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Wij maken rugzakken voor actief gebruik, voor mensen die zich niets 
aantrekken van wat anderen vinden. Voor mensen die liever 2 uur door de 
modder banjeren dan 10 minuten in een winkelstraat sjokken. We maken de 
beste rugzakken ter wereld. Voor doeners en dromers die alleen achterom 
kijken om te zien wie als tweede aankwam.
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award winning design

BACKPACKS
Make you
slow.
that’s 
why we do
action packs
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WACHT EENS EVEN, WAT IS EEN DANCING MONKEY?
Sinds het bestaan van de rugzak ervaren mensen wereldwijd hetzelfde onaangename gevoel. Alsof er 
een wilde aap aan het pogo-dansen is aan de binnenkant. Een aap die de rugzak heftig opzij, omhoog en 
omlaag laat stuiteren als je druk beweegt. Jarenlang is er door fabrikanten geprobeerd de aap te kalmeren 
maar met erg weinig succes. Natuurlijk hebben we het niet over echte apen maar we konden geen betere 
manier vinden om te omschrijven wat het verschil is tussen een USWE-rugzak en een ouderwetse rugzak. 
We zijn gek op aapjes maar we proberen ze van je rug af te halen. Onze rugzakken omarmen je als een 
octopus zonder je te belemmeren.



.
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de
perfecte
pasvorm.

Het omarmt je als een octopus 
zonder je te belemmeren

NO DANCING MONKEY TM TECH
Prijswinnende, gepatenteerde technologie van 
een geveerd harnas dat je de perfecte pasvorm 
biedt, met 0,0 gestuiter op je rug. Het geheim 
zit ‘m in de elastische 4-punts gordel die je lek-
ker strak en stevig aan kan trekken zonder dat 
het je de adem beneemt of je bewegingsvrijheid 
belemmert tijdens je activiteit.

• 100% stuitervrij
• 4-punts vering
• gepatenteerde technologie
• degelijke gesp
• bewegingsvrijheid
• ademvrijheid (stretch)
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die er toe 
doen.
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• afneembaar smartphonetasje op de schouderband

• magnetische clip voor mondstuk drinksysteem

• waterdicht vak voor kleine apparaten zoals smartphone, mp3, navigatie

• bevestigingspunten voor helm, wandelstokken, verlichting

• afneembaar opbergvak

• druppelvrij mondstuk

• snelkoppeling voor drinkslang

• de beste materialen op de juiste plekken
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Een rugzak wordt, net als een handschoen, 
niet gedragen maar aangetrokken. Het is geen 
‘one size fits all’-ding. Het moet echt op je lijf 
passen voor de uiterste prestatie. Daarom 
zijn we ‘nogal’ sceptisch over de ouderwetse 
manier van rugzak ontwerpen.

onze kick-ass
kijk op de zaak
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Dit is 
ons kantoor
wie wil er nou 
werken in een
saai kantoor?
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Zelfde spel
andere regels

opgericht

2007
gepatenteerd

ndmtm

uitvalsbasis

zweden
verkrijgbaar

65 landen

Vanaf de start van onze rit in 2007 hebben we gewerkt aan 
hoogwaardige rugzakken voor actief gebruik, met speciale 
aandacht op ‘de perfecte pasvorm’. We houden heel erg vast 
aan het idee dat een rugzak, net als een handschoen, wordt 
aangetrokken, niet gedragen. En dat is precies de reden 
waarom de USWE-club elke dag nieuwe fans krijgt.
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Zwart Stof:  210D nylon

Gewicht: 195 gram (excl. drinksysteem)

 

€ 79,95

RACE FIT
RUNNING PACKS

HYDRATION BELT
ZULO TM  2L
RACE DRINKGORDEL MET 1.0L 
HYDRAPAK ELITETM DRINKZAK

De Zulotm 2L is een drinkgordel, speciaal ontwikkeld voor een perfecte ergonomische pasvorm 
rond je heupen. Met z’n banaanachtige vorm en de degelijke enkele gesp zit de gordel stevig 
om je middel zonder dat je houding en prestaties daar onder lijden. Er zit een Hydrapak Elitetm 
drinksysteem van 1 liter in met een Plug-N-Playtm-koppelstuk naar de drinkslang. Het heeft 
een magneetklem voor de drinktuit, een slim meervoudig opbergvak en twee snel bereikbare 
zijvakjes voor gels en repen.

Volume: 4 liter

• Meervoudige opbergvakken
• Maten: verstelbaar van S tot XL
• 1.0 Liter Elite Hydrapak drinksysteem inbegrepen
• Met drinkslang

• Enkelvoudige, verstelbare sluitgesp
• Lichte mesh rugpaneel
• Bevestigingslussen achterzijde voor trekkingstokken
• Bevestigingslussen voor LED-lampjes (voor/achter)

• Compressiegespjes voor ultieme pasvorm en stabiliteit
• Magnetische slangklem, borgt de slang goed en toegankelijk
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€ 99,95

RACE SUSPENSION
RUNNING PACKS

HYDRATION PACK
VERTICAL TM  4L PLUS
MULTI-SPORT DRINKRUGZAK MET 2.0L HYDRAPAK ELITETM 
DRINKSYSTEEM
De Verticaltm 4L Plus is een lichtgewicht drinkrugzak, speciaal ontwikkeld voor de 
prestatiegerichte multi-sportgek die zo’n 4 liter aan opbergmogelijkheden nodig heeft voor 
alle handige spullen en drank voor onderweg. Het is uitgerust met soft-mesh stof en sterk 
ventilerende schouder- en borstbanden. De basis is het prijswinnende NDMtm 4-punts 
draagsysteem waarmee je de beste pasvorm in handen hebt dat verkrijgbaar is in de markt. 
Binnenin het hoofdvak vind je allerlei vakken voor kleinere spullen, een EHBO-set en natuurlijk 
het Hydrapak Elitetm drinksysteem van 2 liter, met SlideSeal afdichting en een Plug-N-Playtm-
koppelstuk dus enorm handig in gebruik. 

• Race Suspension - NDMtm
  
gepatenteerde technologie

• 4-punts rekbaar harnas dat maximale ademcapaciteit en bewegingsvrijheid ondersteunt
• Ergonomische schouder- en borstbanden met dubbel verstelbare klittenband
• 100% stuitervrij in actie

NDM TM HARNESS

Fluorgeel Stof:  210D nylon

Harnas:  Race Suspension (Unisex)

Gewicht: 305 gram (excl. drinksysteem)
Volume: 4 liter

• Hoofdvak met meerdere handige opbergvakken
• Maten: verstelbaar van M tot XL
• 2.0 Liter Elite Hydrapak drinksysteem inbegrepen

• Sterk ventilerende schouder- en borstbanden
• Lichte mesh rugpaneel
• Bevestigingslussen achterzijde voor trekkingstokken
• Bevestigingslussen voor LED-lampjes

Zwart
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€ 129,95

RACE SUSPENSION
RUNNING PACKS

HYDRATION PACK
VERTICAL TM  10L PLUS
MULTI-SPORT DRINKRUGZAK MET 2.0L HYDRAPAK ELITETM 
DRINKSYSTEEM
De Verticaltm 10L Plus is een lichtgewicht drinkrugzak met maar liefst 10 liter opbergruimte zodat 
jij dag en nacht volle bak kan blijven lopen en fietsen. Het is uitgerust met soft-mesh stof en sterk 
ventilerende schouder- en borstbanden. De basis is het stuitervrije NDMtm 4-punts draagsysteem 
waarmee je de beste pasvorm in handen hebt dat verkrijgbaar is in de markt. Binnenin het 
hoofdvak vind je allerlei vakken voor kleinere spullen en EHBO-set. Voor de nodige vochtinname 
bevat de rugzak een Hydrapak Elitetm drinksysteem van 2 liter, met SlideSeal afdichting en een 
Plug-N-Playtm-koppelstuk dus enorm handig in gebruik. 

• Race Suspension - NDMtm
  
gepatenteerde technologie

• 4-punts rekbaar harnas dat maximale ademcapaciteit en bewegingsvrijheid ondersteunt
• Ergonomische schouder- en borstbanden met dubbel verstelbare klittenband
• 100% stuitervrij in actie

NDM TM HARNESS

Fluorgeel Stof:  210D nylon

Harnas:  Race Suspension (Unisex)

Gewicht: 405 gram (excl. drinksysteem)
Volume: 10 liter

• Hoofdvak met meerdere handige opbergvakken
• Maten: verstelbaar van M tot XL
• 2.0 Liter Elite Hydrapak drinksysteem inbegrepen

• Sterk ventilerende schouder- en borstbanden
• Lichte mesh rugpaneel
• Bevestigingslussen achterzijde voor trekkingstokken
• Bevestigingslussen voor LED-lampjes

• Direct bereikbare zijvakken

Zwart
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x2

€ 129,95

• Race Ultra Suspension - NDMTM
  
gepatenteerde technologie

• 2-punts rekbaar harnas dat maximale ademcapaciteit en bewegingsvrijheid ondersteunt
• Enkelvoudige sluitgesp maakt aan- en uittrekken makkelijk, zelfs met handschoenen aan
• Ergonomische schouder- en borstbanden met dubbel verstelbare klittenband

HYDRATION PACK
PACE TM  12L
HARDLOOPVEST MET  2x 0.5L HYDRAPAK ULTRAFLASK FLACONS

• Verkrijgbare maten: S-M, M-L, L-XL
• Sterk ventilerende constructie
• 2x Ultraflask flacons à 500 ml inbegrepen

• Voorvakjes voor kleine spullen en voeding
• Lichte mesh rugpaneel
• Vakjes voor gelvoeding op de schouders
• Direct toegankelijk opbergvak met compressiebandjes

• Telefoonvak met ritssluiting
• Hoofdvak met meerdere handige opbergvakken
• Bevestigingslussen voor trekkingstokken (voor/achter)
• Reflecterende elementen, voor en achter

Zwart/grijs Stof:  210D nylon

Harnas:  Race Ultra Suspension (Unisex)

Maat & gewicht: S-M, 310 gram (excl. drinkzak)
  M-L, 320 gram (excl. drinkzak)
  L-XL, 310gram (excl. drinkzak)

Volume: 12 liter

Pace 12L is een hoogwaardig hardloopvest dat een heel nieuwe standaard neerzet voor trail- en 
ultrarunningvesten en -rugzakken. Gebaseerd op een gepatenteerde en prijswinnende NDM-
harnastechnologie maakt het vest 100% stuitervrij. Het harnas voorziet in een perfecte pasvorm 
zonder de adem te benemen en zonder jou te beperken in je bewegingsvrijheid tijdens je 
activiteiten. Het heeft 12 liter aan comprimeerbare bagageruimte, weggewerkte opbergvakjes 
voor voeding en spullen, 2x Hydrapak Ultraflasktm drinkflacons van 500ml en een zeer ventilerend 
lijf dat op maat kan worden afgesteld. De Pacetm 12L is gemaakt voor jouw gemak, met een 
enkelvoudige gesp, slimme vakjes voor gelvoeding op de schouders en bevestigingslussen aan de 
voorzijde voor wandelstokken. Alles aan dit ontwerp staat in dienst van een topprestatie op elke 
(ultra-)marathon.

RACE SUSPENSION
RUNNING PACKS
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€ 79,95

RACE SUSPENSION
MOUNTAINBIKE PACKS

HYDRATION PACK
OUTLANDER TM  2L
VEDERLICHTE RACE DRINKRUGZAK MET 1.5L HYDRAPAK ELITETM 
DRINKSYTEEM
De Outlandertm 2L is een lichtgewicht race drinkrugzak, ontworpen voor alleen de hoogstnodige 
spullen op je rug. Uitgerust met het prijswinnende NDMtm 4-punts draagsysteem is deze rugzak 
100% stuitervrij als jij in actie bent maar rekt mee voor maximale vrijheid om te ademen. Met het 
1.5 liter Hydrapak Elitetm drinksysteem ben je ruimschoots voorbereid op vochtinname om scherp 
te blijven.

• Race Suspension - NDMtm
  
gepatenteerde technologie

• 4-punts rekbaar harnas dat maximale ademcapaciteit en bewegingsvrijheid ondersteunt
• Ergonomische schouder- en borstbanden met dubbel verstelbare klittenband
• 100% stuitervrij in actie

NDM TM HARNESS

• Hoofdvak met meerdere handige opbergvakken
• Maten: verstelbaar van M tot XL
• 1.5 Liter Elite Hydrapak drinksysteem inbegrepen

• Sterk ventilerende schouderbanden van mesh nylon 
met schuimvulling

• Lichte mesh rugpaneel
• Waterbestendig telefoonvak (8,5x16cm)

• Bevestigingslussen voor LED-lampjes (voor/achter)

Fluorgeel Stof:  210D nylon

Harnas:  Race Suspension (Unisex)

Gewicht: 310 gram (excl. drinksysteem)
Volume: 2 liter

Zwart
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€ 99,95

RACE SUSPENSION
MOUNTAINBIKE PACKS

• Race Suspension - NDMtm
  
gepatenteerde technologie

• 4-punts rekbaar harnas dat maximale ademcapaciteit en bewegingsvrijheid ondersteunt
• Ergonomische schouder- en borstbanden met dubbel verstelbare klittenband
• 100% stuitervrij in actie

NDM TM HARNESS

Fluorgeel Stof:  210D nylon

Harnas:  Race Suspension (Unisex)

Gewicht: 375 gram (excl. drinksysteem)
Volume: 3 liter

Zwart

HYDRATION PACK
OUTLANDER TM  3L
VEDERLICHTE RACE DRINKRUGZAK MET 1.5L HYDRAPAK ELITETM 
DRINKSYSTEEM EN AFNEEMBAAR EXTRA OPBERGVAK
De Outlandertm 3L is een lichtgewicht race drinkrugzak, met een enorm handig afneembaar 
opbergvak voor bijvoorbeeld gereedschap en verdere uitrusting. Dat het extra vak afneembaar 
is,  geeft je de mogelijkheid om de minst nodige spullen veilig achter te laten en echt los te gaan 
met de 2-liter variant. De rugzak heeft natuurlijk het prijswinnende NDMtm 4-punts draagsysteem 
waardoor de rugzak 100% stuitervrij is als jij in actie bent en meerekt voor maximale vrijheid om te 
ademen. Met het 1.5 liter Hydrapak Elitetm drinksysteem, voorzien van de doeltreffende SlideSeal 
afdichting.

• Hoofdvak met meerdere handige opbergvakken
• Maten: verstelbaar van M tot XL
• 1.5 Liter Elite Hydrapak drinksysteem inbegrepen

• Sterk ventilerende schouderbanden van mesh nylon 
met schuimvulling

• Lichte mesh rugpaneel
• Waterbestendig telefoonvak (8,5x16cm)

• Bevestigingslussen voor LED-lampjes (voor/achter)
• Afneembaar extra opbergvak (1 liter)
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€ 109,95

RACE SUSPENSION
MOUNTAINBIKE PACKS

• Hoofdvak met meerdere handige opbergvakken
• Maten: verstelbaar van M tot XL
• 2.5 Liter ShapeShift Hydrapak drinksysteem inbegrepen

• Sterk ventilerende schouderbanden van mesh nylon 
met schuimvulling

• Lichte mesh rugpaneel
• Waterbestendig telefoonvak (8,5x16cm)

• Bevestigingslussen voor LED-lampjes (voor/achter)

HYDRATION PACK
OUTLANDER TM 4L
RACE DRINKRUGZAK MET 2.5L HYDRAPAK SHAPE-SHIFTTM 
DRINKSYSTEEM
De Outlandertm 4L is onze top race drinkrugzak voor extreme tochten waarbij je een echt 
flinke hoeveelheid drinken mee wil nemen.  De 2.5 liter Hydrapak ShapeShifttm  heeft een uniek 
tussenschot over de lengte voor een blijvend slanke vorm en verbeterde stabiliteit, een Plug-n-
Playtm-koppelstuk met de drinkslang en SlideSealtm-sluiting voor nog meer gemak. Uitgerust met 
het prijswinnende NDMtm 4-punts draagsysteem is deze rugzak 100% stuitervrij als jij in actie 
bent maar rekt mee voor maximale vrijheid om te ademen. De Outlander 4L is bij uitstek favoriet 
onder Hard Enduro en MTB-marathon rijders.

• Race Suspension - NDMtm
  
gepatenteerde technologie

• 4-punts rekbaar harnas dat maximale ademcapaciteit en bewegingsvrijheid ondersteunt
• Ergonomische schouder- en borstbanden met dubbel verstelbare klittenband
• 100% stuitervrij in actie

NDM TM HARNESS

Fluorgeel Stof:  210D nylon

Harnas:  Race Suspension (Unisex)

Volume: 4 liter

Zwart
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€ 119,95

• Race Suspension - NDMtm
  
gepatenteerde technologie

• 4-punts rekbaar harnas dat maximale ademcapaciteit en bewegingsvrijheid ondersteunt
• Ergonomische schouder- en borstbanden met dubbel verstelbare klittenband
• 100% stuitervrij in actie

NDM TM HARNESS

Zwart/oranje Stof:  210D nylon

Harnas:  Race Suspension (Unisex)

Gewicht: 450 gram (excl. drinksysteem)Volume: 3 liter

Zwart/grijs

RACE SUSPENSION
MOUNTAINBIKE PACKS

HYDRATION PACK
AIRBORNE TM 3L
PRO RACE DRINKRUGZAK MET 2 LITER HYDRAPAK ELITETM 

DRINKSYSTEEM
De Airbornetm 3L is ons populairste lichtgewicht race drinkrugzak onder sporters. Het is enorm 
slank vormgegeven en voelt vederlicht op je rug. Het totaal van 3 liter inhoud kan eenvoudig 
teruggebracht worden naar 2 liter door het voorvak er af te klikken. Zo kan je dus zelf kiezen of je 
licht of superlicht bepakt op pad wil. Het harnas is voorzien van sterk ventilerende, ergonomisch 
gevormde schouderbanden voor de beste pasvorm die verkrijgbaar is. De 2 liter Hydrapak Elitetm 
drinksysteem, voorzien van de doeltreffende SlideSeal afdichting en Plug-n-Play slangkoppeling 
is inbegrepen.

• Hoofdvak met meerdere handige opbergvakken
• Maten: verstelbaar van M tot XL
• 2.0 liter Elite Hydrapak drinksysteem inbegrepen
• Afneembare telefoonhoes op de schaouderband

• Sterk ventilerende schouderbanden van mesh nylon 
met schuimvulling 

• Lichte mesh rugpaneel
• Waterbestendig telefoonvak (8,5x16cm)

• Bevestigingslussen voor LED-lampjes (voor/achter)
• Afneembaar extra opbergvak (1 liter)
• Bevestigingssysteem voor helm en beschermers
• Magnetische slangklem: zo grijp je niet mis
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€ 129,95

• Race Suspension - NDMtm
  
gepatenteerde technologie

• 4-punts rekbaar harnas dat maximale ademcapaciteit en bewegingsvrijheid ondersteunt
• Ergonomische schouder- en borstbanden met dubbel verstelbare klittenband
• 100% stuitervrij in actie

NDM TM HARNESS

Zwart/oranje Stof:  210D nylon

Harnas:  Race Suspension (Unisex)

Gewicht: 600 gram (excl. drinksysteem)Volume: 9 liter

Zwart/grijs

• Maten: verstelbaar van S tot XL
• Bevestigingslussen voor LED-lampjes (voor/achter)
• 3.0 liter Elite Hydrapak drinksysteem inbegrepen
• Afneembare telefoonhoes op de schaouderband

• Sterk ventilerende schouderbanden van mesh nylon 
met schuimvulling 

• Lichte mesh rugpaneel
• Waterbestendig telefoonvak (8,5x16cm)

• Bevestigingssysteem voor helm en beschermers
• Magnetische slangklem: zo grijp je niet mis

RACE SUSPENSION
MOUNTAINBIKE PACKS

HYDRATION PACK
AIRBORNE TM 9L
RACE DRINKRUGZAK MET EEN 3 LITER HYDRAPAK ELITETM  
DRINKSYSTEEMZAK

De Airbone 9L is een sportieve dagrugzak die ontworpen is om je persoonlijke spullen en 
een drinksysteem te dragen. Het heeft een supercomfortabele pasvorm voor je wildste ritten. 
Uitgerust met het 100% stuiter-vrije NDMtm 4-punts harnassysteem, sterk ventilerende 
schouderbanden en een antislipranden voor betere pasvorm. Het forse Hydrapak Elitetm 
drinksysteem van 3 liter met Plug-n-Play slangkoppeling wordt strak opgeborgen in een speciaal 
ritsvak, dit voorkomt chaos in het hoofdvak. De rugzak biedt 9 liter aan opbergmogelijkheid, 
verdeeld over 8 opbergvakken, waaronder een slim opbergvakje voor kleine spullen zoals 
CO2-patronen die daardoor makkelijk bereikbaar zijn. Ook zijn er verschillende handige 
bevestigingspunten voor je (integraal-)helm, knie- en armbeschermers.
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€ 149,95

PROTECTOR PACK
PATRIOT TM 15L
SPORTRUGZAK MET GECERTIFICEERDE RUGBESCHERMER

De Patriot 15L beschermt zowel je rug als je uitrusting bij het racen van de steilste heuvels 
of in het ruigste terrein. Deze rugzak geeft je het volle vertrouwen met de centrale SAS-
TECtm rugbeschermer (SC-1/CB52). Die is gemaakt van flexibel visco-elastisch schuim dat 
terugkeert in zijn oorspronkelijke vorm na een klap of vervorming en het voldoet aan alle 
CE-normen. Het lichtgewicht ontwerp heeft 15 liter opbergmogelijkheid en zo ben je volledig 
klaar en beschermd, zonder belemmerd te worden in je bewegingsvrijheid. Het NDMtm 
4-punts harnassysteem verzekert je van de beste pasvorm en is 100% stuitervrij. De druk op de 
schouders wordt geminimaliseerd door rekbare schouder- en borstbanden waardoor de volledige 
bewegingsvrijheid en ademhaling mogelijk blijft. Met een slim lussensysteem bevestig je de helm 
en kniebeschermers aan de rugzak, terwijl gereedschappen, eten en een EHBO-set in de kleinere 
vakken gaan. 

• Race Suspension - NDMtm
  
gepatenteerde technologie

• 4-punts rekbaar harnas dat maximale ademcapaciteit en bewegingsvrijheid ondersteunt
• Ergonomische schouder- en borstbanden met dubbel verstelbare klittenband
• 100% stuitervrij in actie

NDM TM HARNESS

Zwart/oranje Stof:  210D nylon

Harnas:  Race Suspension (Unisex)

Gewicht: 890 gramVolume: 15 liter

Zwart

RACE SUSPENSION
MOUNTAINBIKE PACKS

• Hoofdvak met meerdere handige opbergvakken
• Maten: verstelbaar van M tot XL
• Geschikt voor drinksysteem (niet inbegrepen)
• CE-gecertificeerde rugbeschermplaat

• Sterk ventilerende schouderbanden met ergonomische 
stelbanden

• Lichte mesh rugpaneel
• Waterbestendig telefoonvak (8,5x16cm)

• Bevestigingslussen voor LED-lampjes (voor/achter)
• Direct bereikbare zijvakken voor zaken als een regenjack
• Bevestigingssysteem voor helm en beschermers
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€ 139,95

ADVENTURE PACK
EXPLORER TM 26L
 RUGZAK VOOR DE HELE DAGEN

De Explorertm 26L  is een spelbepaler op het gebied van de zware, dagenlange avonturen. Het 
biedt een uitmuntende pasvorm zoals geen andere rugzak in deze klasse, vol met indelingen en 
vakken. Het ventileert goed en kan alle weerstypen aan (onder andere door een geïntegreerde 
regenhoes). De basis is het HDtm draagsysteem dat voorkomt dat de rugzak gaat dansen en 
stuiteren op je rug. Uitgevoerd met slimme opbergvakken en bevestigingspunten voor je 
uitrusting en eten is dit je ideale achterban tijdens jouw fantastische dagtochten. De rugzak is 
geschikt om een drinksysteem in aan te brengen (maar deze is niet inbegrepen).

• Heavy Duty Suspension - HDtm
  
technologie

• 2-punts rekbaar harnas dat maximale ademcapaciteit en bewegingsvrijheid ondersteunt
• Ergonomische schouder- en borstbanden met dubbel verstelbare klittenband
• 100% stuitervrij in actie

HD TM HARNESS

Donkergroen Stof:  200D nylon & 400D nylon

Harnas:  Heavy Duty (Unisex)

Gewicht: 1069 gramVolume: 26 liter

Zwart

HEAVY DUTY SUSPENSION
MOUNTAINBIKE PACKS

• Meervoudige opbergvakken
• Rugpaneel verstelbaar van S tot L
• Mogelijkheid voor drinksysteem (niet inbegrepen)
• Ondersteuning voor onderrug

• Ergonomische, verstelbare schouderbanden
• Ventilerend rugpaneel met zachte randen
• Waterbestendig telefoonvak (12x16cm)
• Bevestigingslussen voor LED-lampjes (voor/achter)

• Bevestigingspunten voor (integraal-)helm en beschermers
• Opbergruimte voor (integraal-)helm
• Geïntegreerde regenhoes (fluorgeel)
• Flessenopener
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€ 119,95

• Race Suspension - NDMtm
  
gepatenteerde technologie

• 4-punts rekbaar harnas dat maximale ademcapaciteit en bewegingsvrijheid ondersteunt
• Ergonomische schouder- en borstbanden met dubbel verstelbare klittenband
• 100% stuitervrij in actie

NDM TM HARNESS

Groen Stof:  160Z katoen

Harnas:  Race Suspension (Unisex)

Gewicht: 745 gram

Volume: 16 liter

Khaki

• Hoofdvak met meerdere handige opbergvakken
• Maten: verstelbaar van S tot XL
• Bevestigingslussen voor LED-lampjes (voor/achter)
• Geschikt voor drinksysteem (niet inbegrepen)

• Ergonomische schouderbanden 
• Speciaal binnenvak voor 13” laptop
• Waterbestendig telefoonvak (12x16cm)
• Bevestigingslussen voor LED-lampjes (voor/achter)

COMMUTE PACK
SCRAMBLER TM 16L
RETRO RUGZAK VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

De Scrambler 16 L is een retro-reisrugzak waarmee je in stijl op weg bent naar je werk, naar 
school of over de wereld reist. Uitgerust met het prijswinnende NDMtm 4-punts harnassysteem 
voor een uitmuntende pasvorm, die beter is dan al het andere op de markt. De rugzak is gemaakt 
van duurzaam canvas en leer, het biedt 16 liter aan opslagcapaciteit met verschillende slimme en 
goed georganiseerde compartimenten onder andere voor je 13-inch laptop. De rugzak is geschikt 
om een drinksysteem in aan te brengen (maar deze is niet inbegrepen).

Zwart

RACE SUSPENSION
COMMUTE PACKS
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€ 149,95

HEAVY DUTY SUSPENSION
COMMUTE PACKS

• Heavy Duty Suspension - HDtm
  
technologie

• 2-punts rekbaar harnas dat maximale ademcapaciteit en bewegingsvrijheid ondersteunt
• Ergonomische schouder- en borstbanden met dubbel verstelbare klittenband
• 100% stuitervrij in actie

HD TM HARNESS

Grijs Stof:  600D nylon

Harnas:  Heavy Duty (Unisex)

Gewicht: 1069 gramVolume: 26 liter

De Prime 26L is een spelbepaler op het gebied van (dagelijkse) reizen, ontworpen met het 
revolutionaire HDtm 2-punts stretchharnas dat de belasting op je schouders vermindert met zijn 
supercomfortabele en ergonomische pasvorm. In de rugzak vind je tal van vakken om je spullen 
mee te ordenen bijvoorbeeld voor je laptop, powerbank, papieren, zonnebrillen en voor (waarom 
niet, he!) je slippers, zwembroek en handdoek. Het ventileert goed en heeft een geïntegreerde 
regenhoes. Het achterpaneel is gemakkelijk te verstellen naar verschillende maten (S, M, L). De 
rugzak is geschikt om een drinksysteem in aan te brengen (maar deze is niet inbegrepen).

COMMUTE PACK
PRIME TM 26L
RUGZAK VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

• Meervoudige opbergvakken
• Rugpaneel verstelbaar van S tot L
• Mogelijkheid voor drinksysteem (niet inbegrepen)
• Ondersteuning voor onderrug

• Ergonomische, verstelbare schouderbanden
• Ventilerend rugpaneel met zachte randen
• Waterbestendig telefoonvak (12x16cm)
• Bevestigingslussen voor LED-lampjes (voor/achter)

• Speciale binnenvakken voor (max. 17”) laptop en voor tablets
• Opbergruimte voor (integraal-)helm
• Geïntegreerde regenhoes (fluorgeel)
• Flessenopener
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€ 39,95

€ 42,95

€ 29,95

€ 29,95

USWE ACCESSOIRES

Gepatenteerde Slide-Sealtm sluiting
Shape-Shifttm tussenschot: voor permanent slanke vorm
Binnenstebuiten te keren voor eenvoudig schoonmaken 
en drogen
Lichtgewicht 0.25 TPU
Vrij van BPA en PVC

SHAPE-SHIFTtm

Tussenschot en omkeerbaar

1,5/2,0 liter  K-101200
2,5/3,0 liter  K-101201

2,0 liter  K-101206
3,0 liter  K-101210

Gepatenteerde Slide-Sealtm sluiting
Binnenstebuiten te keren voor eenvoudig schoonmaken en drogen
Lichtgewicht 0.25 TPU
Vrij van BPA en PVC

excl. Plug-n-Play koppeling

ELITEtm

Omkeerbaar

€ 39,95

Inhoud: 0,6 liter
Gewicht: 42 gram
Vrij van BPA en PVC

K-301015

ULTRAFLASKtm

Compleet
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€ 8,95

USWE ACCESSOIRES

DRINKSLANG
Soepel kunststof

1 meter
voor persoonlijke afstelling

Hydraflextm K-101003
Siliconen  K-101203

€ 9,95

BLASTERtm MONDSTUK
Met hoek van 45º en draaiventiel

Geschikt voor drinkslang met 
diameter van 1/4”

K-101202

€ 14,95

HYDRAFUSIONtm

Geïsoleerde slangset

91cm slang
TPU slang met TPU isolatie-foam
mondstuk met stofdop
Plug-n-Playtm koppelstuk

K-101205
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de naam
uswe?
USWE betekent “supervet” in het Zweeds. 
Nou ja, niet echt, maar het zou wel moeten.

Spreek uit: [ joe-’swie ]

ons
verhaal.
ONS VERHAAL
Wij groeiden op met fietsen buiten de begaande paden op 
het Zweedse platteland, voortdurend op zoek naar het ruigste 
terrein en altijd zover als onze fietsen ons konden brengen. Ze 
noemden ons de ‘modderkruipers’ vanwege onze passie voor 
de onverharde paden. Al vroeg kwamen we erachter dat onze 
rugzakken ons niet bij konden houden. Ze stuiterden wild op onze 
geteisterde ruggen als een soort dansende apen of Joost mag 
weten wat. Op een dag hadden we er genoeg van. Dus kochten 
we een oude naaimachine en knutselden onze eerste prototypes 
van rugzakken. Konden wij naaien dan? Echt niet! Maar was het 
leuk? Echt wel!

Vandaag de dag weten we prima waar een goede rugzak aan zou 
moeten voldoen. Met name hoe die op je rug moet zitten: als een 
octopus met lijm op z’n tentakels. Tuurlijk, we hebben er sinds 
2007 een paar grijze haren bij. Maar ach, grijs combineert leuk 
met modderbruin.

Kijk voor meer info op uswe-sports.com
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CONTACT

KLANTENSERVICE
Ons toegewijde team staat ter beschikking. Neem contact op met je meest 
dringende zaken en vragen. We gaan ons best doen om je verder te helpen!

PR & MEDIA
Ben je journalist / blogger / tekstschrijver? Stuur maar een berichtje naar 
press@uswe-sports.com en dan hoor je snel van ons.

LEKKER SOCIAAL MET USWE
Facebook.com/uswesports
Facebook.com/usweendurance
Instagram.com/uswesports
Instagram.com/usweendurance

DISTRIBUTEUR (Benelux)
Juncker Bike Parts, onderdeel van Accell Group NV
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USWE-SPORTS.COM

Distributeur Benelux:

8 715957 494971

Art.nr. 719613

Kom bij de club


