


GEYSER
Indenfor løb har vi specialiseret os med markedets 

mest eksklusive løbetøj i form af mærket GEYSER. 

Mærket er udviklet til den kræsne løber, der ikke vil 

nøjes med det næstbedste, uanset om det handler 

om udstyr eller udfordringer.

En god løbetur bliver endnu bedre, når 
tøjet har den rigtige pasform, og materia-
let er let, åndbart og nemt at bevæge sig i. 
Med andre ord - når du slet ikke mærker, 
at du har det på.

Sådan er GEYSER.

DETALJER

Tilbage til indeks



 G11042  G11041

 G11044  G11043
WOMAN ACTIVE RUNNING JACKET

NO.

100 % polyester 
XS - S - M - L - XL
GEYSER

Ultralet, vindtæt og vandafvisende løbejakke i tyndt 

tætvævet mikrofibermateriale. Jakken har elastiske pa-

neler i siderne og særligt konstruerede albuer for en 

bedre komfort. Der er reflekser på både front og ryg for 

sikkerhed i mørke samt en lille lomme foran til nøgle, 

penge eller lignende.

Sort

ACTIVE

WOMAN ACTIVE KNEE TIGHTS WOMAN ACTIVE SHORT TIGHTS

WOMAN ACTIVE LONG TIGHTS

NO. NO.

NO.

75 % polyester/25 % elastan
GEYSER
230 g
XS - S -  M - L - XL - 2XL

75 % polyester/25 % elastan
GEYSER
230 g
XS - S -  M - L - XL - 2XL

75 % polyester/25 % elastan
GEYSER
230 g
XS - S -  M - L - XL - 2XL

Behagelige tights i superelastisk svedtransporterende 

mikrofiberkvalitet. Lynlåslomme bagpå til nøgle, 

MP3-afspiller, penge m.m.

Behagelige tights i superelastisk svedtransporterende mi-

krofiberkvalitet. Silikone-elastik i benene. Lynlåslomme 

bagpå til nøgle, MP3-afspiller, penge m. m.

Behagelige tights i superelastisk svedtransporterende 

mikrofiberkvalitet. Silikone-elastik i benene, lynlås ved 

anklen samt refleksprint på læggen. Lynlåslomme bagpå 

til nøgle, MP3-afspiller, penge m.m.

Sort Sort

Sort

ACTIVE ACTIVE

ACTIVE



Tilbage til indeks



På GEYSER Warm Trainer får du  
flere forskellige smarte features  
som fx hul til tommelfingeren.

DETALJER



 G11050  G11002

 G11052  G11054

WOMAN WARM TRAINER WOMAN ACTIVE S/S T-SHIRT

NO. NO.

90 % polyester / 10 % spandex 
200 g
XS - S - M - L - XL
GEYSER

100 % polyester
110 g / 170 g på melange farver
XS - S - M - L - XL - 2XL
GEYSER

Langærmet og højhalset trøje i svedtransporterende 

Single Jersey kvalitet. Perfekt til løbeturen på de kolde 

dage. Trøjen er figursyet og sidder derfor tæt på krop-

pen for at få bedre bevægelsesfrihed. Trøjen har kort 

lynlås i halsen og hul til tommelfinger i ærmerne.

Kortærmet T-shirt i tyndt svedtransporterende mikro-

fibermateriale, der holder kroppen tør. T-shirten er 

figursyet og sidder derfor tæt til kroppen. T-shirtens 

udformning gør den anvendelig til både indendørs og 

udendørs fitness, løb eller lignende.

Aqua Grå 
melange

Sort

ACTIVE ACTIVE

WOMAN SOFT SHELL RUNNING VEST

NO.

100 % polyester. Kontrast: 95 % polyester / 5 % spandex 
S - M - L - XL - 2XL
GEYSER

Smart soft shell løbevest i tre-lags metervare kombine-

ret med elastisk jersey kontrast. Mange smarte detaljer 

som f.eks. reflekspiping og reflekslogo. Vesten har en 

brystlomme og en skjult lomme bagpå. Let figursyet.

Orange Aqua Sort

ACTIVE

WOMAN COOL DOWN JACKET

NO.

100 % nylon. Kontrast: 95 % polyester / 5 % spandex 
S - M - L - XL - 2XL
GEYSER

Eksklusiv letforet jakke i behagelig nylonkvalitet med 

kontrast i elastisk og flexibel metervare. Jakken har 

mange smarte detaljer og to sidelommer med refleks. 

Let figursyet.

Orange Aqua Sort

ACTIVE

Orange 
melange

Sort

NavyAqua

Hvid

Grå

Kongeblå

Pink

Grå 
melange

Grøn

Rød

Petrol 
melange

Orange

Tilbage til indeks





 G21039 G21038

 G21040

NO.

MAN ACTIVE KNEE TIGHTS

75 % polyester / 25 % elastan 
230 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
GEYSER

Behagelige tights i elastisk svedtransporterende mikro-

fiberkvalitet. Lynlåslomme bagpå til nøgle, MP3-afspil-

ler, penge m.m.

Sort

ACTIVE

ACTIVE

MAN ACTIVE LONG TIGHTS

NO.

75 % polyester / 25 % elastan 
230 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
GEYSER

Behagelige tights i elastisk svedtransporterende mikrofi-

berkvalitet. Silikone-elastik i benene, lynlås ved anklen 

samt refleksprint på læggen. Lynlåslomme bagpå til 

nøgle, MP3-afspiller, penge m.m.

Sort

MAN ACTIVE SHORT TIGHTS

NO.

75 % polyester / 25 % elastan 
230 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
GEYSER

Behagelige tights i elastisk svedtransporterende mikro-

fiberkvalitet. Silikone-elastik i benene. Lynlåslomme 

bagpå til nøgle, MP3-afspiller, penge m.m.

ACTIVE

Sort

Tilbage til indeks



 G21050 G21002

 G21022  G21029

NO.

MAN WARM TRAINER

90 % polyester / 10 % spandex 
200 g
S - M - L - XL - 2XL
GEYSER

Langærmet og højhalset trøje i svedtransporterende 

Single Jersey kvalitet. Perfekt til løbeturen på de kolde 

dage. Trøjen er figursyet og sidder derfor tæt på krop-

pen for at få bedre bevægelsesfrihed. Trøjen har kort 

lynlås i halsen og hul til tommelfinger i ærmerne.

Aqua Grå 
melange

Sort

ACTIVE

ACTIVE

MAN ACTIVE SHORTS

NO.

100 % polyester 
75 g
S - M - L - XL - 2XL
GEYSER

Ultralette løbeshorts med sideslids, mesh 

indertrusse og lynlåslomme bagpå.

Sort

ACTIVE

MAN ACTIVE WIND PANTS

NO.

100 % polyester 
75 g
S - M - L - XL - 2XL
GEYSER

Ultralet, vindtæt og vandafvisende buks med 

to lynlåslommer og refleks på benene.

Sort

MAN ACTIVE S/S T-SHIRT

NO.

100 % polyester 
110 g (ensfarvet) , 170 g (melange farver)
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
GEYSER

Kortærmet T-shirt i tyndt svedtransporterende mikro-

fibermateriale, der holder kroppen tør. T-shirten er 

figursyet og sidder derfor tæt til kroppen. T-shirtens 

udformning gør den velegnet til både indendørs og 

udendørs fitness, løb eller lignende.

ACTIVE

Sort

GråKongeblå

Hvid

Grå 
melange

Grøn

Rød

Petrol 
melange

Navy

Orange

Orange 
melange

Aqua



Hvis løb er en livsstil, og hvis udstyret 
virkelig tæller, så skal der stå GEYSER  
i tøjet. GEYSER er markedets mest  
eksklusive kvalitetsløbetøj, udviklet til  
den kræsne løber, der aldrig går på kom-
promis med hverken sko eller garderobe. 

GEYSER

Tilbage til indeks



 G21054

Orange Aqua Sort

MAN COOL DOWN JACKET

NO.

100 % nylon. Kontrast: 95 % polyester / 5 % spandex 
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
GEYSER

Eksklusiv letforet jakke i behagelig nylonkvalitet med 

kontrast i elastisk og flexibel metervare. Jakken har 

mange smarte detaljer og to sidelommer med refleks.

ACTIVE



 G21041

 G21042  G21052

 G31002

ACTIVE

ACTIVE RUNNING SOCKS

NO.

75 % siltex / 20 % polyamid / 5 % elastan 
35/38 - 39/42 - 43/46
GEYSER

Anatomisk korrekt løbestrømpe i sølvion-behandlet 

polyamid. Højre/venstre-strikket.

Hvid Sort

ACTIVE

MAN ACTIVE RUNNING JACKET

NO.

100 % polyester 
S - M - L - XL - 2XL
GEYSER

Ultralet, vindtæt og vandafvisende løbejakke i tyndt 

tætvævet mikrofibermateriale. Jakken har elastiske  

paneler i siderne og særligt konstruerede albuer for en 

bedre komfort. Der er reflekser på både front og ryg for 

sikkerhed i mørke samt en lille lomme foran til nøgle, 

penge eller lignende.

Sort

ACTIVE

MAN ACTIVE RUNNING VEST

NO.

100 % polyester 
S - M - L - XL - 2XL
GEYSER

Ultralet, vindtæt og vandafvisende løbevest i tyndt 

tætvævet mikrofibermateriale. Vesten har elastiske 

paneler i siderne. Der er reflekser på både front og ryg 

for sikkerhed i mørke samt en lille lomme foran til nøgle, 

penge eller lignende.

Sort

ACTIVE

MAN SOFT SHELL RUNNING VEST

NO.

100 % polyester. Kontrast: 95% polyester / 5 % spandex 
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
GEYSER

Smart soft shell løbevest i tre-lags metervare kombine-

ret med elastisk jersey kontrast. Mange smarte detaljer 

som f.eks. reflekspiping og reflekslogo. Vesten har en 

brystlomme og en skjult lomme bagpå.

Orange Aqua Sort

Tilbage til indeks


