Termounderställ
Functional Base Layer

The swedish original since 1921
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HISTORIA

BACKGROUND

Termo Original har sina rötter i svensk
innovativ textilindustri.

Termo Original has its roots in the
innovative Swedish textiles industry.

Med anor från 1920-talet kan vi tryggt
påstå att vi vet vad vi talar om.

With a history dating back to the
1920s, we can safely say that we know
our field.

När många konkurrenter flyttat produktionen utomlands har vi istället valt
att ta tillvara utbildningsnivå, kvalitetskänsla och uppfinningsrikedom, på
plats, i Sverige.
Med facit i hand kan vi med stolthet
konstatera att vi gjort rätt val.
Termo har återkommande uppmärksammats i press och branschen för innovativa kvalitetslösningar:
2004 – Termo Wool
1999 – Aftonbladet bäst i test
1994 – Termo Safe
1992 – Termo Ultra
...är några exempel.
1978 – Utveckling av Termo påbörjas
i samarbete med den svenska försvarsmakten.
Framtiden är Perfect Comfort, med
Functional Fabric från Termo, där vi
skall fortsätta utvecklas som din marknadsledande leverantör.

At a time when many of our competitors chose to relocate their production offshore, we decided to make the
most of the level of education, instinct
for quality and inventiveness here in
Sweden.
Looking back, we are proud to say that
it was the right decision.
Termo has won frequent plaudits from
the press and the industry for its innovative quality solutions.
2004 – Termo Wool
1999 – Aftonbladet Best in Test
1994 – Termo Safe
1992 – Termo Ultra
...are just some examples of this.
1978 – The development of Termo
started in partner ship with the
Swedish armed forces.
The future rests with Perfect Comfort,
with Functional Fabric from Termo,
which we will use to continue to
develop the company into your
market leading supplier.
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FORSKNING
UTVECKLING & ERFARENHET
Funktionell textil är idag avancerad vetenskap.
Termo är resultatet av lång tids forskning och
utveckling. Termo – Perfect Comfort!
Vi avsätter årligen betydande resurser på forskning och utveckling. Vi arbetar i nära samarbete med professionella användare och det
svenska välrekommenderade forskningsföretaget Swerea/IVF och Tyska Hohenstein.
Resultatet talar för sig självt.
Termo Original har idag 100.000-tals nöjda
användare i hela Europa.

DEVELOPMENT & EXPERIENCE
Functional textiles are now an advanced
science. Termo is the result of many years of
research and development. Termo – Perfect
Comfort!
Every year, we commit significant resources to
research. We work closely with professional
users and the highly regarded Swedish
research company, Swerea/IVF.
The results speak for themselves.
Today, there are many thousands of satisfied
users of Termo Original throughout Europe.

Som underlag för våra rekommendationer beträffande kvalitet och användning ligger ett omfattande testarbete.
Vi testar kontinuerligt nya material med
ledande europeiska forskningsinstitut
såsom Swerea och Hohenstein.
FÖLJANDE EGENSKAPER TESTADES:
Värmeisolation, värmeisolation i förhållande till materialets tjocklek,
vattenångsgenomsläpplighet, vattenångsgenomsläpplighet i förhållande till materialets tjocklek,
samband mellan värmeisolation
och vattenångsgenomsläpplighet,
fuktabsorbtion och fuktabsorbtion
i förhållande till materialets vikt.
Samtliga kvaliteter har även varit
ute på brukstest, där användarna har fått ge sina personliga
omdömen avseende komfort av
värmeisolation och fukttransport.

RESEARCH
Our recommendations on grade and use are
based on extensive research. In 2008, further
tests were carried out in partnership with the
Swedish research company, Swerea/IVF.
THE FOLLOWING PROPERTIES WERE TESTED:
Heat insulation, heat insulation in relation
to material thickness, vapour permeability,
vapour permeability in relation to material
thickness, relationship between heat insulation
and vapour permeability, moisture absorption
and moisture absorption in relation to material
weight.
All grades have also undergone field tests, as part
of which the users have been asked for their
personal opinion on heat insulation and wicking
from a comfort perspective.
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UNIKA FÖRDELAR
UNIQUE PROPERTIES
Ett ultralätt material, som är utvecklat för
att extremt snabbt transportera bort fukt
och hålla din kropp torr.
An ultra light material developed to
wick away moisture very rapidly and
keep your body dry.
Unik stickning med kanaler i tyget som
värmeisolerar.
Unique knit with insulating
incorporated in the fabric.

channels

Säkerställer att produkterna inte innehåller ämnen som är skadliga för
användaren eller vår miljö.
Products guaranteed not to contain substances which are harmful to users or the
environment.

Test-No. D05-0212

FI Hohenstein

Slitstarka material med extra förstärkningar på
utsatta områden.
Hardwearing material with extra reinforcement
in exposed areas.

Antibakteriell behandling som motverkar dålig lukt
och tillväxt av bakterier.
Antibacterial treatment which prevents odours
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MIKAEL STRANDBERG

UNDERSTÄLL FÖR ALLA BEHOV
SPORT & FRITID
Termofamiljen har länge varit det självklara valet för
jägare, fiskare, elitidrottare och för alla oss som kräver
maximal komfort under utövning. Med Termo är du
alltid lagom varm och torr – både vid krävande fysisk
aktivitet och på långa, kalla jaktpass. Funktionell textil
är idag avancerad vetenskap. Termo är resultatet av
lång tids forskning och utveckling. Termo – Perfect
Comfort!
YRKESPROFFS
I en tuff arbetsmiljö, där det ställs stora krav på den
professionella utövaren, är komfort en avgörande
framgångsfaktor. Med yrkesunderställ från Termo har
du som arbetsgivare givit din personal de bästa förutsättningar. Termo är utvecklat och testat i direkt
samarbete med slutanvändaren. Funktionell textil är
idag avancerad vetenskap. Termo är resultatet av
lång tids forskning och utveckling. Termo – Perfect
Comfort!

UNDERGARMENTS FOR ALL USES
SPORT & LEISURE
For many years, the Termo range has been the obvious choice for hunters, fishermen, professional athletes and for anyone else who requires maximum
comfort during physical exertion. With Termo, you are
always warm and dry – both during demanding phy sical activity and on long periods of inactivity. Today,
functional textiles are advanced science. Termo is the
result of many years of research and development.
Termo – Perfect Comfort!

”Termo Original manufacture the best
base layers I have
tested in 20 years of
exploration”
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MIKAEL STRANDBERG

FOR PROFESSIONALS
In a tough working environment with stringent demands on professional workers, comfort is a vital success factor. Termo undergarments mean that you, the
employer, provide your staff with the best possible
working conditions. Termo has been developed and
tested in direct collaboration with end users. Termo is
the result of many years of research and development. Termo – Perfect Comfort!

RIPLEY DAVENPORT

AMBASSADORS
EXPLORER
STRANDBERG

MIKAEL

EXPLORER
STRANDBERG

MIKAEL

Under de senaste 25 åren har

For the last 25 years Swedish ex-

den

äventyraren

plorer Mikael has been travel-

Mikael Strandberg rest världen

ling the world. His expeditions

runt. Hans expeditioner har

have included; Chile to Alaska

inkluderat, Chile till Alaska med

by bicycle travelling 27,500 km

cykel (27500 km ) inklusive det

including

”oframkomliga” Darien Gap

Darien Gap, Norway to South

under samma resa, Norge till

Africa by bicycle travelling

Sydafrika med cykel (33000

33,000 km including crossing

km) inklusive att vandra genom

the Sahara Desert, New Zea-

Saharaöknen, Nya Zeeland via

land via Asia to Cairo by bi-

Asien

cykel

cycle travelling 90,000 km, lived

(90000 km), ett år med gau-

a year with the gauchos in

chosfolket i Patagonia (3000

Patagonia travelling 3,000 km

km med häst) och sedan ut-

by horse and exploring the un-

forskade den okända Kolyma-

known Kolyma River in North-

floden i nordöstra Sibirien (3500

Eastern Siberia travelling 3,500

km med kanot och skidor –

km by canoe and skis where

med

under

temperatures were below -60°C.

(-60°C). Hans Sibirienexpedition

His Siberia expedition is globally

har globalt hyllats som en av

hailed as one of the coldest

de kallaste expeditioner nå-

ever in the history of explora-

gonsin i historien.

tion.

BRITISH EXPLORER RIPLEY
DAVENPORT

BRITISH EXPLORER RIPLEY
DAVENPORT

Britten Ripley Davenport ligger i

Ripley Davenport is a record

topp när det gäller att tänja på

breaking desert explorer who

Svenska

till

Kairo

med

temperaturer

the

”impassable”

”

gränserna i öknen. Ripley avslu-

has been a pioneering figure in

tade en solofärd då han på

pushing the envelope of desert

egen hand passerade Namib -

adventure for many years. Rip-

öknen, han var ensam från

ley completed a solo, unas-

Oranjemund till gränsen mot

sisted crossing of the Namib

Angola. Efter att i 82 dagar

Desert, alone, from Oranje-

passerat Namiböknen, korsade

mund to the border of Angola.

han därefter Karakumöknen.

After the 82 day crossing of the

”Fantastic innovative
thermal clothing that
works and does exactly what it says it
does. You can embark
on any expedition
with confidence and
in comfort”

Hela äventyret innehöll totalt

Namib, he crossed the Kara-

RIPLEY DAVENPORT

108 dagar av Extrem överlev-

kum Desert. These endeavours

nad. I maj 2010 korsade han

combined totalled 108-days of

Mongoliet en sträcka på 1628

extreme endurance.

km på endast 52 dagar, vilket

2010, he crossed Mongolia cov-

var ett nytt rekord.

ering 1628 km in just 52 days,

In May

beating the current record.

Foto: Emmanuel Berthier
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PRODUKTGRUPPER
Termo Original är uppdelad i två huvudgrupper, Termo Original och Termo
Wool. Termo Original är tillverkad av spunnen polypropylen i hög kvalitet och
Termo Wool tillverkas av mulesing fri merinoull. Det finns tre olika vikter i varje
grupp beroende på graden av fysisk aktivitet eller temperatur. Varje baslager
erbjuder exceptionell nivå av komfort och funktion.

PRODUCT GROUPS
Termo Original is split into two main groups, Termo Original and Termo Wool.
Termo Original, made from high quality spun polypropylene and Termo Wool
made from mulesing free merino wool. There are three different weights available in each group depending on the level of physical activity or temperature. Each base layer offers exceptional levels of comfort and function.

TERMO ORIGINAL

• Heavy: During physical
activity -40°C – +5°C

Medium: During physical
activity -15°C – +10°C

• Light: During high physical
activity -5°C – +20°C

TERMO ORIGINAL WOOL

• Heavy: During physical
activity -40°C – +5°C
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• Medium: During physical
activity -15°C – +10°C

• Light: During high physical activity -5°C – +20°C

TERMO ORIGINAL

LIGHT

COMPOSITION: 100% Polypropylene
TEMPERATURE: -5°C – 20°C
WEIGHT 120 g/m²
WASHING: 60°

ANVÄNDNING:
Termo Original Light är bäst lämpad
för krävande fysiska aktiviteter vid
mildare temperaturer. Den är till exempel lämplig för löpning, cykling,
vandring och skidåkning. Den unikt
ribbade kvalitén gör att varm luft kan
cirkulera och det hjälper till att reglera
temperaturen. Understället är Termo
Fresh behandlat, som är en antibakteriell behandling som motverkar
dålig lukt samt hämmar bakterietillväxten. Understället är gjort med Flatlock sömmar som ger ökad komfort
och minimalt skav. Termo Original Light
är även snabbtorkande.
USE:
Termo Original Light is suitable for demanding physical activities at warmer
temperatures for example skiing, running, cycling and hiking. The lightweight, fast drying material has a
permanent antibacterial treatment
with a unique ribbed design distributing warm air. The flatlock seaming increases comfort and reduces chafing.

Top Rund hals
Top Round neck
901530

Top Dragkedja
Top zipper
901560

Långkalsong
Long Johns
918700

Size: XS-XXXL
Colors:
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TERMO ORIGINAL

MEDIUM

COMPOSITION: 55% Polypropylene 45% Cotton
TEMPERATURE: -15°C – 10°C
WEIGHT 220 g/m²
WASHING: 60°

ANVÄNDNING:
Termo Original Medium är lämpad för
fysisk aktivitet vid lägre temperaturer
när aktivitetsnivån varierar mellan hög
och låg. Exempel på aktiviteter är
vandring, Skidåkning, jakt och fiske.
Understället är uppbyggt i två lager, det
gör att det snabbt transporterar bort
fukt från huden för att hålla dig torr och
bekväm. Understället är Termo Fresh
behandlat, som är en antibakteriell behandling som motverkar dålig lukt samt
hämmar bakterietillväxten. Understället
är gjort med Flatlock sömmar som ger
ökad komfort och minimalt skav.
USE:
Termo Original Medium is suitable for
physical activity at colder temperatures when activity levels vary between
high and low. Ideal for hiking, skiing,
hunting and fishing. Its two layer construction quickly wicks moisture away
from the body to the outer layer keeping you dry. The unique channelled
terry fabric traps insulating air locking
in the warmth whilst the channels allow
the warmth to be distributed.The Termo
Fresh permanent antibacterial treatment ensures you stay feeling fresh.
Flatlock seaming increases comfort
and reduces chafing.

Top rund hals
Top round neck
901550

Size: XS-XXXL
Colors:
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Top dragkedja
Top zipper
9015070

Långkalsong
Long Johns
918690

TERMO ORIGINAL

HEAVY

COMPOSITION: 70% Polypropylene 24% Cotton 6% Polyamide
TEMPERATURE: -40°C – 5°C
WEIGHT 270 g/m²
WASHING: 60°

ANVÄNDNING:
Vårt bästsäljande underställ i polypropen. Termo
Original Heavy är lämplig att bära vid långa
perioder utomhus, där fysisk aktivitet varvas med
inaktivitet vid temperaturer mellan -40° och +5°.
Kvaliteten är skapad av ett unikt frottématerial
med kanaler som snabbt transporterar bort fukt
från kroppen och behåller värmen närmast
huden. I materialet finns det luftkanaler som
hjälper varm luft att cirkulera och bilda ett isolerande skikt. Understället är Termo Fresh behandlat,
som är en antibakteriell behandling som motverkar dålig lukt samt hämmar bakterietillväxten. Understället är gjort med Flatlock sömmar
som ger ökad komfort och minimalt skav.

USE:
Best selling polypropylene Termo Original Heavy is
suitable for spending long periods outdoors, where
physical activity is interspersed with inactivity at temperatures between -40°C and +5°C. Ideal for hiking,
hunting and fishing. Its two layer construction quickly
wicks moisture away from the body to the outer layer
keeping you dry. The unique channelled terry fabric
traps insulating air locking in the warmth whilst the
channels allow the warmth to be distributed. The
Termo Fresh permanent antibacterial treatment
ensures you stay feeling fresh. Flatlock seaming
increases comfort and reduces chafing.

Polo dragkedja
Polo Zipper
901730

Långkalsong utan gylf
Long johns no zipper
917100/DAM

Top Rundhals
Top Round neck
901390

Huva
Balaclava
911750

Långkalsong med gylf
Long johns no zipper
910560

Socka
Sock
91758

Size: XS-XXXL
Colors:
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TERMO WOOL

LIGHT

COMPOSITION: 100% Merino Wool
TEMPERATURE: -5°C – 20°C
WEIGHT 120 g/m²
WASHING: 60°

ANVÄNDNING:
Termo Wool Light är ett ett åretruntplagg. Den håller dig sval på sommaren och varm på vintern. Wool light
gör sig bäst vid hög fysisk aktivitet
genom till exempel löpning, skidåkning, cykling eller vandring. Den är
tillverkad i den finaste Merinoullen.
Merinoull är naturligt luktresistent,
hämmar bakterietillväxt och kliar ej.
Alla våra plagg är framtagna i helt
mulesingfri ull.

USE:
Termo Wool Light can be worn all year
round keeping you cool in the summer
and warm in the winter. Ideal for hiking,
cycling, running, skiing. Made from fine,
itch-free merino wool that is naturally
odour resistant. Merino wool absorbs
moisture from the body but does not
feel cold when wet. Flatlock seaming
increases comfort and reduces
chafing.

Top Dragkedja
Top Zipper
901610

Size: XS-XXXL
Colors:
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T-shirt
T-shirt
901600

TERMO WOOL

MEDIUM

COMPOSITION: 100% Merino Wool
TEMPERATURE: -15°C – 10°C
WEIGHT 220 g/m²
WASHING: 60°

ANVÄNDNING:
Termo Wool Medium passar bäst vid
mer fysisk aktivitet vid låga temperaturer. Den har flatlocksöm och är
skapad enligt Active fit för ökad komfort
och minimalt skav, och passar bra till
exempel till vandring, skidåkning, jakt
och fiske. Den är tillverkad i den finaste
Merinoullen. Merinoull är naturligt luktresistent, hämmar bakterietillväxt. Merinoull är naturligt bakteriehämmande
och de fina mjuka fibrena gör att den
inte kliar. Alla våra plagg är framtagna
i helt mulesingfri ull.
USE:
Termo Wool Medium is suitable for
physical activity at colder temperatures when activity levels vary between
high and low. Ideal for hiking, skiing,
hunting and fishing.
Made from fine, itch-free merino wool
that is naturally odour resistant. Merino
wool absorbs moisture from the body
but does not feel cold when wet. Flatlock seaming increases comfort and
reduces chafing.

Top dragkedja
Top Zipper
901730

Top Rundhals
Top Round neck
901790

Långkalsong
Long johns
918720

Size: XS-XXXL
Colors:
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TERMO WOOL

HEAVY

COMPOSITION: 80% Merino Wool 20% Polyamide
TEMPERATURE: -40°C – 5°C
WEIGHT 300 g/m²
WASHING: 60°

ANVÄNDNING:
Termo Wool Heavy är lämplig för att tillbringa
långa perioder utomhus, där fysisk aktivitet
varvas med inaktivitet vid temperaturer mellan
-40°C och +5°C. Tänkbara aktiviteter är vandring, skidåkning, jakt & fiske Kvaliteten är skapad av unikt frottématerial med kanaler som
snabbt transporterar bort fukt från kroppen
och behåller värmen närmast huden. I materialet finns det luftkanaler som hjälper varm luft
att cirkulera och bilda ett isolerande skikt. Den
har flatlocksömmar och är skapad enligt Active fit för ökad komfort och minimalt skav. Den
är tillverkad i den finaste Merinoullen. Merinoull
är naturligt luktresistent, hämmar bakterietillväxt. Merinoull är naturligt bakteriehämmande
och de fina mjuka fibrena gör att den inte kliar.
Alla våra plagg är framtagna i helt mulesingfri
ull.

USE:
Termo Wool Heavy is suitable for spending long
periods outdoors, where physical activity is
interspersed with inactivity at temperatures
between -40°C and +5°C. Ideal for hiking,
hunting and fishing. The unique terry fabric
traps pockets of insulating air locking in the
warmth. Made from fine, itch-free merino wool
that is naturally odour resistant. Merino wool
absorbs moisture from the body but does not
feel cold when wet. Flatlock seaming increases
comfort and reduces chafing.

Top dragkedja
Top zipper
901580
Size: XS-XXXL
Colors:

14

Väst dragkedja
West zipper
965180

Långkalsong
Long Johns
918710
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A trademark of Swesco Textile AB
Glumsevägen 7, 511 92 KINNA, Sweden
Tel. +46 (0)320 21 05 50, Fax. +46 (0)320 21 05 59
e-mail: info@termooriginal.se
www.termooriginal.com

