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JESIEŃ ZIMA

Sir Chris Bonington - himalaista, podróżnik
Człowiek-legenda gór, wspina się od ponad 45 lat. Prowadził dziewiętnaście
ekspedycji, w tym cztery na Mount Everest, na który wspiął się po raz pierwszy
w 1985 roku w wieku 50 lat. Jako pierwszy poprowadził ekspedycję wspinaczkową na South West Face na Everest.
Jako jeden z pierwszych uczestniczył w ekspedycjach: poprzez zachodnią
ścianę na szczyt Annapurna (w 1960r), oraz na niezdobyty wcześniej szczyt
Danga w Nepalu (w 2000r).
W 1977 roku wraz z Dougiem Scottem weszli jako pierwsi na szczyt Ogre
w górach Karakorum, Himalaje. Najkrytyczniejszy moment tej wyprawy to
sześciodniowe zejście, podczas którego Sir Chris złamał obie nogi oraz żebro
podczas wypadku. Gdy ostatecznie, wycieńczeni i spragnieni, dotarli do
obozu zastali go opuszczonym, a ich towarzysze wyprawy uznali ich za
zaginionych. W 2007 roku, w wieku 73 lat Sir Chris zdobył wcześniej
niezdobyty, nienazwany szczyt Lahoul (6000 m) w indyjskich Himalajach.
Leo Houlding - BASE jumper i alpinista
Uprawia para-alpinizm wspinając się po stokach obmyśla drogę w dół,
najczęściej wybierając skok z samej góry. Zaczął eksperymentować ze skokami ze spadochronem ze stromych ścian wspinaczkowych w Europie
i Ameryce. Jako 10-latek Leo zaczął swoją przygodę ze wspinaczką po brytyjskich szlakach i stokach.
W 1996 zdobył tytuł British Junior Climbing Champion, a następnie w 1998
wraz z przyjacielem Patchem Hammondem przeszli jedną z najtrudniejszych
dróg na El Captain (Yosemite, USA) El Nino. Leo wszedł na kolumnę Casserato
w Patagonii, po 56-godzinnej swobodnej wspinaczce.
Jako pierwszy skoczył ze spadochronem z najwyższego stoku w górach Picos
de Europa - Naranjo de Bulnes w 2006 roku.

Rafał Król - podróżnik, polarnik, alpinista, fotografik, publicysta
Twórca serwisu internetowego poświęconego podróżom i bezpieczeństwu
expeditions.pl oraz współzałożyciel i Prezes Polskiego Centrum Ekspedycyjnego - stowarzyszenia zajmującego się szkoleniem ludzi w ekstremalnych
warunkach i organizowaniem ekspedycji oraz propagowaniu szeroko pojętego bezpieczeństwa. W zimie 2001r. samotnie przeszedł 400 km trasy po
lodowcach Spitsbergenu i zdobył najwyższy szczyt archipelagu Svalbard Newtontoppen.
W 2002 r. zdobył Kluczewską Sopkę na Kamczatce, która jest najbardziej
aktywnym wulkanem świata. Dodatkowo czteroosobowy zespół kierowany
przez Rafała dokonał pionierskiego przejścia całej Kluczewskiej grupy
wulkanów bez pomocy z zewnątrz.
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1599 PLN

Materiał: 3-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell.
Rozmiary: S- XXL
Waga: 600g
Fortitude posiada dużą odporność na ścieranie i nie
powoduje wsiąkania wody, wzmocniona w
miejscach szczególnie narażonych na przetarcia.
Kaptur Raptor z regulacją objętości jest w pełni
kompatybilny z kaskiem. Wentylacja ciała daje
optymalną temperaturę i uczucie komfortu
niezależnie od poziomu wysiłku.
Cechy:
Dwie wysokie kieszenie, kieszenie na mapę, na
pojemnik z woda, a na rękawie na ski-pass
Kołnierz z ociepliną PRIMALOFT® chroniący kark
przed zaprószeniem.

FORTITUDE JACKET

1369 PLN

Materiał: 2 warstwowy GORE-TEX® Pro Shell
Rozmiary: S- XXL
Waga: 770g
Kurtka łączy osiągi dwóch 2-warstwowych
materiałów GORE-TEX® Pro Shell. Uszyta w głównej
części z nylonu daje dużą odporność na ścieranie i nie
powoduje wsiąkania wody, wzmocniona w
miejscach szczególnie narażonych na przetarcia.
Dodatkowe wykończenie DWR (Durable Water
Repellent) skutecznie zabezpiecza tkaninę
zewnętrzną przed nasiąkaniem.
Cechy:
Wentylacja pod pachami
Kaptur z usztywnianym daszkiem chowany w stójce
Odpinany fartuch przeciwśnieżny sprawia, że jest to
idealna kurtka na narty i wyprawy górskie

Materiał: 3 warstwowy GORE-TEX® Pro Shell
Rozmiary: S-XXL
Waga: 470g
Ultralekka i oddychająca kurtka wzmocniona
zewnętrzną warstwą nylonu z ripstopem, a w
miejscach szczególnie narażonych na ścieranie i
wsiąkanie wody pokryta gładkim nylonem. Kaptur
Raptor idealnie przylegający zarówno do głowy i
kasku porusza się razem z głową. Regulacja
temperatury korpusu (kieszenie) w zależności od
wysiłku.
Cechy:
Kieszeń na ski-pass
Ocieplany kołnierz z wysoką gardą
Kieszeń na butelkę z wodą

TEMPERANCE JACKET

PRO TREK
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1119 PLN

1299 PLN

SANCTITY JACKET

Materiał: 3-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell Adamas
3-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell Cassis
(CORDURA®)
Waga: 523g
Rozmiary: S-XXL
Profesjonalna wielozadaniowa kurtka w wersji
męskiej i damskiej przeznaczona na wyprawy
górskie. Dzięki zastosowaniu 3-warstwowego GORETEX® Pro Shell osiągnięto wyjątkową lekkość przy
zachowaniu najlepszej oddychalności i komfortu.
Cechy:
Składany kaptur
Technologia GORE® Micro-Grid backer
2 boczne kieszenie
Wewnętrzna kieszeń na mapę
Wewnętrzna kieszeń na piersi
Wentylacja pod pachami
Anatomiczne rękawy z regulowanymi mankietami
na rzepy

ODZIEŻ MĘSKA

ATTRITION JACKET

Materiał: 3-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell
Rozmiar: S-XXL Waga: 700g
Najwyższej jakości kurtka górska zapewniająca
optymalną oddychalność. Ergonomiczny krój
zapewnia doskonałe dopasowanie i swobodę
ruchów podczas wspinania. Wentylacja ciała daje
optymalną temperaturę i uczucie komfortu
niezależnie od poziomu wysiłku.
Cechy:
Kaptur Raptor - doskonale przylega do głowy, z
kaskiem oraz bez, zapewniając najlepszą ochronę
twarzy przed czynnikami atmosferycznymi
Wentylacja korpusu daje najbardziej efektywną
kontrolę temperatury podczas dużego wysiłku
Kołnierz ocieplony PRIMALOFTEM®
Wewnętrzne uszczelnienie mankietów dla
wodoszczelności podczas wspinaczek zimowych
Wewnętrzna kieszeń na butelkę z wodą
Asymetryczny zamek z przodu zakończony maską
na twarz daje ochronę w ekstremalnych warunkach
pogodowych i jednocześnie pozwala z łatwością
oddychać

AXIS

999 PLN

1099 PLN

Materiał: 3-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell Radley
Waga: 498g
Rozmiary: S-XXL
Najnowsza wersja kurtki o minimalnej wadze
przeznaczona na najtrudniejsze warunki.
3-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell zapewnia
wyjątkową oddychalność i komfort. Kaptur po
zwinięciu tworzy ochronny kołnierz podczas silnych
wiatrów.
Cechy:
Podwójna klapa zabezpieczająca zamek
Technologia GORE® Micro-Grid
Zwijany kaptur z możliwością regulacji
Dwie kieszenie boczne
Wewnętrzna kieszeń na mapę
Anatomiczne rękawy z regulowanymi mankietami
na rzepy
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ODZIEŻ MĘSKA

Materiał: 2-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell Radley
Wzmocnienia: 2-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell
Cassis (CORDURA®)
Waga: 772g
Rozmiary: S - XXL
Całoroczna kurtka z możliwością wpięcia polaru
(InterActive) dla dodatkowego ocieplenia.
Cechy:
Zwijany kaptur ze sztywnym daszkiem
Dwie kieszenie na wysokości bioder, dwie kieszenie
na piersi
Wewnętrzna kieszeń z siateczki zapinana na suwak
Wewnętrzna kieszeń na mapę
Anatomiczne rękawy z regulowanymi mankietami
na rzepy
Ściągacz w pasie i na dole kurtki

AURA

1099 PLN

COULOIR PANT

999 PLN

Materiał: 2-warstwowy GORE-TEX® Performance
Shell - Sirius
Waga: 710g
Rozmiary: S-XXXL
Klasyczna, dłuższa kurtka zrobiona z 2-warstwowego Gore-Texu z możliwością wpięcia polarowej
podpinki. Posiada gwarancję GORE® Extreme Wet
Weather.
Cechy:
Zwijany kaptur z usztywnianym daszkiem
Ocieplenie kołnierza
Wewnętrzna kieszeń na mapę
Dwie ocieplane kieszenie na wysokości bioder
Anatomiczne rękawy z regulowanymi mankietami
na rzepy
Ściągacz w pasie i na dole kurtki

LONG CORNICE

899 PLN

Materiał: 2-warstwowy GORE-TEX® Performance
Shell - Sirius
Waga: 710g
Rozmiary: S-XXXL
Klasyczna przeciwdeszczowa oddychająca kurtka
zrobiona z 2-warstwowego Gore-Texu z możliwością
wpięcia polarowej podpinki. Krótsza wersja kurtki
Long Cornice
Cechy:
Zwijany kaptur z usztywnianym daszkiem
Ocieplenie kołnierza
Wewnętrzna kieszeń na mapę
Dwie ocieplane kieszenie na wysokości bioder
Anatomiczne rękawy z regulowanymi mankietami
na rzepy
Ściągacz w pasie i na dole kurtki

CORNICE IA

849 PLN

Materiał: 3-warstwowy GORE-TEX® Performance
Shell - Perseus
Waga: 370g
Rozmiary: S-XXL
Długości nogawki: 29, 31, 33
Całoroczne spodnie z Gore-Texu, możliwość
założenia na zwykłe spodnie trekkingowe jako
dodatkowa ochrona przed chłodem i wilgocią.
Cechy:
Ściągacz w pasie
Suwaki na nogawkach na ¾ długości spodni
Profilowane kolana
Boczne suwaki służące do wentylacji

Materiał: 2-warstwowy GORE-TEX® Performance
Shell - Saturn
Waga: 629g
Rozmiary: S-XXL
Kurtka na membranie GORE-TEX® z certyfikatem
Extreme Wet Weather Test GORE-TEX®.
Cechy:
Konkurencyjna cena
Membrana Gore-Tex GPS 2 extreme wet weather
guarantee
Zwijany kaptur
Dwie siateczkowe kieszenie na wysokości bioder
Anatomiczny kształt rękawów
Ocieplony kołnierz

GTX TREK JACKET
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699 PLN

Materiał: Ten materiał łączy w sobie osiągi dwóch
3-warstwowych materiałów GORE-TEX® Pro Shell.
Uszyte w głównej części z nylonu dają dużą
odporność na ścieranie i nie powodują wsiąkania
wody, wzmocniona w miejscach szczególnie
narażonych na przetarcia za pomocą CORDURY®
180D.
Rozmiary: S-XXL
Spodnie całoroczne z odpinanymi szelkami,
odpinanymi far tuchami przeciwśnieżnymi,
wzmocnienia m.in. na dole nogawek (ochrona przed
uszkodzeniem rakami).
Cechy:
Rozpięcia boczne na całej długości
Elementy odblaskowe
Dwie boczne kieszenie z zamkami wodoszczelnymi
Możliwość wentylacji

STORM OVERTROUSERS

559 PLN

999 PLN

AWL 200

PACLITE TREK

899 PLN

Materiał: GORE-TEX® PACLITE® Shell Bassano
GORE-TEX® PACLITE® Shell Cassis (Cordura®)
Waga: 455g
Rozmiary: S-XXL
Niezwykle lekka, dzięki tkaninie Gore-Tex® Paclite®,
a zarazem wytrzymała kurtka, dzięki zastosowaniu
Cordury® w miejscach szczególnie narażonych na
ścieranie. W komplecie pokrowiec umożliwiający
złożenie kurtki do minimalnych rozmiarów.
Cechy:
Anatomicznie dopasowana do ciała - nie ogranicza
ruchu
Szwy zasłonięte mikro-taśmą
Zamek schowany pod podwójną klapą
Kaptur z regulacją i usztywnianym daszkiem
Dwie kieszenie z wentylacją i zamkiem wodoszczelnym
Zewnętrzna kieszeń na piersi z zamkiem wodoszczelnym
Regulowane mankiety

PHANTASM JACKET

PACLITE JACKET

899 PLN

699 PLN

Materiał: GORE-TEX® PACLITE® Shell Helium
Waga: 340g
Rozmiary: S-XXXL
Niezwykle lekka i pakowna kurtka, do szerokiego
zastosowania.
Cechy:
Anatomicznie dopasowana do ciała, nie ogranicza
ruchu
Szwy zasłonięte mikro-taśmą
Pełnej długości zamek schowany pod podwójną
klapą
Zwijany kaptur z regulacją i usztywnianym daszkiem
Kołnierz wyściełany miękkim materiałem
Dwie obszerne kieszenie z wentylacją i zamkiem
wodoszczelnym
Regulowane mankiety
Ściągacz na dole kurtki

699 PLN

Materiał: Nylon 15D wzmocniony włóknami 50D z
syntetyczną ociepliną Primaloft
Rozmiary: S- XXL
Kurtka posiada cienką oddychającą powłokę
poliuretanową chroniącą przed wiatrem, deszczem i
wilgocią. Ochrona DWR na zewnątrz i wewnątrz
oznacza, że można ją zakładać na mokrą kurtkę, co
daje izolację i ciepło bez wystawiania się na zmienne
warunki pogodowe.
Kurtka wypełniona ociepliną PRIMALOFT® PL1 FILL:
mikrowłóknami, które fizycznie i termicznie
przypominają puch.
Cechy:
Elastyczny materiał przy plecach eliminuje poczucie
zimna
Elementy odblaskowe
Kieszeń na pojemnik z wodą

Materiał: GORE-TEX® PACLITE® Shell Helium
Waga: 185g
Rozmiary: XS-XXL
Długości nogawki: 29, 31, 33
Ultralekkie, oddychające i niezwykle pakowne
spodnie z suwakiem na całej długości nogawki.
Cechy:
Szwy zasłonięte mikro-taśmą
Wodoodporne suwaki na nogawkach na ¾ długości
spodni otwierane od góry i od dołu dla lepszej
wentylacji
Ściągacz w pasie
Pokrowiec do spodni w komplecie

PACLITE PANTS

539 PLN

COMBUST JACKET

Materiał: 2-warstwowy GORE-TEX® Performance
Shell-Sirius
Podszewka: Spectrum Micro Fleece
Rozmiary: S-XXL
Uniwersalna kurtka zimowa typu 3 w 1 składająca się
z zewnętrznej kurtki z membraną GORE-TEX® Performance Shell oraz z polaru wewnętrznego Spectrum
Micro Fleece 100 wpinanego pod kurtkę.
Cechy:
Kurtka zewnętrzna
Pełnej długości zamek schowany pod podwójną
klapą
Dwie kieszenie na wysokości bioder
Zwijany kaptur i odczepiany kaptur
Ściągacz na dole kurtki
Regulowane mankiety
Kurtka wewnętrzna
Polar 100 wpinany pod kurtkę
Dwie ocieplane kieszenie
Ściągacz na dole
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ODZIEŻ MĘSKA

ARCTIC GEMINI

Materiał: 2-warstwowy GORE-TEX® Performance
Shell-Cygnus
Podszewka: Polar AWL 200
Rozmiary: S-XXL
Kurtka zimowa typu 3 w 1 składająca się z zewnętrznej kurtki GORE-TEX® Performance Shell ze
zwijanym i odpinanym kapturem oraz z wewnętrznego polaru Spectrum AWL 200.
Cechy:
Kurtka zewnętrzna
Możliwość odpięcia polaru będącego dodatkowym
ociepleniem
Dwie ocieplane kieszenie na wysokości bioder
Zwijany regulowany kaptur
Regulowane mankiety
Kieszeń na mapę
Kurtka wewnętrzna
Możliwość wpięcia pod kurtkę zewnętrzną
Dodatkowe łączenie z kurtką zewnętrzną zatrzaskiem przy kołnierzu

3

ODZIEŻ MĘSKA
IGNITE JACKET

459 PLN

Materiał: Nylon 15D wzmocniony włóknami 50D z
syntetyczną ociepliną Primaloft
Rozmiary: S- XXL
Waga: 350g
Wszechstronna kurtka izolująca, wyjątkowo lekka i
ochronna – idealna w trakcie odpoczynku lub
posiłku w górach. Ochrona DWR na zewnątrz i
wewnątrz oznacza, że można ją zakładać na mokrą
kurtkę, co daje izolację i ciepło bez wystawiania się
na zmienne warunki pogodowe. Posiada cienką
oddychającą powłokę poliuretanową chroniącą
przed wiatrem, deszczem i wilgocią.
Kurtka wypełniona ociepliną PRIMALOFT® PL1 FILL:
mikrowłóknami, które fizycznie i termicznie
przypominają puch. Ocieplina PRIMALOFT® jest
lekka, pakowna i bezkonkurencyjna w utrzymywaniu ciepła i suchości w porównaniu do puchu i
innych syntetyków.
Cechy:
Mankiety wzmocnione LYCRĄ®
Elementy odblaskowe

Materiał: 100% poliester POLARTEC® THERMAL PRO
daje wyjątkową wytrzymałość. Dodatkowo DWR
zapobiega nasiąkaniu wody, wnętrze materiału dają
wyjątkowe ocieplenie przy wyjątkowej pakowności.
Panele z Argentium Pro, wytrzymała powłoka
nylonowa, wewnętrzna warstwa z technologią
jonizacji srebrem daje permanentną ochronę przed
zimnem i przykrymi zapachami. Wstawki streczowe
zapewniają swobodę ruchu.
Rozmiary: S- XXL
Stylowy i wielozadaniowy polar do noszenia podczas
wspinaczki jak i w trakcie wypoczynku.
Cechy:
Bardzo dobra izolacja przy wysokiej pakowności
Profilowane rękawy
Zaczepy na kciuk

COCOON FLEECE

399 PLN

Materiał: Argentium Pro
Rozmiary: S- XXL
Waga: 385g
Unikatowa warstwowa konstrukcja: wyściółka
poliestrowa z łatwością odprowadza wilgoć na
zewnątrz w okresach wzmożonego wysiłku
fizycznego, zewnętrzna warstwa to nylon gwarantujący ciepło i wytrzymałość. Technologia jonizacji
srebrem daje permanentną ochronę przed zimnem
i przykrymi zapachami. Wstawki streczowe zapewniają swobodę ruchu i przyleganie materiału.
Cechy:
Wytrzymałe i komfortowe płaskie szwy
Pojedyncza kieszeń na klatce piersiowej
Zaczepy na kciuk

CORIUM FLEECE
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275 PLN

DIFFUSION SOFT SHELL

699 PLN

Materiał: Soft Shell Engineered
Rozmiary: S-XXL
Waga: 625g
Soft Shell Engineered to technologia bazująca na
mapie ciepłoty ciała. Materiał i wzór stroju dają
niesamowite efekty odporności na zmienne warunki
pogodowe, przy zachowanej oddychalności.
Technologia Water Repellency chroni przed
deszczem. Wewnętrzne warstwy materiału różnią się
od siebie, dają lepszą izolację z przodu i z tyłu z
zachowaniem systemu wymiany wilgoci.
Cechy:
Zaprojektowana zgodnie z mapą ciepłoty ciała
przepuszczalności powietrza, izolacji termicznej i
wymiany wilgoci
Wysoki poziom oddychalności
Wytrzymały strecz na zewnątrz
Wyściółka stójki z polaru

- dwuwarstwowy materiał z membraną wyprodukowany przez markę Berghaus przeznaczony do kurtek z
zastosowaniem outdoorowym. Technologia transportu
wilgoci umożliwia odprowadzanie potu na zewnątrz, podczas
gdy system DWR (Durable Water-Repellent) zatrzymuje
proces przemakania materiału. Aquafoil jest idealny wszędzie
tam, gdzie masz do czynienia z wysiłkiem w trudnych warunkach pogodowych.

Materiał: Aquafoil®
Ocieplona wersja klasycznej kurtki RG1. Wodoodporna kurtka do szerokiego zastosowania w
zimniejsze i deszczowe dni.
Rozmiary: S-XXL
Cechy:
Zamek z podwójną klapą
Zwijany kaptur
Zapinane kieszenie
Ściągacz na dole kurtki
Regulowane mankiety

RGI INSULATED

ODZIEŻ MĘSKA

R

459 PLN

Nieprzemakalność: 10 000 mm H2O
Oddychalność: 10 000 g/m2/24h

SHADOW 4-IN-1

799 PLN

Materiał- Kurtka zewnętrzna: Aquafoil®
Kurtka wewnętrzna: Nylon/Spectrum Micro Fleece
Wyściółka: siateczka i nylon
Rozmiary: S-XXL
Uniwersalna kurtka składająca się z zewnętrznej
wodoodpornej i oddychającej kurtki wykonanej z
materiału Aquafoil® oraz dwustronnej kurtki izolacyjnej (przeciwwiatrowej na zewnątrz, polarowej
od wewnątrz).
Cechy:
Kurtka zewnętrzna
Pełnej długości zamek schowany pod podwójną
klapą
Dwie ocieplane kieszenie na wysokości bioder
Zwijany i odczepiany kaptur
Wewnętrzna kieszeń z wyjściem na słuchawki
Regulowane mankiety
Kurtka wewnętrzna
Dwustronna kurtka izolacyjna zapinana na zamek
Dwie kieszenie

Materiał: Aquafoil®
Wyściółka: siateczka i nylon
Waga: 777g
Rozmiary: S-XXL
Krótka, lekka, wiatroodporna i oddychająca kurtka.
Idealna do wszelkiej aktywności. Zaprojektowana z
myślą o młodszym konsumencie.
Cechy:
Zamek z podwójną klapą
Zwijany kaptur z opcją odpięcia
Dwie zapinane ocieplane kieszenie
Zapinana wewnętrzna kieszonka z wyjściem na
słuchawki
Ściągacz na dole kurtki
Regulowane mankiety

TEMPEST JACKET

499 PLN

Materiał: Aquafoil® z powłoką Ripstop
Wyściółka: siateczka z nylonem
Rozmiary: S-XXXL
Lekka, wodoodporna kurtka do szerokiego
zastosowania.
Cechy:
Zamek z podwójną klapą
Zwijany kaptur
2 zapinane kieszenie
Ściągacz na dole kurtki
Regulowane mankiety

RG1

359 PLN

ARKLE IA

539 PLN

Materiał: Aquafoil®
Wyściółka: nylon i siateczka
Waga: 799g
Rozmiary: S-XXL
Klasyczna męska kurtka idealna na górskie wycieczki.
Ulepszone parametry dają poczucie wyjątkowego
komfortu. Dzięki możliwości wpięcia polaru kurtka
ma zastosowanie całoroczne.
Cechy:
Zamek z podwójną klapą wzmocnioną napami
Zwijany regulowany kaptur
Dwie duże, ciepłe, zapinane kieszenie na biodrach
Kieszeń na klatce piersiowej, wewnętrzna kieszeń na
mapę
Ściągacz w pasie i na dole kurtki
Regulowane mankiety

www.berghaus.pl
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Materiał: Aquafoil®
Waga: 452g
Rozmiary: S-XXL
Stylowa lekka kurtka do codziennego użytku.
Cechy:
Zamek z podwójną klapą
Kaptur zwijany w kołnierz
Dwie duże, zapinane kieszenie
Ściągacz na dole kurtki
Regulowane mankiety

STRATOS JACKET

329 PLN

Materiał: Aquafoil® z ripstopem
Wyściółka: siateczka i nylon
Waga: 390g
Rozmiary: S-XXL
Długości nogawki: 29, 31, 33
2-warstwowe spodnie z Aquafoilu® z wentylacją.
Doskonale nadają się jako warstwa zewnętrzna.
Cechy:
Ściągacz w pasie
Suwaki dwustronne na nogawkach na ¾ długości
spodni
Profilowane kolana
Dodatkowa wentylacja w górnej części

DELUGE OVERTROUSERS

219 PLN

Materiał: Elements Soft Shell
Waga: 670g
Rozmiary: S-XXL
Kurtka typu Soft Shell wiatro- i wodoszczelna z
polarem wewnątrz dla ocieplenia.
Cechy:
Materiał wiatro i wodoszczelny
Schowany zamek rozpinany na całej długości
Wysoki szczelny kołnierz
Dwie zapinane kieszenie na wysokości bioder
Kieszeń wewnętrzna
Wewnętrzne ściągacze przy rękawach
Ściągacz na dole kurtki

TWISTER

CHOKTOI PRO
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469 PLN

699 PLN

BLAST VEST

Materiał: GORE® WINDSTOPPER® Glacier/ Jorasse
Wzmocnienia: GORE® WINDSTOPPER® Jorasse
Waga: 578g
Rozmiary: S-XXL
Wszechstronna, bogato wyposażona kurtka daje
ochronę w trakcie szczególnie zimnych, wietrznych
dni, gdy nie potrzeba dodatkowej warstwy
zewnętrznej. Wzmocnienia na ramionach pod
plecak. Wentylacja pod pachami daje odczucie
komfortu podczas aktywności fizycznej.
Cechy:
Pełnej długości zamek
Wysoki kołnierz z ukrytym ściągaczem
Wzmocnienia na ramionach i biodrach
Wentylacja pod ramionami
Dwie zapinane ocieplane kieszenie
Kieszeń na piersi
Kieszeń na rękawie
Mankiety z Lycrą®

419 PLN

Materiał: Airfoil®
Wyściółka: nylon
Wypelnienie: Puch gęsi 650
Waga: 520g
Rozmiary: S-XXL
Kamizelka puchowa stanowiąca doskonałą izolację
na chłodne zimowe dni, znakomicie chroni ciało od
wiatru.
Cechy:
Wypełnienie stanowi puch oraz pierze gęsie w stosunku 90/10
Zamek rozpinany na całej długości
Kołnierz wyściełany polarem
Dwie ciepłe, zapinane kieszenie na wysokości bioder
Zapinana kieszeń wewnętrzna
Ściągacz na dole kamizelki
Wykończenie rękawów z Lycrą®

Materiał: Polar AWL100 Windfoil®
Rozmiary: S-XXL
Wiatroszczelna kurtka polarowa o wielu zastosowaniach w zimniejsze, wietrzne dni.
Cechy:
Zamek na całej długości
Dwie zapinane kieszenie
Wewnętrzna kieszeń na piersi
Ściągacz na dole kurtki

ARANA JACKET

279 PLN

SANGAR

449 PLN

Materiał: Recycled POLARTEC® THERMAL PRO® 200
Wzmocnienia: Airfoil®
Rozmiary: S-XXL
Kurtka z ekologicznego polaru dla osób ceniących
sobie ochronę środowiska. Doskonała izolacja
cieplna. Można ją nosić indywidualnie lub wpiąć do
kurtki jako dodatkowe ocieplenie.
Cechy:
Interaktywny zamek możliwość wpięcia do kurtki
Dwie zapinane kieszenie
Zapinana kieszeń na piersi
Zapinana kieszeń wewnętrzna
Wysoki kołnierz
Ściągacze na mankietach i na dole kurtki

ACTIVITY JACKET IA

359 PLN

Materiał: Polar AWL 200
Waga: 555g
Rozmiary: XS-XXXL
Ciepły i trwały polar 200. Można go nosić
indywidualnie lub wpiąć do kurtki interaktywnej
jako dodatkowe ocieplenie.
Cechy:
Interaktywny zamek, możliwość wpięcia do kurtki
Ukryte punkty przytwierdzające polar do kurtki z
tyłu kołnierza
Wysoki kołnierz
Dwie zapinane kieszenie
Ściągacze na mankietach i na dole kurtki

SPECTRUM JACKET IA

219 PLN

Materiał: Polar AWL 200
Waga: 400g
Rozmiary: XS-XXL
Ciepła i trwała kamizelka z polaru 200. Można ją nosić
indywidualnie lub wpiąć do kurtki interaktywnej jako
dodatkowe ocieplenie.
Cechy:
Interaktywny zamek, możliwość wpięcia do kurtki
Możliwość dopięcia kamizelki do kurtki z tyłu
kołnierza
Wysoki kołnierz
Zapinana kieszeń na piersi
Dwie zapinane kieszenie
Ściągacz na dole kurtki

SPECTRUM GILET IA

AWL 200

179 PLN

AWL 200
Materiał: Polar AWL 200
Rozmiary: S-XXL
Stylowy polar na każdą okazję. Nowy, ciekawy splot
włókien sprawia, że polar jest bardziej atrakcyjny, a
dzięki grubości 200 daje doskonałą izolację.
Cechy:
Zamek pod szyją
Wysoki kołnierz
Zapinana kieszeń na piersi

KANTISHNA FLEECE

ODZIEŻ MĘSKA

Materiał: Recycled POLARTEC® THERMAL PRO® 200
Wzmocnienia: Airfoil®
Waga: 499g
Rozmiary: XS-XXL
Kurtka z ekologicznego polaru ze wzmocnieniami
na ramionach i biodrach dla osób ceniących sobie
ochronę środowiska. Doskonała izolacja cieplna,
idealna na wycieczki z plecakiem.
Cechy:
Pełnej długości zamek
Wzmocnienia na ramionach i biodrach
Dwie zapinane ocieplane kieszenie
Zapinana kieszeń na piersi
Wysoki komfortowy kołnierz
Mankiety z Lycrą®
Ściągacz na dole kurtki

189 PLN

Materiał: Polar AWL 100
Rozmiary: S-XXL
Lekki i sportowy polar o grubości 100 (AWL100)
idealny na piesze wędrówki. Możliwość podpięcia
(InterActive) jako dodatkowe ocieplenie.
Cechy:
Dwie ocieplane zapinane kieszenie
Pełnej długości zamek
Kołnierz z podwójnego materiału

SPECTRUM MICRO FZ

179 PLN

AWL 200
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Materiał: Polar AWL 100
Rozmiary: S-XXL
Lekki i sportowy polar o grubości 100 idealny na
piesze wędrówki. Idealny do wszelkiej aktywności
fizycznej
Cechy:
Zamek pod szyją
Zapinana kieszeń na piersi
Podwójny materiał na kołnierzu

SPECTRUM MICRO HZ

159 PLN

Materiał: Stretch Light Fleece
Rozmiary: S-XXL
Popularny, lekki streczowy polar. Może być noszony
samodzielnie, lub jako warstwa ocieplenia pod
kurtkę. Zapewnia swobodę ruchów bez zbytniego
przylegania.
Cechy:
Głęboki zamek pod szyją
Zapinana kieszeń na piersi
Płaskie szwy

TREK STRETCH FLEECE

219 PLN

Materiał: Stretch Light Fleece
Waga: 240 g
Rozmiary: S-XXL
Proste streczowe getry: mogą być używane
niezależnie lub jako ocieplenie pod spodnie.
Cechy:
Ściągacz w pasie
Sportowy krój

Rozmiary: S-XXL
Koszulka szybkoschnąca i antybakteryjna.
Koszulki wykonane są z materiału DRI-RELEASE® i
FRESH GUARD®. Tkanina techniczna odprowadza
wilgoć na zewnątrz szybciej niż jakakolwiek
bawełna.
DRI-RELEASE®schnie cztery razy szybciej niż bawełna
DRI- RELEASE® i FRESH GUARD nie spierają się
DRI- RELEASE® nie mechaci się i nie gniecie
DRI- RELEASE® eliminuje nieprzyjemny zapach

TREK STRETCH TIGHT

179 PLN

LS GRAPHIC TEE

139 PLN

Materiał: Tech T - Argentium
Waga: 250 g
Rozmiary: S-XXL
Techniczna koszulka z długim rękawem z materiału
Tech T - Argentium lekka i szybkoschnąca,
wykorzystująca technologie jonizacji srebrem,
zapewnia ochronę przed przykrymi zapachami.
Najlepiej sprawdza się pod membraną GORE-TEX®
Cechy:
Płaskie szwy
Ochrona przed przykrymi zapachami
Materiał szybkoschnący z łatwością odprowadza
wilgoć na zewnątrz
Głęboki zamek z przodu

Rozmiary: S-XXL
Koszulka szybkoschnąca i antybakteryjna.
Koszulki wykonane są z materiału DRI-RELEASE® i
FRESH GUARD®. Tkanina techniczna odprowadza
wilgoć na zewnątrz szybciej niż jakakolwiek
bawełna.
DRI-RELEASE® schnie cztery razy szybciej niż
bawełna
DRI- RELEASE® and FRESH GUARD nie spierają się
DRI- RELEASE® nie mechaci się i nie gniecie
DRI- RELEASE® eliminuje nieprzyjemny zapach

GRAPHIC TEE
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119 PLN

LONG SLEEVED ZIP TECH-T 139

PLN

LONG SLEEVED TECH-T

119 PLN

Materiał: Tech T - Argentium
Waga: 185 g
Rozmiary: S-XXL
Techniczna koszulka z krótkim rękawem z materiału
Tech T - Argentium lekka i szybkoschnąca,
wykorzystująca technologię jonizacji srebrem,
zapewnia ochronę przed przykrymi zapachami.
Najlepiej sprawdza się pod membraną GORE-TEX®
Cechy:
Płaskie szwy
Ochrona przed przykrymi zapachami
Materiał szybkoschnący z łatwością odprowadza
wilgoć na zewnątrz

SHORT SLEEVED TECH-T

99 PLN

Materiał: Soft Shell
Rozmiary: 30-42
Waga: 580g
Najbardziej uniwersalne spodnie w kolekcji,
doskonałe na alpejskie warunki. Wewnętrzny
materiał zapewnia doskonałą swobodę ruchu.
Środkowa warstwa materiału zapewnia wymagany
poziom przepuszczalności powietrza, minimalizuje
opory powietrza i maksymalizuje oddychalność, na
zewnątrz DWR.
Cechy:
Możliwość wentylacji bocznej
Nogawka na bucie regulowana zamkiem
Odpinane szelki, szlufki na pasek

DIFFUSION SOFT
SHELL PANT

BORAZON MOUNTAIN
PANTS

599 PLN

Materiał: Dwukierunkowy strecz, zewnętrzny nylon
pokryty DWR zabezpiecza przed ściera-niem.
Poliester wewnątrz daje uczucie komfortu. Wstawki
streczowe zapewniają swobodę ruchu i przyleganie
materiału.
Rozmiary: 30-42
Mocne i wytrzymałe spodnie górskie. Doskonałe na
wspinaczkę, chodzenie po górach i na szlaki.
Wentylacja na udach zapewnia komfort podczas
dużego wysiłku. Water Repellency zapewnia dużą
odporność na deszcz.
Cechy:
Wentylacja ud
3 kieszenie
Możliwość dopasowania w pasie
Szlufki i 30mm pasek

299 PLN

Materiał: Mistral Soft Shell
Waga: 500g
Rozmiary: 30-38
Długość nogawki: 30, 32, 34
Ciepłe i wytrzymałe spodnie typu soft shell z
materiału Mistral Soft Shell nadają się idealnie na
zimniejsze warunki pogodowe. Materiał Mistral
zapewnia odporność przed wsiąkaniem wody.
Cechy:
2 boczne ocieplane kieszenie
Tylnia kieszeń-schowek
Rozporek zapinany na guziki z dodatkowym
zabezpieczeniem
Ergonomiczny kształt

Materiał: Tech T - Polyester
Waga: 146 g
Rozmiary: S-XXL
Getry używane jako izolacja pod spodnie.
Najlepiej sprawdzają się pod GORE-TEXEM®.
Cechy:
Płaskie szwy
Materiał szybkoschnący nie zatrzymujący wilgoci

TECH PANTS

104 PLN

ODZIEŻ MĘSKA

Materiał: Tech T - Argentium
Waga: 240 g
Rozmiary: S-XXL
Techniczna koszulka z długim rękawem z materiału Tech T - Argentium lekka i szybkoschnąca,
wykorzystująca technologie jonizacji srebrem,
zapewnia ochronę przed przykrymi zapachami.
Najlepiej sprawdza się pod membraną GORE-TEX®
Cechy:
Płaskie szwy
Ochrona przed przykrymi zapachami
Materiał szybkoschnący z łatwością odprowadza
wilgoć na zewnątrz

CASCADE SOFT
SHELL PANTS

349 PLN

www.berghaus.pl
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359 PLN

239 PLN

Materiał: Elastyczna CORDURA®
Waga: 558g
Rozmiary: 30-42
Długość nogawki: 30, 32
Spodnie na wycieczki w góry o każdej porze roku,
doskonałe na trudne warunki, jedyna w swoim
rodzaju elastyczna CORDURA® zapewnia wytrzymałość spodni i komfort noszenia.
Cechy:
Lekki, trwały materiał chroniący przed wiatrem
Ściągacz w pasie, z dodatkowo zintegrowanym
paskiem
2 boczne kieszenie z siateczką od wewnątrz
Boczna wentylacja nogi na zamek z siateczką
wewnątrz
Wzmocnienie na kolanach
Ukryte ściągacze w nogawce
Tylnia kieszeń na dokumenty

Materiał: Breccia Nylon
Waga: 380g
Rozmiary: 30-42
Długość nogawki: 30, 32, 34
Techniczne spodnie z trwałego nylonu, z łatwością
odprowadzające wilgoć na zewnątrz.
Cechy:
2 boczne kieszenie
Ukryta kieszeń na dokumenty
Dwie tylnie zapinane kieszenie
Dodatkowy klin ułatwiający poruszanie
Dodatkowa komfortowa wyściółka na pośladkach
Bezszwowowe łączenie dolnej nogawki
Specjalny lekki materiał nylonowy ułatwiający
odprowadzanie wilgoci na zewnątrz
Ochrona przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu UV>30

DISTANCE ZIP OFF
PANT

279 PLN

Materiał: Breccia Nylon
Waga: 395g
Rozmiary: 30-42
Długość nogawki: 30, 32, 34
Techniczne spodnie z trwałego nylonu, z łatwością
odprowadzające wilgoć na zewnątrz.
Cechy:
Odpinane nogawki powyżej kolan
Ergonomiczny kształt
2 boczne kieszenie
Ukryta kieszeń na dokumenty
Dwie kieszonki na suwak w nogawkach
Dwie tylnie zapinane kieszenie
Dodatkowy klin ułatwiający poruszanie
Dodatkowa komfortowa wyściółka na pośladkach
Bezszwowowe łączenie dolnej nogawki
Specjalny lekki materiał nylonowy ułatwiający
odprowadzanie wilgoci na zewnątrz
Ochrona przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu UV>30

Materiał: Oddysey with HEALTHGUARD® Hygiene
Protection (65% Poliester, 35% Bawełna)
Waga: 373g
Rozmiary: 30-42
Długość nogawki: 30, 32, 34
Spodnie z dużymi kieszeniami. Wygodny materiał,
idealny do trekkingu.
Cechy:
2 boczne kieszenie, plus duża kieszeń na lewym
udzie
Tylnia kieszeń na zamek
Ergonomiczny kształt
Ochrona przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu UV>50

NAVIGATOR CARGO
PANT

169 PLN

ABRUZZI PANT

W AURA

1199 PLN

949 PLN

999 PLN

Materiał: Ten materiał łączy w sobie osiągi dwóch 3warstwowych materiałów GORE-TEX® Pro Shell.
Uszyte w głównej części z nylonu dają dużą
odporność na ścieranie i nie powodują wsiąkania
wody, wzmocniona w miejscach szczególnie
narażonych na przetarcia za pomocą CORDURY®
180D.
Rozmiary: XS-XXL
Spodnie całoroczne z odpinanymi szelkami,
odpinanymi fartuchami przeciwśnieżnymi, wzmocnieniami na dole nogawek (celem ochrony przed
uszkodzeniami rakami) oraz wentylacją. Wszystko
czego potrzebujesz od spodni.
Cechy:
Odpinane fartuchy przeciwśnieżne
Odpinane szelki
Boczne zamki na całej długości
Szlufki na pasek
Możliwość dopasowania w pasie

Materiał: 2-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell Radley
Wzmocnienia: 2-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell
Cassis (CORDURA®)
Waga: 658g
Rozmiary: XS - XXL
Całoroczna kurtka z możliwością wpięcia polaru
(InterActive) dla dodatkowego ocieplenia. Kurtka
na membranie GORE-TEX® Pro Shell z chowanym
kapturem z regulacją wielkości i usztywnianym
daszkiem.
Cechy:
Dwie kieszenie na wysokości bioder, dwie kieszenie
na piersi
Wewnętrzna kieszeń z siateczki zapinana na suwak
Wewnętrzna kieszeń na mapę
Anatomiczne rękawy z regulowanymi mankietami
na rzepy

GYALGEN JACKET

1099 PLN

Materiał: 3-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell.
Rozmiary: XS-XXL
Waga: 440g
Kurtka uszyta w głównej części z lekkiego nylonu
daje dużą odporność na ścieranie i nie powoduje
wsiąkania wody, wzmocniona w miejscach
szczególnie narażonych na przetarcia grubszym
nylonem z ripstopem. Wentylacja ciała daje
optymalną temperaturę i uczucie komfortu
niezależnie od poziomu wysiłku.
Cechy:
Kaptur Raptor Hood z regulacją objętości będący w
pełni kompatybilny z kaskiem.
Elementy odblaskowe
Kieszeń ochronna na rękawie przeznaczona na skipass
Kołnierz z ociepliną PRIMALOFT® chroniący kark
przed zaprószeniem.
2 przednie kieszenie z wentylacją

ODZIEŻ DAMSKA

CHOGORI JACKET

Materiał: 3-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell
Rozmiary: XS-XXL
Waga: 500g
Kurtka łączy osiągi dwóch 3-warstwowych
materiałów GORE-TEX® Pro Shell. Uszyta z nylonu
daje dużą odporność na ścieranie i nie powoduje
wsiąkania wody, wzmocniona w miejscach
szczególnie narażonych na przetarcia grubszym
nylonem z ripstopem.
Cechy:
Pojemny kaptur Raptor z regulacją objętości,
kompatybilny z kaskiem
Elementy odblaskowe
Kieszeń ochronna na rękawie przeznaczona na skipass
Kołnierz z ociepliną PRIMALOFT®.
2 przednie kieszenie z wentylacją

Materiał: 3-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell Radley
Waga: 498g
Rozmiary: XS-XXL
Najnowsza wersja kurtki o minimalnej wadze
przeznaczona na najtrudniejsze warunki. 3-warstwowy GORE-TEX® Pro Shell zapewnia wyjątkową
oddychalność i komfort. Kaptur po zwinięciu tworzy
ochronny kołnierz podczas silnych wiatrów.
Cechy:
Podwójna klapa zabezpieczająca zamek
Technologia GORE® Micro-Grid
Zwijany kaptur z możliwością regulacji
Dwie kieszenie boczne
Wewnętrzna kieszeń na mapę
Anatomiczne rękawy z regulowanymi mankietami
na rzepy

W AXIS

GLISSADE IA

999 PLN

859 PLN

Materiał: 2-warstwowy GORE-TEX® Performance
Shell - Sirius
Wyściółka: Siateczka i nylon
Waga: 618g
Rozmiary: XS-XXXL
Klasyczna przeciwdeszczowa oddychająca kurtka
zrobiona z 2-warstwowego Gore-Texu z możliwością
wpięcia polarowej podpinki.
Cechy:
Możliwość dopięcia polaru dla dodatkowego
ocieplenia, podwójna klapa zabezpieczająca zamek
Zwijany kaptur z usztywnianym daszkiem
Ocieplenie kołnierza
Wewnętrzna kieszeń na mapę
Dwie ocieplane kieszenie na wysokości bioder
Anatomiczne rękawy z regulowanymi mankietami
na rzepy
Ściągacz w pasie i na dole kurtki
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Materiał: 3-warstwowy GORE-TEX® Performance
Shell - Perseus
Waga: 330g
Rozmiary: XS-XXL
Długości nogawki: 29, 31
Całoroczne spodnie z Gore-Texu, możliwość założenia na zwykłe spodnie trekkingowe jako dodatkowa ochrona przed chłodem i wilgocią.
Cechy:
Ściągacz w pasie
Suwaki na nogawkach na ¾ długości spodni
Profilowane kolana
Boczne suwaki służące do wentylacji

Materiał: 2-warstwowy GORE-TEX® Performance
Shell - Saturn
Waga: 538g
Rozmiary: XS-XXL
Krótsza kurtka na membranie GORE-TEX® z certyfikatem Extreme Wet Weather Test GORE-TEX®.
Cechy:
Konkurencyjna cena
Zwijany kaptur
Dwie siateczkowe kieszenie na wysokości bioder
Anatomiczny kształt rękawów
Ocieplony kołnierz

www.berghaus.pl

W STORM
OVERTROUSERS

699 PLN

999 PLN

699 PLN

Materiał: 2-warstwowy GORE-TEX® Performance
Shell-Cygnus
Podszewka: Polar AWL 200
Rozmiary: XS-XXL
Kurtka zimowa typu 3 w 1 składająca się z
zewnętrznej kurtki GORE-TEX® Performance Shell ze
z wijanym i odpinanym k apturem oraz z
wewnętrznego polaru Spectrum AWL 200.
Cechy:
Kurtka zewnętrzna
Możliwość odpięcia polaru będącego dodatkowym
ociepleniem
Dwie ocieplane kieszenie na wysokości bioder
Zwijany regulowany kaptur
Regulowane mankiety
Kieszeń na mapę
Kurtka wewnętrzna
Anatomicznie dopasowane rękawy
Dodatkowe łączenie z kurtką zewnętrzną
zatrzaskiem przy kołnierzu

Materiał: GORE-TEX® PACLITE® Shell Helium
Waga: 340g
Rozmiary: XS-XXXL
Niezwykle lekka i pakowna kurtka, do zróżnicowanej aktywności.
Cechy:
Anatomicznie dopasowana do ciała nie ogranicza
ruchu
Szwy zasłonięte mikro-taśmą
Pełnej długości zamek schowany pod podwójną
klapą
Zwijany kaptur z regulacją i usztywnianym daszkiem
Kołnierz wyściełany miękkim materiałem
Dwie obszerne kieszenie z wentylacją i zamkiem
wodoszczelnym
Regulowane mankiety
Ściągacz na dole kurtki
Pokrowiec do kurtki w komplecie

W PHANTASM JACKET

559 PLN

899 PLN

Materiał: 2-warstwowy GORE-TEX® Performance
Shell-Sirius
Podszewka: Spectrum Micro Fleece
Rozmiary: S-XXL
Uniwersalna kurtka zimowa typu 3 w 1 składająca się
z zewnętrznej kurtki z membraną GORE-TEX® Performance Shell oraz z polaru wewnętrznego Spectrum
Micro Fleece 100 wpinanego pod kurtkę.
Cechy:
Kurtka zewnętrzna
Dwie kieszenie na wysokości bioder
Zwijany kaptur i odczepiany kaptur
Ściągacz na dole kurtki
Regulowane mankiety
Kurtka wewnętrzna
Polar 100 wpinany pod kurtkę
Dwie ocieplane kieszenie
Ściągacz na dole

Materiał: GORE-TEX® PACLITE® Shell Helium
Waga: 150g
Rozmiary: XS-XXL
Długości nogawki: 29, 31
Ultralekkie, oddychające i niezwykle pakowne spodnie z suwakiem na całej długości nogawki.
Cechy:
Szwy zasłonięte mikro-taśmą
Wodoodporne suwaki na nogawkach na ¾ długości
spodni otwierane od góry i od dołu dla lepszej
wentylacji
Ściągacz w pasie
Pokrowiec do spodni w komplecie

W PACLITE PANTS

539 PLN

699 PLN

Materiał: 100% poliester POLARTEC® THERMAL PRO
daje wyjątkową wytrzymałość. Dodatkowo DWR
zapobiega nasiąkaniu wody, wnętrze materiału daje
wyjątkowe ocieplenie przy wyjątkowej pakowności.
Panele z Argentium Pro, wytrzymała powłoka
nylonowa, wewnętrzna warstwa z technologią
jonizacji srebrem daje permanentną ochronę przed
przykrymi zapachami. Wstawki streczowe zapewniają swobodę ruchu.
Rozmiary: XS-XXL
Stylowy i wielozadaniowy polar do noszenia podczas
wspinaczki i w trakcie wypoczynku.
Cechy:
Dwie zewnętrzne kieszenie
Wewnętrzna kieszeń

POKHARI FLEECE

399 PLN

Materiał: Argentium Pro
Rozmiary: S- XXL
Waga: 300g
Unikatowa warstwowa konstrukcja: wyściółka
poliestrowa z łatwością odprowadza wilgoć na
zewnątrz w okresach wzmożonego wysiłku
fizycznego, zewnętrzna warstwa to nylon
gwarantujący ciepło i wytrzymałość. Technologia
jonizacji srebrem daje permanentną ochronę przed
przykrymi zapachami. Wstawki streczowe zapewniają swobodę ruchu i przyleganie materiału.
Cechy:
Wytrzymałe i komfortowe płaskie szwy
Pojedyncza kieszeń na klatce piersiowej
Zaczepy na kciuk

SEREBU FLEECE

W SHADOW 4-IN-1

279 PLN

799 PLN

SAMPAPHU SOFT SHELL

Materiał- Kurtka zewnętrzna: Aquafoil®
Kurtka wewnętrzna: Nylon/Spectrum Micro Fleece
Rozmiary: XS-XXL
Uniwersalna kurtka składająca się z zewnętrznej
wodoodpornej i oddychającej kurtki wykonanej z
materiału Aquafoil® oraz dwustronnej kurtki
izolacyjnej (przeciwwiatrowej na zewnątrz,
polarowej od wewnątrz).
Cechy:
Kurtka zewnętrzna
Pełnej długości zamek schowany pod podwójną
klapą
Dwie ocieplane kieszenie na wysokości bioder
Zwijany i odczepiany kaptur
Wewnętrzna kieszeń z wyjściem na słuchawki
Regulowane mankiety
Kurtka wewnętrzna
Dwustronna kurtka izolacyjna zapinana na zamek
Dwie kieszenie

ODZIEŻ DAMSKA

CHYACHU JACKET

Materiał: Nylon 15D wzmocniony włóknami 50D z
syntetyczną ociepliną Primaloft
Rozmiary: S- XXL
Waga: 295g
Wszechstronna kurtka izolująca, wyjątkowo lekka,
idealna w trakcie odpoczynku lub posiłku w górach.
Ochrona DWR na zewnątrz i wewnątrz oznacza, że
można ją zakładać na mokrą kurtkę, co daje izolację i
ciepło bez wystawiania się na zmienne warunki
pogodowe. Posiada cienką oddychającą powłokę
poliuretanową chroniącą przed wiatrem, deszczem
i wilgocią
Kurtka wypełniona ociepliną PRIMALOFT® PL1 FILL:
mikrowłóknami, które fizycznie i termicznie
przypominają puch. Ocieplina PRIMALOFT® jest
lekka, pakowna i bezkonkurencyjna w utrzymywaniu ciepła i suchości w porównaniu do puchu i
innych syntetyków.
Cechy:
Mankiety wzmocnione LYCRĄ®
Elementy odblaskowe

599 PLN

Materiał: Soft Shell Engineered
Rozmiary: S-XXL
Waga: 520g
Soft Shell Engineered to technologia bazująca na
mapie ciepłoty ciała. Materiał i wzór stroju dają
niesamowite efekty odporności na zmienne warunki
pogodowe, przy zachowanej oddychalności.
Technologia Durable Water Repellency (DWR) chroni
przed deszczem. Wewnętrzne warstwy materiału
różnią się od siebie, dają lepszą izolację z przodu i z
tyłu z zachowaniem systemu wymiany wilgoci.
Cechy:
Zaprojektowana zgodnie z mapą ciepłoty ciała,
przepuszczalności powietrza, izolacji termicznej i
wymiany wilgoci
Wysoki poziom oddychalności
Wytrzymały strecz na zewnątrz
Wyściółka stójki z polaru

Materiał: Aquafoil® z powłoką Ripstop
Rozmiary: XS-XXXL
Lekka, wodoodporna kurtka o szerokim zastosowaniu.
Cechy:
Zamek z podwójną klapą
Zwijany kaptur
2 zapinane kieszenie
Ściągacz na dole kurtki
Regulowane mankiety

CALISTO

359 PLN

www.berghaus.pl
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Materiał: Aquafoil®
Waga: 390g
Rozmiary: S-XXL
Stylowa lekka kurtka do codziennego użytku.
Cechy:
Zamek z podwójną klapą
Kaptur zwijany w kołnierz
Dwie duże, zapinane kieszenie
Ściągacz na dole kurtki
Regulowane mankiety

W TEMPEST JACKET

499 PLN

Materiał: Aquafoil®
Waga: 390g
Rozmiary: S-XXL
Stylowa lekka kurtka do codziennego użytku.
Cechy:
Zamek z podwójną klapą
Kaptur zwijany w kołnierz
Dwie duże, zapinane kieszenie
Ściągacz na dole kurtki
Regulowane mankiety

W STRATOS JACKET

319 PLN

Materiał: Aquafoil® z ripstopem
Wyściółka: siateczka i nylon
Waga: 360g
Rozmiary: XS-XXL
Długości nogawki: 29, 31
2-warstwowe spodnie z Aquafoilu® doskonale
nadają się jako warstwa zewnętrzna.
Cechy:
Ściągacz w pasie
Suwaki dwustronne na nogawkach na ¾ długości
spodni
Profilowane kolana
Dodatkowa wentylacja w górnej części

W DELUGE
OVERTROUSERS

W BLAST JACKET

14
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219 PLN

519 PLN

Materiał: Elements Soft Shell
Rozmiary: XS-XXL
Kurtka typu Soft Shell wiatro i wodoszczelna z polarem wewnątrz dla ocieplenia.
Cechy:
Materiał wiatro i wodoszczelny
Schowany zamek rozpinany na całej długości
Wysoki szczelny kołnierz
Dwie zapinane kieszenie na wysokości bioder
Kieszeń wewnętrzna
Wewnętrzne ściągacze przy rękawach
Ściągacz na dole kurtki

W TWISTER

Materiał: Airfoil®
Wyściółka: nylon
Wypełnienie: Puch gęsi 650
Waga: 543g
Rozmiary: S-XXL
Kurtka puchowa stanowiąca doskonałą izolację na
chłodne zimowe dni, znakomicie chroni ciało od
wiatru.
Cechy:
Wypełnienie stanowi puch oraz pierze gęsie
w stosunku 90/10
Zamek rozpinany na całej długości
Kołnierz wyściełany polarem
Dwie ciepłe, zapinane kieszenie na wysokości
bioder
Zapinana kieszeń wewnętrzna
Ściągacz na dole kurtki
Wykończenie rękawów z Lycrą®

W CHOKTOI PRO

469 PLN

699 PLN

Materiał: GORE® WINDSTOPPER® Glacier
Wzmocnienia: GORE® WINDSTOPPER® Jorasse
Waga: 584g
Rozmiary: XS-XXL
Wszechstronna, bogato wyposażona kurtka daje
ochronę w trakcie szczególnie zimnych, wietrznych
dni, gdy nie potrzeba dodatkowej warstwy zewnętrznej. Wzmocnienia na ramionach pod plecak.
Wentylacja pod pachami daje odczucie komfortu
podczas aktywności fizycznej.
Cechy:
Pełnej długości zamek
Wysoki kołnierz z ukrytym ściągaczem
Wzmocnienia na ramionach i biodrach
Wentylacja pod ramionami
Dwie zapinane ocieplane kieszenie
Kieszeń na piersi
Kieszeń na rękawie
Mankiety z Lycrą®

W ARANA JACKET

279 PLN

W ACTIVITY JACKET

359 PLN

Materiał: Polar AWL 200
Waga: 445g
Rozmiary: XS-XXXL
Ciepły i trwały polar 200. Można go nosić
indywidualnie lub wpiąć do kurtki interaktywnej
jako dodatkowe ocieplenie.
Cechy:
Interaktywny zamek, możliwość wpięcia do kurtki
Ukryte punkty przytwierdzające polar do kurtki z
tyłu kołnierza
Wysoki kołnierz
Dwie zapinane kieszenie
Ściągacze na mankietach i na dole kurtki

W SPECTRUM JACKET IA

219 PLN

Materiał: Polar AWL 200
Waga: 340g
Rozmiary: XS-XXL
Ciepła i trwała kamizelka z polaru 200. Można ją nosić
indywidualnie lub wpiąć do kurtki interaktywnej jako
dodatkowe ocieplenie.
Cechy:
Interaktywny zamek, możliwość wpięcia do kurtki
Możliwość dopięcia kamizelki do kurtki z tyłu
kołnierza
Wysoki kołnierz
Dwie zapinane kieszenie
Ściągacz na dole kurtki

W SPECTRUM GILET IA

AWL 200

179 PLN

AWL 200
Materiał: Polar AWL 100
Rozmiary: XS-XXL
Lekki i sportowy polar o grubości 100 (AWL100)
idealny na piesze wędrówki. Możliwość podpięcia
(InterActive) jako dodatkowe ocieplenie.
Cechy:
Dwie ocieplane zapinane kieszenie
Pełnej długości zamek
Kołnierz z podwójnego materiału

Materiał: Polar AWL 200
Rozmiary: XS-XXL
Stylowy polar na każdą okazję. Nowy, ciekawy splot
włókien sprawia, że polar jest bardziej atrakcyjny,
a dzięki grubości 200 daje doskonałą izolację.
Cechy:
Zamek pod szyją
Wysoki kołnierz
Zapinana kieszeń na rękawie

W LHASA FLEECE

ODZIEŻ DAMSKA

Materiał: Recycled POLARTEC® THERMAL PRO® 200
Rozmiary: XS-XXL
Kurtka z recyklingowanego polaru dla osób ceniących sobie ochronę środowiska. Doskonała
izolacja cieplna. Można ją nosić indywidualnie lub
wpiąć do kurtki jako dodatkowe ocieplenie.
Cechy:
Interaktywny zamek, możliwość wpięcia do kurtki
Dwie zapinane kieszenie
Zapinana kieszeń wewnętrzna
Wysoki kołnierz
Ściągacze na mankietach i na dole kurtki

Materiał: Polar AWL100 Windfoil®
Rozmiary: XS-XXL
Wiatroszczelna kurtka polarowa o wielu zastosowaniach w zimniejsze, wietrzne dni.
Cechy:
Zamek na całej długości
Dwie zapinane kieszenie
Wewnętrzna kieszeń na piersi
Ściągacz na dole kurtki

189 PLN

W SPECTRUM MICRO FZ

179 PLN

AWL 200

www.berghaus.pl
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Materiał: Stretch Light Fleece
Waga: 280g
Rozmiary: XS-XXL
Popularny, lekki streczowy polar. Może być noszony
samodzielnie, lub jako warstwa ocieplenia pod
kurtkę. Rozciągliwy zapewnia swobodę ruchów bez
zbytniego przylegania.
Cechy:
Głęboki zamek pod szyją
Płaskie szwy

Materiał: Polar AWL 100
Rozmiary: XS-XXL
Lekki i sportowy polar o grubości 100 idealny na
piesze wędrówki. Idealny do wszelkiej aktywności
fizycznej
Cechy:
Zamek pod szyją
Podwójny materiał na kołnierzu

W SPECTRUM MICRO HZ 139

PLN

W TREK STRETCH FLEECE

219 PLN

Materiał: Tech T - Argentium
Waga: 185g
Rozmiary: XS-XXL
Techniczna koszulka z długim rękawem z materiału
Tech T - Argentium lekka i szybkoschnąca, wykorzystująca technologię jonizacji srebrem, zapewnia
ochronę przed przykrymi zapachami. Najlepiej
sprawdza się pod membraną GORE-TEX®
Cechy:
Płaskie szwy
Ochrona przed przykrymi zapachami
Materiał szybkoschnący z łatwością odprowadza
wilgoć na zewnątrz
Głęboki zamek z przodu

Materiał: Stretch Light Fleece
Rozmiary: XS-XXL
Proste streczowe getry: mogą być używane niezależnie lub jako ocieplenie pod spodnie.
Cechy:
Ściągacz w pasie
Sportowy krój

W TREK STRETCH TIGHT

W LONG SLEEVED ZIP
TECH-T

179 PLN

139 PLN

Materiał: Tech T - Argentium
Waga: 167 g
Rozmiary: XS-XXL
Techniczna koszulka z długim rękawem z materiału
Tech T - Argentium lekka i szybkoschnąca, wykorzystująca technologię jonizacji srebrem, zapewnia
ochronę przed przykrymi zapachami. Najlepiej
sprawdza się pod membraną GORE-TEX®
Cechy:
Płaskie szwy
Ochrona przed przykrymi zapachami
Materiał szybkoschnący z łatwością odprowadza
wilgoć na zewnątrz

W LONG SLEEVED
TECH-T
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119 PLN

Materiał: Tech T - Argentium
Waga: 128 g
Rozmiary: XS-XXL
Techniczna koszulka z krótkim rękawem z materiału
Tech T - Argentium lekka i szybkoschnąca, wykorzystująca technologię jonizacji srebrem, zapewnia
ochronę przed przykrymi zapachami. Najlepiej
sprawdza się pod membraną GORE-TEX®
Cechy:
Płaskie szwy
Ochrona przed przykrymi zapachami
Materiał szybkoschnący z łatwością odprowadza
wilgoć na zewnątrz

W SHORT SLEEVED
TECH-T

99 PLN

W TECH PANT

99 PLN

Materiał: Dwukierunkowy strecz, zewnętrzny nylon
pokryty DWR zabezpiecza przed ścieraniem.
Poliester wewnątrz daje uczucie komfortu. Wstawki
streczowe zapewniają swobodę ruchu i przyleganie
materiału.
Rozmiary: XS-XXL
Mocne i wytrzymałe spodnie górskie przeznaczone
dla kobiet. Doskonałe na wspinaczkę, chodzenie po
górach i na szlaki. Wentylacja na udach zapewnia
komfort podczas dużego wysiłku. Water Repellency
zapewnia dużą odporność na deszcz.

HIMAL MOUNTAIN PANT

299 PLN

Materiał: Mistral Soft Shell
Waga: 480g
Rozmiary: XS-XXL
Długość nogawki: 29, 31
Ciepłe i wytrzymałe spodnie typu soft shell z materiału Mistral Soft Shell nadają się idealnie na zimniejsze warunki pogodowe. Materiał Mistral
zapewnia odporność przed wsiąkaniem wody.
Cechy:
2 boczne ocieplane kieszenie
Tylnia kieszeń-schowek
Rozporek zapinany na guziki z dodatkowym zabezpieczeniem
Boczna wentylacja
Ergonomiczny kształt

W CASCADE SOFT
SHELL PANT

W DISTANCE ZIP OFF
PANT

349 PLN

279 PLN

W STATIS PANT

Materiał: Breccia Nylon
Waga: 308g
Rozmiary: XS-XXL
Długość nogawki: 29, 31
Techniczne spodnie z trwałego nylonu, z łatwością
odprowadzające wilgoć na zewnątrz.
Cechy:
Odpinane nogawki powyżej kolan
Ergonomiczny kształt
2 boczne kieszenie
Ukryta kieszeń na dokumenty
Dwie kieszonki na suwak w nogawkach
Dwie tylnie zapinane kieszenie
Dodatkowy klin ułatwiający poruszanie
Dodatkowa komfortowa wyściółka na pośladkach
Bezszwowowe łączenie dolnej nogawki
Specjalny lekki materiał nylonowy ułatwiający
odprowadzanie wilgoci na zewnątrz
Ochrona przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu UV>30

W DISTANCE PANT

ODZIEŻ DAMSKA

Materiał: Tech T - Polyester
Waga: 117 g
Rozmiary: XS-XXL
Getry używane jako izolacja pod spodnie. Najlepiej
sprawdzają się pod membraną GORE-TEX®.
Cechy:
Płaskie szwy
Materiał szybkoschnący nie zatrzymujący wilgoci

359 PLN

239 PLN

Materiał: Elastyczna CORDURA®
Waga: 524g
Rozmiary: XS-XXL
Długość nogawki: 29, 31
Spodnie na wycieczki w góry o każdej porze roku,
doskonałe na trudne warunki, jedyna w swoim
rodzaju elastyczna CORDURA® zapewnia wytrzymałość spodni i komfort noszenia.
Cechy:
Lekki, trwały materiał chroniący przed wiatrem
Ściągacz w pasie, z dodatkowo zintegrowanym
paskiem
2 boczne kieszenie z siateczką od wewnątrz
Boczna wentylacja nogi na zamek z siateczką wewnątrz
Wzmocnienie na kolanach
Ukryte ściągacze w nogawce
Tylnia kieszeń na dokumenty

Materiał: Breccia Nylon
Waga: 317g
Rozmiary: XS-XXL
Długość nogawki: 29, 31
Techniczne spodnie z trwałego nylonu, z łatwością
odprowadzające wilgoć na zewnątrz.
Cechy:
2 boczne kieszenie
Ukryta kieszeń na dokumenty
Dwie kieszonki na suwak w nogawkach
Dwie tylnie zapinane kieszenie
Dodatkowy klin ułatwiający poruszanie
Dodatkowa komfortowa wyściółka na pośladkach
Bezszwowowe łączenie dolnej nogawki
Specjalny lekki materiał nylonowy ułatwiający
odprowadzanie wilgoci na zewnątrz
Ochrona przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu UV>30
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Wszechstronny Sentinel - od lekkiego plecaka
wspinaczkowego do zimowego plecaka górskiego
Nowy Sentinel z kolekcji Extrem™, pełen innowacyjnych rozwiązań, jest tym czego potrzebujesz w
warunkach ekstremalnych. Zależnie od aktywności plecak można znacznie odciążyć odczepiając
poszczególne elementy.
Plecak wyróżniony na targach
Zima-Sport 2008

1

1. InterActive DryLiner –
wewnętrzny worek,
wodoodporny w 100%.
2. Profilowany, aluminiowy stelaż
w piankowym pokrowcu
usztywniającym plecy.
Pianka w razie potrzeby może
służyć jako mata do siedzenia.
3. Odczepiany pas biodrowy.
4. Odpinana pokrywa górna.

4

2

3

PLECAKI

SENTINEL 45

599 PLN

SENTINEL 35

559 PLN

EXPEDITION 80

649 PLN

Materiał: Ardura Baby RS 420 D / Ardura 840 D
System nośny: Fusion Pro Verteflex
Waga: ok. 1,7 kg/1,6 kg
Pojemność: 45 litrów/35 litrów
Wymiary : 69cm x 35cm x 24cm
Plecak przeznaczony do całorocznego użycia.
System nośny Fusion Pro Verteflex® z profilowanym,
aluminiowym stelażem dopasowującym się do
pleców podczas noszenia. Wewnętrzny worek InterActive Dry Liner® zapewnia 100% wodoodporności. Możliwość odłączenia górnej części
plecaka oraz dołączenia sprzętu górskiego bądź
wspinaczkowego.
Cechy:
Fusion Pro Verterflex – elastyczny stelaż
Interaktywny Dry Liner – zintegrowany z plecakiem
wodoszczelny worek wewnętrzny
Odczepiany pas biodrowy
Miękka kieszeń na czekan na plecach
Odpinana 6-litrowa kieszeń górna
Zewnętrzne zaczepy na czekan
Możliwość kompresji bocznej
Ergonomiczny kształt
Elementy odblaskowe
Różnorodność zaczepów na sprzęt
Elastyczny ekspander w komplecie
Kieszeń do hydrosystemu (3l)
Klamra zaciskowa Bergbuckle
Instrukcja SOS pod górną pokrywą
Gwizdek ratunkowy zintegrowany z klamrą na
piersi

Materiał: Ardura Baby RS 420 D / Ardura 840 D /
Ballistic
System nośny: Cyclops III
Waga: ok. 2,43 kg
Pojemność: 80 litrów
Wymiary : 80cm x 34cm x 29cm
Lekki, niezwykle trwały plecak transportowy. System nośny Cyclops III oraz wzmocniony pas biodrowy zapewniają komfort noszenia. Wewnętrzny
worek - InterActive Dry Liner zapewnia 100%
wodoodporności.
Cechy:
Mocno usztywniony system nośny Cyclops III z
unowocześnionymi szelkami poprawia jakość
noszenia ciężkiego bagażu
Wzmocniony pas biodrowy z systemem ETS
(Ergonomical Transfer System), istnieje możliwość
odczepienia
Interaktywny Dry Liner (możliwość odpięcia)
2 kieszenie boczne, odpinana klapa górna z dwiema
kieszeniami: wewnętrzną i zewnętrzną
Zewnętrzne troki pod czekan i inny sprzęt
Możliwość kompresji
Ergonomiczny kształt
Elementy odblaskowe
Elastyczny ekspander w komplecie
Uchwyty do przenoszenia plecaka w ręce z tyłu i z
przodu
Kieszeń do hydrosystemu (3l)
Instrukcja SOS pod górną pokrywą
Klamra zaciskowa Bergbuckle
Gwizdek ratunkowy

ALPINE TREK 55

759 PLN

Materiał: Ardura Baby RS 420 D / Ardura 840 D
System nośny: Biofit Fusion
Waga: ok. 2,4 kg
Pojemność: 55 litrów
Wymiary : 76cm x 34 cm x 30 cm
Plecak przeznaczony do całorocznego użycia w
trudnych warunkach. System nośny Biofit Fusion
umożliwia dopasowanie systemu nośnego do
wielkości pleców w czasie użytkowania. Wewnętrzny worek - InterActive Dry Liner zapewnia
100% wodoodporności.
Cechy:
Biofit Fusion – doskonałe dopasowanie do wzrostu i
sylwetki użytkownika
Termoaktywny system nośny
Interaktywny Dry Liner (możliwość odpięcia)
Wzmocniony, wygodny pas biodrowy z kieszeniami
Odpinana 5-litrowa kieszeń górna z wyżłobieniem
poprawiającym komfort użytkowania kasku
Zewnętrzne troki pod czekan i inny sprzęt
Możliwość kompresji
Elementy odblaskowe
Elastyczny ekspander w komplecie
Kieszeń do hydrosystemu (3l)
Klamra zaciskowa Bergbuckle
Gwizdek ratunkowy
Instrukcja SOS pod górną pokrywą
Odpinane, hypalonowe uchwyty do nart skitourowych

Materiał: Ardura Baby RS 420 D / Ardura 210 D Baby
RS / Ardura 840D
System nośny: Fusion Pro Verteflex
Waga: ok. 1,53 kg
Pojemność: 40 litrów
Wymiary : 69cm x 28 cm x 25 cm
Całoroczny górski plecak o szerokim zastosowaniu.
System nośny Fusion Pro Verteflex® z profilowanym,
aluminiowym stelażem, dopasowującym się do
pleców podczas noszenia. Wewnętrzny worek InterActive Dry Liner zapewnia 100% wodoodporności.
Cechy:
Tylna kieszeń z możliwością schowania łopaty
Kieszeń na czekan na plecach
Pokrywa górna z dwiema kieszeniami: wewnętrzną
i zewnętrzną
Możliwość kompresji
Ergonomiczny kształt szelek
Elementy odblaskowe
Elastyczny ekspander w komplecie
Zaczepy na szpej
Kieszeń do hydrosystemu (3l)
Klamra zaciskowa Bergbuckle
Gwizdek ratunkowy zintegrowany z klamrą na
piersiach
Instrukcja SOS pod górną pokrywą

DIRECT 40

549 PLN
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PLECAKI
Materiał: Ardura 210 D Baby RS / Ardura 420 D HD
System nośny: Fusion Light
Waga: ok.0,76 kg
Pojemność: 37 litrów
Wymiary : 65cm x 26 cm x 19 cm
Maksymalnie lekki, podstawowy plecak
Cechy:
System nośny Fusion Light
Pokrywa górna z dwiema kieszeniami: wewnętrzną
i zewnętrzną
Możliwość kompresji bocznej
Elastyczny ekspander w komplecie
Zaczep na czekan
Klamra zaciskowa Bergbuckle
Lekkie klamry
Kieszeń do hydrosystemu (2l)
Elementy odblaskowe
Instrukcja SOS pod górną pokrywą
Pokrowiec do wpakowania plecaka

PHANTOM 37

259 PLN

ARETE TOUR 40

299 PLN

W ARETE TOUR 40

299 PLN

Materiał: Ardura Mini RS 300 D / Ardura 420 D hD /
Esdura 600 D
System nośny: Fusion 2
Waga: ok. 1,04 kg
Pojemność: 45 litrów
Wymiary : 66 cm x 30 cm x 28 cm
Całoroczny plecak górski o szerokim zastosowaniu.
Cechy:
Stabilny system nośny Fusion 2 – profilowane plecy
nie pochłaniają wody
Kieszeń w pokrywie górnej
Zaczepy na czekan i inny szpej
Ergonomiczny kształt szelek
Elementy odblaskowe
Możliwość kompresji
Kieszeń do hydrosystemu (3l)
Możliwość dopasowania wysokości i odczepienia
paska na piersi
Gwizdek ratunkowy wbudowany w klamrę na
piersiach
Instrukcje SOS pod górną pokrywą
Klamra Bergbuckle

ARETE 45
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259 PLN

Materiał: Ardura Mini RS 300 D / Ardura 420 D hD /
Esdura 600 D
System nośny: Fusion 2
Waga: ok. 1,41 kg
Pojemność: 40 litrów
Rozmiary : 65cm x 32 cm x 25 cm
Całoroczny ski-tourowy górski plecak o szerokim
zastosowaniu. Oparty na lekkim piankowym
systemie nośnym Fusion2. Plecak dostępny w wersji
damskiej i męskiej.
Cechy:
Tylna kieszeń z możliwością schowania łopaty
Odpinane, antypoślizgowe uchwyty do nart skitourowych
Obszerna kieszeń w górnej komorze
Siatkowe kieszenie zewnętrzne
Dwie dzielone komory
Wzmocnione panele do umocowania czekanu
Ergonomiczny kształt szelek
Miękko wyściełany pas biodrowy z wbudowanymi
zapinanymi kieszeniami
Elementy odblaskowe
Zaczepy na szpej
Możliwość kompresji
Kieszeń do hydrosystemu (3l)
Możliwość dopasowania wysokości i odczepienia
paska na piersi
Gwizdek ratunkowy wbudowany klamrę na
piersiach
Instrukcje SOS pod górną pokrywą
Klamra Bergbuckle

Materiał: Ardura Mini RS 300 D / Ardura 420 D HD /
Esdura 600 D
System nośny: Fusion 2
Waga: ok. 0,96 kg
Pojemność: 35 litrów
Wymiary : 66 cm x 30 cm x 28 cm
Całoroczny plecak górski o szerokim zastosowaniu.
Plecak dostępny w wersji damskiej i męskiej.
Cechy:
Stabilny system nośny Fusion 2 – profilowane plecy
nie pochłaniają wody
Kieszeń w pokrywie górnej
Zaczepy na czekan i inny szpej
Ergonomiczny kształt szelek
Elementy odblaskowe
Możliwość kompresji
Kieszeń do hydrosystemu (3l)
Możliwość dopasowania wysokości i odczepienia
paska na piersi
Gwizdek ratunkowy wbudowany w klamrę na
piersiach
Instrukcje SOS pod górną pokrywą
Klamra Bergbuckle

ARETE 35

229 PLN

W ARETE 35

229 PLN

PLECAKI
C7 PRO 70+10

999 PLN

W C7 PRO 65+10

999 PLN

Materiał: CORDURA® 500 D RS / Ardura 600D
System nośny: Bioflex®
Waga: ok. 3,27kg
Pojemność: 70+10l
Wymiary: 83cm x 43cm x 38cm
System nośny Bioflex® z regulowanymi szelkami
oraz pasem biodrowym dopasowującym się do
ruchu ciała zapewnia stabilność plecaka. Profilowany, aluminiowy stelaż umożliwia właściwe
rozłożenie ciężkości przy jednoczesnym komforcie
noszenia. Technologia Dry Fusion zapewnia
najwyższy stopień wodoodporności. Dostępny
również w wersji damskiej 65 + 10
Cechy:
Odpinana klapa, która wraz z szelkami tworzy
plecaczek z hydrosystemem
Komfortowe oddychające pasy biodrowe z pianką
Technologia Dry Fusion zapewnia maksymalną
ochronę przeciwdeszczową
Regulacja wysokości komina i możliwość
całkowitego odpięcia górnej klapy
Dolna sucha kieszeń oddzielona zamkiem z
rolowanym zamknięciem
Boczne kieszenie skrzelowe (5l)
Kieszeń do hydrosystemu (3l)
Zewnętrzne troki na kije trekkingowe i inny sprzęt
40 mm klamra zaciskowa Bergbuckle
Odpinany/ regulowany pas piersiowy
Wygodna rączka do chwytania plecaka
Wgłebienie na głowę lub kask
Boczne pasy kompresyjne

C7 1 65+10

649 PLN

W C7 1 60+10

649 PLN

Materiał: Esdura 600D RS / Esdura 600D
System nośny: Biofit
Waga: ok 2,36kg
Pojemność: 65+10l
Wymiary (wys x szer x gł): ok. 84cm x 39cm x 34cm
Jeden z czołowych plecaków Berghausa z
możliwością regulacji pasów nośnych. Nowy
wygląd i nowe funkcje!
Cechy:
System nośny Biofit
Regulacja wysokości komina (8l)
Dolna sucha kieszeń oddzielona zamkiem
Dodatkowy zamek z przodu ułatwiający szybki
dostęp
Kieszenie kompresyjne (5l każda)
Zapinana przednia kieszeń na mapę
Pasy kompresyjne klapy
Kieszeń w klapie
Boczne i dolne paski kompresyjne
Kieszeń na pojemnik z wodą (3l)
Zaczepy na sznurki na froncie
Wzmocnione hypalonem uchwyty przednie
2 uchwyty na kijki
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Odpinany/ regulowany pas piersiowy
Wygodna rączka do chwytania plecaka
40mm klamra Bergbuckle

VERDEN 65+10
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499 PLN

W VERDEN 60+10

499 PLN

Materiał: Esdura 600 D RS / Esdura 600 D
System nośny: Bioflex®
Waga: ok. 2,72kg
Pojemność: 65+10l
Wymiary: 80cm x 36cm x 34cm
System nośny Bioflex® z regulowanymi szelkami
oraz pasem biodrowym dopasowującym się do
ruchu ciała zapewnia stabilność plecaka. Profilowany, aluminiowy stelaż umożliwia właściwe
rozłożenie ciężkości i jednocześnie komfort
noszenia. Dostępny również w wersji damskiej
60+10
Cechy:
Pianka z technologią EVABreathe® na szelkach oraz
pasie biodrowym umożliwiająca swobodny
przepływ powietrza
Dwie dzielone komory
Dwie boczne kieszenie na bidon oraz dwie
kieszenie skrzelowe (5l)
Kieszeń w górnej pokrywie
Kieszeń przednia
Kieszeń do hydrosystemu (3l)
Pasy kompresujące z boku i na dołu
Zewnętrzne troki na kije trekkingowe i inny sprzęt
Klamra zaciskowa Bergbuckle
Odpinany i regulowany pas piersiowy
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Elastyczny ekspander w komplecie

Materiał: Esdura 600D RS / Esdura 600D
System nośny: Biofit
Waga: ok 2,2 kg
Pojemność: 60+10l
Wymiary (wys x szer x gł): ok. 83cm x 38cm x 34cm
Jeden z czołowych plecaków Berghausa dopasowany do kobiecych kształtów z możliwością regulacji pasów nośnych. Nowy wygląd i nowe funkcje!
Cechy:
System nośny Biofit
System nośny dopasowany do kobiecych kształtów
Regulacja wysokości komina (8l)
Dolna sucha kieszeń oddzielona zamkiem
Dodatkowy zamek z przodu ułatwiający szybki
dostęp
Kieszenie kompresyjne (5l każda)
Zapinana przednia kieszeń na mapę
Pasy kompresyjne klapy
Kieszeń w klapie
Boczne i dolne paski kompresyjne
Kieszeń na pojemnik z wodą (3l)
Zaczepy na sznurki na froncie
Wzmocnione hypalonem uchwyty przednie
2 uchwyty na kijki
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Odpinany/ regulowany pas piersiowy
Wygodna rączka do chwytania plecaka
40mm klamra Bergbuckle

SYSTEM NOŚNY BIOFIT
System nośny BIOFIT stosowany w plecakach Berghaus pozwolił stworzyć plecak
uniwersalny – jeden rozmiar dla wszystkich. Łatwa regulacja wysokości pasów
piersiowych pozwala jedną ręką dopasować plecak do wysokości użytkownika –
teraz nie musisz ściągać plecaka aby idealnie dopasować go do swojej sylwetki.

Pokrowiec przeciwdeszczowy
Miękkie regulowane szelki

Uchwyt obniżający szelki

Pionowa regulacja

Klamra Bergbucle
Sztywny pas biodrowy

PLECAKI
Materiał: Esdura 600D RS / Esdura 600D
System nośny: Biofit
Waga: ok 2,25kg
Pojemność: 65l
Wymiary (wys x szer x gł): ok. 76cm x 39cm x 33cm
Jeden z czołowych plecaków Berghausa z możliwością regulacji pasów nośnych. Nowy wygląd i
nowe funkcje!
Cechy:
System nośny Biofit
Dolna sucha kieszeń oddzielona zamkiem
Dodatkowy zamek z przodu ułatwiający szybki
dostęp
Kieszenie boczne (5l każda)
Zapinana przednia kieszeń na mapę
Pasy kompresyjne klapy
Kieszeń w klapie
Boczne i dolne paski kompresyjne
Kieszeń na pojemnik z wodą (3l)
Zaczepy na sznurki na klapie i z przodu
2 uchwyty na kijki
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Odpinany/ regulowany pas piersiowy
Wygodna rączka do chwytania plecaka
40mm klamra Bergbuckle

VERDEN 65

469 PLN

Materiał: Esdura 600D RS / Esdura 600D
System nośny: Biofit
Waga: ok 2,05 kg
Pojemność: 60 l
Wymiary (wys x szer x gł): ok. 75cm x 38cm x 33cm
Jeden z czołowych plecaków Berghausa dopasowany do kobiecych kształtów z możliwością regulacji pasów nośnych. Nowy wygląd i nowe funkcje!
Cechy:
System nośny Biofit dopasowany do kobiecych
kształtów
Dolna sucha kieszeń oddzielona zamkiem
Dodatkowy zamek z przodu ułatwiający szybki
dostęp
Kieszenie kompresyjne (5l każda)
Zapinana przednia kieszeń na mapę
Pasy kompresyjne klapy
Komin wiązany
Kieszeń w klapie
Boczne i dolne paski kompresyjne
Kieszeń na pojemnik z wodą (3l)
Zaczepy na sznurki na froncie
2 uchwyty na kijki
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Odpinany/ regulowany pas piersiowy
Wygodna rączka do chwytania plecaka
40mm klamra Bergbuckle

W VERDEN 60

469 PLN

Materiał: Esdura 600D RS / Esdura 600D
System nośny: Biofit
Waga: ok 2,10kg
Pojemność: 45+8l
Wymiary (wys x szer x gł): ok. 74cm x 36cm x 30cm
Jeden z czołowych plecaków Berghausa z
możliwością regulacji pasów nośnych. Nowy
wygląd i nowe funkcje!
Cechy:
System nośny Biofit
Dolna sucha kieszeń oddzielona zamkiem
Dodatkowy zamek z przodu ułatwiający szybki
dostęp
Kieszenie boczne skrzelowe (4l każda)
Zapinana przednia kieszeń na mapę
Pasy kompresyjne klapy
Kieszeń w klapie
Boczne i dolne paski kompresyjne
Kieszeń na pojemnik z wodą (3l)
Zaczepy na sznurki na klapie i z przodu
2 uchwyty na kijki
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Odpinany/ regulowany pas piersiowy
Wygodna rączka do chwytania plecaka
40mm klamra Bergbuckle

VERDEN 45+8
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429 PLN

Materiał: Esdura 600D / Ardura 330D / Esdura 600D
System nośny: Freeflow
Waga: ok. 1,65kg
Pojemność: 50L
Wymiary: 68cm x 34 cm x 27 cm
Duży plecak trekkingowy na jednodniowe
wycieczki. Nowy ulepszony system Freeflow
zapewnia zwiększoną oddychalność dzięki
zmniejszonej powierzchni siateczki i połączeniu z
technologią piankową EVABreathe®.
Cechy:
System Freeflow IV ze zmniejszonymi panelami z
siateczki dla mniejszej perspiracji
Szelki z systemem EVABreathe® dla lepszej
oddychalności
Wzmocniony pas biodrowy
Elementy odblaskowe
Elastyczny górny panel
Pokrywa z zewnętrzną i z wewnętrzną kieszenią
Przednia kieszeń
2 uchwyty na kijki
2 boczne kieszenie kompresyjne
Kieszeń na wodę
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Możliwość podpięcia kluczy
Odpinana i regulowana klamra na piersiach
40mm klamra Bergbuckle

FREEFLOW 50

399 PLN

PLECAKI

Materiał: Esdura 600D / Ardura 330D / Esdura 600D
System nośny: Freeflow
Waga: ok. 1,67kg
Pojemność: 40+10L
Wymiary: 65cm x 34 cm x 29 cm
Duży plecak trekkingowy na jednodniowe
wycieczki. Nowy ulepszony system Freeflow
zapewnia zwiększoną oddychalność dzięki
zmniejszonej powierzchni siateczki i połączeniu z
technologią piankową EVABreathe®.
Cechy:
System Freeflow IV ze zmniejszonymi panelami z
siateczki dla mniejszej perspiracji
Szelki z systemem EVABreathe® dla lepszej
oddychalności
Wzmocniony pas biodrowy
Elementy odblaskowe
Elastyczny górny panel
Pokrywa z zewnętrzną i z wewnętrzną kieszenią
Przednia kieszeń
2 uchwyty na kijki
2 boczne paski kompresyjne
Kieszeń pod hydrosystem
Osłona przeciwdeszczowa
Możliwość podpięcia kluczy
Odpinana i regulowana klamra na piersiach
40mm klamra Bergbuckle

FREEFLOW 40+10

359 PLN

Materiał: Esdura 600D / Ardura 330D / Esdura 600D
System nośny: Freeflow
Waga: ok. 1,45kg
Pojemność: 35+8l.
Wymiary (wys x szer x głęb): 63cm x 34 cm x 27 cm
Średni plecak z nowym ulepszonym systemem
Freeflow zapewnia zwiększoną oddychalność
dzięki zmniejszonej powierzchni siateczki i
połączeniu z technologią piankową EVABreathe® idealny na trekking.
Cechy:
System Freeflow IV ze zmniejszonymi panelami z
siateczki dla mniejszej perspiracji
Szelki z systemem EVABreathe® dla lepszej
oddychalności
Elementy odblaskowe
Elastyczny górny panel
Boczne kieszenie kompresyjne (każda 4l)
Duża kieszeń przednia
Pokrywa z zamkiem
Wewnętrzna kieszeń w pokrywie
2 uchwyty na kijki
Kieszeń pod hydrosystem
Osłona przeciwdeszczowa
Możliwość podpięcia kluczy
Odpinana i regulowana klamra na piersiach
40mm klamra Bergbuckle

FREEFLOW 35+8

299 PLN

Materiał: Esdura 600D / Ardura 330D / Esdura 600D
System nośny: Freeflow
Waga: ok. 1,57kg
Pojemność: 30+6L
Wymiary: 63cm x 35cm x 27 cm
Średni plecak z nowym ulepszonym systemem
Freeflow zapewnia zwiększoną oddychalność
dzięki zmniejszonej powierzchni siateczki i
połączeniu z technologią piankową EVABreathe® –
idealny na trekking. Dostępny w wersji damskiej i
męskiej.
Cechy:
System Freeflow IV ze zmniejszonymi panelami z
siateczki dla mniejszej perspiracji
Szelki z systemem EVABreathe® dla lepszej
oddychalności
Elementy odblaskowe
Boczne kieszenie kompresyjne (każda 3l)
Klapa zapinana na przedłużony suwak
Wewnętrzna kieszeń w pokrywie
Przedzielona główna komora
2 uchwyty na kijki
Kieszeń pod hydrosystem
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Możliwość podpięcia kluczy
Odpinana i regulowana klamra na piersiach
40mm klamra Bergbuckle

FREEFLOW 30+6

299 PLN

Materiał: Esdura 600 D / Ardura 330 D / Esdura 600 D
System nośny: Freeflow
Waga: ok. 1,34kg
Pojemność: 25+5l
Wymiary: 55cm x 35cm x 24cm
Bardzo wygodny, lekki plecak przeznaczony na
jednodniowe wycieczki. Posiada system nośny
Freeflow składający się z zewnętrznego stelaża z
siateczkowym panelem zmniejszającym kontakt
plecaka z grzbietem i umożliwiającym cyrkulację
powietrza. Dodatkowo profilowane szelki z
wentylującą pianką EVABreathe® oraz pas biodrowy
zapewniają komfort noszenia. Dostępny w wersji
damskiej i męskiej.
Cechy:
Pianka z technologią EVABreathe® na szelkach
umożliwiająca przepływ powietrza
Elementy odblaskowe
Dwie boczne kieszenie kompresyjne(każda 2,5l)
Wewnętrzna i zewnętrzna kieszeń w górnej
pokrywie
Możliwość przytroczenia kijów trekkingowych
Kieszeń pod hydrosystem
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Klamra zaciskowa Bergbuckle

FREEFLOW 25+5

259 PLN
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PLECAKI
Materiał: Esdura 600 D / Ardura 330 D / Esdura 600 D
System nośny: Freeflow
Waga: ok. 1,32kg
Pojemność: 30l
Wymiary: 56cm x 34cm x 24cm
Bardzo wygodny, lekki plecak przeznaczony na
jednodniowe wycieczki. Posiada system nośny
Freeflow składający się z zewnętrznego stelaża z
siateczkowym panelem zmniejszającym kontakt
plecaka z grzbietem i umożliwiającym cyrkulację
powietrza. Dodatkowo profilowane szelki z
wentylującą pianką EVABreathe® oraz pas biodrowy zapewniają komfort noszenia.
Cechy:
Pianka z technologią EVABreathe® na szelkach
umożliwiająca przepływ powietrza
Elementy odblaskowe
Przednia kieszeń z dodatkową fałdą
Dwie boczne kieszenie na butelki
Kieszeń pod hydrosystem
Dzielona komora , osobne dojście do komory dolnej
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Zapięcie do kluczy
Odpinany i regulowany pas piersiowy
Wygodna rączka do chwytania plecaka
Klamra zaciskowa Bergbuckle

FREEFLOW 30

269 PLN

Materiał: Esdura 600 D / Ardura 330 D / Esdura 600 D
System nośny: Freeflow
Waga: ok. 1,07kg
Pojemność: 20l
Wymiary: 48cm x 34cm x 21cm
Bardzo wygodny, lekki plecak przeznaczony na
jednodniowe wycieczki. Posiada system nośny
Freeflow składający się z zewnętrznego stelaża z
siateczkowym panelem zmniejszającym kontakt
plecaka z grzbietem i umożliwiającym cyrkulację
powietrza. Dodatkowo profilowane szelki z
wentylującą pianką EVABreathe® oraz pas biodrowy
zapewniają komfort noszenia. Dostępny w wersji
damskiej i męskiej.
Cechy:
Pianka z technologią EVABreathe® na szelkach
umożliwiająca przepływ powietrza
Elementy odblaskowe
Przednia kieszeń z dodatkową fałdą
Dwie boczne kieszenie na butelki
Kieszeń pod hydrosystem
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Zapięcie do kluczy
Odpinany i regulowany pas piersiowy
Wygodna rączka do chwytania plecaka
Klamra zaciskowa Bergbuckle

FREEFLOW 20

Pianka Evabreathe®
zastosowana
w szelkach plecaka,
przepuszcza powietrze
i podnosi
komfort użytkowania

Profilowany stelaż
nie dotyka
pleców użytkownika

219 PLN
Ograniczony
do minimum
siateczkowy panel
na plecach, zwiększa
przepływ powietrza
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PLECAKI

Materiał: Ardura 70 D
System nośny: Freeflow Light
Waga: ok. 850g
Pojemność: 32l
Wymiary: 47cm x 34cm x 21cm
Średni plecak z systemem nośnym Freeflow Light,
idealny na jednodniowe wycieczki. Jego główną
zaletą jest niezwykle niska waga – 850 gram (829g
po odczepieniu linek).
Cechy:
Komfortowe ergonomiczne pasy nośne
Duże siateczkowe kieszenie boczne
Kieszeń w klapie z zapięciem do kluczy
Linka elastyczna (odczepiana)
Miękki , wyściełany pas biodrowy
Pasy kompresyjne
Elementy odblaskowe
Kieszeń pod hydrosystem (2l)
Wygodna rączka do chwytania plecaka

FREEFLOW LIGHT

289 PLN

Materiał: Esdura 600 D /Esdura 600 D RS
System nośny: Kinetic
Waga: 935g
Pojemność: 35l / 25l
Dzienny plecak, dobrze przylegający do pleców,
idealny na górskie wycieczki
Cechy:
Komfortowe ergonomiczne pasy nośne
Dwie duże kieszenie boczne
Zapinana kieszeń z przodu na mapę
Kieszeń w klapie z zapięciem do kluczy
Dwa uchwyty na kije
Taśmy wzmacniające na pasie biodrowym
Wygodna rączka do chwytania plecaka

VERCORS 35

219 PLN

VERCORS 25

139 PLN

Materiał: Esdura 600 D
Waga: 190g
Pojemność: 3l

Materiał: Esdura 600D check dobby / Esdura 600D
System nośny: Flow system
Waga: ok. 0.62kg
Pojemność: 30l
Wymiary: 49cm x 28cm x 27cm
Plecak dzienny przeznaczony do ogólnego użytku.
Idealny na krótkie spacery w terenie, po mieście, do
szkoły. 24 godziny na dobę, 7 dni w tym tygodniu.
Cechy:
Dwie przednie kieszenie na zamek
Komora główna z delikatną wyściółką
Kieszeń na odtwarzacz MP3
Boczna kieszeń z siateczki
Organizer oraz miejsce na podpięcie kluczy w
przedniej kieszeni
Odpinany pas biodrowy
Kieszeń pod hydrosystem (2l)

Torba do zapięcia w pasie z dwiema zapinanymi
kieszeniami.

VERCORS BUMBAG

69 PLN

TwentyFourSeven 30

149 PLN
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PLECAKI
TwentyFourSeven 25

W TwentyFourSeven 18

129 PLN

109 PLN

Materiał: Esdura 600D check dobby / Esdura 600D
System nośny: Flow system
Waga: ok. 0.55kg
Pojemność: 25l
Wymiary: 48cm x 27cm x 24cm
Plecak dzienny przeznaczony do ogólnego użytku.
Idealny na krótkie spacery w terenie, po mieście, do
szkoły. 24 godziny na dobę, 7 dni w tym tygodniu.
Cechy:
Dwie przednie kieszenie na zamek
Kieszeń na odtwarzacz MP3
2 boczne kieszenie z siateczki
Organizer oraz miejsce na podpięcie kluczy w
przedniej kieszeni
Odpinany pas biodrowy
Kieszeń pod hydrosystem (2l)

Materiał: Esdura 600D check dobby / Esdura 600D
System nośny: Flow system
Waga: ok. 0.47kg
Pojemność: 20l
Wymiary: 45cm x 24cm x 23cm
Plecak dzienny przeznaczony do ogólnego użytku.
Idealny na krótkie spacery w terenie, po mieście, do
szkoły. 24 godziny na dobę, 7 dni w tym tygodniu.
Cechy:
Przednia kieszeń
Kieszeń na odtwarzacz MP3
Boczna kieszeń z siateczki
Organizer oraz miejsce na podpięcie kluczy w
przedniej kieszeni
Odpinany pas biodrowy
Kieszeń pod hydrosystem (2l)

TwentyFourSeven 20

Materiał: Esdura 600D check dobby / Esdura 600D
System nośny: Flow system
Waga: ok. 0.42kg
Pojemność: 18l
Wymiary: 44cm x 24cm x 22cm
Plecak dzienny przeznaczony do ogólnego użytku, z
szelkami dostosowanymi dla kobiet. Idealny na
krótkie spacery w terenie, po mieście, do szkoły. 24
godziny na dobę, 7 dni w tym tygodniu.
Cechy:
Dwie kieszenie przednie w tym jedna zapinana na
zamek
Organizer
Uchwyt na kijki
Odpinany pas biodrowy
Kieszeń pod hydrosystem
Zapięcie do kluczy

109 PLN

Materiał: Esdura 600D check dobby / Esdura 600D
System nośny: Flow system
Waga: ok. 0.28kg
Pojemność: 12l
Wymiary: 44cm x 24cm x 22cm
Plecak dzienny przeznaczony do ogólnego użytku, z
szelkami dostosowanymi dla kobiet. Idealny na
krótkie spacery w terenie, po mieście, do szkoły. 24
godziny na dobę, 7 dni w tym tygodniu.
Cechy:
Dwie kieszenie przednie w tym jedna zapinana na
zamek
Organizer
Kieszeń na odtwarzacz MP3
Kieszeń pod hydrosystem
Zapięcie do kluczy

W TwentyFourSeven 12

89 PLN

Materiał: Esdura 600D check dobby / Esdura 600D /
Esdura 300D Baby RS
System nośny: Flow system
Waga: ok. 0.4kg
Pojemność: 20l (plecak), 5l (torba)
Wymiary: 42cm x 28cm x 17cm
20cm x 28cm x15cm
Plecak oraz torebka do noszenia w pasie.
Torbę można wpiąć do plecaka jako kieszeń
przednią.

TwentyFourSeven 5/20
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109 PLN

JALAN 70+15

649 PLN

Materiał: Ardura 1000 D / T2Dura/Ballistic
System nośny: BioFit
Waga: ok. 4,2kg
Pojemność: 70+15l
Wymiary: 75cm x 40cm x 44cm (razem z małym
plecakiem)
Duży wszechstronny plecak wyprawowy z systemem
nośnym Biofit oraz dodatkowymi kółkami
umożliwiającymi przekształcenie plecaka w torbę.
Plecak dzienny dopinany jest do przodu dużego
plecaka.
Cechy:
Kółka umożliwiające łatwe transportowanie bagażu
Odpinane szelki
Uchwyty u góry oraz z boku plecaka
Możliwość kompresji
Pokrowiec transportowy

BUTY

Materiał: tkanina, skóra
Membrana: GORE-TEX®
Podeszwa: Opti-Stud ™ Generation II Trekking
Waga: 771g
Lekki komfortowy but, z podeszwą absorbującą
wstrząsy, gwarantującą doskonałą przyczepność
do podłoża. Stopa usztywniona dzięki systemowi
EHS, palce chronione warstwą gumową, podeszwa
z systemem SKYWALK® stworzona specjalnie do
sportów ekstremalnych.
Cechy:
Opti-Stud™ Generation II Trekking podeszwa gwarantująca optymalną przyczepność do podłoża,
absorbująca wstrząsy
Membrana GORE-TEX® zapewnia maksimum
oddychalności i wodoszczelności.
Ergonomiczny system EHS™ zapewnia doskonałe
trzymanie stopy
Gumowa warstwa nad palcami
Zewnętrzna podeszwa SKYWALK® przeznaczona
szczególnie na ekstremalne sporty.

TORC LX

559 PLN

Materiał: Nieprzemakalny Nubuck
Membrana: GORE-TEX® SIERRA
Podeszwa: VIBRAM® Werewolf
Waga: 850g
But trekkingowy, do całorocznego użytku (3-4
sezony) wykonany ze skóry Nubuck. Doskonale
sprawdza się na nierównym terenie oraz w
warunkach zimowych. Przy noszeniu ciężkiego
plecaka zapewnia stabilność i przyczepność do
podłoża. But dostępny w wersji damskiej i męskiej.
Cechy:
Najwyższej jakości skóra Nubuck, niezwykle
wytrzymała, zapewniająca komfort noszenia
Podeszwa VIBRAM® Werewolf zapewnia bardzo dobrą przyczepność i odporność na ścieranie.
Membrana GORE-TEX® zapewnia maksimum oddychalności i wodoszczelności.

GR20 LEATHER GTX

819 PLN

Materiał: Skóra
Membrana: GORE-TEX®
Waga: 580g
Lekki, wszechstronny but trekkingowy, z membraną GORE-TEX® dla utrzymania całkowitej wodoszczelności. Skóra zapewnia komfort i wytrzymałość. But dostępny w wersji damskiej i męskiej.
Cechy:
Zastosowanie środkowej podeszwy z PU powoduje
zwiększenie odporności na wstrząsy
Membrana GORE-TEX® zapewnia maksimum oddychalności i wodoszczelności
Z przodu taśma odblaskowa dla lepszej widoczności

EXPLORER LEATHER GTX

559 PLN

Materiał: Zamsz
Membrana: GORE-TEX®
Waga: 604g
Wyczynowy but trekkingowy, z membraną GORETEX® , wytrzymały, dający uczucie komfortu. But
dostępny w wersji damskiej i męskiej.
Cechy:
Stopa jest przytrzymana do podeszwy dzięki
zamszowemu panelowi dającemu wysokie poczucie komfortu noszenia buta
Membrana GORE-TEX® zapewnia maksimum oddychalności i wodoszczelności.
Bardzo dobra przyczepność
Zamszowe obrzeże buta dla dłuższej trwałości
Komfortowa wkładka

EXPLORER V GTX

519 PLN
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BUTY
Materiał: Tkanina/Syntetyk/Guma
Membrana: GORE-TEX® z XCR®
Waga: 492g
But na szlak, wygodny, trwały i zaawansowany technologicznie. Membrana GORE-TEX® XCR zapewnia wodoodporność i oddychalność. But
dostępny w wersji damskiej i męskiej.
Cechy:
Ochrona przodu buta z gumy węglowej
System EHS™ (Ergonomic Holding System)
zapewnia dodatkową stabilność
Pianka EVABreathe® na języku zwiększa oddychalność
Membrana GORE-TEX® XCR® zapewnia nieprzemakalność i wysoki poziom oddychalności.
Giętka konstrukcja podeszwy współgra z konstrukcją cholewki
Komfortowa wkładka
Sznurowadło mocowane do języka buta

KONTORT

449 PLN

Materiał: Tkanina/Skóra
Waga: 405g
Lekki but trekkingowy dający maksimum komfortu dzięki wyściełanej, oddychającej tkaninie oraz
lekkiej konstrukcji. But dostępny w wersji damskiej i
męskiej.
Cechy:
Cholewka o dużej oddychalności dzięki użyciu tkaniny
Przód buta wykończony gumą węglową
Sznurowadło mocowane do języka buta
Giętka konstrukcja podeszwy współgra z konstrukcją cholewki

EMBER

299 PLN

Materiał: Zamsz syntetyczny / Guma węglowa
Waga: 398g
Bardzo lekki, dobrze oddychający i szybkoschnący
techniczny but przeznaczony do wszelkich aktywności sportowych, doskonale sprawdza się na
kamiennych ścieżkach. But dostępny w wersji
damskiej i męskiej.
Cechy:
Dzięki technologii EVABreathe® na języku buta
(zwiększone oddychanie) oraz antyzapachowej
wkładce ORTHOLITE® uzyskujemy idealne warunki
termiczne wewnątrz buta
System EHS™ (Ergonomic Holding System)
zapewnia dodatkową stabilność
Asymetryczne wiązanie sznurowadeł zapewnia
lepszy kontakt buta z nierówną powierzchnią
Brzeg buta wykończony guma węglową
3-wymiarowa wkładka ORTHOLITE dla dodatkowej
stabilności

CUESTA
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269 PLN

Materiał: Zamsz / Tkanina
Waga: 401g
Wielofunkcyjny but idealny na nierównej nawierzchni, jak również w mieście. But dostępny w wersji
damskiej i męskiej.
Cechy:
Wytrzymały zamsz wierzchni, brzeg wykończony
gumą węglową dają dodatkową ochronę
Technologia EVABreathe® w połączeniu z wkładką
ORTHOLITE® zapewnia idealne warunki termiczne
wewnątrz buta
Podeszwa typu Opti-Stud™ Multi Function daje
doskonałą przyczepność do podłoża
3-wymiarowa wkładka ORTHOLITE dla dodatkowej
stabilności

GUSTO

299 PLN

FORM GTX

319 PLN

319 PLN

Materiał: 3 warstwowy GORE-TEX® Mahal/Stretch
Kodra
Waga: 140,5g
Długość: 40 lub 45 cm
Wyczynowe ochraniacze przeciwśnieżne. Ergonomiczne zapięcie ułatwia zapinanie
Cechy:
Asymetryczne zapięcie ułatwiające zakładanie,
zamek błyskawiczny kończący się poniżej łydki
Profilowany ochraniacz umożliwia doskonałe
dopasowanie do buta oraz nogi. Miejsca elastyczne
na piecie i przodzie umożliwiają swobodę ruchów
Materiał GORE-TEX® zapewnia wodoszczelność i
oddychalność
Poliuretanowy panel wewnątrz ochraniacza
zabezpiecza przed ścieraniem i zużyciem
Regulowany pasek mocujący zapinany na rzep.
Klapa zakończona rzepem chroni zamek YKK oraz
górną część ochraniacza. U góry jak i u dołu znajduje
się zatrzask.

YETI WILDERNESS

FORM

319 PLN

179 PLN

199 PLN

Materiał: 300D Polyester/Stretch Kodra
Waga: 125g
Długość: 40 lub 45 cm
Wyczynowe ochraniacze przeciwśnieżne. Ergonomiczne zapięcie ułatwia zapinanie
Cechy:
Asymetryczne zapięcie ułatwiające zakładanie,
nieprzeszkadzający zamek błyskawiczny kończący
się poniżej łydki
Profilowany ochraniacz umożliwia doskonałe
dopasowanie do buta oraz nogi. Miejsca elastyczne
na piecie i przodzie umożliwiają swobodę ruchów
Klapa zakończona rzepem chroni zamek YKK oraz
górną część ochraniacza. U góry jak i u dołu znajduje
się zatrzask.
Regulowany pasek mocujący zapinany na rzep.
Istnieje możliwość odczepienia (zapasowe paski
w komplecie).

Materiał: Ardura 300/500
Waga: 320g
Długość: 40 lub 45 cm
Stuptuty do szerokiego zastosowania. Wodoodporne, oddychające, bardzo trwałe, dzięki zastosowaniu materiałów Ardury 500 oraz 300
Cechy:
Ściągacz ze stoperem na górze
Trwały pasek mocujący zapinany na rzep (paski
zapasowe w komplecie). Istnieje możliwość regulacji
i odczepienia

Materiał: 3 warstwowy GORE-TEX® XCR® Ardura/
Ardura 500
Waga: 320g
Długość: 40 lub 45 cm
Krótkie ochraniacze przeciwśnieżne. Lekkie i łatwe
do schowania jednocześnie doskonale dopasowujące się do buta
Cechy:
Trwały pasek pod podeszwę zapinany na rzep.
Istnieje możliwość regulacji i odczepienia (dołączone
paski zapasowe)
Strecz z membraną GORE-TEX® XCR® na tylnym
panelu ochraniacza
Ściągacz ze stoperem na górze
Metalowy haczyk do zaczepienia o sznurowadło

GTX GAITER

Materiał: 3 warstwowy GORE-TEX®/Ardura/Ardura
100
Waga: 450g
Wyczynowe ochraniacze przeciwśnieżne wykonane
z materiału GORE-TEX® z gumową stopą, szczelnie
przylegająca do podeszwy buta. Model ten jest
przeznaczony do ekstremalnej aktywności górskiej.
Cechy:
Dolna część wykonana jest z twardej, odpornej na
ścieranie, ale elastycznej gumy poliwęglanowej
SKYWALK®. Guma obejmuje czubek buta, brzeg
podeszwy oraz dolną część podbicia buta w miejscu
śródstopia.
Możliwość doczepienia raków
Długość pod kolano
Zamek błyskawiczny z przodu zabezpieczony
rzepem
Ochraniacz zakończony od góry ściągaczem,
dodatkowe zabezpieczenie zatrzaskami

OCHRANIACZE PRZWCIŚNIEŻNE

YETI EXTREM

Materiał: 3 warstwowy GORE-TEX® z XCR® Summit
II/Spectra
Waga: 330g
Wyczynowe ochraniacze przeciwśnieżne wykonane z materiału GORE-TEX® z XCR® z gumową stopą,
szczelnie przylegająca do podeszwy buta. Model
ten jest przeznaczony do ekstremalnej aktywności
górskiej.
Cechy:
Dolna część wykonana jest z twardej, odpornej na
ścieranie, ale elastycznej gumy poliwęglanowej.
Guma obejmuje czubek buta, brzeg podeszwy oraz
dolną część podbicia buta w miejscu śródstopia.
Możliwość doczepienia raków
Długość pod kolano
Zamek błyskawiczny z przodu zabezpieczony
rzepem
Ochraniacz zakończony od góry ściągaczem ze
stoperem

SNOWLINE GAITER

99 PLN
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AKCESORIA
ICEFALL XCR GLOVE
ICEFALL XCR MIT

349 PLN
349 PLN

Rozmiary: S-XL
Waga: 100g
Materiał: GORE® WINDSTOPPER® Taifun
Rękawica o doskonałej chwytności, dobrze
chroniąca przed mrozem.
Cechy:
Wzmocnienia ze skóry PITTARDS®
Wykończenie z LYCRY®
Anatomiczny kształt
Unisex

Materiał: GORE-TEX® XCR®
Rozmiary: S-XL
Waga: 140g/137g
Techniczne lekkie rękawiczki przeznaczone na
ekstremalne warunki pogodowe. Występują w
wersji z pięcioma lub jednym palcem.
Cechy:
Skóra PITTARDS®
Izolacja PRIMALOFT 60g/m2
Membrana GORE-TEX® XCR®
Wzmocnienia z CORDURY®

SOFT SHELL GLOVE

159 PLN

Materiał: POLARTEC® POWER STRETCH®
Rozmiary: S/M, L/XL
Waga: 38g
Polarowe rękawice ze streczem.

Materiał: POLARTEC® POWER STRETCH®
Waga: 30g
Polarowa czapka ze streczem.

POWERSTRETCH HAT

59 PLN

POWERSTRETCH GLOVE

89 PLN

POWER STRETCH

POWER STRETCH

Materiał: POLARTEC® POWER STRETCH®
Waga: 50g
Polarowa kominiarka ze streczem.
Cechy:
Unisex
Wykończenie LYCRĄ®
Płaskie szwy

Materiał: POLARTEC® POWER STRETCH®
Waga: 48g
Polarowy ochraniacz ze streczem
Cechy:
Unisex
Po zaciągnięciu z jednej strony linki zakończonej
stoperem kominiarka staje się czapką
Wykończenie LYCRĄ®
Płaskie szwy

POWERSTRETCH NECK
GAITER

POWERSTRETCH
BALACLAVA

59 PLN

POWER STRETCH

59 PLN

POWER STRETCH

Materiał: GORE-TEX® Paclite Shell
Waga: 45g
Rozmiary: S-XL
Czapka z daszkiem, wodoszczelna, na 3 sezony
Cechy:
Lekka czapka z usztywnianym daszkiem
Możliwość dopasowania - ściągacz ze stoperem z
tyłu

Materiał: 50% wełna, 50% akryl, podszycie z polaru
Spectrum Micro
Waga: 60g
Lekka i niezwykle ciepła czapka.

EXTREM BEANIE
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79 PLN

PACLITE CAP

129 PLN

AQUAFOIL GLOVE

309 PLN

179 PLN

AQUAFOIL HAT

89 PLN

Materiał: Aquafoil®
Waga: 154g
Rozmiary: S-XL
Rękawice do wszechstronnego użytku, wodoodporne, w atrakcyjnej cenie
Cechy:
Anatomiczny kształt
Wzmocnienia na wewnętrznej stronie palców
Mankiety wykończone elastycznym materiałem
LYCRA®
Możliwość spięcia obu rękawic

Materiał: Aquafoil®
Podszewka: AWL 200
Waga: 84g
Rozmiary: S/M, L/XL
Wodoszczelna, zimowa czapka z wyściółką
polarową, w atrakcyjnej cenie.
Cechy:
Usztywniany daszek
Możliwość dopasowania
Wyściółka polarowa
Unisex

OUT THERE MITT
OUT THERE GLOVE

239 PLN
239 PLN

Materiał: Nylon Mini Ripstop, GORE-TEX® Liner
Waga: 170g/175g
Rozmiary: S-XL
Rękawice do wszechstronnego użytku maksimum
zręczności, idealne do uprawiania górskich sportów
zimowych
Cechy:
Ripstop zapobiegający rozdarciom
Wzmocnienia na opuszkach palców
Membrana GORE-TEX®
Zakończenie rękawicy zakończone linką ściągającą
ze stoperem
Regulacja objętości nadgarstków

AKCESORIA

3-IN-1 GLOVE

Materiał: GORE-TEX® Nylon Mini
Podszewka: Polar
Waga: 226g
Rozmiary: S-XL
Rękawice - ochrona dłoni podczas najzimniejszych i
najbardziej wilgotnych dni
Cechy:
Membrana GORE-TEX® Nylon Mini z fakturą Ripstop
zapobiegającą rozdarciom
Wzmocnienia na opuszkach palców
Regulacje nadgarstków
Panel na palcu do wytarcia nosa
Polarowa wyściółka z możliwością wyjęcia

Materiał: GORE-TEX® Pro Shell Cassis
Podszewka: POLARTEC® Classic 100™
Rozmiary: S-XL
Wodoszczelna czapka z wyściółką polarową, idealna
na chłodne dni w górach.
Cechy:
Lekka czapka z usztywnianym daszkiem
Możliwość dopasowania z tyłu
Unisex

PRO MOUNTAIN PEAK

WINDY GRIPPER
GLOVE

179 PLN

139 PLN

Materiał: GORE® WINDSTOPPER® Glacier, PITTARDS®
Leather
Waga: 85g
Rozmiary: S-XL
Opis: Rękawice wiatroodporne
Cechy:
Unisex
Anatomiczny kształt
Wzmocnienia na opuszkach palców
Mankiety wykończone elastycznym materiałem
LYCRA®

AWL 200
Materiał: Mistral Soft Shell
Rozmiary: S/M, L/XL
Sportowa czapka na wycieczki w chłodne zimowe
dni
Cechy:
Wydłużane nauszniki
Możliwość dopasowania - ściągacz ze stoperem
z tyłu
Unisex

Materiał: 100% akryl
Rozmiary: jeden rozmiar
Szalik z podszewką polarową. Idealny na chłodne
zimowe dni.

SPECTRUM NECK GAITER

49 PLN

SOFT SHELL CAP

119 PLN

www.berghaus.pl
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AKCESORIA

Kosmetyczka – cztery komory. Możliwość
rozłożenia na dwie części, jedna z komór
wodoszczelna.
Waga: 264g

WASH KIT

89 PLN

Portfel
Wymiary: 9,5cm x 12cm x 1,5cm

WALLET

49 PLN

Pokrowiec na odtwarzacz mp3 – wyjątkowo
wytrzymały, usztywniany
Waga: ok. 100g
Wymiary: 16cm x 8cm x 2cm

MP3-CASE

49 PLN

Pokrowiec na aparat fotograficzny – wyjątkowo
wytrzymały, usztywniany
Waga: 273g
Wymiary: 20,5cm x 15cm x 8cm

CAMCORDER CASE

79 PLN

Futerał
Waga: 42g
Wymiary: 15cm x 9,5cm x 1cm

HANDHELD CASE

29 PLN

Duży pokrowiec na sprzęt typu telefon, palmtop wyjątkowo wytrzymały, usztywniany
Waga: 135g
Wymiary: 19cm x 10cm x 5,5cm
14,5cm x 9cm x 4,5cm

E CASE LARGE
E CASE SMALL

79 PLN
69 PLN

Przybornik na narzędzia - wyjątkowo wytrzymały,
usztywniany
Waga: 43g

TOOL CASE

49 PLN

Pokrowiec przeciwdeszczowy na plecak
Waga: ok. 278g / 195g
Maksymalna pojemność: 70l / 40l

RAIN COVER LARGE
RAIN COVER SMALL

69 PLN
59 PLN

Etui na okulary
Waga: ok. 90g
Wymiary: 6cm x 17,5cm x 7cm

SHADE CASE

49 PLN

Przybornik - wyjątkowo wytrzymały, usztywniany
Waga: 193g
Wymiary: ok. 22cm x 13,5cm x 6,5cm

MULTI POCKET

79 PLN

Mapnik z tworzywa sztucznego, szczelnie
zamykany
Waga: ok. 142g
Wymiary: 17cm x 29cm x 2cm

MAP CASE
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49 PLN

Worek wodoszczelny do wnętrza plecaka
Maksymalna pojemność: 70l/35l
Waga: ok. 190g/135g

LINER LARGE

69 PLN

LINER SMALL

59 PLN

SPIS TREŚCI/TABELA ROZMIARÓW

SPIS TREŚCI
1. Odzież męska

1

2. Odzież damska

11

3. Plecaki

18

4. Buty

29

5. Ochraniacze przeciwśnieżne

31

6. Akcesoria

32

TABELA ROZMIARÓW
ROZMIARY DAMSKIE
8/XS
KLATKA PIERSIOWA
81cm
61 cm
TALIA
BIODRA
89 cm
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGI 75 cm
72 cm
DŁUGOŚĆ RĘKI

10/S
86 cm
66 cm
94 cm
77 cm
74 cm

12/M
92 cm
70 cm
99 cm
79 cm
77 cm

14/L
97 cm
74 cm
104 cm
80 cm
78 cm

16/XL
102 cm
79 cm
109 cm
81 cm
80 cm

18/XXL
107 cm
81 cm
114 cm
82 cm
81 cm

S
91-97 cm
71-77 cm
77 cm
84 cm

M
99-104 cm
79-84 cm
80 cm
86 cm

L
107-112 cm
86-92 cm
84 cm
89 cm

XL
114-120 cm
94-99 cm
88 cm
92 cm

XXL
122-127 cm
102-107 cm
92 cm
93 cm

ROZMIARY MĘSKIE
XS
KLATKA PIERSIOWA
84-89 cm
TALIA
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGI 74 cm
DŁUGOŚĆ RĘKI
83 cm
ROZMIARY OBUWIA
KOBIETY
UK
3
4 4.5 5 5.5
EUR
36 37.5 38 38.5 39

7
6 6.5
40 40.5 41
MĘŻCZYŹNI

7.5 8 8.5
42 42.5 43

9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 48 48.5

OCHRANIACZE YETI
36-39
S
40-42
M
43-45
X
46-48
XL
www.berghaus.pl

Dystrybucja:
PPH Fordex Sp. z o.o.
ul. Winogrady 149, 61-626 Poznań
tel. 061 823 81 41, fax. 061 820 91 61
berghaus@fordex.pl
www.berghaus.pl

