
•  UA Storm 1 maakt stof 
waterafstotend en tegelijk zacht en 
ademend voor superieur comfort. 

•  Duurzame fleece katoenblend  
    (280 g) 
•  Zachte, geruwde binnenkant houdt 

warmte vast. 
•  Contrasterende stiksels aan 

buitenkant. 

•  UA Storm 2 heeft een duurzame 
waterafstotende finish (DWR) die 
geen afbreuk doet aan het 
ademende vermogen. 

•  Lichtgewicht WINDSTOPPER®-
stof voor optimale winddichtheid 
en maximaal ademend vermogen. 

•  Stof van 3 lagen met vlak 
afgewerkte naden, met sterke, 
gladde buitenkant en zachte 
binnenkant. 

STORM 1 STORM 2 STORM 3 

Herenjack UA Storm Tips met korte rits 
 €330 

Herenhoodie UA Storm 2 met rits 
 €220 

Herenhoodie UA Storm Rival Fleece 
Printed -  €70 

•  UA Storm 3 is waterafstotend met 
behoud van ademend vermogen. 

•  GORE-TEX® voering is 100% 
waterdicht, maar blijft goed ademend. 

•  Winddichte materialen en constructie 
beschermen je bij slecht weer. 

•  Stof van 3 lagen met vlak afgewerkte 
naden, met sterke, gladde buitenkant 
en zachte binnenkant. 

•  Zoom met elastiekkoord om de kou 
buiten te sluiten.  

Under Armour Storm technologie beschermt je tegen alle 
weersomstandigheden. Met STORM 1, STORM 2 and STORM 3 houden 
we je droog, warm en licht. Zo kan jij je concentreren op je training! 

Collectie	  



Collectie	  

STORM 1 STORM 2 

  
 
Damesjack UA ColdGear® Infrared Dobson Softershell -  €130 Dameshoodie UA Storm Layered Up - €90  

•  UA Storm-technologie maakt stof waterafstotend en tegelijk 
zacht en ademend voor superieur comfort. 

•  Dubbele laag EVO ColdGear®-stof met gladde, sneldrogende 
buitenkant en zachte, warmteregulerende binnenkant. 

•  Geruwde stretch geweven vlakken voor extra stevigheid. 
•  Moisture Transport System: voert zweet af en houdt je droog en 

licht. 
•  Driedelige capuchon en oversized staande kraag met 

ventilatiegaten met laserafwerking. 
•  Raglanmouwen en flatlock-naden voor ultieme 

bewegingsvrijheid zonder schuren. 

•  UA Storm-kleding heeft een duurzame waterafstotende finish.
(DWR) die geen afbreuk doet aan het ademend vermogen. 

•  Met UA's exclusieve MagZip™-sluiting klik je je jack zo dicht en 
blijft hij ook dicht. 

•  ColdGear® Infrared-technologie met zachte, warmtegeleidende 
coating aan binnenkant. Houdt lichaamswarmte vast. 

•  De winddichte stof beschermt je tegen de elementen. 
•  Stretch softshell uit drie lagen Voorpand van katoenen breistof 

met fleece voering. 
•  Winddichte/ademende gelamineerde stof. 
•  Veiligheidszakken op de borst en aan weerszijden met audio-

uitgang  

Under Armour Storm technologie beschermt je tegen alle 
weersomstandigheden. Met STORM 1, STORM 2 and STORM 3 houden 
we je droog, warm en licht. Zo kan jij je concentreren op je training! 


