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det er en nydelig vinterdag. Termometeret viser –20˚c og snøkrystallene 
glitrer. snøen henger tungt på trærne og det føles som om verden star 
stille. lyden fra skiene dine idet du glir fremover gjennom snøen er det 
eneste som bryter stillheten. det milde lyset kaster lange skygger idet 
du såvidt begynner å kjenne sola varme i kinnene. du stopper og tar et 
overblikk over det fantastiske landskapet og det føles som om du er ett 
med naturen. om bare et par uker vil elva under føttene dine bryte seg 
fri med et brøl, og fuglene begynne å synge igjen. men akkurat i dag 
holder naturen pusten.

it is a beautiful winter day. The thermometer shows –20˚c and the snow 
crystals sparkle. snow hangs heavy from the trees and you feel as if 
the world is standing still. The only sound breaking the silence is the 
sound of your skis gliding through the snow. The mild light creates long 
shadows, and you are just starting to feel the warm sun on your cheeks. 
you stop and take a look at the magnificent landscape, and feel like you 
are at one with nature. in only a few weeks time, the river beneath your 
feet will break free with a roar and birds start to sing. but today, nature 
holds its breath. 
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 Ullens mange egenskaPer
 /Wool, a WonderfUl fibre 
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ull er gull,  ingen tvil om det. få ting egner seg bedre for det norske klimaet enn nettopp 
ull, men selv med en forholdsvis utstrakt bruk av ull i norge, produserer vi kun en liten 
del av den ulla vi har behov for. de store ullprodusentene på verdensbasis er argentina, 
australia, new Zealand og sør - afrika. det eksisterer over 200 ulike saueraser i verden, 
og de fleste rasene er krysninger. du kjenner kanskje til merinoull? det navnet kommer av  
nettopp rasen merinosau, som er en spansk sauerase. over halvparten av verdens sauer 
er ren merino eller krysning av merino,- det blir bra ull av slikt. merinoull er nemlig svært 
finfibret ull, - så fin at ulla ikke klør på kroppen. 

The old saying ”it’s all wool and no shoddy” is used about products of quality, and that is 
no coincidence. few things are more suitable for the norwegian climate than wool. Though, 
even with a rather extensive use of wool in norway, only a fraction of the wool needed is 
actually being produced here. The largest wool producers worldwide are argentina, 
australia, new Zealand and south africa. There are over 200 breeds of sheep in the world, 
and most of these are results of cross breeding. you may be familiar with merino wool?  
The name comes from merino sheep, which is a spanish sheep breed. over half of the 
world’s sheep are pure merino or a crossbreed of merino - which yields excellent wool. 
merino wool is very fine-fibered wool, so fine in fact that the wool does not itch. 
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det finnes mange fordeler med ull. visste du for eksempel at ull absorberer svette og vann-
damp, og at det isolerer godt også når det er vått. det er blant de mest allsidige fibrene som 
finnes,- den er spenstig, slitesterk og motstandsdyktig mot smuss, som igjen fører til at lukt 
ikke setter seg i plagget. ull er også brannhemmende takket være det høye innholdet av 
nitrogen og naturlig fuktighet. konklusjonen er at i ullklær holder vi oss tørre når det er 
varmt, og varme når det er kaldt. det er ikke rart vi liker å jobbe med ull her hos aclima. 

There are many benefits of wool. for example, did you know that wool absorbs sweat 
and water vapour from the skin, and that it is a great insulator even when wet? it is one of 
the most versatile fibres there is; it is volatile, durable and resilient against dirt, so it does 
not retain odour. wool is flame resistant thanks to its high level of nitrogen and natural 
moisture. The conclusion is that in woollen clothes we stay dry when it is warm, and 
warm when it is cold. no wonder we love working with wool here at aclima.

Ull har blitt brukt i over 5000 
år for å holde oss varme.
for over 5000 years wool 
has kept us warm.
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 Hvordan et aclima Plagg blir til
 /making of an aclima garment 

aclima er et familiefirma med 3 generasjoners erfaring av produksjon av funksjo-
nell bekledning, vi startet med å produsere skosåler i ull i 1939, og har siden den
gang utviklet oss til å bli en undertøysspesialist som bruker ull i større eller mindre
grad i alle våre produkter. Her kan du følge prosessen; fra råull til ferdig vare.

1: ferdig sortert og vasket merinoull i fineste kvalitet gjøres klar til spinning. 
2: når ulla er ferdig kjemmet, kommer vi til spinningen. man spinner flere ulltråder sammen 
for å gi en jevn kvalitet som er solid og elastisk nok til å benyttes på strikkemaskiner. 
3: ferdigspunnet på spoler, er vi klare for å ta det videre til strikkemaskiner. 
forskjellige typer maskiner strikker ulike kvaliteter som ribb, netting og frotté. 
4 & 5: når stoffet er ferdigstrikket på ruller blir det sendt til fargeriet. 
alle stoffer blir vasket for å fjerne eventuelle oljerester fra strikkeprosessen, 
mykgjort og stabilisert. en del stoffer blir også farget. 
6: stoffene skjæres i mønster for å lage produkter i forskjellige størrelser. 
noe foregår maskinelt mens siste justering tas med stødige hender. 
7: våre dyktige sømoperatører setter delene sammen.
8: produktene kontrolleres, pakkes og sendes til vårt lager. 
klare for å bli med deg ut på neste eventyr...

aclima is a family company with 3 generations of experience when it comes to 
producing functional clothing. We started producing insoles of wool in 1939, and 
have since then evolved into an underwear specialist who uses wool in more or 
less every single product. Here is the process from raw wool to finished product.

1: The finest merino wool is sorted and washed and prepared for spinning.
2: once the wool is combed, it is ready for spinning. several threads of wool are spun together 
to yield yarn with even texture, elastic and strong enough for the knitting machines.
3: when the wool is spun on spools, it is ready for the knitting machines. 
several types of machines knit different qualities such as ribb, mesh and terry.
4 & 5: The finished knitted fabric is sent to the dye works. all fabrics are 
washed to remove oil residue from the knitting process, softened and stabilized. 
many of the fabrics are also dyed. 
6: The fabrics are cut into pieces to make products of different sizes. 
machines do some of this, but steady hands make the final adjustment.
7: our accomplished sewing operators put the pieces together.
8: The products are checked, packed and shipped to our storage facilities. 
ready to keep you comfortable on your next adventure....
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aurora borealis, valdres.

HotWool Polo W/Zip Jet black, 
HotWool basic Jacket og/and 
HotWool long Pants Jet black

1
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WarmWool Hood sweater marengo/
Jet black og/and WarmWool 
long Pants Jet black

HotWool Polo W/Zip Jet black og/and 
doubleWool long Pants Jet black

Woolnet Polo W/Zip Jet black og/and 
Woolnet long Pants Jet black

2

3

4

2
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WarmWool overall Jet black5
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WarmWool shirt crew neck Jet black og/and 
WarmWool long Pants Jet black

6
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finnmarksvidda, norway.
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classic beanie Purple Plumeria, WarmWool 
Hood sweater ice blue/coastal fjord og/and 
HotWool Jacket w/hood Jet black/cerise

7
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WarmWool overall 
Jet black

10

8

Jib beanie Jet black, WarmWool Polo W/Zip, og/and 
HotWool Jacket w/hood Jet black/coastal fjord

Jib beanie coastal fjord, WarmWool Hood sweater w/zip 
Jet black og/and WarmWool long Pants Jet black

9
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valdres, norway.
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lightWool shirt long neck Jet black11
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coolnet shirt crew neck, 
og/and coolnet long Pants

12
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coolnet shirt crew neck, 
og/and coolnet long Pants

lightWool Hoodie Jet black lightWool Wrestler shirt 
dazzling blue og/and 
HotWool sports top

lightWool Wrestler shirt raspberry og/and 
WarmWool shorts Jet black

13 15

14
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WarmWool Pulse Heater Jet black 
og/and Woolnet Polo W/Zip

16
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17 18

2019

Jib beanie ice blue

Woolnet neck gaiter og/and HotWool balaclavalightWool Headover raspberry

WarmWool sokk
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Jib beanie ice blue, Woolnet neck gaiter og/and 
HotWool Jacket w/hood Jet black/cerise

21
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BArnEPrODukTEr
/CHILDrEn’s PrODuCTs

WarmWool granddad shirt muskmelon 
og/and children’s longs Jet black

22
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lightWool t-shirt raspberry24

25

Jib beanie cerise,
og/and overall cerise
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WarmWool granddad shirt muskmelon23



29

WarmWool shirt crew neck 
muskmelon/cerise

26
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kristin folsland olsen, emma simonsson og vera simonsson 
er ”the baffin babes”. sammen har de tre damene blant annet 
tilbragt over 80 dager på baffin island, en tur hvor de tilbakela 
1200 km med isbre, pakkis, morener og fjell. i tillegg har de 
hatt ekspedisjoner på svalbard, sør-georgia og kirgiztan.

”på vår ekspedisjon til sør-georgia (høsten 2012) fikk vi erfare det mest 
røffe og skiftende været vi noengang har vært borti. da var det godt 
å ha flere lag med ullprodukter fra aclima under skallbekledningen. 
ullundertøyet fra aclima er behagelig, funksjonelt, slitesterkt og ser 
bra ut. akkurat hva vi trenger til både krevende ekspedisjoner og 
hverdagsfrilufsliv hjemme i den norske fjellheimen.”

kristin folsland olsen, emma simonsson and vera simonsson 
are “the baffin babes”.  together, they have spent over 80 days 
on baffin island, where they trekked over 1200 km across gla-
ciers, pack ice, moraines and mountains. they have also been 
on expeditions to svalbard, south-georgia and kyrgyzstan.

“on our expedition to south-georgia (autumn of 2012) we got the 
roughest and most changing weather any of us had ever experienced. 
when the weather hit it was great to have several layers of woollen 
clothes from aclima under our shell clothing. The wool underwear 
from aclima is comfortable, functional, durable and looks great. Just 
what we need for both rough expeditions and every-day trips in the 
mountains back home.”

name_

assignment_

Å teste produktene til det ytterste ute i felt med 

tanke på å forbedre og videreutvikle. 

To test the products to the limit in extreme conditions 

in order to improve and further development
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erik b. Jørgensen er en eventyrer fra fyn i danmark som lever 
under mottoet ”eventyret starter i din egen bakgård”. gjennom 
sine egne ekspedisjoner ønsker han å inspirere og motivere 
andre til å komme seg ut - det er det første skrittet som teller. 
erik har blant annet padlet skandinavia rundt i kajakk, deltatt 
på ekspedisjoner på grønland og tilbragt 45 dager i villmarken 
med sin datter på kanotur. 

”Jeg har brukt aclima i mer enn ti år, og det jeg liker spesielt godt er 
holdbarheten på produktene under lange ekspedisjoner. de mister 
ikke passform, og de er meget holdbare når det kommer til slitasje. 
Jeg bruker klærne hardt, og noe av det viktigeste for meg er at jeg 
kan padle i 10-11 timer sammenhengende, gjennom morgenkulde, 
formiddagsvarme og kveldskulde, uten å skifte. kombinasjonen av de 
ulike produktene fra aclima holder meg varm, - sommer som vinter, 
minusgrader som plussgrader. i tillegg liker jeg innovasjonen; de har 
mange funksjoner i de sammen produktene. enkle, geniale ting som 
forsterkning på skuldrene på woolnet slik at du kan gå med tung sekk 
uten ubehag og økt slitasje, er ting jeg anser som viktige.”

erik b. Jørgensen is an adventurer from fyn in denmark living 
by the motto:” the adventure starts in your own backyard.” 
through his own expeditions he seeks to inspire and motivate 
others to get out – it is the first step that counts. erik has for 
instance kayak paddled around scandinavia, participated in 
expeditions on greenland, and spent 45 days canoeing in the 
wilderness with his daughter. 

”i have used aclima for more than ten years, and what i really appre-
ciate is the durability of the products during long expeditions. They are 
not stretched out of shape, and they are long-lasting. i put these clothes 
to the test, and one of the most important factors for me is that i can 
paddle for 10-11 hours straight thought morning frost, mid-day heat and 
into the cold evening without having to change. by combining different 
products from the aclima range i can stay warm all year round, in warm 
as well as cold weather. i also like the innovation; each product has 
many different functions. simple, but brilliant details like reinforcements 
on the shoulders of woolnet, so you can carry a heavy backpack 
comfortably and without wear and tear, are important to me.”
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fra vikersund, norge

anders backe fra vikersund har tatt det profesjonelle ski-
kjøringsmiljøet med storm, og han er i dag ranket som en av 
de beste jibberne internasjonalt. 1986 modellen deltar årlig 
på en rekke konkurranser i inn- og utland, deriblant X-games. 

”som profesjonell jibber har jeg rundt 250 skidager i året, - og det er 
ingen tvil om at det er viktig med bra undertøy. Jeg kjører ski på alt fra 
rekkverk i storbyen hvor man blir svett og og varm, til store hopp på 
fjellet der kulda river ordentlig, da trenger jeg gode klær for å holde 
varmen. Jeg bruker aclimas lightwool og woolnet mye, og det er teknisk 
veldig bra. Jeg kan kjøre på, svette og herje uten noen problemer. 
klærne tørker fort, og jeg holder meg varm.”

anders backe from vikersund is the man who took the 
professional downhill skiing community by storm, and is today 
ranked as one of the best jibbers in the world. the 27 year-old 
participates annually in competitions both at home and abroad, 
like for example the X-games. 

“as a professional jibber i ski around 250 days a year – and proper under-
wear is undoubtedly very important. i ski on everything from railings in 
the big city where you get sweaty and warm, to big jumps in the freezing 
cold mountains, and i need good clothes to stay warm. i use aclima’s 
lightwool and woolnet a lot, and it is technically great. i can really work, 
sweat and give it my all without any problems. The clothes dry up quickly 
and i stay warm.”
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ola skinnarmo er mannen som har gitt eventyr og friluftsliv et 
ansikt i vårt naboland sverige. 1972 - modellen fra göteborg 
har gjennomført en rekke ekspedisjoner på alle kontinenter, og 
de fleste hav. På merittlista har han blant annet ekspedisjoner 
til både nord- og sydpolen, krysning av grønland, ridetur over 
de mongolske steppene og padleekspedisjon rundt svalbard. 
ola har også seilet nordvestpassasjen, og startet i juni 2013 
ut på en ny ekspedisjon til grønland på jakt etter det kjente 
svenske polarskipet ”vega”. 

“för att kunna njuta fullt ut av allt härligt som naturen har att erbjuda, är 
det dock viktigt att du är rätt klädd, inifrån och ut. kläderna er avgörande 
för vad jag klarar av, men kanske mest för hur jag mår när jag gör det. 
med aclimas nästan 80-åriga erfarenhet och breda sortiment av olika 
plagg och tjocklekar, kan du lätt välja och kombinera det som passar bäst 
för stunden. Jag har testat dom stenhårt och varit med på att utveckla dom 
ytterligare. detta är din garanti för att du ska få ut mer av dina naturupp-
levelser i framtiden”.

ola skinnarmo is the face of adventure and outdoors living in 
our neighbouring country sweden. skinnarmo, born in 1972 in 
gothenburg, has conducted several expeditions on all conti-
nents and on most oceans. amongst his merits are expeditions 
to both the north and south Pole, crossing of greenland, 
horseback riding across the mongolian steppes and a paddling 
expedition around svalbard. ola has also sailed the north-West 
passage and in June 2013 he started a new expedition on green-
land, searching for the famous swedish polar ship “vega”. 

“To be able to fully enjoy all the wonderful things nature has to offer it 
is important to be properly clothed, from the inside out. my clothes are 
crucial for what i can do, but maybe mostly for how i feel doing it. with 
aclima’s almost 80 years of experience and wide range of clothing and 
thickness’, you can easily choose and combine the most suitable outfit. 
i have really put them to the test and i have also been a part of the 
development process. This is your guarantee that you will get more out 
of your future experiences in nature.”
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Hvordan kle seg rett
/HoW to dress

wiTh Johan skullman

       – bekledning. enkelt forklart handler det om at mange mis-
forstår lag-på-lag-prinsippet. det er enkelt å forstå i teorien; du 
kler deg i undertøy, mellombekledning og skallbekledning. det 
mange glemmer er at man ikke alltid må bruke alle tre lagene.

svenske Johan skullman vet hva han snakker om. etter 30 
år i det svenske forsvaret hvor han i hovedsak arbeidet som 
ansvarlig for utvikling og testing av personlig utstyr og bekled-
ning, kan han det å kle seg etter vær og vind. skullman jobber i 
dag som frilanskonsulent for aclima, hestra og fjellräven.

– for å begynne ytterst; det ytre skallet er som regel et mem-
bran som er konstruert for å brukes når det er veldig mye vind, 
eller veldig vått. det betyr ikke nødvendigvis at det kan benyttes 
under alle typer forhold. benytter man vind - og vanntett yt-
terbekledning til enhver tid, overbelaster man både kroppen 
og klærne man har under. vi mennesker er en miks mellom 
å være aktive og passive, - det krever at vi bruker lag-på-lag-
prinsippet aktivt, at vi endrer bekledning ofte, avhengig av vær 
og aktivitet. når det gjelder mellombekledning og undertøy, har 
det skjedd utrolig mye på ullfronten de siste årene. man avler 
frem saueraser med fin ull, det har blitt utviklet strikkemetoder 
som fører til at plaggene blir meget komfortable. Jeg mener 
aclima er unike når det kommer til ullundertøy. de har arbeidet 
eksperimentelt med å få frem ulike kombinasjoner av ull og 
andre stoffer, de eksperimenterer med ulike strikketeknikker for 
å ta frem plagg for ethvert behov. alt i alt resulterer det i at det 
nå finnes ull som du slipper å klø av, som har spesielle beskyt-
telsesegenskaper, som har høyere slitestyrke, og ullen har i 
dag lettere og tynnere kvaliteter, som igjen fører til at man kan 
bruke det under varmere forhold.

det som er så flott med ull er at kroppen trives utrolig godt 
sammen med ull. den begynner ikke å lukte, og den er veldig hy-
gienisk. Johan påpeker også at det er viktig å ha ullens ulemper i 

bakhodet under bruk. ullfiberen er ikke lite slitesterkt som mange 
andre fibre, og hvis man går i tett skogsterreng må man passe litt 
ekstra på å ikke slite hull i plagget.

Johan nevner videre et annet viktig lag:
– et forsterkningslag er viktig å ha med - enten det er ekstra 
lag med ull til mellombekledningen, eller en dunjakke. når du 
stopper for lengere pauser underveis er det viktig å få på seg 
mer klær med en gang. det er også viktig at du ikke bruker dette 
plagget under aktiviteten. det er helt klart fristende å begynne 
å gå med en varm jakke på når du begynner ut fra teltleiren 
om morgenen, men det kommer ikke til å ta lang tid før du er 
overopphetet, og klærne mettes med svette. 

bruk lagene aktivt
klarer man å få innarbeidet et system, en rutine på bekledning 
når man er ute, er man et stort skritt på vei. det kan være enkle 
ting som å ha lue lett tilgjengelig, eller at man bytter til tørre sok-
ker når man raster. det er viktig at vi tenker helhetlig når vi kler 
oss; alt fra hode, til hender, føtter og resten av kroppen. en 
betydelig del av varmetapet fra kroppen skjer vi hodet og hals, 
og andelen øker når temperaturen synker. når kroppen får 
beskjed om at hodet blir kaldt, vil den alltid «ofre» hender og 
føtter for å holde temperaturen i hodet og hjernen oppe. dette 
igjen kan resultere i lokale frostskader på hender og føtter.

varme og kulde
– for meg er ikke kulde og varme så ulikt; rent fysiologisk er det 
mye likt, men det kjennes ulikt ut. på mange måter er det lettere 
å håndtere kulde. den strenge kulden er tørr, og hvis man er aktiv 
ute produserer man mye varme selv. det vanskeligste været å 
kle seg for, er vekselvær. når man får kaldt, varmt og fuktig vær 
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om hverandre, er det viktig at man er aktiv med lag-på-lag. det 
er nøkkelen for å nyte en tur utendørs, sier Johan, og fortsetter, 
- jeg tror mange mister gleden ved en tur fordi de har for mye 
fokus på å være ukomfortable. 

– min konklusjon på bekledningstips må være at man ikke kler 
på seg for mye når man skal være aktiv, spar alltid forsterknings-
plagget. når du er i aktivitet, varier bruken av lue/pannebånd, 
bytt på ulike hansker/votter, og bytt til tørre sokker så snart du 
kan. ventiler en kort stund dersom du begynner å bli varm og litt 
svett, og jobb inn rutiner. Til slutt går det av seg selv, sier Johan. 

selv om han er opptatt av bekledning, synes han det er viktig 
å påpeke at klær kun er en liten del av forutsetningen for å lykkes 
på en ekspedisjon, eller for å ha det bra på tur. alle ting spiller 
inn; kosthold, hygiene, å få i seg nok væske, ha forberedt seg på 
miljøet, fysisk og mental styrke. det er også viktig å ha en bra 
fysisk kondisjon og mental innstilling for å kunne utvikle frilufts-
livet sitt, avslutter Johan skullman.
for flere bekledningstips fra Johan skullman, 
se www.aclima.com

 

       many misunderstand the principle of dressing in layers. it is 
quite simple in theory: you dress up in a base layer, an insulation 
layer and a shell layer. but what most people tend to forget is 
that you don’t have to use all three layers every single time. 

Johan skullman from sweden knows what he is talking 
about. after 30 years in the swedish armed forces where he 
mainly worked with developing and testing personal equip-
ment and clothing, he has years of experience in dressing 
appropriately for the weather. Today, skullman is a freelance 
consultant for aclima, hestra and fjellräven, and he is more 
than willing to share some important tips about dressing for  
the outdoors.

– let’s start on the outside: the outer layer is usually a mem-
brane created for very windy or very wet conditions. This does 
not necessarily mean that it is suitable for every single weather 
condition. when using wind- and weather-proof clothing all 
the time, you end up overloading both the clothes underneath 
and the body. humans are a mixture between active and pas-
sive - this requires that we dress in layers, and change clothing 
regularly depending on the weather and the level and form of 
activity.  when it comes to the insulating and base layers, there 
has been a substantial development in wool in the last few ye-
ars. The breeding of sheep with fine wool and the development 
of new knitting methods make the garments more comfortable. 
i think aclima is unique in terms of wool underwear. They have 
developed knitting patterns and experimented with various 
combinations of wool and other fabrics to create clothes for 
every situation. all in all, this results in wool that doesn’t itch, 
that has special protective properties, is highly durable and also 
lighter and thinner, which again means that it can be used in 
warmer conditions.

The great thing about wool is that the body thrives with 
wool. wool doesn’t start to smell and it is highly hygienic. 
Johan points out that it is also important to remember the 
downsides of wool. The woollen fibre is not as durable as many 
other fibres, so it is essential to take care not to tear holes in the 
fabric when walking through dense forest.

Johan also mentions another layer:
– remember to bring a reinforcement layer - whether it is an ex-
tra layer of wool for the insulating layer or a down jacket. when 
you stop for longer breaks, make sure to put on more clothes 
at once. do not use this layer whilst in activity. it is definitely 
tempting to use that nice, warm jacket when starting your walk in 
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the cold morning, but it doesn’t take long to become overheated 
and the clothes become saturated with sweat. 

Use the layers actively
– if you manage to create a system, a clothing routine when 
outside, you are well on your way. This might consist of simple 
things like having a hat easily available, or changing to dry 
socks during breaks. it is important to dress in a comprehen-
sive manner: think about your head, hands, feet and the rest 
of your body. a major part of your body heat is lost from your 
head and neck, and this increases as temperature drops.  when 
your body receives signals of rapid heat loss, it will overcom-
pensate by reducing blood flow to hands and feet to maintain 
a steady body temperature in your head and brain. This again 
might cause frostbite on hands and feet.

Hot and cold
– To me, hot and cold conditions are pretty much the same; 
there is not much physiological difference, but it feels different. 
in many ways it is easier to deal with coldness. The severe cold 
is dry, and when you are active outside you produce a lot of 
heat yourself. The hardest condition to dress for is chaining 
weather. when you experience a mixture of hot, cold and hu-
mid weather, it is important to use the clothing layers actively. 
This is key to enjoy the outdoors, says Johan, and continues 
to say, - i think a lot of people lose the joy of being outdoors 
because they focus too much on feeling uncomfortable.

– my concluding tips on clothing must be to not put on 
too much clothes when you are going to be active, leave the 
additional insulating layer for later. vary the use of hat and 
headbands when you are active, use different mittens and 
gloves and put on dry socks as soon as you can. ventilate for a 
little while if you start becoming warm and sweaty, and create 
routines. eventually, it all becomes second nature, Johan says. 
even though he thinks clothing is important, he points out that 
clothing is only a small prerequisite for conducting a success-
ful expedition or being able to enjoy the outdoors. There are 
so many other conditions; nutrition, hygiene, hydration, being 
prepared for the environment, physical and mental strength. 
it is also important to be in good physical condition and have 
a positive attitude if you want to develop your experiences 
outdoors, Johan skullman concludes.
for more clothing tips from Johan skullman, 
see www.aclima.com
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felles ansvar /mUtUal resPonsibility

aclima jobber aktivt for å hele tiden forbedre oss med tanke på å bevare miljøet for frem-
tidige generasjoner. det handler om små ting i hverdagen som å kildesortere søppel, reise 
kollektivt når det er mulig, redusere papir på kontoret, og handle økologisk mat. men også 
tyngre investeringer som da vi i fjor byttet vi ut oljefyringen med gass ved vårt lageran-
legg. i løpet av 2013 går vi helt og holdet over til fsc - papir på alle våre produktpakninger. 
våre produkter blir produsert i nord-europa, noe som fører til mindre utslipp under trans-
port. vi gir bort stoffrester som blir til overs til eksempelvis et firma som lager punching-
baller til boksing. de fargeriene vi benytter oss av har lukkede systemer for å minske 
utslipp av avfallsvann, i tillegg til at de jobber med iso 14001 (miljøstyringssystem). vi 
er nøye på at samtlige av våre nye og gamle samarbeidspartnere skal arbeide aktivt med 
miljø og csr (bedriftens samfunnsansvar). vi sørger for å ha en tett kontakt og oppfølging 
av alle samarbeidspartnere - hele veien fra garn til ferdig produkt.

aclima har sertifiseringer på at merinosauene som leverer ull til aclima blir behandlet 
bra, og at produktene våre ikke inneholder noen skadelige stoffer for mennesker. alle våre 
produkter er sertifiserte etter Øko-Tex 100, der vi ser til at hele utviklingsprosessen er serti-
fisert og giftfri. ull er dessuten en ressurs som er fornybar og biologisk nedbrytbar. 

vi på aclima vil ta vårt ansvar, og kommer til å jobbe ytterligere med felles ansvar for 
miljø og menneske fremover!

aclima constantly try to improve in terms of preserving the environment for future 
generations. it can be the every-day things, like recycling, using public transport when 
possible, reduce the use of paper in the office and buy organic food. but it can also be 
in the bigger investments, like when we changed from oil to gas central heating at our 
storage facilities last year. by the end of 2013 we will have completely switched to fsc-
paper on all our product packaging. our products are produced in northern europe, 
which leads to less emission during transport. we give away the left over fabric to for 
example a company who produces punching balls for boxing. The dye-works we use 
have closed systems to reduce emission of wastewater, and in addition they work with 
iso 14001 (environmental management system).  we are very particular about the fact 
that our old and new partners actively work with environmental protection and csr 
(corporate social responsibility). we make sure that we have close contact and follow 
up on all our partners – all the way from the yarn to the finished product.

 aclima has certifications stating that the merino sheep delivering wool to aclima are 
treated well, and that out products do not contain harmful substances. all our products 
are certified by the Øko-Tex 100, where we make sure that the entire development pro-
cess is certified and non-toxic. wool is also a biodegradable and renewable resource. we 
at aclima will take our share of the responsibility, and will continue to work further with 
mutual responsibility for the environment and humans.
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tester & Utmerkelser / tests & aWards

Utemagasinet - se: Warmwool overall
fordelene med dette kraftige undertøyet overgår det tradisjonelle to - delte undertøyet på den kaldere 
tiden av året. en anvendelig hette/balaclava i kombinasjon med full glidelås i fronten, og åpning bak gjør 
dette til et anvendelig plagg med superventilasjon – garantert befridd for kalde gufs på ryggen. 

scandinavian outdoor award - overall winner: aclima Woolnet
nettingundertøy er høyst funksjonelt: det er utrolig fukttransporterende og kjølende selv under høy aktivitet, 
men tørker fort og holder deg varm når det trengs. aclima benytter klassisk skandinavisk design i kombi-
nasjon med merinoull for å skape undertøy som gir brukerne fremragende komfort under all slags vær, 
temperatur og aktivitetsforhold. det er også et imponerende fokus på detaljer.

scandinavian outdoor award - Jury’s choice design: aclima WarmWool Hoodsweater
kombinasjonen av hettegenser og vanlig genser i ett plagg ser morsomt ut i begynnelsen, men etter vi 
har brukt den - har vi virkelig funnet ut hvor brukervennlig den er. med en hette som også fungerer som 
en balaclava, er aclimas genser et ullplagg som beskytter hode og hals mot kulde og vind. med dette 
perfekte 3 i 1 - plagget designet for bruk i kaldere vær, og aclimas originale tilnærming for å designe noe 
helt nytt - er hoodsweater vinner av «soa Jury’s choice design».

outdoor-magazin: editor’s choice: aclima Woolnet
merinoull er mykt, varmt og lukter lite. den norske produsenten aclima bringer en ny æra med sitt 
woolnet- undertøy. nettingkonstruksjonen forhindrer ikke fordampning og stoffet absorberer lite 
fuktighet slik at produktet tørker raskt. i tillegg er passform og detaljer av første klasse.

Utemagasinet – se: WarmWool overall
The benefit of this robust underwear surpasses the traditional two-piece underwear during the colder parts 
of the year. a useful hood/balaclava in combination with a full zipper in front, and an opening in the back 
make this a versatile piece of clothing with super ventilation – guaranteed without cold gusts on your back. 

scandinavian outdoor award: overall winner: aclima Woolnet
mesh underwear is highly functional: it is incredibly wicking and cooling even during strenuous activity, 
but dries quickly and will keep you warm when needed. aclima uses classic scandinavian design in 
combination with merino wool to create underwear which gives the users outstanding comfort during all 
weather conditions, temperatures and activity. There is also an incredible attention to detail.  

scandinavian outdoor award – Jury’s choice design: aclima WarmWool Hoodsweater
The combination of a hoodie and a regular sweater in one piece of clothing looks funny in the beginning, but 
after having worn it we have discovered how user friendly it is. with a hood that doubles as a balaclava is the 
aclima hoodsweater a woollen garment that protects both head and neck against the cold and the wind. with 
this perfect 3 in 1 garment designed for colder conditions, and aclima’s original approach to design something 
completely new – is aclima warmwool hoodsweater the winner of soa Jury’s choice for design.

outdoor-magazin: editor’s choice: aclima Woolnet
merino wool feels soft, warm and hardly smells at all. The norwegian producer aclima brings a new era 
with their woolnet underwear. The mesh construction does not prevent evaporation and the fabric absorbs 
very little moisture, so it dries quickly. in addition, it has first class fit and details. 
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hvordan velge reTT underTØy?
/how To choose The righT underwear?

woolshell og hotwool 400gr kan også benyttes som ytterbekledning.
/woolshell and hotwool 400gr can also be used as outer layer.

low mid high

ligHtWool

Woolnet

coolnet

WoolsHell
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WarmWool

HotWool
230gr

doUbleWool

20 °c
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ProdUktgUide /ProdUctgUide
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når du skal velge undertøy, gjelder det 
å ta hensyn til aktivitetsnivå, slitestyrke, 
temperatur og foretrukket fiber. ved å velge 
rett tøy, og kle deg lag-på-lag, kan du trives 
ute i de fleste typer vær. 

teknisk undertøy
vårt tekniske undertøy er laget for å trans-
portere fuktighet vekk fra kroppen, og det 
passer ypperlig til høy aktivitet. mange av 
de tekniske stoffene er lette og myke, men 
isolerer ikke like godt som ull. aclima cool-
net passer for deg som driver med høy 
aktiviteter som langrenn, løping og sykling. 

Ullundertøy
ullundertøy holder godt på kroppsvarmen, 
har bra fuktighetsopptak og isolerer selv 
om plagget blir vått. ull er det perfekte 
materialet til daglig bruk, og spesielt der-

som du tilbringer mye tid utendørs. aclima 
bruker spesialbehandlet merinoull som er 
kløfri. ulike typer garn, etterbehandling og 
strikkemetoder gir de kvalitetene på pro-
duktene vi ønsker. våre lightwool, woolnet 
original og warmwool - produkter er laget 
av myk merinoull. 

kombifiber
vi kombinerer naturfiber og syntetisk fiber 
for å få frem ønskede egenskaper ved 
produktene. aclima hotwool og woolshell 
er eksempler på blanding av ull og tekniske 
fibre, som gjør plaggene ekstra slitesterke. 
i tillegg blir de tykkere, som igjen fører til 
at de blir varmere. vår woolshell har ull på 
innsiden og polyester på utsiden, noe som 
gjør den ypperlig til trening vår, høst og vin-
ter. ullen holder deg varm, og polyesteren 
beskytter deg mot noe av regnet og snøen. 

when choosing underwear, it is important 
to take into consideration level of activity, 
durability, temperature and preferred fibre. 
by choosing the right clothes and dressing 
in layers, you can enjoy the outdoors in all 
kinds of weather.

technical underwear
our technical underwear is designed to 
transport moisture away form the body, 
and it is perfect for high physical activity. 
many of the technical fabrics are soft 
and light, but do not have the insulating 
capacity of wool. aclima coolnet is perfect 
for you who are involved in strenuous 
activities like cross-country skiing, running 
and cycling. 

Wool underwear
wool underwear conserves body heat, has 
excellent wicking abilities and insulates 
even when wet. wool is the perfect material 

for daily use, especially if you spend a lot 
of time outdoors. aclima use specially 
treated merino wool that does not itch. 
different types of yarn, after treatments 
and knitting methods give us the desired 
quality of the products. our lightwool-, 
woolnet original- and warmwool – pro-
ducts are all made from soft merino wool.

combined fibres
we combine natural fibres and synthetic 
fibres to bring out the desired qualities in our 
products. aclima hotwool and woolshell are 
examples of the mixing of wool and technical 
fibres, which makes the garments extra 
hardwearing. This also makes the garments 
thicker and warmer. our woolshell has wool 
on the inside and polyester on the outside, 
which makes it perfect for training in spring, 
autumn and winter. The wool will keep you 
warm, and the polyester protects you against 
some of the rain and snow.
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kle deg i lag-på-lag
Å kle deg riktig lagvis vil hjelpe deg til 
å regulere kroppstemperaturen, slik at 
du hverken overopphetes eller blir kald. 
luften i og mellom hvert plagg bidrar til 
at du holder deg varm, - og det er enkelt å 
regulere underveis: du kler på deg mer hvis 
temperaturen faller eller aktiviteten synker, 
og omvendt. 

det innerste laget bør være tynt og et-
tersittende, - det skal transportere svetten 
vekk fra huden for å holde den så tørr og 
varm som mulig. ved høy aktivitet anbe-
faler vi et svettetransporterende undertøy 
som eksempelvis coolnet innerst, ved 
lavere aktivitet anbefaler vi et ullplagg som 
eksempelvis lightwool. 

mellombekledningen har to oppgaver: 
transportere overskuddsvarme og fuktighet 
vekk fra kroppen, og å holde deg varm. 

mellombekledningen kan gjerne være 
mer løstsittende enn undertøyet, og det 
er i mellomlaget du velger antall lag etter 
temperaturen. hotwool er et varmt og 
godt alternativ til mellombekledning, og 
for deg som trenger litt ekstra varme har vi 
doublewool. her har vi kombinert woolnet 
original og warmwool, som fører til at 
fuktighet transporteres vekk fra kroppen, 
samtidig som de naturlige luftlommene 
fører til økt isolasjon.

helt ytterst bør du ha en vind - og 
vanntett skallbekledning, som i tillegg er 
fukttransporterende. det må være vanntett 
for å hindre vann utenfra å trenge inn, og 
det må være pustende for å beskytte de 
isolerende lagene fra oppsamling av fuktig-
het innenfra. 
for informasjon om alle aclima produkter; 
aclima.com

the layer principle
dressing correctly in layers will help to 
regulate your body temperature, so you are 
not overheated or too cold. The air between 
each piece of clothing is what keeps you 
warm – this is simple to regulate: you put 
on more clothes when the temperature or 
level of activity drops, and vice versa.  

The innermost base layer should be thin 
and tight – it should transport sweat away 
from the skin to keep it as dry and warm 
as possible. during high-level activity we 
recommend wicking underwear like for 
example coolnet as the base layer, and 
during low-level activities we recommend 
woollen garments like lightwool.

The insulating second layer has two 
tasks: to transport excess heat and moisture 
away from the body and keep you warm. 
This insulating layer can have a looser fit 

than the base layer, and the number of 
garments can be regulated depending on 
the temperature. hotwool is a nice, warm 
alternative for the second layer, and for 
those requiring something a little warmer 
we have the doublewool. here, we have 
combined woolnet original and warm-
wool, which means that the moisture is 
being transported away from the body and 
the air pockets between the layers lead to 
increased insulation.

as your outermost layer you should 
have a wind- and waterproof shell clothing, 
which is also wicking. it has to be water-
proof to stop water from penetrating the 
shell, and it must also be breathable to 
protect the insulating layers from accumu-
lating moisture from your body. 
information about the full range of aclima 
products; aclima.com



ProdUkter for det ProfesJonelle markedet

regn, vind, flammer, sol, snø, sludd. situasjonene og værutford-
ringene er mange og varierte for deg som jobber utendørs, og du 
bør stille høye krav til klærne du jobber i. for utendørs arbeid er 
det ekstra viktig med komfortabelt og fukttransporterende undertøy 
- sommer som vinter. med våre work - produkter har vi satt ekstra 
fokus på å lage funksjonelt, slitesterkt undertøy som er designet for 
å holde deg varm, og beskytte deg mot farer som brann, antistatisk 
støt eller lysbuesjokk. 

produktutvikling har første prioritet hos aclima. for å kunne utvikle 
spesialprodukter, samt vår nye work - kolleksjon, har vi samarbeidet 
tett med krevende kunder som forsvar, politi og andre brukergrupper 
som arbeider i ekstreme miljøer. disse brukergruppene stiller høye 
krav til komfort og funksjonalitet, og forsvaret i ulike land har valgt 
aclima som leverandør av undertøy nettopp på grunn av optimale 
løsninger og høy kvalitet. 

ta kontakt med oss for mer informasjon om 
vårt sortiment til det profesjonelle markedet.

Professional ProdUcts

rain, wind, flames, sun, snow, sleet. when working outside you will 
be faced with many different situations and weather challenges, and 
you should set high standards for the clothes you work in. for working 
outdoors, comfortable and wicking underwear is important – in every 
season. with our work-products we have focused especially on crea-
ting functional, durable underwear designed to keep you warm and 
protect you against dangers like fire, antistatic shock and arc shock. 

product development has first priority at aclima. To be able to 
develop specialist products and our new work-collection, we col-
laborated with high-demanding clients like the armed forces, police 
and other user groups working in extreme environments. These 
user groups set high standards for comfort and functionality, and 
national security and defence forces from different countries have 
chosen aclima as their supplier of underwear just because of our 
optimal solutions and high quality.

contact us for more information about our 
clothing range for the professional market. 

ACLIMA 
wOrk
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