning. 
Perfekt både til rygsæk og kuffert. 
Sættet består af:
1 Pose med hank til strandbrug 
– eller vasketøj (45x38cm)
1 Pose til tøj (45x38cm)
1 Pose til undertøj (35x28cm)
2 poser til sokker og sko (22x38cm)
1 pose til rejsedokumenter (23x18cm)

• Materiale: 100% 210D Dobby 
   vandafvisende nylon
• Pakkestørrelse: 23x18x3 cm.
• Farve: Turkis
Pris: 249,- 
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Outdoor sunglasses
Lækker og funktionel solbrille med super 
pasform. Solbillerne har udover de mørke 
polariserede linser 3 andre linser som du kan 
skifte med. Den gule ”spejllinse” er perfekt 
til ex. cykling i solskin - den giver en god 
kontrastforbedring, i forhold til den mørke, 
men dæmper ikke lyset helt så meget. Den 
gule linse er perfekt i gråvejr/skumring. Den 
slipper godt med lys igennem. Den blå er en 
lettere dæmpning end den helt mørke.
Udover linserne får du brillesnor, pudseklud 
og opbevaringspose med til brillerne. 
Det hele leveres i en lækker opbevaringsboks.

• Materialer: Polycarbonate   
• Farve: Sort/sølv
Pris: 299,-

Towel
Letvægts håndklæde som fylder og vejer 
minimalt. Håndklædet er fremstillet i Micro 
fiber, hvilket gør håndklædet blødt og 
behageligt. Samtidig er håndklædet ekstremt 
hurtigtørrende. Selvom håndklædet udfoldet 
måler 60x120 cm., kan det pakkes ned i den 
lille medfølgende pose.
En uundværlig del af oppakningen.

• Materiale: 100% polyester 
• Pakkestørrelse:10x16 cm 
• Vægt: 222g. 
• Farve: Blå eller Grå
Pris: 149,-

Flashlight
Handy og kompakt lommelygte med et ekstremt kraftig 3W LED diode fra den 
amerikanske producent CREE – en af verdens mest innovative udviklere af LED 
teknologier. LED har mange fordele – de giver et fremragende lys, de holder 
længe (en diode har faktisk en levetid på op imod 50.000 timer), samt de er 
hårdføre. Samtidig er LED utroligt lidt strømkrævende så du får lang levetid på 
dine batterier. Lommelygten er vandafvisende takket være gummipakninger ved 
alle samlinger – og samtidig ekstremt hårdfør. Lygten er fremstillet i anodiseret 
aluminium, som giver en lækker finish. Flashlight har håndledsstrop i bunden.

• Vægt: 146g. ekskl. Batterier (3xAAA medfølger ikke)
• Farve: Sort
• Lysstyrke: 120 Lumen
• Materiale Anodiseret aluminium
Pris: 199,-
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dry bag 70
Ekstrem stærk pakkepose, som er velegnet til vandtæt pakning af friluftsgrejet. 
Pakkeposens regulerbare system betyder, at den ikke fylder mere end der er behov 
for. Hurtig at pakke og lukke. Pakkeposens stærke kvalitet, kombineret med at den er 
100 % vandtæt, giver den optimale sikkerhed og beskyttelse af friluftsgrejet. 
Materialet er solidt PVC, med klikspænde. 
En uundværlig pakkepose for motorcyklister, kano & kajaksejlere mm.

• Størrelse: ø32 x 80 cm.
• Volumen: 70 liter.
• Farve: Sort.
• Vægt: 735 gram
Pris: 299,-

Waterproof travelbag
Praktisk vandtæt ”rejsetaske”, lavet af kraftigt PVC. 
Taskerne er forsynet med kraftige bæreremme så 
det bliver endnu lettere at bruge dem på ferien, 
på træffet i kanoen osv. Tasken lukkes vha. det 
velkendte ”rul ned” system som giver en regntæt 
forsegling af taskerne. På hver side af tasken er der 
2 plastik øjne til fastmontering på eks. motorcyklen. 

• Størrelse: 60 ltr. 30x35x64 cm
Pris: 399,-
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Mobile Pouch
Smart vandtæt pose til din Telefon, GPS eller andet udstyr 
som ikke tåler vand. Lukning af posen består både af 
”lynlås” og sammenrulning, og giver dig derfor god beskyt-
telse for indtrængende vand. Den er ikke beregnet til brug 
ved dykning. Mobile Pouch er forsynet med snor således at 
du kan binde den fast til rygsækken eller kajakken. 

• Materiale TPU Ripstop
• Farve: Orange
Pris: 99,-

små drybags
Med Wolf Campers sortiment i små vandtætte pakke poser 
har du muligheden for at pakke vandtæt i din rygsæk, i 
kajakken eller noget helt tredje. 
Pakkeposerne findes i størrelserne: 4, 10 og 15 liter – og er 
fuldstændig vandtætte takket være dels materialet og dels 
det smarte ”rul-ned” system, som sikrer at din oppakning 
fylder mindst muligt.

• Materiale: 210T diamond Polyester /PU coated. 
• Farve: Rød
• Vægt: 40 – 60 – 70 g.

drybag 15
Pris: 149,-

drybag 10
Pris: 125,-

drybag 4
Pris: 99,-
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Cobra 3
Teltet der er specialdesignet til både motorcykel og cykelbrug. Teltet fylder og vejer minimalt, men der er utrolig god 
plads i teltet. Det rummelige fortelt er med ståhøjde, og har fin plads til et bord og 3 stole. Der er vandtæt bund i 
forteltet. I godt vejr åbner du de store åbninger i fronten og på hver side af teltet, og det kommer nærmest til at virke 
som et solsejl. Skulle vejret ikke vise sig fra sin bedste side vil det vandtætte oversejl med tapede syninger sikre at 
du sidder godt og tørt.  

Cobra 3 er utroligt hurtigt at rejse. Man skubber de 3 stænger ind i løbegangene, og pløkker teltet i hver ende. 
Og når de sidste barduner er pløkket i jorden, er det indflytningsklar. Inderteltet lader man bare hænge i oversejlet 
når teltet pakkes sammen.

Cobra 3
• Personer: 3 personer
• Oversejl: 100 % rip stop polyester 210 T. Oversejlet har fået en brandhæmmende behandling.
• Indgang med 2 YKK lynlåse. Ventilationskanaler modvirker kondens. 
• Indertelt: 190T nylon 
• Vandsøjletryk: 3000 mm. (oversejl), 5000 mm. (bund)
• Stænger/pløkker: Yunan® letvægts aluminium
• Farve: Grøn
• Vægt: 6250 g.
• Pakkestørrelse: ø21x56 cm. 
Pris:2999,-
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Cobra 4
Cobra 4 er et letvægts tunneltelt af meget høj kvalitet, perfekt til en vildmarksgruppe
på 4 mand. I apsis er der plads til bagagen eller til at lave mad. Det er et telt der er 
lynhurtigt at rejse, da inderteltet er fastmonteret i oversejlet, og det kan dermed også 
rejses i regnvejr uden at alt det indvendige bliver vådt. Der er brugt supermaterialer 
hele vejen igennem. Oversejlet har en højt vandsøjletryk, og det har fået en flamme-
hæmmende behandling. Lynlåse og spænder er fra YKK®, og letvægtsstængerne er 
fra Yunan®

Cobra 4
• Personer: 4 personer 
•  Oversejl: 100% Polyester 70D/185T. Oversejlet har fået en flammehæmmende  

behandling og har fået en beskyttelse mod solens UV stråler
•  Indertelt: 100% Polyester. Inderteltet har fået en flammehæmmende bahandling.   
• Vandsøjletryk: 3000 mm. (oversejl), 5000 mm. (bund)
• Teltstænger: Yunan® aluminiums stænger 9,5 mm.
• Pløkker: Letvægts aluminium V-pløkker.
• Barduner: Sorte med reflekser.
• Farve: Mørkegrøn
• Pakkestørrelse: Ø20x55 cm.
• Vægt: 3900 gram.

Pris:2499,-
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Verdens bedste
soveværelse
Når man efter en dags strabadser 
får sit telt slået op, og kravler ned i 
soveposen – så føler vi simpelthen 
at vi sover i verdens bedste sove-
værelse. Beskyttet for vand men 
med alle naturens lyde omkring os. 

Vi sover som et lille barn!
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grizzly 2
Skal teltet fylde og veje minimalt, og samtidig have en god rummelighed, er 
Grizzly 2 et perfekt valg. Dette er det perfekte telt for 2 personer på vandretur, 
cykeltur, kanotur, eller teltet for motorcyklisten som ønsker minimal pakkestør-
relse. Teltet er et såkaldt dome-telt. Et telt med krydsende stænger, som giver 
stor vindstabilitet. Inder-teltet hænger i oversejlet, og det betyder at man kan 
sætte det op i regnvejr uden af alt det indvendige bliver vådt. Og det er lynhur-
tigt at sætte op. 3 stænger monteres i oversejlet og pløkkes i hjørnerne og man 
er klar til indflytning. Selve teltet er rummeligt på trods af den lave vægt, og ved 
indgangen er der en fin apsis med plads til bagage.   

• Personer: 2 personer
•  Oversejl: 100% Polyester 185T PU.  

Oversejlet er UV behandlet og har fået en brandhæmmende behandling.
•  Indertelt: 100%  Polyester 190 T.  

Inderteltet har fået en flammehæmmende behandling 
•  Vandsøjletryk:  

3000 mm (oversejl)   
5000 mm. (bund) 

• Stænger/pløkker: Letvægts aluminium.
• Farve: Orange
• Vægt: 3100 gram. 
• Pakkestørrelse: ø15x50 cm.
• Varenummer: 530001

Pris: 1699,-


