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all in, all one
Z utartych szlaków zazwyczaj ośmielają się zbaczać
jedynie ludzie o niezwykłym charakterze. Dawno temu,
bracia Huberowie wyruszyli na wyprawę swojego życia:
niekończącą się przygodę z pionowym światem. Od
pierwszych wypadów z ojcem w pobliskie góry, przez
realizowanie coraz to ambitniejszych celów we wspinaniu
sportowym i wspinaczce na czas, po wyzwanie, jakie
czekało na nich na Ziemi Baffina – była to długa i być może
najbardziej ekscytująca podróż na świecie. W sumie nie
miałaby ona większego znaczenia, gdyby nie towarzysze
spotkani po drodze; ludzie, z którymi przyszło im
dzielić zarówno namiot, jak i sukcesy i porażki oraz
tworzyć zgrane zespoły o niezwykle silnych więziach.
Po jakimś czasie utworzyła się ekipa bratnich dusz,
barwna grupa indywidualistów,
poszukujących jednak tych samych niezwykłych wrażeń.
To właśnie im dedykujemy ten magazyn.

,,los sprawił, że wszystko stało się
wyjątkowo jasne.
ponieważ poprzednikom nie
udało się uklasycznić drogi,
dostaliśmy szansę, by wziąć
sprawę w swoje ręce.”
Alexander Huber
(poprzednicy: ekipa z Belgii, wyd.)
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ALEXANDER I THOMAS HUBER,
MARIO WALDER
Zmęczeni po ciężkim 60-kilometrowym
trekkingu, Alex, Thomas, Mario i chłopcy
z ekipy filmowej w końcu docierają do
podnóża Mount Asgard. Nagle gęsta mgła
opada i ich oczom ukazuje się zapierająca
dech w piersiach, potężna południowa wieża.
Euforia szybko jednak mija, gdy uderza w nich
zwalający z nóg podmuch porywistego wiatru.
Ciągle słychać trzaski, a podejście biegnące
przez kuluar przypomina pole bitwy usiane
poległymi, czyli w tym wypadku kawałkami
skał. Niebezpieczeństwo wisi w powietrzu,
ale jest wymierne. Dzięki informacjom, jakie
uzyskali od Bawarczyków i Belgów, którzy
wspinali się tu jako pierwsi, zespół wie, że
będzie bezpieczny, jak tylko wbije się w ścianę.
Wszystko, czego teraz potrzebują, to doskonałe
warunki…
Dowiedz się więcej o ekspedycji na Ziemię
Baffina dzięki naszej aplikacji na iPad® ISSUE
05 lub wejdź na: adidas.com/outdoor/magazine

BAVARIAN
DIRECT
Ziemia Baffina – team free ascent

Czapka Logo

Terrex Pro

Kur tka Terrex
Fast

Kur tka Terrex GTX
Active Shell
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ktokolwiek chce zmierzyć się
z górą asgard, musi posiadać
sprzęt, który się sprawdzi
w najbardziej ekstremalnych
warunkach:
bracia huberowie i kolekcja
adidas terrex™.

baffin

Ziemia Baffina to niezbyt przyjazne człowiekowi
środowisko. Wyobraź sobie, że średnia roczna
temperatura to przejmujące -8,5 stopnia Celsjusza.
W zimie rozjaśnia się zaledwie na chwilę koło
południa. W lecie wieje porywisty wiatr i pada
deszcz. Aby dokonać tutaj profesjonalnej wspinaczki,
potrzebujesz odzież y z materiału, na któr ym
całkowicie możesz polegać. Na końcu świata chłód
i wilgoć są nie tylko nieprzyjemne, ale wręcz stanowią
poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. I, co każdy
alpinista wie, na 1000-metrowej drodze liczy się
każdy gram, szew i detal. Dlatego właśnie kolekcja
terrex™ – którą pomogli opracować i której używają
bracia Huberowie – musi być równie funkcjonalna, co
wytrzymała i lekka.

ekwipunek
na wyprawę

Skarpety Terrex

Koszulka Terrex 1/2 Zip

Terrex Fast R Mid GTX

Kur tka Terrex Hybrid
PrimaLof t

Spodnie
Terrex
Mountain

Poszczególne elementy kolekcji wzajemnie
się uzupełniają, tworząc całość, która stanowi
znacznie więcej niż tylko sumę wszystkich
części. To jak dobrze zgrany zespół. I to jedyny
sposób, by zapewnić optymalną temperaturę
ciała podczas wyprawy górskiej.

Idealną warstwę bazową stanowi koszulka Terrex 1/2
Zip. Tkanina Cocona ® z aktywnymi drobinkami węgla
drzewnego zapewnia skuteczne odprowadzanie wilgoci.
Dodatek wełny merynosowej gwarantuje utrzymanie
ciepła i komfort dla skóry. Do tego minimalistyczna kurtka
Terrex GORE-TEX® Active Shell sprawi, że twoje ciało
pozostanie suche bez względu na pogodę. A gdy zrobi się
naprawdę wietrznie, ultralekka kurtka Terrex Fast, dzięki
nowej wytrzymałej membranie WINDSTOPPER®, zapewni
ci niezawodną ochronę. Najlepsze zabezpieczenie przed
zimnem zagwarantuje kurtka Terrex Hybrid PrimaLoft.
Hybrydowość tej kurtki polega na tym, że PrimaLoft ®
znajduje się tylko w miejscach, w któr ych izolacja
rzeczywiście ma sens. Te specjalne strefy utrzymają ciepło
nawet w warunkach dużej wilgotności. Reszta składa się
z lekkiego i rozciągliwego materiału Soft Shell, który
dzięki technologii FORMOTION® pozwala na maksymalną
swobodę ruchów. Ponieważ wspinaczka w dzikim terenie
wiąże się z długimi podejściami po wyboistym podłożu,
bracia Huberowie polegają na lekkim obuwiu Terrex Fast
R Mid GTX. Buty są wyposażone w podeszwę TRAXION™ z
mieszanką gumy Continental, technologię FORMOTION® i
membranę GORE-TEX®. Gwarantuje to bezkonkurencyjną
przyczepność do nawierzchni, kontrolę pracy stóp oraz
dobrą oddychalność. Niezbędną swobodę ruchu zapewniają
uniwersalne spodnie Terrex Mountain, sprawdzone
zarówno na podejściach, jak i podczas wspinania.
Wielofunkcyjne akcesoria, takie jak czapka Logo, okulary
Terrex Pro czy skarpetki Terrex są wyrazem filozofii
terrex™: chronić od stóp do głów w każdych warunkach
pogodowych. Nawet na Ziemi Baffina.

odzieŻ
zaawansowana
technology
apparel technologicznie

bluza z kapturem
z technologią climaproof®

zamek na całej długości
ze stawianym kołnierzem

kieszeń na zamek na
wysokości klatki piersiowej

krój formotion®

materiał WINDSTOPPER®
Soft Shell

wentylacyjne
kieszenie na zamek

elastyczne
wykończenie rękawów

więcej informacji na adidas.com/outdoor
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Wielofunkcyjna i wytrzymała, a zarazem miękka i lekka.
To wszystko oferuje kurtka Terrex Fast z nowoczesnego
materiału WINDSTOPPER® Soft Shell, dostępna wyłącznie
w kolekcji adidas terrex™. Chroni przed wiatrem i mżawką,
zapewnia oddychalność i sprawdza się przez cały rok jako
pośrednia lub zewnętrzna warstwa ubrania. Gwarantuje
nieograniczoną swobodę ruchu, dzięki czemu alpiniści
i amatorzy wspinaczek mogą w pełni wykorzystać swoje
możliwości w górach i na ścianach skalnych. Ultralekki kaptur
to dodatkowa ochrona. Wykonany jest z wiatroszczelnego
materiału climaproof ®, łatwo zwija się i chowa do kołnierza
stójki. Kurtka Terrex Fast ma funkcjonalną kieszeń na
wysokości klatki piersiowej. adidas wyposażył ją także w dwie
kieszenie służące ogrzaniu dłoni – podczas wspinaczki nie
trzeba będzie już nosić dodatkowych rękawiczek.

ll

kurtka
terrex fast
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by mieć więcej czasu
na myślenie o szybkich
przechwytach na
eksponowanej ścianie.
doskonała oddychalność,
nieograniczona swoboda
ruchu.

jeśli nie wyruszysz
w podróż, nigdy nie
będziesz mógł
wrócić do domu!
Guido Unterwurzacher

THOMAS: spotkałem Guido na jednym

“Pierwsz y raz
zkow ych
z moich kursów wspinac
ł wtedy 12 lat i bardzo
Mia
.
ütte
w Rudolfsh
ć, jak trenują bracia
chciał się dowiedzie
jeste śmy nie tylko
j
Dzisia
.
wie
wymi
Hubero
wymi, ale też prawdzi
partnerami wspinaczko
jeden
ą
ści
to z pewno
prz yjaciółmi. A Guido
zy
z najlepszych wspinac
.”
Tyrolu
ym
cał
w

FOTO: Jakob schweighofer
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GUIDO UNTERWURZACHER
I PRZYJACIELE W KARAKORUM
„Jeśli nie w yruszysz w podróż, nigdy nie
będziesz mógł wrócić do domu...”– tę właśnie
myśl zapisałem jako pier wszą w moim
pamiętniku z wyprawy. Jestem w drodze do
pasma Karakorum w Pakistanie, a wraz ze mną:
Max, Christian, Simon, Jakob, Hannes i Flo.
Tr zeciego i os t atniego dnia nas zego
długiego marszu przez dzikie pustkowia,
w końcu dostr zegamy obiekt y naszego
pożądania – strzeliste Great Trango Tower
i Nameless Trango Tower. Widok jest wprost
obezwładniający i całkowicie w ynagradza
wszystko, przez co przeszliśmy podczas
wykańczającego podejścia. Nasze marzenie jest
bliskie spełnienia! Teraz nie ma już odwrotu…
W pełni zmotywowani, upychamy do plecaków
to, co niezbędne, by w trzy dni znaleźć się na
szczycie Nameless Trango Tower. Hannes
i ja w ybieramy Eternal Flame, marzenie
każdego wspinacza biegnące po złot ym
granicie poprzecinanym rysami wszelkiego
kształtu i rozmiaru; marzenie będące dla nas
jednocześnie prawdziwym wyzwaniem.
Dowiedz się, czy Hannes i Guido poradzili sobie
z tym i innymi przejściami dzięki naszej aplikacji
na iPad® ISSUE 06 (dostępna od 19.05.2013) lub
wejdź na adidas.com/outdoor/magazine

wyprawa do
pakistanu
podróż do serca gór

Thomas: „Niektóre drogi pozostają w uśpieniu
przez lata, niemal zapomniane. Aż nagle pojawiają się
wspinacze, którzy dokonując kolejnego powtórzenia,
przywracają je do życia. To właśnie miało miejsce na
Feuerhornie, gdy Barbara Zangerl i Charly Fritzer
zapisali na swoje konto poprowadzenie dwóch z czterech
naszych najcięższych klasyków. Na ścianie jest jeszcze
jedno wyzwanie:
Firewall wciąż czeka, by zostać
wskrzeszonym przez kolejnego
pogromcę.”

ten potwór
to prawdziwa bestia
- niemalże gładka ściana,
na której bardzo łatwo
źle postawić stopę.
przekonałem się o tym wiele razy.
Charly Fritzer

FOTO: timeline production
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CHARLY FRITZER I MATTHIAS
WURZER NA FEUERHORNIE
Zawsze podziwiał z drogi wywieszony, wysoki
na 400 metrów masy wny filar Feuerhorn:
„Przejeżdżasz obok, patrzysz w górę i myślisz,
że to totalny odjazd” - mówi Charly. Drogi braci
Huber zawsze kryją jakieś niespodzianki, a to
jest jedna z tych linii, które nie doczekały się
jeszcze żadnego powtórzenia. Charly na swój
projekt wybrał Monster Magnet, bo uwielbia
przygody z dużą dozą nieprzewidywalności.
Szybko okazało się, że „potwór” to rzeczywiście
prawdziwa bestia – na drodze znajduje się
minimalna liczba boltów, za to całe mnóstwo
odcinków, na których założenie asekuracji jest
po prostu niemożliwe. Ryzyko długich lotów,
na jakie wspinacze narażają się na tej drodze
nieuchronnie przybiera postać potwornych
lekcji latania. Ostrzegano go…
Dowiedz się, na ile poważnie Charly potraktował
te ostrzeżenia dzięki naszej aplikacji na iPad®
ISSUE 06 (dostępna od 19.05.2013) lub wejdź na
adidas.com/outdoor/magazine

monster
magnet
Charly Fritzer powtarza Monster

Magnet

skała jest super jakości.
totalnie lita, z chwytami
znajdującymi się tylko tam, gdzie
ich potrzebujesz.
Barbara Zangerl

FOTO: HANNES MAIER
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Barbara Zangerl
Na dziewiąt ym w yciągu była na skraju
załamania nerwowego: „Wyglądało to strasznie
słabo. Udało mi się zrobić poszczególne ruchy,
ale połączenie wszystkiego w całość zdawało
się niemożliwe” – wspomina Barbara. The End
of Silence, wytyczona przez Thomasa Hubera w
1994, to jedna z najtrudniejszych sportowych
dróg wielowyciągowych, będąca jednocześnie
absolutnym numerem jeden na liście życzeń
Barbary na rok 2012 – przecież trzeba mieć co
najmniej jeden duży projekt na każdy sezon.
Droga biegnie po gładkiej ścianie z niewielką
ilością chwytów – jest ich dokładnie tyle, ile
potrzeba. Pier wsza próba okazuje się być
totalną klapą. Barbara ciągle wraca na drogę,
by rozpracować przechwyty i połączyć je ze
sobą niczym puzzle. Crux znajduje się na samym
końcu, więc po ośmiu wyciągach wciąż trzeba
mieć zapas siły, koncentracji i nerwów.
Sprawdź, czy Barbara odhaczyła tę drogę ze
swojej listy marzeń dzięki naszej aplikacji na
iPad® ISSUE 06 (dostępna od 19.05.2013) lub
wejdź na adidas.com/outdoor/magazine
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Kur tka Terrex GTX
Active Shell

LEKKOŚĆ I OCHRONA

Kurtka Terrex GTX Active Shell #Z08926
Gdy wspinasz się na 350-metrowej drodze północnej ściany, potrzebujesz
dobrej ochrony w przypadku nagłej zmiany pogody – nawet w lecie.
Barbara wybrała Terrex Active Shell, lekką kurtkę, która doskonale
chroni przed wiatrem i deszczem, zapewniając nieporówny walną
oddychalność. Kaptur jest regulowalny i kompatybilny z kaskiem.

DRUGA SKÓRA

Koszulka Terrex #Z08970
Dźwiganie ciężkiego plecaka pod górę przez wiele godzin sprawia, że
pocisz się nawet w zimny dzień. Koszulka terrex™ została wykonana
w nowej technologii, która zarządza mikroklimatem ciała podczas
takich podejść. Mieszanka 25% wełny merynosowej i 75% wtórnie
przetworzonego poliestru, w yposażona w akty wne drobinki węgla
drzewnego Cocona®, zapewnia skuteczne odprowadzanie wilgoci. Teraz
nawet “siódme poty” nie mają już znaczenia.

OCHRONA PRZED ZIMNYM WIATREM

Koszulka Terrex

Kurtka Terrex Fast #Z08483
Do zadań specjalnych: wiatroszczelna warstwa musi być w ygodna,
wszechstronna oraz wytrzymała podczas nieustannego kontaktu ze
skałami. Barbara uważa, że kurtka Terrex Fast świetnie spełnia te
kr yteria. Oprócz odpornego materiału WINDSTOPPER ®, kurtka ta
ma kilka praktycznych dodatków, takich jak: kieszenie ogrzewające
dłonie, kieszeń na wysokości klatki piersiowej oraz stójka z chowanym
kapturem z lekkiej tkaniny climaproof ® - na wypadek nieprzewidywalnej
zmiany pogody. Wisienka na torcie: jeśli twój plecak jest wypakowany do
granic możliwości ekspresami, friendami, linami, butami do wspinaczki
i prowiantem na trzy dni, w ogóle nie poczujesz na sobie tej lekkiej,
niezwykle wytrzymałej kurtki.

Terrex Fast R GTX

NIEZAWODNY PARTNER

Spodnie Terrex Multi #Z20575
Nareszcie spodnie, które nadają się dosłownie do wszystkiego – nawet
do przedzierania się przez najdziksze granie. Spodnie Terrex Multi
są w ykonane z rozciągliwej tkaniny Soft Shell ze wzmocnieniami
w miejscach najbardziej narażonych na nacisk. Chociaż spodnie są
dopasowane do kształtu ciała, nie będą ograniczać Barbarze swobody
ruchów. Zewnętrzny materiał jest odporny na mokre zabrudzenia
i wysycha w mgnieniu oka.

IMPONUJĄCE DZIAŁANIE

Terrex Fast R Mid GTX #G64507
Długie, strome podejście? Buty Terrex Fast R GTX to idealne obuwie
zapewniające stabilność i bezpieczeństwo bez względu na rodzaj terenu.
Mieszanka specjalnej gumy w podeszwie gwarantuje także niezawodną
przyczepność i pewność pracy stóp, nawet na mokr ym podłożu.
W wersji butów za kostkę Barbara może przyspieszyć idąc pod górę lub
schodząc. Buty Terrex Fast R są także dostępne w wersji przed kostkę
z GORE-TEX® lub bez.

Terrex Fast R Mid GTX
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Kur tka
Terrex Fast

Spodnie Terrex Multi

obuwie
zaawansowane
TECHNOLOGY
FOOTWEAR technologicznie
terrex fast r mid gtx
dla kobiet

eva tongue top

pianka EVA na zakończeniu języka
dla lepszego dopasowania i podwyższonego komfortu

speed lacing

heel cap

system szybkiego sznurowania

zewnętrzne wzmocnienie pięty
dla uzyskania lepszej stabilności

formotion®

lace bungee

elastyczna opaska
przytrzymująca sznurówki

podeszwa zewnętrzna TRAXION™
z mieszanką gumy Continental

gore-tex®

adiprene®+

sprężysty materiał w przedniej części
podeszwy amortyzuje i oddaje energię

więcej informacji na adidas.com/outdoor
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Terrex Fast R Mid GTX to idealne obuwie dla kobiet aktywnie
uprawiających spor t y. Stabilne, niezawodne, waż y
zaledwie 375 g i solidnie trzyma się podłoża. Podeszwa
TRAXION™ zapewnia doskonałą przyczepność zarówno na
suchych, jak i przede wszystkim mokrych nawierzchniach,
dzięki mieszance gumy Continental oraz technicznie
zaawansowanemu bieżnikowi. Natomiast trójwymiarowy
system 3D FORMOTION ® umieszczony w pięcie buta
gwarantuje dodatkową kontrolę na nierównym terenie,
stabilizując ruchy pięta-palce podczas zejść i w rezultacie
znacznie redukuje nacisk na stawy. Doskonałe dopasowanie
zapewnia krój buta, który adaptuje się do damskiej stopy.
Cholewa i pięta są nieco węższe niż w modelu męskim,
natomiast przednia część buta jest trochę szersza, by
zapewnić wystarczająco miejsca dla palców.

d

terrex
fast r mid
gtx
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łączy zabawę i wyzwania.
opracowany z myślą o niezawodnej
kontroli podłoża i stabilności.
wyjątkowa przyczepność na suchych
i mokrych nawierzchniach podczas
szybkich aktywności.

07:26
minie
trochę czasu,
zanim ktoś to pobije.
Mayan Smith-Gobat

zapominać, że to
Alex: „Nie można
y należy pierwsze

wł aśnie do kobiet
The Nose: „It goes,
klasyczne prze jście
Hill zaraz po tym
Lynn
ła
boys” – powiedzia
. Pokazała nam
przełomowym wydarzeniu
. Jeśli chodzi o
robi
się
to
jak
,
wsz ystkim
nie mieli
, mężcz yźni długo
wspinanie na czas
wy zwanie
teraz
jednak
,
sobie równych
y.
jmują również kobiet
coraz czę ście j pode
–
pionierek
z
to jedna
Mayan Smith-Gobat
j usłysz ymy.”
jeszcze nieraz o nie

FOTO: JOHN DICKEY, RICH CROWDER
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Mayan Smith-Gobat
Wystarczy spędzić pięć minut w towarzystwie
Mayan Smith-Gobat, żeby dojść do wniosku, że
nigdy wcześniej nie spotkało się kogoś takiego
jak ona. Bardzo rzeczowa, kiedy o czymś mówi,
bardzo skupiona na swoich celach - dla niej
to nie są żarty. Jeśli jednak zobaczysz ją na
skale, ujrzysz przede wszystkim jej promienny
uśmiech, rozświetlający całą twarz.
Mayan przyjechała do Kalifornii, by pobić
kobiecy rekord szybkości na The Nose –
najważniejszej drodze na El Capitanie, czyli
najw yższej i najbardziej w yniosłej ścianie
w Dolinie Yosemite. Towarzyszy jej Chantel
Astorga, do której należy dotychczasow y
rekord, 10 godz. 40 min., ustanowiony wspólnie
z Libby Sauter. Między opuszczeniem bazy
pod The Nose a dotknięciem drzewa na
szczycie ściany czeka na nie trochę ponad 900
metrów rys zwieńczonych przewieszeniem,
przypominającym złotą falę. Mayan jako
pierwsza dotyka drzewa na szczycie. Wygląda
na nakręconą i pewną siebie. Wybiera linę na
górę i zakłada stanowisko dookoła drzewa.
„Dajesz, Chantel!” - dopinguje partnerkę.
„Odmierzam czas na swoim zegarku.”
Czy ustanowią now y rekord? Pamiętaj: to
uzależnia… Przeczytaj całą historię na:
adidas.com/outdoor/magazine

kobiecy rekord we
wspinaniu na czas
wspinaczka na czas uzależnia

fantastyczna skała i super
wspinanie w obłędnym miejscu.
niewiele ścian w alpach
jest w stanie zaoferować
tak imponujący zestaw.
Alexander Huber
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PIERWSZE PRZEJŚCIE
ALEXANDRA HUBERA
Czego więcej może chcieć wspinacz? Zapierająca
dech w piersiach ekspozycja, równomierne
przewieszenie i stały dopływ adrenaliny! Na
„Nirwanie” sama siła nie wystarczy. Trzeba
bowiem poruszać się gładko i precyzyjnie, mając
wszystkie patenty poukładane w głowie. Nie
wspominając już o niezwykle silnych palcach.
Droga nie puści, jeśli nie dasz z siebie
wszystkiego.... Dowiedz się więcej na:
adidas.com/outdoor/magazine

nirwana
Xi-/8c+
Sonnwand, Loferer Alm

Terrex MĘŻCZYŹNI

APPAREL
ODZIEŻ

#Z08832

#Z08880

#Z08841

Kurtka Terrex GTX Active Shell

#Z08839

Lekki materiał GORE-TEX® Active Shell łączy ochronę w każdych
warunkach pogodowych z niezwykłą oddychalnością oraz
pakowalnością. Kurtka została wyposażona w technologię
FORMOTION® zapewniającą swobodę ruchów oraz w pełni
regulowany i kompatybilny z kaskiem kaptur.

#Z08476

Kurtka Terrex Fast

#Z08884

Kurtka Terrex Hybrid Soft Shell

#Z08465

Najnowszy materiał WINDSTOPPER® Soft Shell oferuje
maksymalną oddychalność oraz jest w 100% wiatroszczelny.
Chowany kaptur z systemem climaproof® zapewnia ochronę przed
wiatrem oraz lekkim deszczem.

#Z08878

Materiał GORE WINDSTOPPER® Active Shell z hybrydową
konstrukcją zapewnia wyjątkowe zarządzanie mikroklimatem
ciała. Technologia FORMOTION® pozwala na nieograniczoną
swobodę ruchów.

#Z09588

#Z09907
#Z09590

Koszulka Terrex ½ Zip Long Sleeve #Z18307

Kurtka Terrex Hybrid PrimaLoft #Z18090

Polar Terrex Fleece

W kurtce zastosowano innowacyjną hybrydową konstrukcję.
Okolice klatki piersiowej ociepla izolacja termiczna PrimaLoft®
Sport (40 g), na ramionach i plecach zastosowano lekki
i rozciągliwy Soft Shell. Technologia FORMOTION® pozwala na
nieograniczoną swobodę ruchów.

Nowa ultramiękka bluza z polaru stanowi doskonałą pośrednią
warstwę izolacyjną. Szybko odprowadzający wilgoć materiał
Cocona® w połączeniu z innymi produktami odzieżowymi
z Cocona® zapewnia dobre zarządzanie mikroklimatem ciała
pomiędzy wszystkimi warstwami ubioru. Polar Pontetorto
Tecnopile® gwarantuje komfortową rozciągliwość.

Kombinacja materiału Cocona® i wełny merynosowej
gwarantuje doskonałą regulację wilgoci. Technologia
FORMOTION® zapewnia wygodę i wydajność podczas wysiłku
fizycznego. Zamek ½ ułatwia kontrolę mikroklimatu ciała.
Wysoka ochrona przed promieniami UV SPF 50+.

Koszulka Terrex ½ Zip

Spodnie Terrex Mountain

Spodnie Terrex Multi

#Z09876

Kombinacja materiału Cocona® i wełny merynosowej
gwarantuje doskonałą regulację wilgoci. Technologia
FORMOTION® zapewnia wygodę i wydajność podczas wysiłku
fizycznego. Zamek ½ ułatwia kontrolę mikroklimatu ciała.
Wysoka ochrona przed promieniami UV SPF 50+.

#Z09589

#Z20656

W pełni wyposażone spodnie z rozciągającego się w 4
kierunkach materiału Soft Shell zapewniają pełną swobodę
ruchów podczas wszelkich sportów górskich. Solidne,
wodoodporne wykończenie DWR pomaga w odprowadzaniu
deszczu i śniegu, natomiast wzmocnione szwy zapewniają
długotrwałą wytrzymałość.

#Z20618

Trwały, rozciągający się w 4 kierunkach materiał Soft Shell
jest odporny na wodę i szybko wysycha. Zapewnia sportowcom
maksymalną wydajność w terenie.
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Terrex KOBIETY
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#Z08916

#Z08925

Kurtka Terrex Feather

Kurtka Terrex GTX Active Shell

#Z08404

Lekki materiał GORE-TEX® Active Shell łączy ochronę
w każdych warunkach pogodowych z niezwykłą oddychalnością
oraz pakowalnością. Kurtka została wyposażona w technologię
FORMOTION® zapewniającą swobodę ruchów oraz w pełni
regulowany i kompatybilny z kaskiem kaptur.

W pełni wyposażona i kompatybilna z kaskiem kurtka z materiału
GORE-TEX® Pro Shell zapewnia całkowitą ochronę i oddychalność
w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Technologia
FORMOTION® sprawia, że krój dostosowuje się do ruchów ciała,
natomiast boczna wentylacja pomaga regulować temperaturę ciała.

#Z08483

Kurtka Terrex Fast #Z08417

#Z36900

#Z08918

Kurtka Terrex Hybrid Soft Shell

#Z08926

#Z08917

Materiał GORE WINDSTOPPER® Active Shell z hybrydową
konstrukcją zapewnia wyjątkowe zarządzanie mikroklimatem
ciała. Technologia FORMOTION® pozwala na nieograniczoną
swobodę ruchów.

#Z18316

Polar Terrex Fleece

#Z08937
#Z36891

Kurtka Terrex Zupalite

#Z16328
#Z08508

Najnowszy materiał WINDSTOPPER Soft Shell oferuje
maksymalną oddychalność oraz jest w 100% wiatroszczelny.
Chowany kaptur z systemem climaproof® zapewnia ochronę
przed wiatrem oraz lekkim deszczem.

Nowa ultramiękka bluza z polaru stanowi doskonałą pośrednią
warstwę izolacyjną. Szybko odprowadzający wilgoć materiał Cocona®
w połączeniu z innymi produktami odzieżowymi z Cocona® zapewnia
dobre zarządzanie mikroklimatem ciała pomiędzy wszystkimi
warstwami ubioru. Polar Pontetorto Tecnopile® gwarantuje
komfortową rozciągliwość.

Wyjątkowo lekka kurtka z systemem climaproof® chroniącym
od wiatru oraz z rozciągliwym materiałem w kluczowych
strefach gwarantuje dodatkową wentylację i pełną swobodę
ruchu. Wyposażona w kaptur sztormowy oraz kieszeń, do
której można zwinąć i zapakować kurtkę.

Koszulka Terrex

Spodnie Terrex Summer Alpine

Spodnie Terrex Multi

®

#Z09870

Kombinacja materiału Cocona® i wełny merynosowej gwarantuje
doskonałą regulację wilgoci. Technologia FORMOTION® zapewnia
wygodę i wydajność podczas wysiłku fizycznego. Wysoka ochrona
przed promieniami UV SPF 50+.

#Z09924

Szybko schnące spodnie Soft Shell z wodoodpornym wykończeniem
DWR. Technologia FORMOTION® gwarantuje komfort i wydajność
podczas wymagających, dynamicznych wypraw.

#Z20575

Trwały, rozciągający się w 4 kierunkach materiał Soft Shell jest
odporny na wodę i szybko wysycha, by zapewnić sportowcom
maksymalną wydajność w terenie.

męskie

OBUWIE

#V22391

Terrex Fast R Mid GTX

#G64524

Lekkie i dobrze zabezpieczające buty za kostkę do
szybkiego poruszania się w terenie górskim, wyposażone w
podeszwę TRAXION™ z mieszanką gumy Continental, która
zapewnia nieporównywalną kontrolę tak na suchej, jak i na
mokrej nawierzchni. Membrana GORE-TEX® gwarantuje
wodoszczelność i oddychalność. Trójwymiarowy system 3D
FORMOTION® niweluje siłę kontaktu z podłożem i poprawia
komfort podczas schodzenia w stromym terenie.

#V22343

#Q21063

#G64525

#V21243

Terrex Fast R GTX #Q21064

Terrex Fast R #G64505

Lekkie buty stworzone do szybkiego poruszania się
w terenie górskim. Podeszwa TRAXION™ z mieszanką gumy
Continental zapewnia przyczepność w każdych warunkach.
Wodoodporność i oddychalność zapewnia membrana
GORE-TEX®. Trójwymiarowy system 3D FORMOTION®
gwarantuje stabilność i kontrolę na nierównym terenie.

Zaprojektowane do wzmożonych aktywności w terenie
górskim. Wyposażone w podeszwę TRAXION™ z mieszanką
gumy Continental gwarantują doskonałą przyczepność
tak na suchej, jak i na mokrej nawierzchni. Trójwymiarowy
system 3D FORMOTION® niweluje siłę kontaktu z podłożem
i poprawia komfort podczas schodzenia w stromym terenie.

#G64518

#G64512

#G64510

#G64517

#G64514

#G64509

Terrex Fast X Mid GTX #G64519

Terrex Fast X GTX #G64513

Terrex Fast X #G64511

Lekkie i dobrze zabezpieczające buty za kostkę do poruszania
się w terenie górskim, wyposażone w podeszwę TRAXION™
z mieszanką gumy Continental, która zapewnia wyjątkową
przyczepność tak na suchej, jak i na mokrej nawierzchni.
Membrana GORE-TEX® gwarantuje wodoszczelność i
oddychalność. Trójwymiarowy system 3D FORMOTION®
niweluje siłę kontaktu z podłożem i poprawia komfort podczas
schodzenia w stromym terenie.

Specjalistyczne buty do szybkiego poruszania się w terenie
górskim, teraz wyposażone w podeszwę TRAXION™
z mieszanką gumy Continental zapewniającą przyczepność
na każdym rodzaju nawierzchni. GORE-TEX® gwarantuje
wodoodporność i oddychalność. Trójwymiarowy system 3D
FORMOTION® niweluje siłę kontaktu z podłożem i poprawia
komfort podczas schodzenia w stromym terenie.

Stabilne, lekkie buty zaprojektowane specjalnie na wyprawy
w technicznie wymagającym terenie. Wyposażone w podeszwę
TRAXION™ z mieszanką gumy Continental, która zapewnia
optymalną przyczepność i kontrolę w każdych warunkach.
Technologia FORMOTION® gwarantuje stabilność i wygodę.

#G65148

#G65146

#G65149

#Q21036

#Q21051

#Q21035

Terrex Solo #G65147

Terrex Swift Solo #Q34747

AX 1 #G15627

Specjalistyczne i jednocześnie lekkie buty podejściowe ze
specjalną strefą w przedniej części butów stworzoną z myślą
o aktywności wspinaczkowej i poruszaniu się w stromym
terenie. Podeszwa zewnętrzna TRAXION™ gwarantuje
kontrolę i przyczepność, a podeszwa środkowa z ADIPRENE®
zapewnia doskonałą amortyzację w momencie uderzenia
stopy o podłoże. Asymetryczne pętle z tyłu butów ułatwiają ich
przyczepienie do plecaka lub uprzęży wspinaczkowej.

Oddychające i trwałe buty podejściowe ze specjalną strefą
w przedniej części butów stworzoną z myślą o aktywności
wspinaczkowej i poruszaniu się w stromym terenie. Podeszwa
TRAXION™ gwarantuje stabilność i przyczepność. Asymetryczne
pętle z tyłu butów pozwalają w funkcjonalny sposób doczepić je do
plecaka lub uprzęży wspinaczkowej.

Wielofunkcyjne buty outdoorowe z siateczkowymi wstawkami
zapewniającymi oddychalność i wentylację. Wyposażone
w wygodną wkładkę do buta w kształcie skarpetki.
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#G64508

Terrex Fast R Mid GTX #G64507

Terrex Fast R GTX #G64506

Terrex Fast R #Q34121

Lekkie i dobrze zabezpieczające buty za kostkę do szybkiego
poruszania się w terenie górskim, wyposażone w podeszwę
TRAXION™ z mieszanką gumy Continental, która zapewnia
nieporównywalną kontrolę tak na suchej, jak i na mokrej
nawierzchni. Membrana GORE-TEX® gwarantuje wodoszczelność
i oddychalność. Trójwymiarowy system 3D FORMOTION® niweluje
siłę kontaktu z podłożem i poprawia komfort podczas schodzenia
w stromym terenie. Zaprojektowane z myślą o kobietach.

Lekkie buty do szybkiego poruszania się w terenie górskim.
Podeszwa TRAXION™ z mieszanką gumy Continental
zapewniająca przyczepność w każdych warunkach.
Wodoszczelność i oddychalność dzięki membranie
GORE-TEX®. Trójwymiarowy system 3D FORMOTION® zapewnia
stabilność i kontrolę. Zaprojektowane z myślą o kobietach.

Zaprojektowane do wzmożonych aktywności w terenie
górskim. Wyposażone w podeszwę TRAXION™ z mieszanką
gumy Continental gwarantują doskonałą przyczepność tak na
suchej, jak i na mokrej nawierzchni. Trójwymiarowy system 3D
FORMOTION® niweluje siłę kontaktu z podłożem i poprawia
komfort podczas schodzenia w stromym terenie. Specjalny
krój dopasowany do kobiecej stopy.

#G64520

#G64515

Terrex Fast X Mid GTX #G64521

Terrex Fast X GTX #G64516

Lekkie i dobrze zabezpieczające buty za kostkę do
poruszania się w terenie górskim, wyposażone w podeszwę
TRAXION™ z mieszanką gumy Continental zapewniającą
wyjątkową przyczepność tak na suchej, jak i na mokrej
nawierzchni. Membrana GORE-TEX® gwarantuje
wodoszczelność i oddychalność. Trójwymiarowy system
3D FORMOTION® niweluje siłę kontaktu z podłożem
i poprawia komfort podczas schodzenia w stromym terenie.
Zaprojektowane z myślą o kobietach.

Specjalistyczne buty do szybkiego poruszania się
w terenie górskim, wyposażone w podeszwę TRAXION™
z mieszanką gumy Continental zapewniającą przyczepność
na każdym rodzaju nawierzchni. GORE-TEX® gwarantuje
wodoodporność i oddychalność. Trójwymiarowy system 3D
FORMOTION® niweluje siłę kontaktu z podłożem i poprawia
komfort podczas schodzenia w stromym terenie.
Zaprojektowane z myślą o kobietach.

#G64523

Terrex Fast X #G64522
Stabilne, lekkie buty zaprojektowane do aktywności
w technicznie wymagającym terenie. Wyposażone w podeszwę
TRAXION™ z mieszanką gumy Continental, która zapewnia
optymalną przyczepność i kontrolę w każdych warunkach.
Technologia FORMOTION® gwarantuje stabilność i wygodę.
Zaprojektowane z myślą o kobietach.

#Q23782

#Q21044

Terrex Solo #Q34790
Specjalistyczne i jednocześnie lekkie buty podejściowe ze
specjalną strefą w przedniej części butów stworzoną z myślą
o aktywności wspinaczkowej i poruszaniu się w stromym
terenie. Zewnętrzna podeszwa TRAXION™ gwarantuje kontrolę
i przyczepność, a środkowa podeszwa z ADIPRENE® zapewnia
doskonałą amortyzację w momencie uderzenia stopy o podłoże.
Asymetryczne pętle z tyłu butów ułatwiają ich przyczepienie do
plecaka lub uprzęży wspinaczkowej. Zaprojektowane z myślą
o kobietach.

AX 1 Mid GTX #Q21043

AX 1 #Q23783

Wszechstronne buty outdoorowe za kostkę dają mocne oparcie
i ochronę w każdych warunkach pogodowych. Membrana
GORE-TEX® gwarantuje oddychalność i sprawia, że stopy pozostają
suche. Podeszwa TRAXION™ zapewnia przyczepność w różnych
warunkach pogodowych. Specjalny krój dopasowany do kobiecej
stopy.

Wielofunkcyjne buty outdoorowe z siateczkowymi wstawkami
zapewniającymi oddychalność i kontrolę mikroklimatu wewnątrz
obuwia. Wyposażone w wygodną wkładkę w kształcie skarpetki,
zaprojektowane z myślą o kobietach.

adidas.com/outdoor

dołącz do nas na:
facebook.com/adidasoutdoor
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