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ROZWIĄZANIA
OBECNYCH PROBLEMÓW,
JUŻ OD 1936.
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Składany grill ze stali nierdzewnej
Esbit Grill 300 to idealne rozwiązanie na piknik, spacer,
wycieczkę rowerową, wyprawę w góry lub na ryby. Nie
rezygnuj z grillowania gdziekolwiek się znajdujesz!
Specjalna, składana konstrukcja, wykonana jest ze stali
nierdzewnej, co zapewni szybkie i łatwe rozkładanie oraz
czyszczenie. Niewielkie rozmiary po spakowaniu pozwalają na
łatwy transport i przenoszenie. Podstawka zapewnia doskonałą
stabilizację na każdym podłożu. Ruszt może być zamocowany
na trzech różnych wysokościach, a zdejmowanie go i zakładanie
ułatwia chwytak.

NASZE PRODUKTY:
STWORZONE, ABY TRWAĆ

Na wyposażeniu grilla znajduje się pokrowiec na węgiel, który od
środka pokryty jest poliuretanem niepozwalającym wydostawać
się brudowi na zewnątrz. Pokrowiec na grilla wyposażony jest
w wygodny, wyściełany pasek z możliwością regulacji.

Ludzie, którzy podejmują najcięższe wyzwania, stawiają również jak najwyższe
wymagania swojemu ekwipunkowi.
To właśnie dlatego firma Esbit przykłada najwyższą wagę do jakości swoich
produktów. Począwszy od 1936 roku, kiedy to wynaleźliśmy naszą pierwszą
kuchenkę oraz stałe paliwo. Bazując na tym wymyślnym rozwiązaniu, stale
poszerzamy naszą ofertę produktową.
Cała gama naszych produktów turystycznych zapewni Ci tak nieodzowne
poczucie pewności i bezpieczeństwa, w każdej chwili. Nieoceniona prostota
naszych innowacyjnych produktów to główny powód, dla którego są tak przyjazne
użytkownikom.

Najważniejsze cechy BBQ300S:
» Świetnie sprawdza się zarówno w terenie, jak i w domu
» Wodoodporny pokrowiec na węgiel
» Pokrowiec na węgiel mieści się we wnętrzu grilla
(węgiel nie wchodzi w skład zestawu)
» Łatwy do złożenia i rozłożenia
» Niewielkie rozmiary po złożeniu/łatwy
w przechowywaniu
» Wodoodporny pokrowiec wyposażony w wygodny pasek na
ramię
» Obudowa i ruszt grilla wykonane z wysokiej jakości
nierdzewnej stali
» Regulowana 3-stopniowo wysokość
» Składany
Wymiary po spakowaniu: 90 x 230 x 305 mm
Wymiary po rozłożeniu: 180 x 230 x 305 mm
Waga: 2.380 g

Nasz cel: Wzajemne poszanowanie i przyjacielskie stosunki.
Nasza rodzina firma ma swoją siedzibę w Hamburgu, a jej korzenie sięgają już 3
pokoleń. Trwająca już tyle lat, tak piękna tradycja, stanowi dla nas nie lada wyzwanie
i zobowiązanie.
Doskonale znamy potrzeby naszych klientów oraz zdajemy sobie sprawę z konkretnych
wymagań stawianym naszym produktom, które bywają użytkowane nawet
w najcięższych warunkach.
Podsumowując, podstawą filozofii naszej firmy są zrozumienie i poszanowanie
wymagań i zdania naszych klientów oraz współpracowników, wysoka jakość naszych
produktów oraz długoterminowe planowanie i działanie.
Jesteśmy świadomi spoczywającej na naszych barkach odpowiedzialności, także
klienci, którzy zdecydowali się na produkty Esbit, mogą na nich polegać, w każdej
chwili i w każdych okolicznościach.
Życzymy Wam wielu chwil zadowolenia z naszych produktów,
Philip & Robert Paap

WĘGIEL SIĘ ŻARZY.
PROMIENIUJE PRZYJEMNYM CIEPŁEM.
ROZKOSZNY ZAPACH ROZPRZESTRZENIA SIĘ W POWIETRZU
WYLUZOWANA ATMOSFERA. CZAS NIE MA
NAJMNIEJSZEGO ZNACZENIA.

Pokrowiec na węgiel może być
przechowywany wewnątrz grilla

CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ,
CAŁKOWITA WOLNOŚĆ.
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Osłona przeciwwietrzna do grilla BBQ300S
Wiatr to bez wątpienia najlepszy przyjaciel mistrza grilla. Pomaga przy rozpalaniu i zapewnia stały dopływ tlenu.
Niestety ma on też swoje minusy – potrafi rozwiewać dym w niechcianym kierunku bądź nawet zagasić ogień. Na szczęście
wykonana ze stali nierdzewnej osłona przeciwwietrzna, specjalnie dopasowana do modelu grilla BBQ300S, rozwiązuje ten
problem. Można ją w łatwy i szybki sposób zamocować na grillu oraz, na czas transportu, schować wewnątrz urządzenia.

Najważniejsze cechy WS300S:
» Osłona przeznaczona jest do grilla BBQ300S
» Możliwość przechowywania wewnątrz BBQ300S
» Łatwa w montażu

BBQ100S

Stojak pod grilla BBQ300S
Grillowanie na wyjeździe to doskonałe połączenie zabawy i przygody.
Nie należy się jednak przy tym pozbawiać odrobiny komfortu!
Najlepszym tego przykładem będzie praktyczny, wykonany ze stali
nierdzewnej, stojak pod grilla BBQ300S. Jego zastosowanie pozwala
umieścić grilla na praktycznej i wygodnej wysokości (około 61 cm wraz
z grillem). Stojak wyposażony jest w przydatną tackę i jest bardzo łatwy
w montażu. Po złożeniu stojak chowamy do wysokiej jakości torby,
zapinanej suwakiem, którą można zmieścić wewnątrz grilla.

Pokrowiec na węgiel może być
przechowywany wewnątrz grilla

Kompaktowy, składany grill ze stali nierdzewnej

Najważniejsze cechy ST300:
» Łatwość montażu
» Możliwość przechowywania wewnątrz BBQ300S
» Praktyczna półeczka
» Wysokiej jakości torba z tworzywa, zapinana
suwakiem
po rozłożeniu: 300 x 225 mm
(bez nałożonego grilla)
Waga: 785 g

ST300S

Grillowanie to najstarsza z metod przygotowania
ciepłego posiłku. Wszystko, co potrzebne do jego
przygotowania, to „jedynie” opanowanie sztuki
posługiwania się ogniem. Wszelkiego rodzaju naczynia
były równie niedostępne jak wiedza – gdzie dzisiaj
przyjdzie jeść i spędzić noc.
Ten niewielkich rozmiarów grill pozwala wrócić do
korzeni - uniknąć ograniczeń i znów poczuć wolność.
Wyobraź sobie, że po całym dniu wyciągasz przenośny
grill i przygotowujesz sobie posiłek, na który czekałeś
od rana! Dzięki niewielkim rozmiarom jest niesłychanie
łatwy w transporcie. Dwustopniowa regulacja wysokości
pozwala odpowiednio dostosować temperaturę. Całości
dopełnia pokrowiec na węgiel pokryty poliuretanem,
który zapobiega po pierwsze wydostawaniu się brudu,
a po drugie – chroni węgiel przed zamoknięciem. Całość
chowana jest w praktycznej torbie, wyposażonej
w regulowany i wyściełany pasek, aby zapewnić komfort
transportowania.

Najważniejsze cechy BBQ100:
» Idealny na wypady za miasto
» Wodoodporny pokrowiec na węgiel
» Pokrowiec na węgiel mieści się we wnętrzu grilla
(węgiel nie wchodzi w skład zestawu)
» Łatwy do złożenia i rozłożenia
» Niewielkie rozmiary po złożeniu/ łatwy
w przechowywaniu
» Wodoodporny pokrowiec wyposażony
w wygodny pasek na ramię
» Obudowa i ruszt grilla wykonane z wysokiej
jakości nierdzewnej stali
» Dołączona praktyczna osłona przeciwwietrzna
z możliwością zdjęcia
» Regulowana 2-stopniowo wysokość rusztu
» Składany

Dołączona osłona
przeciwwietrzna

Torba na węgiel (węgiel nie
wchodzi w skład zestawu)

2 stopniowa regulacja
wysokości wusztu

Możliwość odczepienia
chwytaka
Po złożeniu

Praktyczna torba

WSZYSTKO CO SŁYSZYSZ TO RAPTEM TWÓJ ODDECH I SKRZYPIENIE
SNIEGU POD BUTAMI.
OTACZA CIĘ WSZECHOBECNA BIEL. ROBISZ PRZERWĘ,
ROZKOSZUJĄC SIĘ CIEPŁYM NAPOJEM Z TERMOSU.
CZUJESZ JAK BŁOGIE CIEPŁO ROZLEWA SIĘ PO TWOIM CIELE.

A TERAZ DALEJ W DROGĘ!

Termos próżniowy

Termos próżniowy

Termos próżniowy

Ten wyjątkowy termos turystyczny,
o niebanalnym wyglądzie, wykonany jest
w całości ze stali nierdzewnej i posiada
miłe dla oka, matowe wykończenie.
Wysokiej jakości konstrukcja i wykonanie
pozwalają utrzymywać wysoką (bądź
niską) temperaturę przez długi czas. Jego
pojemność to około 0.5 l. Na wyposażeniu
znajdują się dwa korki (automatyczny
i tradycyjny) oraz dwa kubki.

Nie ważne jak długo jesteś w drodze ani
ile jeszcze przed Tobą. 750 ml pojemności,
tego przepięknego, matowego termosu
ze stali nierdzewnej, zapewni przyjemne
poczucie niezależności – napijesz się
gorącego (lub świetnie schłodzonego)
napoju, kiedy tylko będziesz miał na to
ochotę. Na wyposażeniu termosu znajdują
się dwa korki (ułatwiający nalewanie automatyczny oraz tradycyjny) i dwa kubki.

Ten duży, wykonany w całości ze stali
nierdzewnej, termos posiada atrakcyjne, matowe
wykończenie. Jego imponująca pojemność
1000 ml sprawia, że doskonale sprawdzi
się zarówno w mieście, jak i w najdzikszych
ostępach. Dzięki swojej konstrukcji wyjątkowo
długo utrzymuje wysoką (bądź niską) temperaturę
przechowywanego płynu. Na wyposażeniu termosu
znajdują się dwa korki (ułatwiający nalewanie
- automatyczny oraz tradycyjny) i dwa kubki.

Najważniejsze cechy ISO500M:

Najważniejsze cechy ISO750M:

Najważniejsze cechy ISO1000M:

» Wykonany z wysokiej jakości
nierdzewnej stali
» W komplecie dwa kubki
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską
temperaturę zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Łatwy do utrzymania w czystości
» Dodatkowy, tradycyjny korek.

» Wykonany z wysokiej jakości
nierdzewnej stali
» W komplecie dwa kubki
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską
temperaturę zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Łatwy do utrzymania w czystości
» Dodatkowy, tradycyjny korek.

» Wykonany z wysokiej jakości
nierdzewnej stali
» W komplecie dwa kubki
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską
temperaturę zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Łatwy do utrzymania w czystości
» Dodatkowy, tradycyjny korek.

Wymiary: 210 x Ø 78 mm
Waga: 330 g
Pojemność: 500 ml

Wymiary: 225 x Ø 90 mm
Waga: 440 g
Pojemność: 750 ml

Wymiary: 273 x Ø 90 mm
Waga: 510 g
Pojemność: 1000 ml

Wyposażony w dwa kubki
oraz automatyczny korek
ułatwiający nalewanie

Dodatkowy, tradycyjny korek

Początkowa temperatura płynu:
Temperatura otoczenia:
Temperatura po 6 godzinach:
Temperatura po 12 godzinach:
Temperatura po 24 godzinach:

Wymiary po spakowaniu: 65 x 155 x 245 mm
Wymiary po rozłożeniu: 135 x 155 x 245 mm
Waga: 1.450 g

Po złożeniu, wewnątrz grilla

CISZA I SPOKÓJ DUCHA
ZIMOWĄ PORĄ.

ISO1000ML

WS300S

ISO750ML

ISO500ML

Wymiary po spakowaniu: 170 x 65 mm
Waga: 65 g

Osłona przeciwwietrzna do
grilla BBQ300S

~ 95 °C
~ 20 °C ± 2 °C
~ 75 °C
~ 60 °C
~ 45 °C

Początkowa temperatura płynu:
Temperatura otoczenia:
Temperatura po 6 godzinach:
Temperatura po 12 godzinach:
Temperatura po 24 godzinach:

~ 95 °C
~ 20 °C ± 2 °C
~ 80 °C
~ 65 °C
~ 50 °C

Początkowa temperatura płynu:
Temperatura otoczenia:
Temperatura po 6 godzinach:
Temperatura po 12 godzinach:
Temperatura po 24 godzinach:

~ 95 °C
~ 20 °C ± 2 °C
~ 85 °C
~ 75 °C
~ 60 °C
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Wyposażony w dwa kubki
oraz automatyczny korek
ułatwiający nalewanie

Termos ze stali nierdzewnej VF1000ML-OG
Bestseller Esbit – teraz dostępny w wersji oliwkowo-zielonej.
Antypoślizgowe wykończenie, dwa kubki oraz dwa korki
– wszystko co wyróżnia termosy Esbit, teraz stworzone z myślą
o fanach survivalu i polowań! Jego imponująca pojemność
1000 ml sprawia, że doskonale sprawdzi się podczas dłuższych
wypadów. Ten lekki i kompaktowy termos pozwala utrzymać
pożądaną temperaturę płynu nawet przez bardzo długi czas.
Automatyczny korek doskonale ułatwia nalewanie – wystarczy
nacisnąć przycisk. W standardowym wyposażeniu znajduje się
również tradycyjny korek oraz dwa kubki.

Wyposażony w dwa kubki
oraz automatyczny korek
ułatwiający nalewanie

Dodatkowy, tradycyjny korek.

Termos próżniowy POLAR500ML

Termos próżniowy POLAR750ML

Termos próżniowy POLAR1000ML

Doskonały do turystyki, równie świetny
w mieście. Ten, bielusieńki jak śnieg,
termos wykonany jest w całości ze
stali nierdzewnej. Jego pojemność to
0.5 l. Pozwala przez długi czas utrzymać
niską (lub wysoką) temperaturę płynu.
W standardowym wyposażeniu znajdują
się dwa korki (ułatwiający nalewanie automatyczny oraz tradycyjny). Dołączone
są również dwa kubki.

Elegancka i atrakcyjna biel uzupełniona
doskonałymi parametrami. Rezultatem
jest śnieżnobiały termos, wykonany
z nierdzewnej stali, o praktycznej
pojemności 750 ml. Pozwala przez długi czas
utrzymać niską (lub wysoką) temperaturę
ulubionego napoju. W standardowym
wyposażeniu znajdują się dwa korki
(ułatwiający nalewanie - automatyczny oraz
tradycyjny). Dołączone są również dwa kubki.

Najwyższa pojemność i wyjątkowy wygląd.
Największy z termosów należących do serii POLAR
posiada świetne właściwości termiczne i pomieści aż
1000 ml płynu. Oczywiście wykonany jest w całości
z doskonałej i niezawodnej stali nierdzewnej.
Równie dobrze, co wysoką temperaturę kawy czy
herbaty, potrafi utrzymywać niską temperaturę latem.
W standardowym wyposażeniu znajdują się dwa korki
(ułatwiający nalewanie - automatyczny oraz tradycyjny).
Dołączone są również dwa kubki.

Najważniejsze cechy POLAR500ML:

Najważniejsze cechy POLAR750ML:

Najważniejsze cechy POLAR1000ML:

» Wykonany z wysokiej jakości
nierdzewnej stali
» W komplecie dwa kubki
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską
temperaturę zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Łatwy do utrzymania w czystości
» Dodatkowy, tradycyjny korek.
» Atrakcyjna, biała powłoka

» Wykonany z wysokiej jakości
nierdzewnej stali
» W komplecie dwa kubki
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską
temperaturę zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Łatwy do utrzymania w czystości
» Dodatkowy, tradycyjny korek.
» Atrakcyjna, biała powłoka

» Wykonany z wysokiej jakości
nierdzewnej stali
» W komplecie dwa kubki
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską
temperaturę zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Łatwy do utrzymania w czystości
» Dodatkowy, tradycyjny korek.
» Atrakcyjna, biała powłoka

Wymiary: 215 x Ø 79 mm
Waga: 359 g
Pojemność: 500 ml

Wymiary: 230 x Ø 90 mm
Waga: 465 g
Pojemność: 750 ml

Wymiary: 275 x Ø 90 mm
Waga: 537 g
Pojemność: 1000 ml

Najważniejsze cechy VF1000ML-OG:
» Wykonany z wysokiej jakości
nierdzewnej stali
» W komplecie dwa kubki
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską
temperaturę zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Dodatkowy, tradycyjny korek.
» Łatwy do utrzymania w czystości
» Poprawiająca chwyt powłoka
antypoślizgowa

Wyposażony w dwa kubki
oraz automatyczny korek
ułatwiający nalewanie

Dodatkowy, tradycyjny korek

Termos dziecięcy KID500GI

Termos dziecięcy KID500BO

Doskonałe rozwiązanie dla każdego
milusińskiego z niepohamowanym
pragnieniem. Ten wykonany z nierdzewnej stali
termos posiada naniesiony ładny rysunek,
przedstawiający wesołą żabkę. Termos
posiada 0.5 l pojemności i pozwoli przez długi
czas utrzymać wysoką (lub niską) temperaturę
ulubionego napoju Twojej latorośli. Podobnie jak
w „dorosłej” wersji, do termosu dołączono dwa
kubki.

Wszystko co sprawia, że termosy
Esbit są tak popularne: 2 korki, 2 kubki
i świetne wykończenie! Oto bestseller
Vacuum Flask, przygotowany z myślą
o najmłodszych łobuzach, z atrakcyjnym
nadrukiem – zadziornym piratem. Ten 0.5l
termos doskonale sprawdzi się w szkole
czy przedszkolu. Pozwoli przez długi czas
utrzymać wysoką (lub niską) temperaturę
ulubionego napoju Twojego dziecka. Podobnie
jak w „dorosłej” wersji, do termosu dołączono
dwa kubki.

Dodatkowy, tradycyjny korek

Wymiary: 270 x Ø 90 mm
Waga: 537 g
Pojemność: 1000 ml
Początkowa temperatura płynu: ~ 98 °C
Temperatura otoczenia:
~ 20 °C ± 2 °C
Temperatura po 6 godzinach: ~ 85 °C
Temperatura po 12 godzinach: ~ 75 °C
Temperatura po 24 godzinach: ~ 60 °C

Najważniejsze cechy KID500GI & KID500B:

Wyposażony w dwa kubki
oraz automatyczny korek
ułatwiający nalewanie

Początkowa temperatura płynu: ~ 98 °C
Temperatura otoczenia:
~ 20 °C ± 2 °C
Temperatura po 6 godzinach: ~ 80 °C
Temperatura po 12 godzinach: ~ 65 °C
Temperatura po 24 godzinach: ~ 50 °C

Początkowa temperatura płynu: ~ 98 °C
Temperatura otoczenia:
~ 20 °C ±V 2 °C
Temperatura po 6 godzinach: ~ 85 °C
Temperatura po 12 godzinach: ~ 75 °C
Temperatura po 24 godzinach: ~ 60 °C

»
»
»
»
»
»
»

Wykonane z wysokiej jakości nierdzewnej stali
W komplecie dwa kubki
Doskonale utrzymują temperaturę
Wyjątkowo długo utrzymuje niską temperaturę zimnych płynów
Praktyczny, ułatwiający nalewanie, automatyczny korek
Łatwy do utrzymania w czystości
Dodatkowy, tradycyjny korek.

Wymiary: 215 x Ø 79 mm
Waga: 359 g
Pojemność: 500 ml
Dodatkowy, tradycyjny korek

Początkowa temperatura płynu: ~ 98 °C
Temperatura otoczenia:
~ 20 °C ± 2 °C
Temperatura po 6 godzinach: ~ 75 °C
Temperatura po 12 godzinach: ~ 60 °C
Temperatura po 24 godzinach: ~ 45 °C

Paliwo stałe

Początkowa temperatura płynu:
Temperatura otoczenia:
Temperatura po 6 godzinach:
Temperatura po 12 godzinach:
Temperatura po 24 godzinach:

~ 98 °C
~ 20 °C ± 2 °C
~ 75 °C
~ 60 °C
~ 45 °C

Termos ze stali nierdzewnej VF350ML

Termos ze stali nierdzewnej VF500ML

Termos ze stali nierdzewnej VF750ML

Termos ze stali nierdzewnej VF1000ML

Gorący napój – tak niewiele i tak dużo
zarazem. Luksus, który docenisz dopiero,
kiedy nie będzie Ci go dane zaznać. Na
szczęście nie ma takiej potrzeby. Ten
wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający
antypoślizgowe wykończenie, termos oferuje
350 ml pojemności oraz doskonałą izolację
termiczną. Pozwala przez długi czas utrzymać
niską (lub wysoką) temperaturę ulubionego
napoju. Pomimo swoich mikrych rozmiarów,
wyposażony jest, podobnie jak starsi bracia,
w dwa korki (automatyczny -ułatwiający
nalewanie i tradycyjny) oraz dwa kubki

Jeśli planujesz nacieszyć się
gorącą kawą bądź herbatą, po
wyczerpującym, całodniowym wysiłku,
potrzebujesz termosu o doskonałych
właściwościach izolacyjnych. Ten lekki
i poręczny, 0.5 l termos, wykonany
w całości ze stali nierdzewnej,
doskonale wypełni to zadanie.
Wyposażony jest, podobnie jak więksi
bracia, w dwa korki (automatyczny
-ułatwiający nalewanie
i tradycyjny) oraz dwa kubki.

Wstajesz rano zaparzyć herbatę,
napełniasz termos i w drogę. Po
12 godzinach miłe zaskoczenie
- napój jest dalej gorący! Termos
długo utrzymuje temperaturę płynów
dzięki próżni pomiędzy ściankami
wykonanymi z najwyższej jakości
stali nierdzewnej. Ten lekki termos
o pojemności 0.75 l, wyposażony jest
w dwa korki (automatyczny -ułatwiający
nalewanie i tradycyjny) oraz dwa kubki.
Stanowi idealne wyposażenie dla pary
obieżyświatów.

Idealny i nieodzowny towarzysz na
dłuższe wypady (bądź też krótsze
– w doborowym towarzystwie). Nie ważne
czy do kolacji po ciężkim dniu, czy też do
śniadania następnego ranka, termos ten
zapewni Ci źródło pozytywnego ciepła, które
doskonale nastroi Cię na to, co Cię czeka.
Długo utrzymuje temperaturę płynów dzięki
próżni pomiędzy ściankami wykonanymi
z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Ten
lekki termos o pojemności 1.0 l, wyposażony
jest w dwa korki (automatyczny -ułatwiający
nalewanie i tradycyjny) oraz dwa kubki.

Najważniejsze cechy VF350ML:

Najważniejsze cechy VF500ML:

Najważniejsze cechy VF750ML:

Najważniejsze cechy VF1000ML:

» Wykonany z wysokiej jakości
nierdzewnej stali
» W komplecie dwa kubki
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską
temperaturę zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Dodatkowy, tradycyjny korek.
» Łatwy do utrzymania w czystości
» Poprawiająca chwyt powłoka
antypoślizgowa

» Wykonany z wysokiej jakości
nierdzewnej stali
» W komplecie dwa kubki
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską
temperaturę zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Dodatkowy, tradycyjny korek.
» Łatwy do utrzymania w czystości
» Poprawiająca chwyt powłoka
antypoślizgowa

» Wykonany z wysokiej jakości
nierdzewnej stali
» W komplecie dwa kubki
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską
temperaturę zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Dodatkowy, tradycyjny korek.
» Łatwy do utrzymania w czystości
» Poprawiająca chwyt powłoka
antypoślizgowa

» Wykonany z wysokiej jakości
nierdzewnej stali
» W komplecie dwa kubki
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską
temperaturę zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Dodatkowy, tradycyjny korek.
» Łatwy do utrzymania w czystości
» Poprawiająca chwyt powłoka
antypoślizgowa

Wymiary: 180 x Ø 79 mm
Waga: 330 g
Pojemność: 350 ml

Wymiary: 210 x Ø 79 mm
Waga: 359 g
Pojemność: 500 ml

Wymiary: 225 x Ø 90 mm
Waga: 465 g
Pojemność: 750 ml

Wymiary: 270 x Ø 90 mm
Waga: 537 g
Pojemność: 1000 ml

Początkowa temperatura płynu:
Temperatura otoczenia:
Temperatura po 6 godzinach:
Temperatura po 12 godzinach:
Temperatura po 24 godzinach:

~ 98 °C
~ 20 °C ± 2 °C
~ 70 °C
~ 55 °C
~ 40 °C

Początkowa temperatura płynu:
Temperatura otoczenia:
Temperatura po 6 godzinach:
Temperatura po 12 godzinach:
Temperatura po 24 godzinach:

~ 98 °C
~ 20 °C ± 2 °C
~ 75 °C
~ 60 °C
~ 45 °C

Początkowa temperatura płynu:
Temperatura otoczenia:
Temperatura po 6 godzinach:
Temperatura po 12 godzinach:
Temperatura po 24 godzinach:

~ 98 °C
~ 20 °C ± 2 °C
~ 80 °C
~ 65 °C
~ 50 °C

Początkowa temperatura płynu:
Temperatura otoczenia:
Temperatura po 6 godzinach:
Temperatura po 12 godzinach:
Temperatura po 24 godzinach:

~ 98 °C
~ 20 °C ± 2 °C
~ 85 °C
~ 75 °C
~ 60 °C

Grille węglowe

Termosy

Butelki na napoje

Kubki termiczne

Ekspresy do kawy i herbaty

Zestawy do gotowania
z palnikiem spirytusowym

Zestawy do gotowania
na paliwo stałe

Naczynia

Sztućce

Paliwo stałe

Grille węglowe

Termosy

Termosy na żywność

Termosy na żywność

Kubki termiczne

Ekspresy do kawy i herbaty

Zestawy do gotowania
z palnikiem spirytusowym

Zestawy do gotowania
na paliwo stałe

Naczynia

Sztućce

Paliwo stałe

Butelki na napoje

DOSTOJNIE I MAJESTATYCZNIE,
Twoja łódka przecina spokojną i niezmąconą taflę wody
Ogrom jeziora zapiera dech w piersiach.
Od czasu do czasu, jakaś zaciekawiona ryba podąża za
twoją łódką.
Chwile stają się godzinami. Jesteś głodny
Pora gdzieś zacumować

Wyposażony w dwa kubki

Najważniejsze cechy DB800ML-S:

Wygodny pasek

»
»
»
»
Składany uchwyt

XL WM1200ML

Termos ze stali nierdzewnej

Termos ze stali nierdzewnej

Nietuzinkowa pojemność 1.2 litra, pozwoli temu
praktycznemu uniwersalnemu termosowi dotrzymać
Ci kroku nawet podczas najdalszych wojaży. Zarówno
praktyczna i wytrzymała rączka, jak i wygodny pasek
na ramię czynią go niesłychanie łatwym w transporcie.
Dzięki swojej przemyślanej konstrukcji, sprawi, że
zawartość długo będzie utrzymywała swoją temperaturę
gorąca herbata będzie gorąca, a zmrożony izotonik
pozostanie chłodnym. Wyposażony jest w automatyczny,
ułatwiający nalewanie korek oraz dwa kubki.

Ogromna pojemność czyni z tego termosu
doskonałego towarzysza najdłuższych
wycieczek. Aż 1.5 l płynu będzie utrzymywało
swoją temperaturę nawet po wielu godzinach
marszu. Zarówno praktyczna i wytrzymała
rączka, jak i wygodny pasek na ramię czynią go
niesłychanie łatwym w transporcie. Wyposażony
jest w automatyczny, ułatwiający nalewanie korek
oraz dwa kubki.

Najważniejsze cechy WM1200ML:

Najważniejsze cechy WM1500ML:

»
»
»
»
»

Wykonany z wysokiej jakości nierdzewnej stali
Duży otwór
W komplecie dwa kubki
Doskonale utrzymuje temperaturę
Wyjątkowo długo utrzymuje niską temperaturę
zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Wygodny, regulowany pasek do założenia na ramię
» Solidna i poręczna, składana rączka

»
»
»
»
»

Wymiary: 270 x Ø 121 mm
Waga: 855 g
Pojemność: 1200 ml
Początkowa temperatura płynu: ~ 98 °C
Temperatura otoczenia:
~ 20 °C ± 2 °C
Temperatura po 6 godzinach: ~ 70 °C
Temperatura po 12 godzinach: ~ 55 °C
Temperatura po 24 godzinach: ~ 40 °C

Wykonany z wysokiej jakości nierdzewnej stali
Duży otwór
W komplecie dwa kubki
Doskonale utrzymuje temperaturę
Wyjątkowo długo utrzymuje niską
temperaturę zimnych płynów
» Praktyczny, ułatwiający nalewanie,
automatyczny korek
» Wygodny, regulowany pasek do założenia na ramię
» Solidna i poręczna, składana rączka

XL WM1500ML

Wykonana z najwyższej jakości nierdzewnej stali
Wygodna obsługa jedną ręką
Wygodny w użyciu, bezpieczny i osłonięty ustnik
Plastikowe sitko pomagające utrzymać kostki
lodu wewnątrz

Wymiary: 253 x Ø 73 mm
Waga: 195 g
Pojemność: 0.8 l
Termos w całej okazałości

Wygodne zamknięcie służące
również jako uchwyt

Termos na żywność ze stali nierdzewnej FJ500ML

Termos na żywność ze stali nierdzewnej FJ750ML

Termos na żywność ze stali nierdzewnej FJ1000ML

Błoga cisza, należny wypoczynek po ciężkim dniu i gorący
posiłek. A do tego wszystkiego nie trzeba nic gotować. To
żaden problem dla praktycznego i sprawdzonego termosu
na żywność. Pozwala utrzymać temperaturę potraw nawet
przez wiele godzin. Dostępny w pojemności 0.5 l, zakrętka
służy jednocześnie jako poręczna miseczka. Po naciśnięciu
specjalnego przycisku, możemy usunąć nadmiar ciśnienia
zgromadzonego wewnątrz

Dobry, gorący posiłek stanowi doskonałe podsumowanie udanego
dnia i jest niezbędną dawką energii dla strudzonego ciała. Jeśli
jednak nie masz głowy do gotowania, bądź jesteś po prostu zbyt
zmęczony, termos na żywność jest dla Ciebie najlepszym wyborem.
Jego 0.75 l pojemności pozwoli Ci rozkoszować się gorącą strawą nawet
po kilku godzinach. Jeśli chodzi o względy praktyczne - zakrętka służy
jednocześnie jako poręczna miseczka. Po naciśnięciu specjalnego
przycisku, możemy usunąć nadmiar ciśnienia zgromadzonego wewnątrz

Nie ma co ukrywać, to był długi i wyjątkowo ciężki dzień. Sił
starcza już jedynie na najistotniejsze czynności. W takich chwilach
doceniasz, będący częścią Twojego ekwipunku, duży, 1.0 l termos
na żywność. Wystarczy zdjąć pokrywkę, (której możesz od razu użyć
jako miseczki) i rozkoszować się ciepłym posiłkiem. Oczywiście termos,
z równą skutecznością może służyć do przechowywania zimnych
posiłków. Po naciśnięciu specjalnego przycisku, możemy usunąć
nadmiar ciśnienia zgromadzonego wewnątrz

Najważniejsze cechy FJ500ML:

Najważniejsze cechy FJ750ML:

Najważniejsze cechy FJ1000ML:

» Wykonany z wysokiej jakości nierdzewnej stali
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską temperaturę
zimnych potraw
» Zamknięcie ze specjalnym przyciskiem
bezpieczeństwa, pozwalającym zwolnić ciśnienie
» zakrętka służy jako poręczna miseczka.
» Poprawiająca chwyt powłoka antypoślizgowa

» Wykonany z wysokiej jakości nierdzewnej stali
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską temperaturę
zimnych potraw
» Zamknięcie ze specjalnym przyciskiem
bezpieczeństwa, pozwalającym zwolnić ciśnienie
» zakrętka służy jako poręczna miseczka.
» Poprawiająca chwyt powłoka antypoślizgowa

» Wykonany z wysokiej jakości nierdzewnej stali
» Doskonale utrzymuje temperaturę
» Wyjątkowo długo utrzymuje niską temperaturę
zimnych potraw
» Zamknięcie ze specjalnym przyciskiem
bezpieczeństwa, pozwalającym zwolnić ciśnienie
» zakrętka służy jako poręczna miseczka.
» Poprawiająca chwyt powłoka antypoślizgowa

Wymiary: 320 x Ø 121 mm
Waga: 985 g
Pojemność: 1500 ml

Wymiary: 135 x Ø 108 mm
Waga: 359 g
Pojemność: 500 ml

Wymiary: 160 x Ø 108 mm
Waga: 470 g
Pojemność: 750 ml

Wymiary: 200 x Ø 108 mm
Waga: 562 g
Pojemność: 1000 ml

Początkowa temperatura płynu: ~ 98 °C
Temperatura otoczenia:
~ 20 °C ± 2 °C
Temperatura po 6 godzinach: ~ 75 °C
Temperatura po 12 godzinach: ~ 60 °C
Temperatura po 24 godzinach: ~ 40 °C

Początkowa temperatura płynu: ~ 98 °C
Temperatura otoczenia:
~ 20 °C ± 2 °C
Temperatura po 6 godzinach: ~ 65 °C
Temperatura po 12 godzinach: ~ 45 °C
Temperatura po 24 godzinach: ~ 30 °C

Początkowa temperatura płynu: ~ 98 °C
Temperatura otoczenia:
~ 20 °C ± 2 °C
Temperatura po 6 godzinach: ~ 70 °C
Temperatura po 12 godzinach: ~ 60 °C
Temperatura po 24 godzinach: ~ 40 °C

Początkowa temperatura płynu: ~ 98 °C
Temperatura otoczenia:
~ 20 °C ± 2 °C
Temperatura po 6 godzinach: ~ 75 °C
Temperatura po 12 godzinach: ~ 60 °C
Temperatura po 24 godzinach: ~ 45 °C

Stalowa butelka na napoje
z szybkim i wygodnym zamknięciem

TWOJE SERCE BIJE JAK OSZALAŁE.
TWÓJ WZROK JEST SKUPIONY NA STROMEJ I WĄSKIEJ ŚCIEŻCE.

Szukasz idealnej butelki do uprawiania sportów,
na wycieczkę, szybki wypad za miasto czy ciężką
wyprawę? Nie szukaj więcej, właśnie ją znalazłeś. Ta
lekka, wykonana z nierdzewnej stali butelka doskonale
spełni wszystkie Twoje potrzeby. Praktyczne i wygodne
zamknięcie ze zintegrowaną uszczelką jest szybkie
i łatwe w obsłudze nawet jedną ręką. Pojemność tego
cacka to 0.8 l.

Szybkie i łatwe w obsłudze
zamknięcie

RESZTKAMI SIŁ ZMUSZASZ SIĘ DO PODJAZDU, METR ZA METREM
Wygodny w użyciu ustnik

UDAŁO SIĘ. DOTARŁEŚ. WYCZERPANY RZUCASZ SIĘ NA KUSZĄCO
WYGLĄDAJĄCĄ TRAWĘ.
SIĘGASZ PO BUTELKĘ Z NAPOJEM.

CZAS SIĘ ZATRZYMAŁ.

DB800ML-S

Grille węglowe

Termosy

Termosy na żywność

Butelki na napoje

Ekspresy do kawy i herbaty

Zestawy do gotowania
z palnikiem spirytusowym

Zestawy do gotowania
na paliwo stałe

Naczynia

Sztućce

Paliwo stałe

Grille węglowe

Termosy

Termosy na żywność

Butelki na napoje

Kubki termiczne

Zestawy do gotowania
z palnikiem spirytusowym

Kubki termiczne

Zestawy do gotowania
na paliwo stałe

Naczynia

Sztućce

Paliwo stałe

Ekspresy do kawy i herbaty

NARESZCIE ZAWITAŁA
WYMARZONA WIOSNA.
OPADASZ Z SIŁ, MASZ WRAŻENIE, ZE JESTEŚ NA NOGACH JUŻ
CAŁĄ WIECZNOŚĆ, ALE TAKIE WYPRZEDAŻE NIE TRAFIAJĄ SIĘ
KAŻDEGO DNIA.
NAJWYŻSZY JEDNAK CZAS NA MAŁĄ PRZERWĘ.
I ŁYK ULUBIONEJ, GORĄCEJ KAWY Z TWOJEGO KUBKA
TERMICZNEGO.

CZAS SKUPIENIA.
OSTATNIA FILIŻANKA KAWY, MOCNEJ I ŚWIEŻO ZAPARZONEJ.
OSTATNI RZUT OKA NA LEŻĄCY W DNIE DOLINY CEL.
Widok z góry

KRÓTKI ROZBIEG I ODRYWASZ SIĘ OD ZIEMI.
NARESZCIE, NIEPORÓWNYWALNE Z NICZYM INNYM UCZUCIE
ABSOLUTNEJ WOLNOŚCI.

Stalowy kubek termiczny o podwójnych
ściankach
Ten stylowy i urzekająco biały kubek termiczny pozwoli
Ci właściwie rozpocząć dzień. Po prostu wypełnij go
ulubioną kawą czy herbatą i w drogę (oczywiście równie
świetnie sprawdzi się przy zalaniu zimnym orzeźwiającym
napojem). Doskonałym rozwiązaniem jest, zapobiegająca
rozlewaniu, nakrętka z ustnikiem, która posiada przycisk
blokujący przepływ płynu. Pojemność kubka to 375 ml.

Stalowy kubek termiczny o podwójnych ściankach

Kubek z lekkiego, anodyzowanego aluminium

Ten czarny jak najczarniejsza noc kubek termiczny doskonale
sprawdzi się zarówno w biurze jak i w drodze do niego. Dzięki
podwójnym ściankom temperatura napoju (niezależnie czy jest
to gorąca herbata czy zimny sok), będzie utrzymywana jeszcze
przez długi czas po jego wlaniu. Doskonałym rozwiązaniem jest,
zapobiegająca rozlewaniu, nakrętka z ustnikiem, która posiada
przycisk blokujący przepływ płynu. Pojemność kubka to 375 ml.

Lekkie i wytrzymałe, utwardzane aluminium. Pojemność 350 ml.
Nie ma żartów, ten ultralekki i ergonomiczny kubek z praktyczną
plastikową rączką doskonale sprawdzi się na każdym biwaku.

Najważniejsze cechy MG375S
Najważniejsze cechy POLAR375:

» Wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej,
kubek termiczny o podwójnych ściankach
» Ergonomicznie wyprofilowany ustnik
» Pomaga utrzymać pożądaną temperaturę płynów
» Łatwe otwierani i zamykanie za pomocą
automatycznego przycisku
» Od spodu antypoślizgowa podkładka
» Profil kubka ułatwia jego dopasowanie do
większości uchwytów samochodowych.
» Poprawiająca chwyt powłoka antypoślizgowa

» Wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej,
kubek termiczny o podwójnych ściankach
» Ergonomicznie wyprofilowany ustnik
» Pomaga utrzymać pożądaną temperaturę płynów
» Łatwe otwierani i zamykanie za pomocą
automatycznego przycisku
» Od spodu antypoślizgowa podkładka
» Profil kubka ułatwia jego dopasowanie do
większości uchwytów samochodowych.
Wymiary: 215 x Ø 80 mm
Waga: 265 g
Pojemność: 375 ml

Wymiary: 215 x Ø 80 mm
Waga: 265 g
Pojemność: 375 ml

POLAR375S

MG375S
Korek z automatyczną
blokadą

Wykonany ze stali nierdzewnej, turystyczny
ekspres ciśnieniowy
Z małą nutką nostalgii, coś dla prawdziwych
pasjonatów i miłośników mocnej, aromatycznej kawy,
niekwapiących się do picia nędznych substytutów
podczas światowych wojaży. Jest mały, lekki,
praktyczny i po prostu przepiękny. Gwarantuje niczym
niezmącone kawowe doznania. We wnętrzu znajduje się
bardzo precyzyjne sitko filtrujące. Ekspres zasilany jest
za pomocą 2 x 4g kostek paliwa stałego Esbit®. Będącą
częścią zestawu podstawę można na czas transportu
wygodnie schować we wnętrzu urządzenia.

Najważniejsze cechy MG350ML_C:
» Wykonany z ekstremalnie lekkiego, anodyzowanego aluminium
» Wygodny i praktyczny uchwyt

Zamknięty ustnik

Otwarty ustnik

TP590ML

Najważniejsze cechy 2010240:

Wymiary: 85 x H 109 mm
Waga: 80 g
Pojemność: 350 ml

» Jednorazowo wystarcza do
zaparzenia około 200 ml kawy
» Urzekający i wyjątkowy wygląd
» Wykonany z najwyższej jakości
stali nierdzewnej,
» Dokładne sitko filtrujące
» Niewielkie wymiary po złożeniu
(podstawa chowana we wnętrzu
urządzenia)
» Dołączony praktyczny pokrowiec
» W zestawie znajduje się
podstawa pod ekspres

MG350ML_C
20102400

Wymiary: 108 x 110 mm
Waga: 300 g

Dwufunkcyjny kubek do
zaparzania herbaty
Spakowany zestaw

Zasilany paliwem stałym
Esbit 2 x 4g

Teraz nawet podczas wyjazdów
możesz rozkoszować się swoją
ulubioną herbatą. Kubek jest wykonany
z tworzywa sztucznego. Dzięki
podwójnym ściankom nie poparzysz
dłoni, a temperatura napojów będzie
utrzymywana dłużej. Kubek wyposażono
w dwie nakrętki. Pierwsza nakrętka ze
szczelnym zamknięciem chroni przed
wylewaniem się płynu. Druga nakrętka
z ustnikiem posiada zaparzacz do
herbaty, pozwoli Ci na degustację świeżo
przygotowanej herbaty. W połowie
wysokości znajduje się gumowy otok,
znakomicie poprawiający chwyt.

Najważniejsze cechy TP590ML:
»
»
»
»

Materiał: tworzywo sztuczne
Zamykany ustnik
W komplecie dodatkowa nakrętka
Może być używany do zaparzania
herbaty bądź jako kubek.

Wymiary: 220 x Ø 86 mm
Waga: 410 g
Pojemność: 590 ml
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Zestawy do gotowania
na paliwo stałe
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Paliwo stałe

Składany uchwyt

Składany uchwyt

W zestawie znajduje się
stabilizująca podstawa

Zestaw po spakowaniu

Po spakowaniu

Podstawka na kostki paliwa

DZISIEJSZA NOC BĘDZIE WYJĄTKOWO GWIEŹDZISTA.
OSTATNIE PROMIENIE SŁOŃCA NIKNĄ ZA HORYZONTEM.

AB300BR

CS2350HA
Wymiary: 128 x Ø 202 mm
Waga: 1075 g
Pojemność garnków: 1.8 l, 2.35 l
Średnica patelni: 185 mm

ZACZYNASZ ROZPAKOWYWAĆ SWÓJ PALNIK SPIRYTUSOWY,
PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO ZASŁUŻONEGO POSIŁKU

Zestaw do gotowania z palnikiem spirytusowym
Najważniejsze cechy zestawu do gotowania CS2350HA:

CO ZA WSPANIAŁY KONIEC TAK
PIĘKNEGO DNIA.

CS985HA

Wszystkie garnki zostały pokryte
chroniącym przed przywieraniem
materiałem.

Zestaw do gotowania z palnikiem spirytusowym

Spakowany zestaw

Wymiennik ciepła

Ten zestaw został zaprojektowany z myślą o 2 lub więcej osobach, aby
stać się nieodłącznym towarzyszem najdalszych eskapad. Powierzchnia
obu garnków wchodzących w skład zestawu została pokryta warstwą
chroniącą przed przywieraniem, jednak najważniejszą ich cechą jest
radiator umiejscowiony u spodu. Specjalnie zaprojektowany promiennik
kumuluje temperaturę wytwarzaną przez palnik, przyspieszając tym
samym proces gotowania nawet w bardzo wietrznych warunkach. Poza
dwoma garnkami (1.8 l i 2.35 l) do zestawu należy patelnia, chwytak, dwa
talerzyki, podstawa, osłona przeciwwietrzna oraz wykonany z brązu palnik
spirytusowy z wygaszaczem płomienia. Całość spakowana jest w mocny,
nylonowy woreczek z siateczki.

» Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu specjalnego promiennika
1. Znaczne skrócenie czasu gotowania
2. Możliwość zagotowania większej ilości wody przy tej samej ilości paliwa
3. Zmniejszenie zużycia paliwa
» Kompaktowe wymiary po spakowaniu (pomimo dużej pojemności garnków
w zestawie (około 1.8 l / 2.35 l)
» Naczynia wykonane z ultralekkiego, utwardzanego aluminium
» W zestawie pokrywki oraz liczne akcesoria
» Miedziany palnik spirytusowy z wygaszaczem płomienia
» W zestawi podstawa STS2350S – zapewnia dodatkową stabilność podczas
używania patelni
» Wszystkie elementy zestawu dają się łatwo złożyć i schować do wnętrza naczyń
» Garnki posiadają naniesioną podziałkę
» Praktyczny pokrowiec w zestawie

Jeśli często zdarza Ci się samotnie podróżować, ten
kompaktowy i ultralekki zestaw jest właśnie dla Ciebie.
Palnik wykonany jest z solidnego brązu, a cała reszta zestawu
z anodyzowanego aluminium. Mniejszy garnek ma pojemność
470 ml i służy również jako pokrywka dla swojego większego
(985 ml) kolegi. Obydwa garnki posiadają składane uchwyty,
wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Podstawkę
można oczywiście na czas transportu umieścić wewnątrz
zestawu, oszczędzając tym samym miejsce. Składana rączka
tego gustownego palnika spirytusowego pozwala na łatwe
wygaszanie płomienia.

Najważniejsze cechy CS985HA:
»
»
»
»

Wykonany z ultralekkiego, utwardzanego aluminium
Niewielkie wymiary po złożeniu
Mniejszy garnek z powodzeniem zastępuje pokrywkę
Przemyślana konstrukcja palnika pozwala na łatwe
wygaszanie płomienia.
» Zajmuje niewiele miejsca po złożeniu
» Duży garnek posiada naniesioną skalę ułatwiającą
dozowanie
» W zestawie praktyczny pokrowiec
Wymiary: 128 x 147 mm
Waga: 417 g
Pojemność: 985 ml, 470 ml

Palnik spirytusowy
Ten palnik spirytusowy będzie idealnym towarzyszem
niejednej wycieczki w góry czy też ekstremalnej wyprawy.
Może być stosowany w połączeniu z różnymi naczyniami.
Posiada uszczelnioną pokrywkę, praktyczny regulator płomienia
oraz wygodny, składany uchwyt.

Najważniejsze cechy AB300BR:
» Korpus wykonany z brązu
» Regulator płomienia z praktyczną, składaną rączką
» Uszczelnione zamknięcie zapobiega przeciekom
podczas transportu

Grille węglowe

Termosy

Termosy na żywność

Butelki na napoje

Kubki termiczne

Ekspresy do kawy i herbaty
Zestawy do gotowania
z palnikiem spirytusowym

Zestawy do gotowania
na paliwo stałe

Naczynia

Sztućce

Paliwo stałe

Grille węglowe

Termosy

Termosy na żywność

Butelki na napoje

Kubki termiczne

Ekspresy do kawy i herbaty

Zestawy do gotowania
z palnikiem spirytusowym

Naczynia

Sztućce

Paliwo stałe

Zestawy do gotowania
na paliwo stałe

NOWY
KT
PRODU
Składany uchwyt

Zestaw po spakowaniu

Zestaw po spakowaniu
Wymiennik ciepła

Zestaw po spakowaniu

JESTEŚ W DRODZE.
CS585HA

NOWY
KT
PRODU

Wymiennik ciepła

CS1600H-EX

CS985H-EX

Zestaw do gotowania
Ten lekki i zajmujący niewiele miejsca po
spakowaniu zestaw jest niesłychanie wydajny,
dzięki zastosowaniu praktycznego promiennika.
Dzięki temu można przygotować posiłek w o wiele
krótszym czasie, zużywając przy tym nawet mniej
paliwa. W skład zestawu wchodzi wykonany z brązu
palnik , podstawka oraz lekki aluminiowy garnek
wraz z pokrywką. Podstawkę można oczywiście
na czas transportu umieścić wewnątrz zestawu,
oszczędzając tym samym miejsce. Składana rączka
tego gustownego palnika spirytusowego pozwala
na łatwe wygaszanie płomienia.

Najważniejsze cechy CS985H-EX:
» Wykonany z ultralekkiego, utwardzanego aluminium
» Niewielkie wymiary po złożeniu
» Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu specjalnego
promiennika
» Przemyślana konstrukcja palnika pozwala na łatwe
wygaszanie płomienia.
» Zajmuje niewiele miejsca po złożeniu
» W zestawie praktyczny pokrowiec
Wymiary: 125 mm x Ø 125 mm
Waga: 310 g
Pojemność: 950 m

Zestaw do gotowania
Komplet ten to powiększona wersja zestawu Esbit
CS985H-EX i jest idealnym wyborem, niezależnie od
tego czy podróżujesz samotnie czy w towarzystwie.
Ten niesamowicie wydajny zestaw, dzięki zastosowaniu
praktycznego promiennika, pozwala przygotować posiłek
w o wiele krótszym czasie, zużywając przy tym nawet
mniej paliwa. W skład zestawu wchodzi wykonany z brązu
palnik , podstawka oraz lekki aluminiowy garnek. Sam
garnek wyposażony jest w pokrywkę, składany uchwyt
wykonany z nierdzewnej stali i może pomieścić aż 1.6
l. Podstawę można oczywiście na czas transportu
umieścić wewnątrz zestawu, oszczędzając tym samym
miejsce. Składana rączka tego gustownego palnika
spirytusowego pozwala na łatwe wygaszanie płomienia.

Najważniejsze cechy CS1600H-EX:
» Wykonany z ultralekkiego, utwardzanego aluminium
» Niewielkie wymiary po złożeniu
» Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu specjalnego
promiennika
1. Znaczne skrócenie czasu gotowania
2. Zmniejszenie zużycia paliwa
» Przemyślana konstrukcja palnika pozwala na łatwe
wygaszanie płomienia.
» Zajmuje niewiele miejsca po złożeniu
» W zestawie praktyczny pokrowiec

STAWIASZ CIĘŻKO KROK ZA KROKIEM.
POWOLI ZACZYNASZ ODCZUWAĆ, ŻE DOCHODZISZ DO KRESU SIŁ.
POTRZEBUJESZ KRÓTKIEGO ODPOCZYNKU I CIEPŁEGO POSIŁKU.

NA SZCZĘŚCIE WIESZ, ŻE MOŻESZ POLEGAĆ
NA SWOIM SPRZĘCIE.

Zasilane kostkami paliwa
stałego Esbit

Zestaw do gotowania
To doskonały wybór, wszędzie tam gdzie liczy się każdy
gram. Całość waży niecałe 200g, a każdy element
wykonany jest z lekkiego, utwardzanego aluminium.
Zasilanie odbywa się za pomocą sprawdzonego paliwa stałego
Esbit. Garnek jest w stanie pomieścić 585 ml. Sam garnek
wyposażony jest w pokrywkę, oraz wygodną podstawę,
którą na czas transportu można oczywiście umieścić
wewnątrz zestawu, oszczędzając tym samym miejsce. Garnek
posiada trwale naniesioną skalę, ułatwiającą dozowanie.
Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej rączki
można oczywiście wygodnie złożyć w miarę potrzeby. Całość
uzupełnia praktyczny pokrowiec siateczkowy.

Najważniejsze cechy CS585HA:
» Wykonany z ultralekkiego, utwardzanego aluminium
» Niewielkie wymiary po złożeniu
» Idealny na krótkie wypady; do podgrzewania wody,
bądź podgrzewania gotowych posiłków
» Wygodny, składany uchwyt
» W zestawie pokrywka oraz stojak
» Garnek posiada trwale naniesioną skalę
» Praktyczny pokrowiec siateczkowy
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Składany

Doskonale współpracuje
z palnikiem spirytusowym
AB300BR (palnik nie znajduje
się w zestawie)

Praktyczny siateczkowy
pokrowiec w zestawie

Dno patelni powlekane
aluminium

Praktyczny, utrzymujący
ciepło pokrowiec

00289000

CS75S

Jeśli nie potrafisz wyobrazić sobie gotowania poza własną kuchnią,
może ten wspaniały zestaw garnków, wykonany z wykończonej
matowo stali nierdzewnej, nakłoni Cię do zmiany zdania.
W skład zestawu wchodzą dwa garnki (1.8 l i 2.0 l) i patelnia o średnicy
20.5 cm. W celu poprawy sytrybucji ciepła, dno patelni pokryte jest
cienką warstwą aluminium. Zestaw uzupełnia lekki aluminiowy chytak
oraz praktyczny, utrzymujący temperaturę pokrowiec.

Idealny w połączeniu
z niewiarygodnie lekkim
kubkiem tytanowym PT750-TI
(kubek nie znajduje się
w zestawie)

Praktyczny pokrowiec
pozwala zmieścić zestaw 6
x 14g tabletek (paliwo nie
znajduje się w zestawie)

00209100

Paliwo stałe

Naczynia

Komplet nierdzewnych naczyń stalowych

00209000

Sztućce

ST11.5-TI

Najlżejszy palnik turystyczny wraz
z zestawem kostek paliwa (20x4 g)

Kieszonkowy palnik turystyczny wraz
z zestawem kostek paliwa (6x14 g)

Kieszonkowy palnik turystyczny wraz
z zestawem kostek paliwa (12x14g)

Wykonana z nierdzewnej stali kuchenka
na paliwa stałe

Tytanowa kuchenka na paliwo stałe

Ta niewielkich rozmiarów kuchenka
wykonana jest w całości z galwanizowanej
elektrolitycznie stali. Jest tak mała, że bez
trudu zmieścisz ją nawet w najmniejszej
kieszonce plecaka. Stanowi idealne rozwiązanie,
jeśli często podczas trekkingu chodzi Ci po
głowie mała czarna, bądź też filiżanka herbaty.
Doskonale współpracuje ze wszelki kubkami,
garnkami czy patelniami. W zestawie znajduje
się 20 kostek paliwa stałego, które można
wygodnie przechowywać we wnętrzu kuchenki.

Lekka i kompaktowa, a tak wszechstronna
kuchenka. Wykonana jest w całości z galwanizowanej
elektrolitycznie stali. Stanowi idealne rozwiązanie, jeśli
często podczas trekkingu masz ochotę na filiżankę
herbaty. Doskonale współpracuje ze wszelki kubkami,
garnkami czy patelniami. Dzięki niewielkim rozmiarom
po złożeniu zmieści się praktycznie w każdej kieszonce.
Posiada regulowaną dwustopniowo wysokość.
W zestawie znajduje się 6 x 14g kostek paliwa stałego.
W zależności od warunków, jeden wkład wystarcza na
około 12 minut gotowania.

Największa z najmniejszych, jednak
w dalszym ciągu na tyle kompaktowa, że
bez problemu zabierzesz ja wszędzie ze
sobą. Wykonana w całości z galwanizowanej
elektrolitycznie stali. W komplecie znajduje się
6 x 14g kostek paliwa stałego. W zależności od
warunków, jeden wkład wystarcza na około 12
minut gotowania. Oczywiście wkłady paliwowe
można wygodnie przechowywać we wnętrzu
kuchenki. Posiada trzystopniową regulację
wysokości.

Lekka, niezawodna i doskonale przemyślana
kuchenka na paliwa stałe, która prawie nie
zajmuje miejsca w plecaku. Jej składanie jest
bardzo szybkie i łatwe. Trzy ścianki stanowią
dobrą osłonę przed wiatrem, a jednocześnie
zapewniają stabilność garnkom. Solidna tacka
posiada miejsce na wkłady paliwowe Esbit.
Kuchenka jest kompatybilna z palnikiem
na alkohol Esbit. W zestawie znajduje się
praktyczny pokrowiec ze szlufką.

Najważniejsze cechy 00209000:

Najważniejsze cechy 00209100:

Najważniejsze cechy 00289000:

Najważniejsze cechy CS75S:

Najważniejsze cechy ST11.5-TI:

» Trwała i niezawodna konstrukcja
» Nadaje się zarówno do kubków,
garnków jak i patelni
» 2 stopnie regulacji wysokości
» W zestawie znajduje się 20 kostek paliwa,
każda po 4g
» wkłady paliwowe można wygodnie
przechowywać we wnętrzu kuchenki.
» Lekka i łatwa w transporcie
» Po spakowaniu ma nieprawdopodobnie
niewielkie rozmiary
» Łatwa do złożenia i rozłożenia

» Trwała i niezawodna konstrukcja
» Nadaje się zarówno do kubków, garnków
jak i patelni
» 2 stopnie regulacji wysokości
» W zestawie znajduje się 6 kostek paliwa,
każda po 14g
» wkłady paliwowe można wygodnie
przechowywać we wnętrzu kuchenki.
» Lekka i łatwa w transporcie
» Po spakowaniu ma nieprawdopodobnie
niewielkie rozmiary
» Łatwa do złożenia i rozłożenia

» Trwała i niezawodna konstrukcja
» Nadaje się zarówno do kubków, garnków
jak i patelni
» 3 stopnie regulacji wysokości
» W zestawie znajduje się 12 kostek paliwa, każda po 14g
» Pojedynczo pakowane kostki w wodoodpornym blistrze
» Wkłady paliwowe można wygodnie
przechowywać we wnętrzu kuchenki.
» Lekka i łatwa w transporcie
» Po spakowaniu ma nieprawdopodobnie
niewielkie rozmiary (i to razem z paliwem)
» Łatwa do złożenia i rozłożenia

» Wykonany z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej
» Po złożeniu otrzymujemy zupełnie płaski
pakunek
» „2 w 1” (można stosować zarówno z paliwem
stałym jak i palnikiem spirytusowym)
» Dołączony praktyczny pokrowiec ze szlufką
» Pokrowiec pozwala zmieścić zestaw 6 x 14g
tabletek
» Łatwa do złożenia i rozłożenia dzięki prostej
konstrukcji

» Ultralekka, wykonana w całości z tytanu
» Składana
» To najprawdopodobniej najmniejsza
i najlżejsza kuchenka na świecie
» Wysokiej jakości pokrowiec
» Świetnie współpracuje z lekkim kubkiem
tytanowym Esbit

Wymiary po spakowaniu: 98 x 77 x 23 mm
Waga: 170 g wraz z kostkami paliwa

Wymiary po spakowaniu: 98 x 77 x 23 mm
Waga: 180 g wraz z kostkami paliwa

Wymiary po spakowaniu: 132 x 96 x 39 mm
Waga: 360 g wraz z kostkami paliwa

Podczas niektórych wyjazdów liczy się
dosłownie każdy gram. To właśnie wtedy
do gry wchodzi ta najlżejsza (jej waga to
11 gram!) wśród kuchenek na paliwa stałe.
Wykonana w całości z tytanu, dzięki czemu
jest niesamowicie mocna i wytrzymała. Jest
składana i z oczywistych względów jej funkcje
są ograniczone do minimum (po prostu służy
do gotowania). Doskonale współpracuje z 14g
kostkami paliwa stałego Esbit.

Najważniejsze cechy CW2000S:
»
»
»
»

Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
Praktyczny, utrzymujący ciepło pokrowiec
Chwytak z utwardzanego aluminium
Garnki można przechowywać jeden w drugim.

Wymiary po spakowaniu: 98 x Ø 210 mm
Waga: 1060 g
Pojemność: 1.8 l, 2.5 l
Średnica patelni: 205 mm

Z DALA OD WSZYSTKIEGO.
DZIECI PONOWNIE STAŁY SIĘ DZIEĆMI, A NAWET
ODKRYWCAMI.
OBCUJESZ Z NATURĄ NA KAŻDYM KROKU, CZUJESZ ZAPACH
LATA, ZAPACH WOLNOŚCI.
STOISZ W PROMIENIACH SŁOŃCA I MRUŻYSZ OCZY
KTOŚ OBOK BRZDĘKA GARNKAMI, HMMM TO BRZMI
OBIECUJĄCO.

CW2000S
Wymiary po spakowaniu: 29 x 84 mm
Waga: 11 g
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Ekspresy do kawy i herbaty

Naczynia

CW2500HA

Najważniejsze cechy PHE2350NS:

Ten, wykorzystujący najnowsze zdobycze techniki,
komplet naczyń turystycznych z utwardzanego
aluminium pozwoli Ci przygotować poza domem
nawet najbardziej wyszukany potrawy. W jego skład
wchodzą 2 garnki (2 l i 2.5 l) oraz patelnia o średnicy
18.5cm. Patelnia pokryta jest od wewnątrz, chroniącą
przed przywieraniem potraw, warstwą non-stick,
a od spodu posiada specjalne karbowanie, które
zabezpiecza ją przed ześlizgiwaniem się z palników.
Oba garnki mają naniesioną trwale skalę ułatwiającą
dozowanie. W zestawie znajdują się również 2 deseczki
oraz chwytak, a całość zapakowana jest w praktyczny,
siateczkowy pokrowiec.

Najważniejsze cechy CW2500HA:

Zestaw po spakowaniu

Wygodny uchwyt

»
»
»
»
»
»
»

Wymiary po spakowaniu: 117 x Ø 202 mm
Waga: 760 g
Pojemność: 2.0 l, 2.5 l
Średnica patelni: 185 mm

» Garnek wykonany z ultralekkiego,
utwardzanego aluminium
» Posiada chroniącą przed przywieraniem
i przypalaniem potraw, powłokę non-stick
» Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu
specjalnego promiennika
1. Znaczne skrócenie czasu gotowania
2. Zmniejszenie zużycia paliwa
» Dołączona praktyczna „łapka” kuchenna
w zestawie
» Garnek posiada naniesioną trwale
podziałką ułatwiającą dozowanie
» Lekki, wykonany w utwardzanego
aluminium chwytak
» W zestawie praktyczny pokrowiec
siateczkowy

Wymiennik ciepła

Naczynia wykonane z ultralekkiego, utwardzanego aluminium
Patelnia z karbowanym spodem oraz powłoką non-stick
Dwa duże garnki (2 l + 2.5 l) z naniesioną trwale podziałką
2 deseczki, chwytak oraz praktyczna „łapka” kuchenna w zestawie
Garnki można wygodnie przechowywać jeden w drugim.
Pokrywka pasuje zarówno do obu garnków jak i patelni
Dołączony praktyczny pokrowiec siateczkowy

Zestawy do gotowania
na paliwo stałe

Sztućce

Lekki aluminiowy czajniczek
o pojemności 0.6 l
Wrzątek, tak prozaiczna sprawa, a tak
czasem niezbędna podczas wypadu.
Jako idealny sposób na zagotowanie
wody polecamy ten poręczny czajnik
z utwardzanego aluminium. Można
w nim bardzo szybko zagotować 600ml
płynu, co znacznie oszczędza gaz
w kuchence. Posiada wygodny, składany
uchwyt. Rozmiar dobrano tak, aby czajnik
mieścił się w zestawie naczyń z palnikiem
spirytusowym (numerCS2350).

WK600HA
Garnek z wymiennikiem,o pojemności 2.35 l
Prawdziwy majstersztyk. Lekki, stabilny a co najważniejsze, dzięki zastosowaniu
promiennika ciepła, niesłychanie wydajny garnek o pojemności 2.35 l. Wykonany
w całości z lekkiego, utwardzonego aluminium. Posiada chroniącą przed przywieraniem
i przypalaniem potraw, powłokę non-stick oraz naniesioną trwale podziałkę. W skład
zestawu wchodzi pokrywka, chwytak oraz przydatna łapka kuchenna.

Najważniejsze cechy CW2500NS:
Naczynia wykonane z ultralekkiego, utwardzanego aluminium
Wszystkie naczynia posiadają, chroniącą przed przywieraniem potraw, powłokę non-stick
Patelnia od spodu posiada specjalne karbowanie, zabezpieczające przed ześlizgiwaniem
Dwa duże garnki (2 l + 2.5 l) z naniesioną trwale podziałką
2 deseczki, chwytak oraz praktyczna „łapka” kuchenna w zestawie
Garnki można wygodnie przechowywać jeden w drugim.
Pokrywka pasuje zarówno do obu garnków jak i patelni
Dołączony praktyczny pokrowiec siateczkowy

Wymiary po spakowaniu: 117 x Ø 202 mm
Waga: 760 g
Pojemność: 2.0 l, 2.5 l
Średnica patelni: 185 mm

Cookware
Prawdziwe marzenie turysty z amibjami szefa kuchni.
Ekstremalnie lekki i stabilny zestaw, w którym wszystkie
naczynia pokryte zostały od wewnątrz, chroniącą przed
przywieraniem potraw, warstwą non-stick. W jego skład
wchodzą 2 garnki (2 l i 2.5 l) oraz patelnia o średnicy
18.5cm. Oba garnki mają naniesioną trwale skalę
ułatwiającą dozowanie. W zestawie znajdują się również
2 deseczki oraz chwytak, a całość zapakowana jest
w praktyczny, siateczkowy pokrowiec.

Wymiary: 75 x Ø 150 mm
Waga: 140 g
Pojemność: 600 ml

Lekki aluminiowy czajnik o pojemności 1.4 l
Jeśli często przychodzi Ci podróżować w towarzystwie, wybór
tego czajnika (1.4 l) wydaje się oczywistością. Wykonany jest
z ultralekkiego, utwardzanego aluminium, dzięki czemu, pomimo
swojej sporej pojemności, waży jedynie 174 g. Posiada poręczny,
składany uchwyt, a na wierzchu pokrywki znajduje się przydatny
haczyk.

Chwytak

Naczynia pokryte warstwa
non-stick, chroniącą przed
przywieraniem potraw

Składany uchwyt

» Wykonany z ultralekkiego, utwardzanego
aluminium
» Niewielkie rozmiary ułatwiają transport
» Praktyczny, składany uchwyt
» Mieści się w zestawie naczyń z palnikiem
spirytusowym (numerCS2350)

PHE2350NS
CW2500NS

Świetny w połączeniu
z podstawą STF2350S
zestawie z palnikiem
spirytusowym CS2350

Najważniejsze cechy WK600HA:

Wymiary po spakowaniu: 125 x Ø 202 mm
Waga: 412 g
Pojemność: 2.35 l

»
»
»
»
»
»
»
»

Paliwo stałe

Naczynia

Zestaw garnków

Patelnia pokryta warstwa
non-stick, chroniącą przed
przywieraniem potraw

Zestawy do gotowania
z palnikiem spirytusowym

Najważniejsze cechy P185HA-NS:

Najważniejsze cechy WK1400HA:

» Wykonany z ultralekkiego, utwardzanego aluminium
» Posiadają, chroniącą przed przywieraniem i przypalaniem
potraw, powłokę non-stick
» od spodu posiada specjalne karbowanie, zabezpieczające
przed ześlizgiwaniem

» Wykonany z ultralekkiego, utwardzanego
aluminium
» Praktyczny, składany uchwyt
Wymiary: 100 x Ø 150 mm
Waga: 174 g
Pojemność: 1400 m

Wymiary: 35 x Ø 185 mm
Waga: 149 g
Średnica patelni: 185 mm

P185HA-NS
Lekka i praktyczna patelnia
Praktyczna i uniwersalna patelnia, którą nie raz docenisz na wyjeździe. Pokryta jest od wewnątrz, chroniącą przed przywieraniem
potraw, warstwą non-stick, a od spodu posiada specjalne karbowanie, które zabezpiecza ją przed ześlizgiwaniem się z palników. Ma
18.5 cm średnicy i wykonana została z ultralekkiego, utwardzanego aluminium.

WK1400HA

Składany uchwyt 890 00
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Tytanowy kubek
Stop tytanu to idealny materiał na produkty turystyczne, szczególnie dla osób, które cenią sobie niską wagę
i skrupulatnie liczą każdy gram niesiony na plecach. Pojemność tego praktycznego, wyposażonego
w pokrywkę i składany uchwyt kubka, wynosi 750 ml. W dołączonym pokrowcu, dzięki dwóm
przydatnym kieszonkom można dodatkowo schować na czas transportu np. składane sztućce
tytanowe Esbit. Kubek stanowi świetne połączenie z ultralekką kuchenką tytanową ST11.5-TI

Pokrowiec na sztućce
Nawet gdy jemy w otoczeniu dzikiej
przyrody, miło mieć ze sobą odrobinę
„cywilizacji” w postaci kompletu
sztućców. Ten praktyczny pokrowiec to
idealne miejsce na ich przechowywanie
i transport.

Najważniejsze cechy PT750-TI:
» Wykonany w całości z tytanu, dzięki czemu jest bardzo lekki
» Posiada składaną rączkę
» Wysokiej jakości pokrowiec siateczkowy, z 2 kieszonkami
na składane sztućce Esbit (nie wchodzą w skład zestawu)
» Praktyczna pokrywka ze składanym uchwytem
» Idealnie współpracuje z tytanową kuchenką na paliwo stałe ST11.5-TI

Najważniejsze cechy CP1800NL:

NADESZŁO DŁUGO OCZEKIWANE LATO.

Wymiary: 110 x Ø 99 mm
Waga: 106 g
Pojemność: 750 m

Wymiary 50 x 200 mm
Waga: 15 g

TEMPERATURA JEST DOKŁADNIE TAKA JAK POWINNA. IDEALNA
ABY USIĄŚĆ DO POSIŁKU W NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSCACH.
PT750-TI
Najważniejsze cechy STF2350S:

Doskonały w połączeniu
z kuchenką ST11.5-TI (nie
wchodzi w skład zestawu)

» Wyposażony w szlufkę, wysokiej
jakości pokrowiec z tworzywa.
» Materiał: Nylon

BEZ STOŁU, BEZ KRZESEŁ, PO PROSTU CZYTA
PRZYJEMNOŚĆ SPOŻYWANIA NA ZEWNĄTRZ.

CP1800NL

» Wykonana ze stali nierdzewnej
» Składana
» Do użycia w połączeniu
z czajnikiem i garnkiem oraz
zestawem CS2350

W komplecie siateczkowy
pokrowiec z dwoma kieszonkami
na składane sztućce

Podstawka pod czajnik i garnek
Uzupełnienie zestawu CS2350. Waży
jedynie 25 gram, a znacząco podnosi
komfort i bezpieczeństwo podczas
gotowania w terenie. Podstawka
pod czajnik i garnki wykonana
ze stali nierdzewnej. Stanowi
świetne uzupełnienie zestawu
Esbit z palnikiem spirytusowym
CS2350. Kiedy jest złożona,
można ją przechowywać na czas
transportu, pomiędzy wymiennikiem
ciepła a przykrywką. Polecana w celu
zapewnienia dodatkowej stabilizacji
podczas użytkowania zestawu CS2350
w połączeniu z patelnią.

Wymiary: 14 x Ø 92 mm
Waga: 25 g

Zestaw sztućców tytanowych
STF2350S

Podpora wraz z zestawem
CS2350

Dobre połączenie z zestawem
CS2350 i czajnikiem WK600HA

TC3-TI

Ten zestaw doskonale przygotuje Cię
nawet na najtrudniejsze, kulinarne
zmagania w terenie. Wykonany jest
z ultralekkiego stopu tytanu, a w jego
skład wchodzi nóż, widelec i łyżka.
Długość sztućców to około 15.5 cm,
a ich części „robocze” są przyjemnie
wypolerowane. Uzupełnieniem zestawu
jest, wyposażony w szlufkę, wysokiej
jakości pokrowiec z tworzywa.

Chwytak
Trwały i niezawodny uchwyt, prawdziwie niezastąpiona rzecz,
zawsze kiedy przyjdzie Ci przenieść jakieś gorące naczynie.
Wykonany w całości z ultralekkiego, utwardzanego aluminium.
Aby uchronić naczynia przed porysowaniem, chwytak posiada
niewielkie, ochronne odbojniki wykonane z silikonu.

G130HA

Najważniejsze cechy G130HA:
» Wykonany z ultralekkiego, utwardzanego aluminium
» Silikonowe, ochronne odbojniki
Wymiary: 130 x 33 x 40 mm
Waga:57 g

FSP37S

Długa łyżka, wykonana z tytanu
Nie ważne czy potrzebujesz coś zjeść,
wymieszać, przyprawić czy wydostać
resztki z najdalszego zakątka,
najgłębszego naczynia, ta łyżka
sprawdzi się doskonale. Jest ultralekka
i posiada polerowaną część roboczą.

Najważniejsze cechy TC3-TI:
»
»
»
»

W zestawie nóż, widelec i łyżka
Wykonane z ultralekkiego i wytrzymałego tytanu
Kompaktowe wymiary i niska waga
Wyposażony w szlufkę, wysokiej jakości pokrowiec
z tworzywa.

Długość: 15,5 cm
Wymiary 50 x 180 mm
Waga 40 g

Najważniejsze cechy PLSP215-TI:
» Przedłużany uchwyt
» Wykonana z ultralekkiego tytanu.
» Polerowana część robocza
Wymiary: 215 x 37 mm
Waga: 17 g

LSP215-TI

FF14-TI

FK14.5-TI

FS18-TI

FSP18-TI

Wykonany ze stali nierdzewnej spork Widelec tytanowy Składany, dzięki

Nóż tytanowy

Łyżka tytanowa

Spork tytanowy

Hybrydowe sztućce – łyżka i widelec
w jednym. Wykonane z wytrzymałej stali
nierdzewnej, zapewniającej trwałość, co
jest ważne dla każdego, komu zdarzyło
się złamanie plastikowego sztućca
turystycznego. Łatwiej upilnować jedną
sztukę wyposażenia „plecakowej”
kuchni, niż dwóch osobnych. Całość
pakowana w wygony pokrowiec
z tworzywa.

Nie powinieneś się nigdzie bez
niego ruszać. Ten tytanowy nóż
z polerowaną częścią roboczą jest
składany, dzięki czemu można
go przechowywać praktycznie
w każdym miejscu. Po rozłożeniu
stanowi pełnoprawny i wygodny
nóż. Ważąc raptem 14g praktycznie
nie odczujesz jego obecności
podczas wycieczki.

Ta łyżka powinna znaleźć się
w standardowym wyposażeniu na
każdą wycieczkę. Wykonana jest
w całości z tytanu, dzięki czemu waży
niewiele. Składany uchwyt pozwala
zmieścić ją nawet w najmniejszej
kieszonce. Część robocza jest
przyjemnie wypolerowana, a całość
waży raptem 18g.

Genialne rozwiązanie dla tych, którzy
liczą na wyjeździe każdy gram, a nie
potrafią się obejść ani bez widelca,
ani bez łyżki. Lekki, tytanowy spork,
czyli łyżka i widelec w jednym.
Jest oczywiście składany, dzięki
czemu można go przechowywać
praktycznie w każdym miejscu,
a waży jedynie 18 gram.

zastosowaniu tytanu ultralekki,
a mimo tego wygodny i poręczny
kiedy trzymasz go w ręce, prawie jak
rasowe, domowe sztućce. Składany
uchwyt pozwala zmieścić go
w najmniejszej przegródce plecaka
czy też schować do najmniejszego
nawet kubka.

Najważniejsze cechy FSP-37S:

Najważniejsze cechy FF14-TI:

FK14.5-TI at a glance:

Najważniejsze cechy FS18-TI:

Najważniejsze cechy FSP18-TI:

» Wykonany z wysokogatunkowej
stali nierdzewnej
» Wysokiej jakości pokrowiec
nylonowy w zestawie
» Spork - łyżka i widelec w jednym

» Wykonany z ultralekkiego
tytanu
» Polerowana część robocza
» Składany

» Wykonany z ultralekkiego
tytanu
» Polerowana część robocza
» Składany

» Wykonana z ultralekkiego
tytanu
» Polerowana część robocza
» Składana

» Może służyć zarówno jako
widelc, jak i łyżka
» Wykonany z ultralekkiego tytanu
» Polerowana część robocza
» Składany

Wymiary: 30 x 167 mm
Waga: 37 g

Wymiary po złożeniu: 27 x 92 mm
Waga: 14 g

Wymiary po złożeniu 27 x 92 mm
Waga: 14 g

Wymiary po złożeniu: 41 x 93 mm
Waga: 18 g

Wymiary po złożeniu: 41 x 93 mm
Waga: 18 g
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Czym dokładnie jest termos i jak jest zbudowany?
Termos to naczynie o podwójnych ściankach, pomiędzy którymi znajduje się pusta przestrzeń, w której panuje
bardzo niskie ciśnienie - próżnia techniczna. Termos służy głównie do przechowywania substancji o dużej różnicy
temperatury względem otoczenia. Do niedawna najczęściej spotykane były termosy wykonane ze szkła, znajdującego
się w obudowie z tworzywa sztucznego. Obecnie na rynku prym wiodą w pełni metalowe termosy ze stali nierdzewnej,
które są znacznie bardziej trwałe.

00112100

DZIECIĘCE LATA, TWÓJ PIERWSZY,
WŁASNORĘCZNIE PRZYGOTOWANY POSIŁEK
NA WYJEŹDZIE.

Przeglądając ofertę Esbit każdy na pewno znajdzie termosy odpowiednie dla siebie. Wśród wielu modeli odnajdziemy
termosy klasyczne, na żywność, a także hybrydę czyli kubek termiczny. Dzięki tej różnorodności możliwe jest dobranie
pełnego kompletu sprzętu na każdą wyprawę.

DOROSŁE, ODPOWIEDZIALNE ŻYCIE. ODPALANIE MALUTKIEGO
SILNIKA SPALINOWEGO. ODKRYWANIE OKOLICY, PIERWSZE WYPADY
W GÓRY. PALIWO STAŁE ESBIT PRZYWODZI WIELE WSPOMNIEŃ.

Atrakcyjne opakowanie
ekspozycyjne

Paliwo stałe 6 x 14G
Niezbędne wszędzie tam, gdzie niezawodność
jest kluczowym elementem. Uniwersalne paliwo
na wyjazdy, powinieneś zawsze mieć je przy
sobie. Oprócz gotowania może również służyć
jako rozpałka do grilla, bądź też służyć pomocą
przy rozpalaniu ogniska. 6 tabletek, każda po 14
g, zapakowane wodoszczelnie. W zależności od
warunków, jedna tabletka wystarcza na około 12
minut gotowania.

JAK TO MILO POWSPOMINAĆ STARE,
DOBRE CZASY

00101200

Znajdują się na wyposażeniu
kuchenki 002 091 00

00102000

Paliwo stałe 12 x 14G
Każdy ciepły posiłek, aby stać się ciepłym
posiłkiem, potrzebuje... tak, ciepła. Paliwo stałe
w kostkach nie zajmuje wiele miejsca w plecaku,
a zapewnia niebagatelny komfort psychiczny. Wiesz,
że wszędzie i w każdej chwili możesz przygotować
coś ciepłego do jedzenia czy do picia. Paliwo
stałe jest niesamowicie uniwersalne, oprócz
podgrzewania posiłku możesz go również użyć przy
rozpalaniu ogniska bądź grilla.
12 tabletek, każda po 14 g, zapakowane
wodoszczelnie, w zależności od warunków, jeden
wkład wystarcza na około 12 minut gotowania.

Znajdują się na wyposażeniu
kuchenki 002 890 00

Najważniejsze cechy 00101200:
» Dobrze działa na dużych wysokościach oraz w niskich
temperaturach
» Nie emituje dymu
» Praktycznie nie zostawia popiołu po wypaleniu
» Szerokie spektrum zastosowań: do gotowania
posiłków bądź podgrzewania wody, do rozpalania
grilla bądź ogniska
» 12 tabletek, każda po 14 g, zapakowane
wodoszczelnie, w zależności od warunków, jeden
wkład wystarcza na około 12 minut gotowania.
Wymiary: 106 x 88 x 31 mm
Waga: 185 g

Atrakcyjne opakowanie
ekspozycyjne

Paliwo stałe 20 x 4G
Po prostu niezawodne i uniwersalne. Doskonałe
do podgrzewania posiłków czy zagotowania wody,
jak również pomocne przy rozpalaniu grilla czy
ogniska. 20 tabletek, każda po 4 g. W zależności
od warunków, jedna tabletka wystarcza na około 5
minut gotowania.

Znajdują się na wyposażeniu
kuchenki 002 890 00

NNajważniejsze 00102000:
» Dobrze działa na dużych wysokościach oraz w niskich
temperaturach
» Nie emituje dymu
» Praktycznie nie zostawia popiołu po wypaleniu
» Szerokie spektrum zastosowań: do gotowania
posiłków bądź podgrzewania wody, do rozpalania
grilla bądź ogniska
» 20 tabletek, każda po 4 g
» W zależności od warunków, jeden wkład wystarcza
na około 5 minut gotowania
Wymiary: 79 x 68 x 15 mm
Waga: 82 g

» Dobrze działa na dużych wysokościach oraz w niskich
temperaturach
» Nie emituje dymu
» Praktycznie nie zostawia popiołu po wypaleniu
» Szerokie spektrum zastosowań: do gotowania
posiłków bądź podgrzewania wody, do rozpalania grilla
bądź ogniska
» 6 tabletek, każda po 14 g, zapakowane wodoszczelnie
» W zależności od warunków, jedna tabletka wystarcza
na około 12 minut gotowania.
Wymiary: 79 x 70 x 16 mm
waga: 87 g

Badania i innowacje.

Atrakcyjne opakowanie
ekspozycyjne

Najważniejsze cechy 00112100:

Badania i nieustanny rozwój zapewniają, że firma Esbit
i Gummi-Noller (nasz wytwórca) są w stanie zaoferować
produkty, które spełnią wygórowane wymagania
naszych klientów, na całym świecie.
Nasza bogata wiedza i doświadczenie sprawia,
że możemy dostarczyć naszym klientom ciekawe
i sprawdzone produkty, mające swoje miejsce na
dzisiejszym rynku. Nasza wiedza, dotycząca paliw
stałych i kuchenek, jest wynikiem 75 lat zbierania
doświadczenia. Nasze praktyczne, pomysłowe
i nowatorskie rozwiązania pomagają zarówno
usprawnić wiele już istniejących produktów, jak
i stworzyć coś zupełnie nowego, od podstaw.
Stawiamy olbrzymi nacisk na to, aby nasze produkty
były bardzo wydajne oraz tanie w eksploatacji.
Zapraszamy, postaw na bogate doświadczenie jednego
ze światowych liderów w dziedzinie paliwa stałego.

OWANE
PRODUK CZECH
W NIEM

Ogólna charakterystyka paliwa stałego Esbit
W zależności od temperatury otoczenia oraz materiału, z którego zostały
wykonane używane naczynia, jedna 14 gramowa tabletka pozwala na
zagotowanie 500 ml wody w czasie około 7 minut.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Jest całkowicie „niewybuchowe”;
Aby odpalić wystarczy na chwilę przyłożyć płomień zapałki bądź zapalniczki
Nie iskrzy podczas spalania
Podczas spalania paliwo stałe emituje wysoką temperaturę, co
przyspiesza proces gotowania i podgrzewania
Praktycznie nie zostawia popiołu po wypaleniu
Nie emituje dymu
Jest kompaktowe, lekkie i łatwe do przechowywania i transportu
Przy prawidłowym przechowywaniu zachowuje swoje właściwości
przez wiele lat
Dobrze działa na dużych wysokościach oraz w niskich temperaturach
Prosta i niezawodna konstrukcja
Doskonale nadaje się również jako rozpałka do grilla bądź ogniska

DANE TECHNICZNE
Substancja Hexamethylenetetramina
Wartość kaloryczna 31300 KJ/kg
Barwa biała

Gazetka może zawierać drobne błędy bądź nieścisłości. Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. Zamieszczone materiały mają charakter wyłącznie informacyjny.

Termosy klasyczne Esbit, czyli termosy ze stali nierdzewnej
przeznaczone do przechowywania gorących lub chłodnych
napojów, i występują w pojemnościach od 350 ml do
1500ml. Dzięki temu możemy odpowiednio dobrać wielkość
termosu do planowanej wycieczki oraz ilości uczestników.
Największe termosy wyposażone są dodatkowo w wygodną,
składaną rączkę. Wszystkie modele wyposażone są w korki
automatyczne, dzięki którym mamy możliwość nalania
napoju bez odkręcania korka. System ten zmniejsza efekt
wystudzania napoju podczas nalewania. Dla zwolenników
zwykłych, zakręcanych korków firma Esbit dodaje je
dodatkowo do swoich modeli o pojemnościach do 1000ml.
Wszystkie modele wyposażone są również w dodatkowy
kubek dzięki czemu możesz cieszyć się gorącym lub
chłodnym napojem wraz ze swoim kompanem.

W trakcie jakiejkolwiek wyprawy, przyjemnie
będzie nie tylko napić się ciepłej herbaty, ale
również zjeść ciepły posiłek. I tu z pomocą
przychodzi firma Esbit, proponując termos na
żywność ze stali nierdzewnej. Dostępne one są
w trzech pojemnościach: 500, 750 i 1000 ml.
Termosy te charakteryzują się taką samą budową
jak termosy klasyczne. Z racji przeznaczenia są
jednak znacznie szersze, tak by jedzenie z nich nie
stanowiło problemu. Firma Esbit stosuje dodatkowy korek z przyciskiem, przez który po naciśnięciu uchodzi nadmiar
ciśnienia zgromadzonego wewnątrz. W termosach na żywność nakrętka często pełni funkcję miseczki, z której
możemy bardzo wygodnie korzystać.
Kompletu dopełni kubek termiczny Esbit,
wyposażony w szybki przycisk blokujący
przepływ płynu oraz wygodny ustnik. Kubek
ten może stać się twoim towarzyszem nie
tylko na szlaku czy w schronisku ale również
podczas codziennych dojazdów do pracy,
zapewniając Ci gorącą kawę lub herbatę.
Ważnym elementem kubka Esbit jest spód
powleczony antypoślizgowym materiałem oraz
średnica pasującą do większości uchwytów
samochodowych.

Jaki termos Esbit wybrać?

MINI - Poradnik Esbit

Istnieje wiele czynników i pytań na które trzeba
sobie odpowiedzieć przed zakupem termosu.
Najważniejszym czynnikiem przy wyborze jest
oczywiście „trzymanie” temperatury. Niezależnie
od tego czy wybieramy kubek termoaktywny,
termos klasyczny czy na żywność, funkcjonuje
jedna zasada: im większy termos tym lepiej
utrzymuje temperaturę.

» Aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości twojego naczynia termicznego,
zawsze „formatuj” swój termos, termos na żywność oraz kubek Esbit!
» Na około 3-4 minuty przed wlaniem gorącego napoju lub włożeniem
ciepłego jedzenia napełnij swój termos wrzątkiem. Taka operacja pozwoli
na wydłużenie czasu, w jakim właściwy
napój lub pożywienie pozostanie
w wyższej temperaturze.

Przy zakupie należy odpowiedzieć sobie
na pytanie, gdzie najczęściej będziemy
używać termosu, oraz w ile osób. Jak długie
będą nasze wycieczki, i jak wiele innego
ekwipunku będziemy nieśli na plecach. Od tego
wszystkiego zależeć będzie wielkość termosu
na jaką możemy sobie pozwolić.

» Podobną procedurę warto stosować
przy zimnych płynach. Najpierw zalej
termos lodowatą wodą z lodem,
odczekaj chwilę i wlej swój chłodny
napój. Można również w tej sytuacji
wstawić na chwilę otwarty termos do
zamrażalnika.

Jeśli warunki nie pozwalają na gotowanie
posiłków dobrze jest rozważyć zabranie
wcześniej przygotowanego, ciepłego posiłku,
w termosie na żywność firmy Esbit. Taki
posiłek zjemy wygodnie w każdych warunkach,
nawet w dwie osoby. Nie zapomnijmy tylko
o sztućcach!

» Termos nie zalany do pełna będzie
zawsze słabiej utrzymywał temperaturę
niż ten wypełniony w całości.

Jeśli planujemy podróżować w zimne zakątki
świata, gdzie często pada śnieg wybierzmy
termos o większej pojemności wyposażony
w dodatkowy uchwyt – ułatwia on korzystanie,
gdy mamy założone rękawice.

» Pamiętaj, że w termosie na jedzenie
może zgromadzić się nadmiar ciśnienia
– aby się nie poparzyć i łatwo odkręcić
termos, zniweluj je, wykorzystując do
tego zawór bezpieczeństwa znajdujący
się na nakrętce.

zdarzyć się, że pozostanie kilka kropel płynu. Nie jest to wada
termosu – wystarczy pozbyć się ich przechylając termos, przed
nakręceniem kubka.

» Po zamknięciu automatycznej
nakrętki w termosach Esbit może

» Aby cieszyć się termosem przez długie lata, zawsze dopilnuj, aby
przechowywany przez dłuższy czas termos był otwarty i dobrze umyty.

» Nie napełniaj swoich termosów napojami gazowanymi – wytworzone
cieśninie może doprowadzić do otwarcia nakrętki i rozlania płynu.

ESBIT COMPAGNIE GMBH
Germany
www.esbit.de
Dystrybucja:
Snap Outdoor Sp. z o.o.
www.snapoutdoor.pl

