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NYA COOLA 
LÖPAR- 
PRYLAR

Våren är här och de vinterbleka löparbenen 
längtar efter att få lite luft. Det är alltså hög tid 
att skaffa nya coola löparprylar. Vi har valt ut 

några av vårens hetaste löparprodukter.

LÖP PÅ LUFT
NIKE FLYKNIT AIR MAX
2 500 kr » nike.com

Många kommer säkert ihåg Air Max-skorna som en tung och 
klumpig kvarleva från 90-talet, men enligt Nike ska den nya 
generationen vara både lätta, smidiga och bra dämpade.

VATTENTÄT LYXJACKA
GORE ONE GORE-TEX RUN JACKET

2 800 kr » goreapparel.com

Gores nya löparjacka – The One – är 
jackan som det snackas om i löparkret-
sar. Den är tillverkad av ett nytt goretex-
material som är det överlägset lättaste 
och luftigaste vattentäta mate rialet på 
marknaden just nu.

TRÅDLÖSA HÖRLURAR
MIIEGO AL3 FREEDOM

740 kr » miiego.com

Miiego formger hörlurar till löpning på 
ett helt annat sätt än man är van vid. De 
trådlösa hörlurarna som ska sitta utanpå 
örat sitter perfekt på plats, ger bra ljud 
och tillåter att man kan höra vad som 
sker omkring en när man löper.

Ventilerande. 
Skons ovandel 
är gjord av Nikes 
Flyknit-material. 
Det är både luf-
tigt och töjbart.
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LÄTT KAMOUFLAGE
SAYSKY 2IN1 SHORTS CAMU

600 kr » saysky.dk

De här smala, lätta shortsen är desig-
nade för löpare. Innertajtsen ger bra 
stöd, medan yttershortsen gör att man 
ser rätt cool ut.
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SIFFROR PÅ LÖPRUNDAN
SHFT 

2 500 kr » shft.com

SHFT (uttalas Shift) är en av de 
mest avancerade prylarna som 
finns för den som vill förbättra 
sin löpstil. De två små poddar-
na registrerar mer än 16 olika 
data om hur man löper – från 
antal steg till kroppshållning. En 
välfungerande app innehåller 
dessutom alla de hjälpmedel 
man behöver för att finslipa 
löpstilen.

INBYGGD PULS
GARMIN FĒNIX 3 SAPPHIRE HR 
6 399 kr » garmin.com

Garmins överlägset mest avancerade 
träningsklocka har i denna nya version fått 
ytterligare en funktion. Via en optisk 
sensor mäter klockan pulsen vid 
handleden. Man slipper alltså bröstbältet 
när man tränar och får en exaktare 
mätning av kaloriförbrukningen.

FUNKTIONELLA PRICKAR
COMPRESSPORT RACING SOCKS V2 
FLUO

140 kr » compressport.com

Ett par sköna och tunna löpstrumpor 
som inte bara är värda att uppmärk-
sammas för sin färg. Passformen är 
utmärkt och de små prickarna främjar 
både ventilationen och dämpningen.

GATUMODE FRÅN ASICS
ASICS FUZEX SEAMLESS TEE

400 kr » asics.com

Asics nya och mer stadsorienterade 
kläd- och löpskokollektion innehåller 
bl.a. denna enkla, snygga, t-shirt tillver-
kad av ett mjukt och skönt material.

Valfri urtavla  
Man kan ladda 
ned flera olika 
urtavlor till Fēnix 
3 Sapphire HR.

HANDBUREN VÄTSKA
SALOMON HYDRO

400 kr » salomon.com

Salomons innovativa vatten-
flaskbälte är konstruerat för 
att man snabbt och enkelt 
ska kunna dricka medan man 
springer. Hydro Handset 
sitter bekvämt i handen och 
gör att det är smidigt att 
bära med sig vätska under 
inte alltför långa löprundor.
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