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Summary

G-1000® 

Testowany przez 
dekady

Po wyprawie na Grenlandię, która miała miejsce w roku 1966, stało się 
jasne że wybór odzieży outdorowej na rynku był bardzo ograniczony.
 Wykorzystując specjalnie stworzony materiał, który okazał się zbyt 
ciężki do zastosowania w ciężki do zastosowania w lekkich namiotach, 
założyciel Fjällräven , Åke Nordin , uszył pierwsze sztuki odzieży Fjällräven.
 Dzięki dodaniu mieszanki wosku pszczelego i parafiny materiał uzyskał 
właściwości doskonale sprawdzające się podczas każdej aktywności. 
 Materiał został nazwany g-1000 na pamiątkę wyprawy na Grenlandię. 
Wosk został nazwany Greenland Wax. Od tego czasu materiał g-1000 po-
twierdził swoje doskonałe właściwości podczas niezliczonej ilości wypraw.

Trwały i wszechstronny
g-1000 to trwała i wszechstronna tkanina Fjällräven, nadaje się ona do 
użytku podczas najbardziej wymagających eskapad plenerowych, zarówno 
w lecie, jak i zimie. Gęsty splot, składa się z 65% poliestru i 35 % bawełny, 
można go zaimpregnować woskiem Greenland Wax. Ta kombinacja sprawia 
,że materiał jest oddychający, niezwykle trwały oraz odporny na wiatr i wodę.
 g-1000 poprzez swoją unikalną strukturę , oferuje zabezpieczenie przed 
ugryzieniami komarów oraz przed promieniowaniem słonecznym alfa i 
beta. Pozwala to na podziwianie piękna przyrody bez nieprzyjemnych 
niespodzianek
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Prawdopodobnie 
najlepszy materiał 

outdorowy na  
rynku

Z g-1000 będziesz zawsze przygotowany na każdy rodzaj pogody od 
tropików po koło podbiegunowe. Może wytrzymać wiele lat intensyw-
nego użytkowania. Fakt, że g-1000 jest dopasowującym się do każdej 
okoliczności materiałem, sprawia że jest najprawdopodobniej najlepszą 
tkaniną na rynku. 

G-1000 często lepszy wybór
Wiele osób zakłada wodoodporną „techniczną” kurtkę zewnętrzną, nie 
zastanawiając się nad jej działaniem. Ale osoby , które wspinały się lub 
jeździły na nartach w laminowanej odzieży z taśmami, często stwierdzały, 
że produkty te nie oddychały tak jak powinny. Membrana nie jest w stanie 
odprowadzić wilgoci tak szybko , jak produkuje ją ciało podczas wysiłku 
fizycznego.
 Z tego powodu doświadczeni sportowcy i turyści od dziesięcioleci wy-
bierają odzież wykonaną z materiału g-1000. Chroni ona przed wiatrem 
,a nawet mniej intensywnym deszczem. Splot oddycha na tyle dobrze, że 
ciało się nie poci. W porównaniu z tkaninami membranowymi materiał 
g-1000 jest znacznie bardziej trwały. Wytrzymuje on kontakt z ostrymi 
obiektami ,a nawet iskrami z ogniska.

Wielosezonowy
Odzież g-1000 stanowi doskonały wybór na lato, z wyjątkiem naprawdę 
bardzo silnych opadów deszczu. Na taka okoliczność należy uzupełnić 
odzież g-1000 o bardzo lekką kurtkę lub spodnie przeciwdeszczowe.
 W zimie materiał g-1000 zapewnia świetną ochronę przed śniegiem 
i silnymi wiatrami, a jego oddychalność sprawia, że użytkownik nigdy 
nie odczuwa zimna z powodu nagromadzenia się wilgoci pod ubraniem. 
Materiał ten jest również lekki i łatwo się w nim poruszać.
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Trwały
ateriał g-1000 to niezwykle trwała tkanina – jest 
ponad dwukrotnie bardziej trwały od dżinsu. W 
połączeniu z niewielką masą sprawia to, że g-1000 
stanowi doskonały wybór zarówno w przypadku 
przebywania w plenerze, jak i podczas podróży.

Wodoodporny
Dzięki impregnacji odzieży g-1000 woskiem 
Greenland Wax staje się ona jeszcze bardziej 
odporna na deszcz i wilgoć. Oznacza to, że można 
ją nosić nawet podczas ulewnych deszczy. W razie 
zamoknięcia tkanina szybko schnie.

Wiatroodporny
Gęsty splot tkaniny sprawia, że materiał g-1000 
jest prawie całkowicie wiatroodporny. Po zaimpre-
gnowaniu tkanina zapewnia pełną ochronę przed 
silnymi wiatrami.

Oddychający 
Jedną z cech materiału g-1000 są jego doskonałe 
właściwości w zakresie oddychalności - umożliwia 
on wydostawanie się wilgoci na zewnątrz ( z dala 
od ciała), co jest niezwykle istotne w przypadku 
prowadzenia aktywnego trybu życia.

Ochrona przed moskitami
Gęsty splot tkaniny utrzymuje moskity i inne 
dokuczliwe owady z dala od skóry – jest to cecha 
niezwykle przydatna zarówno w górach, jak i 
lesie, a także w cieplejszych klimatach.

Ochrona UW
Gęsty splot tkaniny zapewnia prawie 100-procen-
tową ochronę przed promieniowaniem słonecz-
nym alfa i beta.

Dopasowujący się
Poprzez nałożenie większej ilości wosku Green-
land Wax można łatwo dostosować odzież g-1000 
do różnych warunków pogodowych. Wosk Gre-
enland Wax zwiększa również żywotność ubrań, 
czyniąc je jeszcze bardziej trwałymi.
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g-1000 Silent jest bardzo popularny wśród myśliwych i fotografów przyrody. Nie tylko dlatego , iż jest cichy, ale również dlatego, że w 
przeciwieństwie do ubrań z membraną , g-1000 Silent jest odporny na zapruszenia od ognia.



Pięć rodzajów
materiału G-1000®

G-1000 Oryginal – oryginalna trwałość
65% poliester, 35% bawełna. g-1000 oryginal to przepis Fjällräven na 
wygodną odzież outdoorową. Zapoczątkował jako materiał do namiotów, 
jednak okazał się zbyt ciężki na tego typu produkty. Został przetestowany 
na każdy rodzaj warunków atmosferycznych , w tym na obszarze koła 
podbiegunowego, oraz na ostrych kamieniach podczas przerwy na kawę 
na leśnej polanie.

G-1000 – delikatność i miękkość
65% poliester, 35% bawełna. g-1000 Silent to ‘czesana’wersja g-1000 
Oryginal, jest delikatny i miękki. Czesane wykończenie osłabia nieco 
materiał, ale w zamian daje to, że odzież jest cicha, co jest praktyczne i 
ważne podczas polowań.
 
G-1000 Lite – lekkość i chłód
65% poliester, 35% bawełna. g-1000 Lite jest waży mniej i daje poczucie 
chłodu, co jest idealne kiedy podróżujesz po ciepłych krajach lub gdy 
potrzebujesz odzieży bardzo wytrzymałej. g-1000 Lite ma ripstopową 
strukturę, która zapewnia wysoką trwałość mimo względnie niskiej wagi 
materiału.

G-1000 Eco – ekologia
65% poliester z recyklingu, 35% bawełna organiczna. g-1000 Eco jest 
ekologiczną alternatywą z tą samą wytrzymałością i funkcjonalnością co 
g-1000 Oryginal. Bawełna pochodzi z certyfikowanych farm, bardzo długo 
szukaliśmy odpowiedniego włókna , z którego można stworzyć naprawdę 
trwały materiał. 

G-1000 HeavyDuty – jeszcze mocniejszy materiał
65% poliester, 35% bawełna. g-1000 HeavyDuty to mocniejsza wersja 
materiału oryginalnego. Głównie używamy go do plecaków, toreb lub jako 
wzmocnienia w odzieży, g-1000 HeavyDuty zapewnia wyjątkową wytrzy-
małość ( w testach laboratoryjnych uzyskał niezwykle wysokie wyniki).
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Jak woskować
Z woskiem Greenland Wax możesz łatwo dostosować swoją odzież g-1000 
do Twoich osobistych potrzeb, pogody i poziomu aktywności.
 Więcej wosku sprawia że materiał jest bardziej odporny na deszcz i 
wiatr. Impregnacja zwiększa również wytrzymałość i trwałość. 
 Im mniej wosku tym odzież staje się bardziej miękka oraz oddychająca. 
Możesz usunąć wosk poprzez wypranie odzieży w pralce automatycznej 
w 40°C.

Impregnuj regularnie 
Regularna impregnacja to dobry pomysł. Zalecamy impregnację po każ-
dych 2-3 praniach. 
 Jeżeli używasz ubrań kilka lat bez impregnacji woskiem, to będą one 
nadal wyglądały dosyć atrakcyjnie, ale mogą stać się trochę szorstkie.
Jeżeli faktycznie dodajesz wosk w miarę regularnie , to materiał absorbuje 
duże ilości wosku do nasycenia włókien.
 Możesz zauważyć na swojej odzieży tzw. Efekt zebry ( zobacz strona nr 
17). To nie jest problem, ale impregnacja zajmie więcej czasu. 
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1. Nałóż wosk
Nałóż cienką , równą warstwę wosku Greenland Wax na 
tkaninę. Nakładaj długimi pociągnięciami wzdłuż tkani-
ny, pozostawiając cienką równomierną warstwę.

2. Wtop wosk
Wtop wosk w tkaninę za pomocą suszarki do włosów lub 
starego żelazka - nastaw na najniższą temp. ( pamiętaj o 
tym by starannie wyczyścić żelazko przed prasowaniem 
innej odzieży)

3. Powtórz
Repeat several times to add several layers of wax to 
surNałóż dodatkową warstwę na ramiona , kolana i inne 
narażone na częsty kontakt miejsca. 

Wosk Greenland ma niski poziom wtapiania, co oznacza 
że możesz nastawić żelazko na niski poziom - pierwsza 
kropka (110°C). Niektóre partie ubrań mogą wymagać 
wyższej temperatury np. szwy. Podnieś temp. do drugiego 
poziomu ( dwie kropki 150°C)

Inne możliwości  

podgrzania wosku 

Suszarka 
Możesz użyć suszarki, np. do kurtek z wypełnieniem puchowym. Puch lubi suszarkę, 

ponieważ wszelkie grudki jakie powstały rozbijają się i unoszą w górę. Nałóż wosk 

na kurtkę z wypełnieniem puchowym, normalnie tak jak np. na spodnie, a następnie 

włóż do suszarki( niektóre pralki automatyczne maja taką funkcję) włóż także dwie 

lub trzy piłki do tenisa, Susz na niskiej temperaturze. 

Palnik 
W terenie, umieść odzież na kilkanaście centymetrów nad płomieniem, obserwuj w 

którym momencie wosk zaczyna wtapiać się w materiał., dostosuj moc płomienia 

oraz wysokość. Uważaj abyś nie oparzył sobie ręki, oraz nie spalił odzieży. Poruszaj 

odzież w rożne strony, tak aby cały wosk wtopił się w materiał. 



Dostosuj G-1000 ® 
do swoich potrzeb

A. Zaimpregnuj kolana oraz tylną część 
spodni podwójną warstwą wosku, dla ochro-
ny najbardziej narażonych partii: podczas 
rozkładania namiotu, lub podczas siadania 
na mokrej powierzchni w czasie przerwy. 

Poprzez dodawanie różnej ilości wosku do poszczególnych partii ubra-
nia , możesz dostosować swoją odzież do różnych sytuacji. 
 Na przykład:

B. Zaimpregnuj kurtkę trekingową z 
przodu, obszar ramion, kaptur, kark, lecz 
pozostaw tył kurtki bez impregnacji, by 
zapewnić powstającemu podczas marszu 
ciepłu i wilgoci ujście, szczególnie jeżeli 
niesiesz plecak.

E. Aby odzież dawała poczucie chłodu 

z maksymalnym poczuciem oddychal-

ności, wypierz swoją odzież w pralce 

automatycznej w 40°C. Po dwóch 
trzech praniach wosk całkowicie się 
wypłucze. Wypranie i wypłukanie wo-

sku z odzieży jest praktyczne, gdy wy-

bierasz się w teren o ciepłym klimacie, 

tropiki. Bez wosku materiał bardziej 

efektywnie wydalana ciepło i wilgoć. 
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C. Aby uniknąć przemoczenia podczas 
trekingu w wysokiej trawie, np. podczas 
polowania, Zaimpregnuj woskiem obszar od 
kolan w dół, zwracając szczególną uwagę na 
szwy, dokładnie je nawoskuj. 

D. Podwójna warstwa wosku może być 
położona na dolną -tylną część zimowej 
kurtki, która będzie utrzymywać wilgoć z 
dala od Ciebie gdy np. będziesz siadać na 
mokrej powierzchni. 



Na kurtce trekingowej możesz zostawić tylną część niezawoskowaną, tak aby umożliwić lepsze odprowadzenie ciepła i wilgoci.



Impregnacja G-1000 ®

w kombinacji z innymi 
materiałami

Odzież wykonaną tylko z g-1000 można łatwo zaimpregnować poprzez 
ustawienie ciepła żelazka na poziom pierwszy lub drugi. Odzież wykonana 
z kilku rodzajów materiałów, puchową , z syntetycznym wypełnieniem lub 
membraną Hydratic – wymaga specjalnego traktowania.

Woskowanie odzieży z różnych materiałów 
Hybrid garments are garments that combine different fabrics, such as 
Odzież tzw. Hybrid to odzież , która wykonana jest z kilku różnych ma-
teriałów, jak np. g-1000 i stretch (Nylon 6.6), tak jak Keb Trousers.Łatwo 
zaimpregnować woskiem odzież Hybrid, tak jak odzież wykonaną tylko 
z g-1000.
 Nałóż Greenland Wax na partię z g-1000 a następnie wtop wosk przy 
użyciu żelazka lub suszarki do włosów. Jeżeli nastawisz żelazko na naj-
niższy poziom 1 to możesz również zaimpregnować część ze stretchu. 
Jeżeli impregnowałeś g-1000 żelazkiem ustawionym na poziom 2, to 
możesz również zaimpregnować stretch, jednak zrób to szybciej, aby nie 
uszkodzić materiału.

Impregnacja woskiem odzieży z puchowym 
wypełnieniem.
Najprostsza droga do zimpregnowania odzieży z wypełnieniem puchowym 
to użycie suszarki (niektóre pralki automatyczne mają taką funkcję).Należy 
nałożyć warstwę wosku tak jak np. na spodnie czy inną odzież z g-1000, 
a następnie włożyć kurtkę lub spodnie z wypełnieniem puchowym do 
suszarki razem z dwiema piłkami do tenisa, ciepło z suszarki wtopi wosk 
, a piłki do tenisa sprawią ze puch nie straci swojej sprężystości i nie ubije 
się w grudki.
 Pamiętaj, że zazwyczaj puch pokryty jest membraną syntetyczną, więc 
kurtka nie będzie przepuszczać puchu na zewnątrz. Membrana może być 
bardziej wrażliwa na ciepło niż materiał g-1000. To jest główny powód, 
dlaczego nie powinno się używać do impregnacji odzieży z wypełnieniem 
puchowym żelazka. 

Impregnacja woskiem odzieży z wypełnieniem 
syntetycznym
Najlepszy sposób na impregnację woskiem odzieży g-1000 z wypełnieniem 
syntetycznym to użycie żelazka na najniższym 1 poziomie 110°C.

Impregnacja woskiem odzieży z membraną Hydratic. 
Sposobem na zawoskowanie odzieży z membraną Hydratic jest także użycie 
żelazka na najniższym poziomie 1 (110°C.) aby wosk wtopił się w materiał.
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Odzież Hybrid wykonana jest z kilku różnych  
materiałów, tak jak g-1000 plus stretch (Nylon 6.6)  

na przykładzie naszych spodni Keb Trousers. 
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Instrukcja prania
Powinieneś prać swoją odzież wykonaną w całości z materiału g-1000 w 
pralce automatycznej w 40°C. Po dwóch – trzech praniach wosk powinien 
całkowicie się wypłukać. Odzież uszyta w kombinacji g-1000 plus inne 
materiały, powinny być prane zgodnie z instrukcją prania przeznaczoną 
do konkretnego modelu.
 Wypłukanie wosku całkowicie jest praktyczne wówczas , gdy wybierasz 
się w ciepły klimat, na przykład w czasie lata lub w tropikach.

Impregnuj odzież po praniu
Nie musisz nakładać wosku po każdym praniu, jednak zalecamy aby robić 
to po każdych dwóch-trzech praniach, aby przywrócić wodo i wiatrood-
porność.

Pranie z innymi ubraniami
Wosk nie przeniesie się na inne tkaniny, ubrania podczas prania, także 
możesz prać zaimpregnowaną odzież razem z innymi rzeczami, bez 
problemu. Powinieneś prać z podobnymi kolorami, czyli tak jak zawsze.

Raktywacja wosku
Jeżeli wyprałeś swoje ubranie raz i czujesz że wosk za bardzo się wtopił w 
materiał, możesz go reaktywować poprzez przeprasowanie na najniższym 
poziomie, wówczas wosk ponownie ”wyjdzie “na zewnątrz i odczujesz 
różnicę. 
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Kiedy zaimpregnujesz swoje buty ze skóry, to but staje się ciemniejszy. To 
samo staje się z woskiem. Zaimpregnowane woskiem ubrania są ciem-
niejsze, niż te nie zaimpregnowane. Na niektórych kolorach np. Pumpkin 
( dyniowy) różnica jest dosyć widoczna, natomiast na pozostałych jest 
ledwie zauważalna.
 Zawsze zdarzają się włókna na powierzchni materiału, które wyciągnęły 
się ze ściegu, można to łatwo zauważyć na przykładnie spranych , zużytych 
dżinsów. Liczba takich włókien zwiększa się z czasem użytkowania. 
 Kiedy impregnujesz woskiem , wosk wiąże te włókna razem i sprawia 
że stają się ciemniejsze. Wosk trzyma włókna materiału g-1000 razem 
oraz sprawia że stają się mocniejsze i bardziej trwałe.

Efekt zebry
Czasami trudno jest równomiernie nałożyć wosk na ubranie, to znaczy 
że twoje ubranie może wyglądać w paski, nawet po tym jak wosk wtopi 
się w materiał, nie musisz się o to martwić , nałóż i wtop nową warstwę 
wosku, a paski znikną. 

Zmiana koloru
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Greenland Wax 
sprawdzony przepis

Greenland Wax został zrobiony pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku, 
w tym samej rodzinnej firmie w naszym rodzinnym mieście Örnskoldsvik. 
To nie przesada jeżeli powiemy iż jest to rękodzieło. 
 Przepis jest sekretem , ale składniki są proste: czysta parafina i wysokiej 
jakości miód. 
 Parafina jest mieszana w wielkim kotle ( to ten sam kocioł , który był 
używany w latach sześćdziesiątych XX wieku). Kiedy parafina osiągnie 
właściwą temperaturę, bloki wosku pszczelego są dodawane i wszystko 
jest mieszane razem. Mikstura jest wówczas rozlewana do form , gdzie 
stygnie przed zapakowaniem w kartonowe opakowania.
Na dzień dzisiejszy tworzymy 70 000 bloków Greenlad Wax rocznie. I 
każdy z nich został podgrzany w tym samym kotle. 

Bez dodatków
Greenland Wax zawiera tylko parafinę i wosk pszczeli – nie ma tam żadnych 
chemicznych dodatków. To oznacza, że wosk jest bardziej przyjazny środo-
wisku, niż jakikolwiek inny chemiczny impregnat. Parafina produkowana 
jest na bazie oleju. Nie jest to niebezpieczne ani nie uszkadza skóry - w 
zasadzie to parafina ma działanie zmiękczające i pomaga skórze zachować 
wilgoć i sprężystość. Parafina używana jest do wielu rodzajów kosmetyków 
chroniących skórę. 
 Natomiast wosk pszczeli jest całkowicie naturalny. – pochodzi z pasiek 
i jest produktem ubocznym przy produkcji miodu.

Wytrzymałość
Wosk Greenland Wax zwiększa wytrzymałość materiału g-1000. Prze-
dłuża żywotność ubrania, co w praktyce oznacza, że spodnie czy kurtka 
towarzyszą właścicielowi przez długie lata. W tym wypadku nie jest to nic 
nadzwyczajnego, że te ubrania są przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
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Jedna duża stacja woskowania

Mniejsza wersja

Informacje o stacji  
woskowania
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Materiały promocyjne:
Ważne jest abyś miał/ miała wystarczająca ilość mate-

riałów, ulotek. 
 Proszę dawaj ulotkę o g-1000 każdemu kto jest 

zainteresowany tym materiałem oraz kto kupił w 

Twoim sklepie odzież z tego materiału. Pamietaj, aby 

uzupełnić zapas ulotek zanim się skończą, w tym celu 

skontaktuj się z osobą która jest za to odpowiedzialna 

w Twoim kraju. 

Kostki wosku są dodane do stacji woskowania 

(100szt.) lecz nie podlegają ponownemu uzupełnieniu. 

Fjällräven’s  
durable and adaptable 

outdoor fabric

Fjällräven’s  durable and adaptable outdoor fabric

Fjällräven’s  

durable and adaptable 

outdoor fabric

Fjällräven’s  

durable and adaptable 

outdoor fabric

Duża kostka wosku (2 szt.)
Małe kostki wosku (100 szt.)

Ulotki g-1000 (200 szt.)

Plakat 70 x 100 cm ( 2szt. + 2szt.)

Banery 50 x 130 cm (1 szt.+ 1 szt.)

Karta na woskowanie 
(300 szt.)

Karty na darmowe woskowanie 
(500 szt.)

Żelazko (1szt.)
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Umieszczenie Stacji woskowania
Sukcesem tej kampanii jest umiejscowienie stacji 
do woskowania w widocznym miejscu w sklepie, 
najlepiej blisko spodni i kurtek z g-1000.

Wzmożony ruch klientów do  
stacji woskowania
We will highlight stores where permanent wax 
Będziemy promować sklepy, w których usługa 
woskowania jest stale dostąpna. Zrobimy to 
poprzez katalogi, reklamy drukowane jak i on-
-line. Proszę bądź w kontakcie z przedsawicielem 
Fjällräven w Twoim kraju, abyś był na bieżąco z 
planem reklam na Twoim rynku.

Wykorzystanie stacji do  
woskowania na co dzień 
Kiedy klient chce kupić lub zastanawia sie nad 
kupnem produktu z g-1000 , postaraj się znależć 
czas i pokaż mu jak poprzez nawoskowanie może 
wzmocnić ten materiał. To zainteresuje klienta i 
stworzy być może zaiteresuje innych ludzi, znaj-
dujących się w tym czasie w sklepie.

Woskowanie produktów
Cena za woskowanie to 25 zł. Jeżeli zdecydujesz 
możesz oczywiście zrobić to za darmo, np. dla 
stałych klientów. 
 Kiedy klient przynosi swoją odzież do zaim-
pregnowania, proszę zapytaj się w jakim celu , 
gdzie będzie używał odzieży. Często najlepszym 
wyborem jest zaimpregnowanie wybranej części 
produktu, np. od kolan w dół, lub tylko okolice 
karku i ramion. 
 Jeżeli w sklepie jest duży ruch, poproś klienta 
aby odebrał swoją nawoskowana odzież za kilka 
godzin lub na następny dzień.

Find your closest  
G-1000® Wax Station  

Berin: Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123, Store 
Name,  Street road  123.  Frankfurt: Store Name,  Street road  123, Hamburg: Store Name,  Street 
road  123.  Münschen: Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123. Store Name,  Street 
road  123. Berin: Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  
123, Store Name,  Street road  123.  Frankfurt: Store Name,  Street road  123, Hamburg: Store Name,  
Street road  123.  Münschen: Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123. Store Name,  
Street road  123. Berin: Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street 
road  123, Store Name,  Street road  123.  Frankfurt: Store Name,  Street road  123, Hamburg: Store 
Name,  Street road  123.  Münschen: Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123. Store 
Name,  Street road  123. Berin: Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123, Store Name,  
Street road  123, Store Name,  Street road  123.  Frankfurt: Store Name,  Street road  123, Hamburg: Store Name,  Street road  123.  Münschen: Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  

123. Store Name,  Street road  123. Berin: Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123.  Frankfurt: Store Name,  Street road  123, 

Hamburg: Store Name,  Street road  123.  Münschen: Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123. Store Name,  Street road  123. Berin: Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street 

road  123, Store Name,  Street road  123, Store Name,  Street road  123.  Frankfurt: Store Name,  Street road  123, Hamburg: Store Name,  Street road  123.  Münschen: Store Name,  Street road  123, Store 

Free WaxinG

This offer is valid through May 31, 2012,  
This offer cannot be combined with any ongoing  
offers, promotions and discounts.

This Voucher entitles you to a free re-waxing of one 
g-1000 garment at any store in the retailer list to 
the left. If you don’t want to cut the page out of this 
magazine, it’s ok to take a picture of the Voucher 
(with your cell phone) and show it in the store.

Wax your jacket or a  
pair of trousers.

Value 8€Pounds

8£

   The majority of 
Fjällräven clo-

thes are made 
from the durable 

g-1000 fabric.  
It is hardwearing, provides 

excellent ventilation and is wind 
and water resistant. 
 By applying Greenland Wax 

you can also adapt your g-1000 
garment to to different weather 
conditions and activity levels. 
You can do this whether you are 
at home or out in the field.
 Now you can even visit one of 
our retailers with a Wax Station 
and let their specially trained staff 
do it for you . 

While you browse at the store 
your outdoor clothes are given 
extended life and increased fun-
ctionality 
 Welcome!

 Let me extend the life and improve 
the functionality of your G-1000®garment

Wax masters at selected stores will help you extend the life and increase the functionality of your g-1000 garments.
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Fjällräven’s  
durable and adaptable 

outdoor fabric

Adapt your  
G-1000 garment with 
Greenland Wax

Greenland Wax is a completely natural pro-
duct made of  beeswax and paraffin. You find   
it where you bought your g-1000 product.

Apply a thin, even layer of Greenland Wax 
onto the fabric. Apply an extra layer to the 
shoulders, knees and other exposed places.

Melt the wax into the fabric with a hairdryer or an 
old iron (clean the iron carefully before using it on 
other clothing). 

If you are outdoors you can hold the garment at a 
safe distance from the stable flame of your camping 
kitchen. Be careful not to burn the fabric and do not 
insert a hand or arm into the garment.

1

2

With Greenland Wax you can adapt your g-1000 
garment to different weather conditions and 
activities at home or out in the field.  
 With more wax the garment increases its 
water, and wind repellency. It also improves 
the durability and lifetime of the garment.  
 With less wax the garment is cooler and 
offers maximum breathability. 
 Wash your garment in 40 C°  
to remove wax.

ImpregnationImpregnation fforor youryour 
G-1000G-1000®®garments.garments.A

rt
 N

o.
 7

90
60

G-1000® 
Probably the best  
outdoor material  
there is

Hardwearing
g-1000 is an extremely durable fabric, more than twice 
as durable as denim. This, in combination with its 
low weight, makes g-1000 the perfect choice for both 
outdoor living and travel.

Adaptability
By applying more Greenland Wax you can easily adapt 
your g-1000 garment to suit different weather condi-
tions. Greenland Wax will also increase the lifetime of 
your clothing by making it even more durable.

Water Resistant
By impregnating your g-1000 garment with Greenland 
Wax you can make it more resistant to rain and moistu-
re. This means you can keep it on during rain showers. 
If the fabric should become wet, it will dry fast.

Wind Proof
The tight weave of the fabric makes g-1000 almost 
totally wind proof. Once impregnated the fabric gives 
you complete protection from biting winds.

Breathability
One of the g-1000’s best characteristics is its excellent 
breathability – it lets out moisture from the body which 
is of particular importance for an active outdoors life.

Mosquito Proof
The tight weave of the fabric keeps mosquitoes and 
other pesky insects away from your skin – extremely 
practical both in the mountains and the forest, or when 
travelling to warm climates.

UV Protection
The tight weave of the fabric gives almost 100% protec-
tion from the sun’s alpha and beta rays.

g-1000 is our own hardwearing and 
adaptable fabric. Suitable for the most deman-
ding outdoor adventures both during summers 
and winters. 
 The tighly woven weave, consisting of 
65% polyester and 35% cotton, is impregnated 
with Greenland Wax. 
 This blend makes g-1000 extremely durable, 
breathable and wind and water resistant.
 g-1000 is also mosquito proof and protects 
you from the sun’s alpha and beta rays. 
 Perfect for discovering the great outdoors, 
without limitations.
 g-1000 comes in four variations. All share 
the benefits of g-1000, but each has its own 
specific properties as well.

g-1000 Original –The durable original
g-1000 Silent – Quite and soft
g-1000 Lite – Lightweight and cool
g-1000 Eco – An even greener choice

G-1000® 
Hardwearing and  
adaptable

g-1000 garments come impregnated 
with Greenland Wax, a totally natural 
product made from beeswax and paraffin. 
 The wax makes the garments water, 
wind and dirt resistant. 
 You can easily adjust the amount 
of impregnation on the fabric by 
applying more wax or washing it out. 
In this way you can choose a level of 
water resistance and breathability to 
suit different weather conditions.

G-1000® 
Often a better choice
A lot of people put on a water-proof ”techni-
cal” shell jacket without really thinking 
about it. But those who have gone hiking or 
skiing in taped, laminated clothing have often 
discovered that these products do not breathe 
as well as they should. The membrane can’t 
release moisture as fast as your body produ-
ces it when you exercise so you get wet. 
 For this reason, experienced outdoors 
people have chosen clothing made from 
g-1000 for decades. It protects you from the 
wind and even light showers. The weave 
breathes well so you avoid becoming sweaty. 
Compared to membrane fabrics, the g-1000 
is much more durable. It can tolerate sharp 
objects and even sparks from the campfire.

For all Seasons
g-1000 garments are an excellent choice for 
the summer with the exception of those really 
rainy days. Then it is a good idea to comple-
ment your g-1000 garment with an ultra-light 
rain jacket or pants.
 The g-1000 gives you great protection in 
the winter against snow and strong winds and 
its breathability makes sure you won’t get cold 
from having damp underclothes. It is also 
light-weight and easy to move around in.

After the Greenland Expedition in 1966 it 
became obvious that outdoor clothing on 
the market was severely limited. 
 By using a specially developed material 
that had been too heavy to use for his light-
weight tents, Fjällräven’s founder, Åke 
Nordin, sewed the first Fjällräven garments.
 With the addition of a mixture of bees-
wax and paraffin, the material
demonstrated properties that were excellent 
for the outdoors. 
 The material was named 
g-1000, after the  
Greenland Expedition. 
The wax was named 
Greenland Wax. Since 
then, g-1000 has proven 
its excellence on a 
countless number of 
adventures.

G-1000® 
Tested during decades 
of adventures

Ogólne instrukcje 
dotyczące kampanii 

Ulotki o G-1000
Proszę upewnij się że ulotki o g-1000 są umiesz-
czone w widocznym miejscu. Ponadto postaraj 
się mieć je pod ręka, pod ladą, tak aby każdy kto 
kupuj e odzież z g-1000 na pewno ją dostał. 

Darmowe karty na woskowanie
Proszę wydawaj te karty swoim klientom po 
to, aby odwiedzili Was ponownie. Wydanie 
darmowej karty do woskowania jest wspaniałym 
zakończeniem sprzedaży.
 -„ Jeżeli szukasz pomocy przy zawoskowaniu 
swoich spodni, chętnie Tobie pomożemy. To zazwy-
czaj kosztuje 25 zł, ale dla Pani/Pana uczynimy to 
za darmo przy pierwszym razie, Proszę oto karta do 
darmowego woskowania”

Karty do woskowania
Proszę wydawaj karty do woskowania, co drugie 
woskowanie może być gratis. To wspaniała okazja 
do rewizyt klienta. 




