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Förnyelse av komfort och prestanda ska aldrig bemötas 
med en  universalmodellsstrategi.

Det är av denna anledning som Osprey har expanderat sitt 
sortiment av kvinnospecifika ryggsäckar under 25 år, för att 
tillgodose behovet av ergonomiskt utformade ryggsäckar och 
förändrade specifikationer för att passa den kvinnliga formen.

Våra ryggsäckar för kvinnor har ett bärsystem som är  
speciellt konstruerat för att ge optimal passform för en kvinnlig 
kropp, och som ger oöverträffade nivåer av komfort och stöd.

Smalare axelbredd 
Oket är speciellt dimensionerat och konstruerat med 
varierande stoppningstjocklek för att skapa en  
anatomisk passform för kvinnans nacke, axlar och bröst.

Ergonomiskt utformad sele
Ergonomiskt utformad sele som är formad till att 
passa på sidan av kroppen, vilket skapar en mer 
bekväm kvinnospecifik passform.

Kortare rygglängd
Ryggsäcken är utformad för att vara kortare,  
smalare och med mer djup på de rätta  
ställena för att möjliggöra större rörelsefrihet  
och stabilisering.

Specialutformat höftbälte
Vi formar och vinklar våra höftbälten för att bättre passa en kvinnlig  
höftform för optimalt stöd. Höftbältet är smalare på höjden så att det  
inte gräver sig in i revbenen eller övre delen av låren.
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Så här görs det…

Vi har kvinnospecifika ryggsäckar över hela vårt sortiment för att passa  
till alla aktiviteter.

Den nya kvinnospecifika Kyte är, med  
en beprövad funktion, en robust, 
högpresterande ryggsäck. Kyte har  
en kvinnooptimerad passform vilket  
betyder att tyngre laster kan uppnås  
utan att kompromissa med komforten.  
Vare sig det gäller att ge sig på  
bergig terräng, djupa skogar  
eller slingrande stigar, så kommer  
du att bära på det definitiva  
riktmärket inom backpacking.

Fran kr 1,700

BACKPACKING
KYTE

KÖNSSPECIFIKA 
RYGGSÄCKAR
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KVINNOSPECIFIKA 
RYGGSÄCKAR

Den ikoniska 
vandringsryggsäcken, Tempest, 
är byggd för komfort och 
mångsidighet när du är ute 
på dagsvandringar. Tempests 
bärsystem erbjuder en 
imponerande kvinnospecifik 
passform, med ergonomiskt 
utformat höftbälte, sele, ok och 
ryggpanel.

Ab Fran kr 1,000

VANDRA 
TEMPEST

När det gäller att hålla 
sig hydrerad, så är den 
kvinnospecifika Kitsuma en 
perfekt ryggsäck att bära 
på. De här ryggsäckarna 
kombinerar en inbyggd 
vätskeblåsa med bra 
passform och komfort för att 
hjälpa dig att pressa dina 
gränser.

Fran kr 600

VÄTSKESYSTEM 
KITSUMA

Vår berömda reseryggsäck, den 
kvinnospecifika Fairview, är en  
perfekt resekamrat som har  
komforten och fördelarna med en 
ryggsäck kombinerat med lättheten 
av packning och mångsidigheten 
hos en resväska. Fairview har byggts 
för att vara exceptionellt bekväm 
med en kvinnlig passform med 
utformningsoptimering.

Fran kr 1,300

BÄRBARA RESVÄSKOR 
FAIRVIEW

Den kvinnospecifika Raven är en 
förstklassig cykelhydreringsserie 
som hjälper dig att cykla längre 
och snabbare under längre tid. 
De här ryggsäckarna är 
konstruerade för att ta med sig 
utrustning och vatten för den 
inbitne mountainbike-cyklisten

Fran kr 1,300

CYKLA 
RAVEN
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OSPREY 
TECHNOLOGIES

Få reda på mer om de banbrytande material och konstruktionsprocesser 
som utgör kärnan av Ospreys ryggsäckar. En filosofi av kvalitet och  
erfarenhet som har samlats in under fyra decennier finns invävd i  
varje bit tyg, stygn och fåll.

VI FIRAR 
25 ÅR AV 
KVINNOANPASSNING

Kalifornien 1974. Osprey började med en enda symaskin, massor av idéer och en 
önskan om att designa och tillverka nyskapande ryggsäckar av högsta kvalitét. 
Dagens Osprey fortsätteratt förmedla den där tidiga barnbrytande känslan av äventyr 
varje dag, från de högsta berg till de mest avlägsna öar och överallt däremellan.


