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COLUMBIA – THE
GREATER OUTDOORS
Czy w aktywności na świeżym powietrzu liczą się tylko wyniki
sportowe i kolejne zdobyte szczyty górskie?
Według marki Columbia chodzi o coś więcej - o pasję, która
sprawia, że wychodzimy na dwór i z radością oddajemy się
wybranej aktywności fizycznej.
To Twoje indywidualne przeżycia i to Ty masz prawo
decydować na jakich zasadach mają się odbywać. Dla nas
outdoor to wszystko to, co robisz na świeżym powietrzu i co
sprawia Ci przyjemność.
Tworząc nasze produkty kierujemy się powyższą zasadą.
Tworzymy technologie, których zadaniem jest zapewnienie Ci
wygody i bezpieczeństwa bez względu na to, jaką aktywność
fizyczną na świeżym powietrzu wybierzesz. W naszej ofercie
znajdziesz praktycznie wszystko – od butów śniegowych
i kurtek przeciwdeszczowych, po koszule wędkarskie i
kapelusze przeciwsłoneczne. Wierzymy, że na najwyższą
jakość zasługuje każdy – i profesjonalista, i amator.

TRENDY NA WIOSNĘ 2010
Produkty firmy Columbia to funkcjonalność i modne
wzornictwo – pozwalają cieszyć się aktywnością na świeżym
powietrzu w najlepszym stylu.
Kolekcję na Wiosnę 2010 wyróżnia maksymalne
wykorzystanie najnowszych technologii dostosowanych do
konkretnych potrzeb. Dla ułatwienia kolekcję podzielono na
linie według rodzaju aktywności.
Hitem kolekcji Wiosna 2010 marki Columbia są niezwykle
wytrzymałe buty do biegania w terenie oraz niespotykanie
lekki plecak dla miłośników nordic walking oraz wypraw
rowerowych. Tworząc innowacyjne rozwiązania z myślą o
konkretnych zastosowaniach Columbia zredefiniowała trendy
w modzie outdoorowej i wyszła naprzeciw rzeczywistym
potrzebom tych, którzy z entuzjazmem ruszają na podbój
świata
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MARKI COLUMBIA

HITY SEZONU
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INNOWACYJNE
TECHNOLOGIE

WIOSNA 2010

Omni-Freeze

Gdy słońce praży, marzysz o natychmiastowej ochłodzie.
Dzięki technologii Omni-Freeze zapewni Ci ją własna
koszulka. Płaskie włókna błyskawicznie odprowadzają
ciepło i wilgoć na zewnątrz, dając skórze uczucie
przyjemnego chłodu.

TM

Trenuj swoje ciało,

swój umysł i

swoje buty.

Omni-Shade
Czy wiesz, że promienie słoneczne UVA przenikają przez
zwykłą tkaninę przyspieszając proces starzenia się skóry
i sprzyjając niekorzystnym dla zdrowia zmianom? To
dlatego stworzyliśmy technologię Omni-Shade, która dzięki
specjalnej technologii splotu włókien częściowo pochłania, a
częściowo odbija promienie UVA chroniąc Twoją skórę.

BUTY DO BIEGANIA W TERENIE RAVENOUS

Omni-Shield
Gdy ruszasz na poranny jogging lub idziesz na rower nie wiesz
czy przypadkiem po drodze nie złapie Cię deszcz. Technologia
Omni-Shield powstała z myślą o Tobie. Tkaniny w niej
wykonane są niezwykle lekkie, a ponadto zabezpieczone przed
poplamieniem i pochlapaniem. Ochronią Cię przed zacinającym
deszczem nawet, gdy biegniesz lub jedziesz pod wiatr.

Nowy system podparcia pięty wykonany w technologii 3D Techlite
zapewnia pełne dopasowanie i stabilność stopy nawet w trudnym
terenie • Wygodę zapewnia profilowane podbicie buta wykorzystujące
technologię Techlite • Doskonałą przyczepność zapewnia podeszwa
zewnętrzna wykonana z dwuskładnikowej gumy, wykorzystująca
technologię Omni-Grip • Profilowana wkładka wewnętrzna
Contour Comfort zapewnia idealną amortyzację pięty, wsparcie
łuku stopy oraz zapobiega tworzeniu się brzydkich zapachów •
Wszywany język zabezpiecza przed wpadającymi do buta kamykami.

Omni-Tech
Dlaczego deszcz miałby Cię powstrzymać przed wyprawą
w góry lub spacerem po parku? Dzięki technologii OmniTech pozostaniesz suchy nawet w największą ulewę, a
co ważniejsze – nie spocisz się. Jak to możliwe? Bo to
inteligentna technologia. Chroni przed deszczem, ale
jednocześnie odprowadza wilgoć z wnętrza na zewnątrz
tkaniny.

Omni-Dry
Gdy zmokniesz lub się spocisz często rezygnujesz z ulubionej
aktywności na świeżym powietrzu, by móc się wysuszyć.
Dzięki technologii Omni-Dry możesz kontynuować zabawę.
Sprawia ona, że wykonane przy jej wykorzystaniu tkaniny
schną dużo szybciej niż zwykła bawełna.

Techlite
Gdy dużo chodzisz lub biegasz, dobre buty to podstawa.
Technologia Techlite powstała z myślą o takich, jak Ty.
Zapewnia butom wytrzymałość i doskonałą amortyzację przy
obniżonej wadze. Ten antybakteryjny i termoformowalny
materiał zabezpiecza stopę przed otarciami. Jest przyjazny
dla środowiska, bo wymaga do produkcji o 30% mniej energii
i chemikaliów niż inne podobne materiały.
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Omni-Grip
Czy możliwe jest takie profilowanie podeszwy buta,
by chroniła ona stopę przed urazami? Teraz już tak,
dzięki technologii Omni-Grip. Zapewnia ona doskonałą
przyczepność buta nawet w kontakcie ze żwirem i piaskiem,
a odpowiednie profilowanie pomaga odprowadzać wodę,
by chronić użytkownika przed poślizgnięciem na mokrej i
gładkiej nawierzchni.
Materiały prasowe WIOSNA 2010
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HITY SEZONU

WIOSNA 2010

PLECAK TREKKINGOWY MOBEX

TM

Bądź szybki jak zając,
ale swój dobytek noś

ze sobą jak żółw.
Konstrukcja inspirowana namiotami typu „iglo” • Odporność
na deszcz i zaplamienia dzięki Omni-Shield™ • Ultralekki stelaż
Exo-Flex z systemem mocowań np. kijów trekkingowych •
Możliwość pełnego otwarcia plecaka ułatwiająca pakowanie •
Kieszeń na bukłak z wodą • Lekkie i oddychające pasy naramienne
umożliwiające przepływ powietrza zapobiegają przegrzewaniu.
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Koszulka z krótkim

rękawem SILVER RIDGe

TM

Chłodzi
w
największe upały.
Zaawansowane chłodzenie dzięki Omni-Freeze™ • Ochrona przed promieniami UV - OmniShade™ z filtrem UPF 30 • Szybkoschnąca (technologia Omni-Dry) • Antybakteryjna •
Wentylacja na ramionach.
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Men’s TraIL

1

linia trekkingowa dla mężczyzn

4
3

Kolekcja „Men’s Trail” marki Columbia stworzona została z myślą
o mężczyźnie, który pragnie ruszyć na spotkanie z przygodą na
świeżym powietrzu. Jego styl odzwierciedla outdoorowe pasje,
a klasyczne odcienie idealnie wpasowują się w jego świat.
Funkcjonalne tkaniny zapewniają ochronę w każdych warunkach
pogodowych.

2

5

1 Kurtka Hail Tech™

3 Spodnie Vertical Ridge™ z
odpinanymi nogawkami

WM2071

5 Buty Daska Pass™ OT
BM3582

EM8708

UPF

Wygląda jak klasyczna kurtka przeciwdeszczowa,
jednak jej powłoka jest dużo gładsza. To dzięki
warstwie zewnętrznej tkaniny ta lekka wentylowana
kurtka pozwala z klasą stawić czoło deszczowi. Jest
wyposażona w technologię Omni-Tech zapewniającą
wodoodporność i oddychalność, posiada w pełni
uszczelnione szwy. Kurtka ta zapewni poczucie
komfortu i suchość, nawet wówczas gdy deszcz złapie
Cię na dłuższym szlaku.

2 Koszulka Silver Ridge™ z
krótkim rękawem
EM6462
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Bez względu na to czy wspinasz się na szczyt, czy
też eksplorujesz doliny pełne strumieni, te spodnie
zapewnią Ci wszechstronną ochronę i nie będą
obciążeniem. Dzięki zastosowaniu lekkich tkanin, wśród
których znalazł się wytrzymały nylon z domieszką
lekko prążkowanego jedwabnego faille, spodnie te są
szybkoschnące. Łatwo też przekształcić je w krótkie
spodenki.

Zasznuruj masywne buty Daska Pass™ OmniTech® i ruszaj na wędrówkę. To obuwie stworzone
do poważnych wypraw pieszych. Doskonałe do
podróżowania z plecakiem i na długodystansowe
wyprawy. Wodoodporna i oddychająca skórzana
cholewka, wszywany język i wzmocniona przednia
część buta zapewnią stopom suchość, bezpieczeństwo
i komfort.

4 Koszula Utilizer Trail™
z krótkim rękawem
EM7091

UPF

6

50

30

Im większy wysiłek, tym robi się goręcej. Jednak chłodząca
koszulka Silver Ridge sprawi, że poczujesz się jakbyś
był w klimatyzowanym pomieszczeniu. Projektując ją
wykorzystaliśmy nasz zaawansowany system chłodzenia
Omni-Freeze. Zastosowane tu specjalne, płaskie włókna
szybciej odprowadzają ciepło. Dzięki temu w kontakcie
ze skórą materiał sprawia wrażenie chłodnego. Tkanina
ta odprowadza również pot oraz chroni skórę przed
promieniowaniem UV dzięki filtrowi UPF 30.

UPF

15

Zapinana na guziki koszula o funkcjonalnym kroju.
Posiada pełną wentylację pleców i lekką podszewkę
z siateczki wspomagającą chłodzenie. Technologia
Omni-Dry® błyskawicznie uwalnia wilgoć, a ochrona
przeciwsłoneczna z filtrem UPF 50 chroni skórę przed
szkodliwym promieniowaniem UV.
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Men’s Travel

1

4

linia męska dla aktywnych
podróżników
Ta nowa kolekcja outdoorowa
przeznaczona jest dla mężczyzny z
miejskiej dżungli, który ciągle jest w
ruchu i ceni sobie wygodę połączoną
z dobrym designem. Produkty tej linii
trafią w gust miłośników aktywności na
świeżym powietrzu, realizujących się w
przestrzeni miejskiej.

3

2

5

1 Kurtka Venture Route™ II Shell
EM3781

Łącząc miejski styl z outdoorową funkcjonalnością,
kurtka ta wyróżnia się zbliżonym do zamszu
wykończeniem oraz prostym krojem. Dzięki
zastosowaniu technologii Omni-Shield® zapewniającej
ochronę przed poplamieniem i ochlapaniem, gładka
płócienna konstrukcja bawełniano-poliestrowonylonowa zapewnia odporność na deszcz. Idealna na
wilgotne dni w mieście. Dwie kieszenie boczne na
zatrzaski oraz ukryta kieszeń na zamek błyskawiczny po
prawej stronie klatki piersiowej bezpiecznie pomieszczą
portfel, klucze i inne przedmioty.

2 Koszula Cliff Dwell™ z krótkim
rękawem
EM7938

UPF

8
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Naszym skromnym zdaniem tak stylowych i
jednocześnie funkcjonalnych koszul w Twojej szafie
nigdy za wiele. W koszuli Cliff Dwell poczujesz się
komfortowo zarówno na grillu w ogródku i na szlaku
w Bieszczadach. Technologia Omni-Shield zapewnia
ochronę przed przelotnym deszczem i poplamieniem.
Natomiast system Omni-Shade z filtrem UPF 30
chroni Twoją skórę przed szkodliwymi promieniami

UVA. Otwierana pionowym zamkiem błyskawicznym
bezpieczna kieszeń pomieści zarówno kompas, jak i
klucze czy wizytówki.

3 Spodnie Utylizer™ II Pant
EM8675

UPF

15 zapewnia ochronę przed słońcem nawet w te
najbardziej słoneczne dni. Modal sprawia, że koszula
jest miła w dotyku i nie wymaga prasowania.

5 Buty Punkr™
BM2371

30

Używaj ich i nadużywaj — spodnie Utilizer™ bez
problemu przyjmą wszystko, co im zaserwujesz.
Miękka, a jednocześnie wytrzymała mieszanka
bawełny i nylonu pozwoli Ci zachować poczucie
chłodu i suchości podczas przygód w mieście i
na szlaku. Kieszenie tylne zamykane są na rzep i
zamek błyskawiczny, co zapewnia maksymalny
poziom bezpieczeństwa. Specjalny krój poprawia
swobodę ruchów, a system Omni-Shield®
Advanced Repellency chroni przed pochlapaniem i
poplamieniem.

Drzemiący w Tobie deskorolkowiec pokocha wiązane
buty Punkr™. Cholewka ma wymarzoną fakturę
wykonaną z mieszanki zamszu, sztruksu, siateczki i
sztucznej skóry aligatora (sic!), a jeśli to nie zachęci
Cię do wykonania flipa 360 stopni, przyjrzyj się danym
technicznym. Technologia Omni-Shield® zabezpiecza
przed poplamieniem i pochlapaniem, zapewniając
Twoim butom niezmiennie świeży wygląd.

4 Koszula z krótkim rękawem
Security Check™ II
EM7987

UPF

15

Koszula Security Check™ z dodatkiem modalu to trudna
do pobicia kombinacja prostoty i funkcjonalności. W
ubiegłym roku była prawdziwym bestsellerem firmy
Columbia. W tym stylowym, podstawowym elemencie
garderoby zawarta jest technologia Omni-Shield®,
która chroni przed pochlapaniem i poplamieniem.
Zastosowanie systemu Omni-Shade® z filtrem UPF

Materiały prasowe WIOSNA 2010
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Men’s WATER

1

linia męska dla miłośników wody

4

Od kajakarstwa po kiteboarding, kolekcja ta zapewnia
wygodę i ochronę, nawet w najbardziej mokrych warunkach.
Użyte tkaniny są odporne na płowienie pod wpływem słońca.
Klasyczne kroje i style połączyliśmy ze śmiałymi kolorami,
przywiązując szczególną uwagę do detali.

3

5

2

1 Koszula Waterline™

z krótkim rękawem

EM7393

UPF

2 Portside™ Polo
EM6957

UPF

50

Ta odprowadzająca wilgoć koszulka polo zapewni Ci
poczucie suchości i chłodu. Technologia
Omni-Shade™ dodatkowo zagwarantuje ochronę
przed szkodliwym promieniowaniem UV. Idealna na
wycieczki w gorące dni, a także na plażę.
Materiały prasowe WIOSNA 2010
Columbia Sportswear

EM4621

15

Z zewnątrz wygląda jak zwykła koszula
weekendowa, ale jak tylko zrobi się gorąco ujawnia
swoją wartość. Włókna wykonane z granulowanego
nylonu są zwarte i miękkie w dotyku. Koszula jest
wentylowana i szybkoschnąca, a technologia OmniShade chroni skórę przed szkodliwym działaniem
słońca.

10

3 Spodenki West Ridge™

Idealne połączenie spodni surfera z bojówkami. Te
wszechstronne szorty są idealne na wyjazdy, które
rozpoczynasz szaleństwem na desce, a kończysz przy
ognisku. Mocna tkanina bawełniano-poliestrowonylonowa w kontakcie ze skórą jest tak delikatna, jak
gdyby była sprana słońcem, jednak dzięki technologii
Omni-Shield® jest ona odporna na pochlapanie i
poplamienia. Liczne kieszenie, naszywane jedna na
drugą, pomieszczą drobiazgi, które będą w zasięgu ręki
przez cały dzień.

4 Bluza z kapturem Torque™
EM6443

Pomyśl o Torque™ jako o super bluzie. Jej mocnymi
stronami są: wierzchnia warstwa chroniąca przed
poplamieniem i pochlapaniem (technologia OmniShield), zamykana na zamek błyskawiczny kieszeń na

ramieniu oraz zamykane zamkiem kieszenie boczne,
które pomogą Ci zachować kontrolę nad gadżetami.
Regulowany ściągacz w rękawach i w kapturze to
dodatkowa ochrona przed wiatrem, ponadto komfort
gwarantuje przytulna podszewka Chamios Touch
Tricot.

5 Buty Outpost™ Hybrid
BM4306

Czasem najwspanialsze przygody wymagają
poświęceń. Gdy podczas wodowania kajaka musisz
przekroczyć stertę otoczaków, zeskoczyć z pomostu,
przedrzeć się przez szuwary albo zejść nad wodę
po podmokłej łące, ucieszy Cię fakt, że Twoje buty
sprawdzą się naprawdę w każdym terenie. Choć
wyglądają jak zwykłe buty biegowe, Outpost™ Hybrid
to coś więcej - otwarta siateczka o szerokich oczkach i
cholewka niepochłaniająca wody oraz antybakteryjna
wkładka sprawią, że nie straszny im będzie nawet
potop.
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WOMen’s TRAIL

4

linia trekkingowa dla kobiet

1

3

Elementy garderoby z kobiecej
linii TRAIL są wielofunkcyjne i bez
przeszkód nadają się zarówno na
wypad w teren, jak i na siłownię.
W każdym z tych przypadków
spełniają swoją funkcję, zapewniając
kobietom komfort bez względu na to,
jaką aktywność fizyczną wybierają.
Modne kolory i wzornictwo zgodne z
najnowszymi trendami pozycjonują
produkty tej linii na górnej półce
wśród odzieży trekkingowej.

5

2

1 Kurtka Rock to Road™
RL2010

3 Bojówki Silver Ridge™ Spodnie
wielofunkcyjne
EL8690

UPF

Ta dwuwarstwowa kurtka oparta na wodoodpornej i
oddychającej membranie Omni-Tech pozwoli stawić
czoło każdej burzy. Umieszczony pod pachą system
wentylacyjny pozwala zachować temperaturę ciała
na najbardziej odpowiednim dla Ciebie poziomie, bez
względu na to, czy właśnie pniesz się po urwisku, czy
też spokojnym krokiem przemierzasz równinne łąki.

2 Top Numa Trail™
AL6821

UPF

30

Numa to top do noszenia na co dzień, który gwarantując
wygodę podczas trekkingu oferuje swobodny styl.
Gdy jesteś aktywna Omni-Dry® zapewni Ci szybkie
odprowadzenie wilgoci, co pozwoli zachować poczucie
chłodu i komfortu.
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Stres w pracy, stracone nerwy w ulicznym korku —
wszystkie te problemy blakną przy widoku z górskiego
szczytu. Te wielofunkcyjne spodnie trekkingowe
sprawią, że niemal od razu poczujesz uzdrawiający
haust górskiego powietrza. Damska wersja bojówek
Silver Ridge jest dużo bardziej kształtna od jej
męskiego odpowiednika, pozostaje jednocześnie
niezwykle wygodna dzięki elastycznym włóknom
Silver Ridge. Gdy już rozpierzchną się poranne mgły
możesz rozpiąć zamek błyskawiczny przy nogawkach,
by ostudzić rozgrzane nogi.

4 Bluza Wicked Summit™
TL6898

UPF

50

To znakomita ochrona na wiosenne wędrówki w cieniu
szczytów. Do gładkiego z wierzchu, rozciągliwego polaru
Wicked Summit nie przyczepią się igły, gdy na chwilę
przysiądziesz pod sosną na zaimprowizowany piknik, a
wnętrze bluzy ze szczotkowanego polaru otuli Cię jak
ciepły kokon. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim,
jak Omni-Shade (chroni przed szkodliwymi promieniami

UVA) czy Omni-Dry (szybkie schnięcie) bluza ta zapewni
Ci poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

5 Buty Ravenous™
BL3567

Obuwie wykonane z niezwykłą starannością z myślą o
intensywnym bieganiu w terenie cechuje nowoczesny
fason, fantastyczne dopasowanie i niezrównana
wytrzymałość. Przełomowe wzornictwo cholewek
wykonanych w technologii Techlite® zapewnia
wygodę. Bardziej miękki materiał umieściliśmy
bezpośrednio przy pięcie, a element stabilizujący na
zewnątrz, zapewniając amortyzację i maksymalne
dopasowanie. To pozwala wyeliminować otarcia w
miejscach, w których biegacze najczęściej odczuwają
dyskomfort. Lekkie, zwrotne, elastyczne i wygodne
obuwie Ravenous znakomicie zdaje egzamin w
terenie.
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WOMen’s Travel
linia trekkingowa dla kobiet
Ta linia wygodnej odzieży i obuwia świetnie
nadaje się do podróżowania. Stworzona dla
kobiet o wysmakowanym stylu. Eleganckie
fasony, proste kroje i elastyczne tkaniny
zapewniają komfort i funkcjonalność
podczas długich wypraw, a żywe kolory
podkreślają nowoczesny wygląd.

1

2

4

3

1 Kurtka Surefire™ Softshell
SL6514

2 Koszula Ticino Trek™
EL7973

40

UPF

Bez względu na to czy przedzierasz się przez las,
czy przez tłum na lotnisku, kurtka Surefire Softshell
zapewni Ci komfort i ochroni przed deszczem w
znakomitym stylu. Dzięki zastosowaniu
niezrównanego materiału softshell o podwójnym
splocie i niezwykłej elastyczności to lekkie okrycie
zyskało uznanie na całym świecie. Wyposażyliśmy je
w zaawansowany system Omni-Shield, zapewniający
ochronę zarówno przed wiosennym deszczem,
jak i przypadkowym poplamieniem. Czyste linie
i elegancki, podkreślający kobiece kształty krój
sprawiają, że Surefire to idealny dodatek do szerokiej
gamy strojów i różnych rodzajów aktywności.

Od wyboistych traktów po brukowane uliczki - ta
koszula idealnie nadaje się na wyprawy, dając
poczucie komfortu i gwarantując użytkowniczce
stylowy wygląd. Jedwabista tkanina z elastycznego
poliestru zapewnia rozciągliwość w czterech
kierunkach, dzięki temu koszula świetnie sprawdza
się w ruchu. Wśród dyskretnie zintegrowanych
detali znalazła się pełna wentylacja na plecach i
zabezpieczona kieszeń ukryta w prawym szwie
bocznym. Tkanina
Omni-Dry® odprowadza wilgoć i jest szybkoschnąca,
a technologia Omni-Shade® zapewnia ochronę
przeciwsłoneczną o mocy UPF 40.

3 Buty Joely™
BL2383

bezpośrednio do rewelacyjnie miękkiej podeszwy
Techlite®, co oznacza uniknięcie problemów z
przykrymi zapachami. Szerokie sznurówki, metalowe
oczka po bokach poprawiające cyrkulację powietrza
i kontrastowy pasek na podeszwie — wszystkie te
elementy robią piorunujące wrażenie.

4 Bermudy Zambia Zen™
TL4192

UPF

15

Przygotuj się na przygodę i załóż Zambia Zen —
niezwykle funkcjonalne spodenki stanowiące
główny i jakże atrakcyjny element letniej garderoby.
Dzięki świetnej elastyczności i możliwościom
zaawansowanego systemu odparowywania OmniDry Zambia pozwoli Ci zachować poczucie chłodu,
gdy robi się gorąco. Ochrona przeciwsłoneczna
Omni-Shade tworzy barierę pomiędzy Twoją skórą, a
promieniami UV. Liczne kieszenie pomieszczą klucze,
karty i bilety.

To stylowe buty sportowe stworzone do chodzenia bez skarpetek! Buty Joely™ mają oddychającą
cholewkę z płótna bawełnianego przytwierdzoną
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WOMen’s WATER
linia damska dla miłośniczek wody
Kobietom, które uwielbiają wodę, Columbia oferuje funkcjonalną odzież,
która nie tylko chroni, ale również sprawia, że będą świetnie wyglądać.
Dzięki wielowarstwowym materiałom i elementom ochronnym kolekcja ta
pozwala kobietom spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu i korzystać z
uroków rzek, jezior i pięknych plaż.

1

3

2

1 Bluza z kapturem Techno

Playa™

2 Sandały Kawea™
BL4302

TL7557

Bluza z kapturem Techno Playa została stworzona po
to, by ochronić Cię przed wiatrem podczas spaceru
po Mikołajkach lub aby rozgrzać Cię po porannym
pływaniu w jeziorze. Wyposażona w system OmniShade® UPF 50 gwarantuje niezwykle wysoką
ochronę skóry na poziomie rekomendowanym przez
światowe organizacje zdrowia. Ponadto system
Omni-Dry zapewnia odprowadzanie wilgoci
i przewiewność, tak niezbędną, by czuć się
komfortowo.

16
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3 Rybaczki Riva Valley™ Capri
TL8457

UPF

Do wymagających sportów wodnych konieczne
jest stosowanie wytrzymałych sandałów, takich jak
Kaweah™. To obuwie stworzone dla sportowców
będących w ruchu zapewnia doskonałą mieszankę
amortyzacji, stabilności i wsparcia stopy. System
3D Techlite® w pasku stabilizujacym piętę sprawia,
że materiał dopasowuje się do stopy, zapewniając
maksimum komfortu.

50

W ostrym południowym słońcu te idealnie skrojone
spodnie możesz nosić z podwiniętymi nogawkami.
Gdy zaś nadchodzi zmierzch możesz opuścić nogawki,
by nadać im nowy styl. Spodnie Riva Valley Capri
są lekkie i bardzo elastyczne, zapewniają ochronę
przeciwsłoneczną (Omni Shade) i odprowadzają
wilgoć (Omni-Dry).
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LINIA DLA CHŁOPCÓW
ODZIEŻ I OBUWIE DZIECIĘCE
Sam fakt, że obuwie dla dzieci jest w
mniejszych rozmiarach, nie oznacza, że dzieci
mają mniejsze wymagania. Każdy rodzic
powiedziałby, że jest wręcz przeciwnie. Odzież
i obuwie dziecięce firmy Columbia powstało na
bazie przetestowanych modeli
i innowacyjnych rozwiązań. Stworzone z myślą
o dzieciach, które lubią aktywnie spędzać
czas na świeżym powietrzu oraz o rodzicach,
którzy na pewno docenią funkcjonalność i
wytrzymałość tych produktów.

1

4

3

2

5

1 Koszulka Mountain Tech™

Ringer Tee

AB6124

UPF

15

Antybakteryjne właściwości koszulki Mountain
Tech™ być może nie sprawią, że Twój mały odkrywca
się nie spoci, ale z pewnością sprawią, że w
tej koszulce dłużej zachowa świeżość. Ochrona
przeciwsłoneczna Omni-Shade® UPF 15 blokuje
szkodliwe promieniowanie UV, a zaawansowany
system odparowywania wilgoci Omni-Dry® zapewnia
młodemu śmiałkowi długotrwałe poczucie chłodu
i suchości.

2 Koszulka Silver Ridge™
AB7991

UPF

30

Oto scyzoryk szwajcarski wśród odzieży sportowej. Nie
bez powodu koszule Silver Ridge™ to niemal symbol
firmy Columbia — są nie tylko bardzo funkcjonalne,
ale również na tyle odporne i trwałe, że mogą służyć
przez wiele sezonów. Strategicznie umiejscowiona
wentylacja i zapinane na guziki, podwijane rękawy
zapewniają znakomitą przewiewność podczas
aktywnych dni, a nylonowy materiał Mini Rip™
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odprowadza pot i szybko wysycha, jeśli podczas
chłopięcych przygód zdarzy się bliskie spotkanie z
wodą.

3 Wielofunkcyjne spodnie Silver
Ridge™ II
AB8145

UPF

30

Szukasz spodni nadających się na dni, które zaczynają
się chłodem świtu, a potem w ciągu długich godzin
południowych, przypiekają skwarem słońca? Ich
funkcjonalny i atrakcyjny krój zapewnia komfort,
a dzięki odpinanym nogawkom można wygodnie
zamienić je w krótkie spodenki. Poza dwiema
kieszeniami bocznymi, na nogawkach na wysokości ud
znajdują się też dwie kieszenie z klapkami zapinanymi
na zatrzaski.

4 Kurtka Mountain View™
RB2117

To kurtka wprost stworzona do spacerów po górskich
szlakach – sprawdzi się również w deszczowy dzień
na podwórku. Ma ona w pełni uszczelnione szwy i
jest wyposażona w naszą najbardziej zaawansowaną
technologię zapewniającą wodoodporność i
oddychalność (Omni-Tech). Kaptur ze ściągaczem
pozwala na dowolne dopasowanie.

5 Buty Youth Ocanto
Peak™ Omni-Tech™
BY3151

Buty Ocanto Peak OT cechują się odpornością
typową dla klasycznego obuwia turystycznego –
tyle, że są w mniejszym rozmiarze. Zapewniająca
wodoodporność i oddychalność membrana Omni-Tech
pozwala zabezpieczyć rozbrykanych psotników przed
kiepską aurą, zapewniając komfort w czasie długich
wędrówek.
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LINIA DLA
DZIEWCZYNEK
2

1

3

4

1 Kurtka Trail Adventure™
RG2113/RF2113

3 Spódnico-spodnie Silver
Ridge™

4 Sandały Splasher™
BY4546

AG4658/AF4658

UPF

Ta atrakcyjna i dziewczęca, a jednocześnie genialnie
funkcjonalna kurtka Trail Adventure zapewni
poczucie przytulności, gdy ryzyko deszczu wynosi
100% procent. Zapewniającą wodoodporność i
oddychalność membranę Omni-Tech połączono z
pełnym zabezpieczeniem szwów, tworząc najbardziej
zaawansowany system ochrony przed mokrymi
warunkami pogodowymi.

30

Nasze fantastyczne spódnico-spodnie Silver Ridge z
systemami Omni-Shade i Omni-Dry mają piękny krój
i wspaniałą fakturę. Pozwalają cieszyć się poczuciem
chłodu, suchości i ochroną przed promieniowaniem
UV. Biorąc to wszystko pod uwagę, stanowią one miłą
alternatywę dla krótkich spodenek.

Doskonałe sandały na wyprawy podczas słoty, jak
i podczas upałów — wzmocniony nos sandałów
Splasher’s pozwoli Ci na eksplorację nawet
najtrudniejszego terenu. Wierzch z syntetycznego
nubuku został wyściełany szybkoschnącym nylonem,
który zapewnia maksymalny komfort przy poruszaniu
się zarówno w wilgotnym, jak i suchym otoczeniu.

™
2 Zapinany polar Fast Trek

WG6631/WF6631
Zbyt zimno, by wyjść na zewnątrz? Nie wtedy, gdy
można założyć ten miękki, przytulny polar. Znakomita
i elastyczna tkanina typu mikropolar zapewnia
doskonałą swobodę ruchów i ciepło. Trzy kieszenie
na zamek — dwie po bokach i jedna na rękawie —
zabezpieczą ważne drobiazgi, by nie zginęły na szlaku
lub podwórku.
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