Outdoor och Vision– inspiration till ett aktivt liv
Outdoor och Vision är Sätila of Swedens produktsegment som samlar mössor för de som
älskar uteliv. I kollektionen finns allt från varma fodrade mössor för kalla aktiviteter på
fjället eller i skogen, tunna mössor med god andningsförmåga för högintensiv träning eller
mössor med hög synlighet när man rör sig i utsatta miljöer.
I Sätilas kollektion finns ett stort urval av mössor som både passar till ett aktivt liv och för den som
rör sig i urbana miljöer. Flera av modellerna är tillverkade i en varm härlig ullkvalitet som värmer
vid långa skogspromenader. Kollektionen erbjuder också mössor i en mängd olika material för att
ge användaren möjlighet att njuta av sin utomhusaktivitet i alla väder och årstider.
I kollektionen till säsong 2018/2019 återfinns uppskattade modeller som inte går ut tiden utan
förblir populära år efter år tack vare sina tekniska egenskaper. Bland klassikerna finns REFLECT
och FORS som stickas i mulesingfri merinoull. Modellerna har mjukt foder samt GORE®
WINDSTOPPER®, ett membran som andas men samtidigt skyddar mot hårda vindar.
Nyheter med inslag av historia
Till säsong 2018/2019 har kollektionen utökats med LYNX – en mössa i en liten högre modell i ny
melerad färgställning, tillverkad i en blandning av merinoull och akryl för bästa passform. Mössan
har ett funktionellt foder i polycolon vars uppgift är att leda bort fukt från huden till ytterlagret på
mössan, samt GORE® WINDSTOPPER® för ökad komfort.
En spännande nyhet i 2018/2019 års kollektion är mössan SAREK – där Sätilas gamla
mönsterbank från 70-talet är återupplivat. Mönstret kommer från en av de populära modellerna
som distribuerades under åren då Sätila sattes på kartan som en utav de bästa mössproducenterna
i Sverige.
Den nya kollektionen har också flera modeller med fokus på synlighet och i Vision-sortimentet,
med mössor för högintensiva aktiviteter, har de en given plats. Modeller som den prisbelönta X-3
(Scandinavian Outdoor Award™ – Overall Winner) är populära tack vare sina unika
materialegenskaper. Mössan X3 är tillverkad i Coolmax® – en mulesingfri merinoblandning med
fukttransporterade egenskaper och ett ytterlager av reflex för ökad synlighet mörka vinterkvällar.
– Utgångspunkten i vårt erbjudande inom Outdoor och Vision är form och funktion. Vi vill inte
begränsa användaren utan istället skapa fler användningsområden och aktiviteter där Sätilas
mössa kan vara en självklar del av hur vi klär oss, säger Sara Nevander, vd för Sätila of Sweden.
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Sätila of Sweden – stickat i Sverige sedan 1896
Sätila of Sweden är ett ledande företag inom design, utveckling och tillverkning av mössor och stickade
modeaccessoarer. Sätilas erbjudande bygger på en nordisk tradition, äkta hantverk, en passion för mössor, ett
miljövänligt tänkande, socialt ansvar samt en vilja att leva ett aktivt liv. www.satila.com

