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TRISTAN
Techniczna i lekka dopasowana kurtka dla mężczyzn; zintegrowany, podwójnie regulowany kaptur. Zapewnia swobodę ruchów. System wentylacji. 2 obszerne kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki. Profilowane
rękawy. Na dole regulowany ściągacz.
Technical and light jacket for men. Hood integrated and adjustable on front and rear. The side
ventilation. Two large pocket with waterproof zippers. Adjustable cuffs and bottom of jacket.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

ProofX Extreme

czarny/black

niebieski/blue
20 000

eukaliptus/eucalyptus

ROSARIO II
Techniczne spodnie membranowe dla mężczyzn. Wyposażone w odpinane szelki. Profilowane wzmocnione kolana oraz dół nogawek. Dwie
przednie kieszenie oraz jedna tylna zapinana na wodoszczelne zamki.
Wszystkie szwy klejone. Nogawki rozpinane po bokach na całej długości
za pomocą dwukierunkowych zamków. Zintegrowane getry.
Technical pants for men. Equipped with the detachable suspenders. Shaped and reinforced
knees and down the leg. Two front pockets and one rear zippered with the waterproof zippers. Legs zipped on the sides along the entire lenght by means of two-way zippers. Integrated gaiters.”

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

ProofX Extreme

20 000

czarny/black

szary/grey

GUAM
Funkcjonalna softhellowa kurtka o ergonomicznym kroju, dodatkowo
wzmocniona tkaniną SFS EXTREME na kapturze, ramionach i bokach
kurtki. Doskonała na całoroczną aktywność w górach. Kaptur regulowany stoperami z przodu i z tyłu. Dwie duże kieszenie oraz jedna kieszeń
na piersi zapinana na zamek. System bocznych wentylatorów. Regulowane mankiety dla lepszego dopasowania.

eukaliptus/czarny
eucalyptus/black

Functional softhell jacket with ergonomic cut, reinforced fabric SFS EXTREME on the hood,
shoulders and sides of the jacket. Perfect for year-round activity in the mountains. Hood adjustable on front and rear. Two large pockets and one chest pocket with zip. The ventilation on
sides. Adjustable cuffs for better fit.

Rozmiar/Size
S-XXXL

Materiał/Fabric
Softshell

szary/czarny
grey/black

niebieski/czarny
blue/black

ALOR
Męska techniczna kurtka uszyta z tkaniny SoftShell Extreme od wewnątrz
docieplonej warstwą futerka. Wyposażona w zintegrowany, regulowany
kaptur, ramiona wzmocnione są łatą z gumy, natomiast łokcie odporną
tkaniną. Mankiety regulowane za pomocą rzepów. Kieszenie zapinane
na wodoszczelne zamki. System bocznych wentylatorów.
Men technical jacket made from windproof fabric inside insulated by layer. Equipped with
an integrated, adjustable hood, shoulders are reinforced with a patch of rubber, while the
elbow-resistant fabric. Adjustable cuffs with velcro. Pockets fastened with waterproof zippers.
The side ventilation.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

SFS Extreme +

niebieski/blue

Exreme Man

Cena/Price

czarny/black
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SATIF II
Techniczne spodnie softshellowe z dodatkiem rozciągliwego i elastycznego materiału. Wyposażone w 2 boczne kieszenie zapinane na zamki
oraz 1 tylną. Dopinane regulowane szelki. Regulacja w pasie. Wentylacja
boczna oraz wzmocniony dół nogawek. Profilowane kolana. Doskonałe
na górskie wyprawy jak również nadające się na każdą porę roku.
Technical pants with elastic softshelland flexible fabric. Fitted with two side pockets zip and
one rear. Adjustable suspenders. Regulation at the waist. Ventilation and reinforced side
down leg. Shaped knees. Well protected from wind and discharge moisture. Perfect for mountaineering as well as suitable for every season.

Cena/Price

czarny/black

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

SoftshellX

ORAN

kiwi/czarny
kiwi/black

niebieski/czarny
blue/black

Techniczna kurtka z Polartec Classic 200 ze wstawkami z elastycznej tkaniny na ramionach i bokach. Regulowany obwód kołnierza oraz ściągacz
u dołu. Dwie boczne kieszenie zapinane na zamki oraz jedna naklejana
kieszeń na piersi.
Technical jacket made of
 Polartec Classic 200 with inserts of elastic fabric on shoulders and
sides. Adjustable collar and adjustable bottom of jacket. Two side pockets with zip and one
breast pocket.

Cena/Price
czarny/black

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

Polartec Classic 200

MORRIS

czarny/black

Męska kurtka fleece o prostym kroju ze wzmocnieniami na ramionach
i bokach kurtki. Idealna jako warswa termiczna. Cechuje się dobrym
współczynnikiem odprowadzania wilgoci oraz dobrze zabezpiecza
przed chłodem. Posiada dwie boczne kieszenie zapinane na zamek oraz
jedną na klatce piersiowej. System regulacji dołu kurtki.

Extreme Man

Fleece jacket for men with straight cut. Reinforced arms and side. It has good scaling removal
moisture. Well protected from the cold. It has two side pocket and one chest with zip. Adjustable bottom of jacket.

chili/czarny
chili/black

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

ThermalX

RICCO
Funkjonalne męskie spodnie wykonane z elastycznej tkaniny. Zapewniają swobodę ruchu, doskonałe w czasie górskich wycieczek i pieszych wędrówek w wolnym czasie. 2 przednie kiszenie, kieszeń udowa oraz tylnia
zapinane na zamek, profilowane kolana.
Functional pants for men is made from elastic fabric. Perfect for year activity in the mountain.
Two front pockets, one pocket on thigh and one rear zippered. Shaped knees.

czarny/black
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Cena/Price
niebieski/czarny
blue/black

c. oliwka/dark olive

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

Nylon Hard

IZOLDA
Techniczna i lekka dopasowana kurtka dla kobiet; zintegrowany, podwójnie regulowany kaptur. Zapewnia swobodę ruchów. System wentylacji. 2 obszerne kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki. Profilowane
rękawy. Na dole regulowany ściągacz.
Technical light and fit jacket for women. Integrated, adjustable on front and rear hood. The
side ventilation. Two large pocket with waterproof zippers. Shaped arms. Adjustable bottom
of jacket.

fioletowy/violet

niebieski/blue

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

ProofX Extreme

20 000

czarny/black

ROSETTA II
Techniczne spodnie membranowe dla kobiet. Wyposażone w odpinane
szelki. Profilowane wzmocnione kolana oraz dół nogawek. Dwie przednie kieszenie oraz jedna tylna zapinana na wodoszczelne zamki. Wszystkie szwy klejone. Nogawki rozpinane po bokach na całej długości za pomocą dwukierunkowych zamków. Zintegrowane getry.
Technical pants for women. Equipped with the detachable suspenders. Shaped and reinforced knees and down the leg. Two front waterproof pockets and one rear zippered. Legs
zipped on the sides along the entire length by means of two-way locks. Integrated gaiters.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

ProofX Extreme

20 000

czarny/black

szary/grey

IKARIA
Damska techniczna kurtka uszyta z tkaniny SoftShell Extreme od wewnątrz docieplonej warstwą futerka. Wyposażona w zintegrowany, regulowany kaptur, ramiona wzmocnione są łatą z gumy, natomiast łokcie
odporną tkaniną. Mankiety regulowane za pomocą rzepów. Kieszenie
zapinane na wodoszczelne zamki. System bocznych wentylatorów.

biały/czarny
white/black

Women’s jacket made of windproof fabric inside insulated by furry. Equipped with an integrated, adjustable hood, shoulders are reinforced with a patch of rubber, while the elbow-resistant fabric. Adjustable cuffs with velcro. Pockets fastened with waterproof zippers. The
side fans.

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

SFS Extreme +

czarny/black

niebieski/czarny
blue/black

LARA
Funkcjonalna softhellowa kurtka o damskim kroju, dodatkowo wzmocniona tkaniną SFS Extreme na kapturze i ramionach. Doskonała na całoroczną aktywność w górach. Kaptur regulowany stoperami z przodu
i z tyłu. Dwie duże kieszenie oraz jedna kieszeń na piersi zapinana na
zamek. Regulowane mankiety dla lepszego dopasowania.

biały/czarny
white/black

Functional softshell jacket for women. Additionally reinforced Softshell Extreme for arms and
hood. Adjustable hood on front and rear. It has two side pocket and one chest with zip. Adjustable cuffs for a better fit.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

SoftshellX

Exreme Lady

Cena/Price

różowy/czarny
pink/black
eukaliptus/czarny
eucalyptus/black
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BISKRA II
Lekkie, komfortowe spodnie softshellowe. Dopasowany, damski krój.
Doskonale sprawdzają się w każdych warunkach pogodowych. Profilowane kolana dla większej wygody użytkowania. Nogawki rozpinane na
dole suwakami. Wyposażone w dwie boczne kieszenie zapinane na zamki oraz jedną tylną. Odpinane szelki. Regulowany pas. Wzmocniony dół
nogawek. Po bokach nogawek boczna wentylacja.
Comfortable softshell pants. Women’s fit cut. Perfect for cold weather conditions. Shaped knees for greater convenience. Legs spread on the bottom of the zippers. Equipped with two side
pockets with zippers and one back pocket. Removable braces. Adjustable waist. Reinforced
bottom hem. On the sides of the leg is ventilation.

Cena/Price
czarny/black

szary/grey

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

SoftshellX

SOIRA

niebieski/czarny
blue/black

eukaliptus/czarny
eucalyptus/black

różowy/czarny
pink/black

Ciepła i wygodna damska kurtka, wykonana z tkaniny Polartec Classic
200. 2 obszerne kieszenie zapinane na zamki, oraz 1 na rękawie. Ramiona
i boki kurtki wykonane są z elastycznej tkaniny, co zapewnia swobodę
ruchu.
Warm and comfortable jacket is made from Polartec Clssic 200. Large pocket with zip an one
pocket on sleeve. Arm and side jacket is made from elastic fabric. It’s ensuring freedom of
movement.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

Polartec Classic 200

SPARTA

niebieski/czarny
blue/black

Damska kurtka fleece o prostym kroju ze wzmocnieniami na ramionach
i po bokach kurtki. Idealna jako warstwa termiczna. Cechuje się dobrym
współczynnikiem odprowadzania wilgoci oraz dobrze zabezpiecza
przed chłodem. Posiada dwie boczne kieszenie zapinane na zamek oraz
jedną na klatce piersiowej. System regulacji dołu kurtki.
Fleece women’s jacket with straight cut. Reinforced arms and side. It has good scaling removal
moisture. Well protected from the cold. It has two side pocket and one chest with zip. Adjustable bottom of jacket.

fioletowy/czarny
violet/black

Cena/Price

Exreme Lady

grafitowy/czarny
graphite/black

Materiał/Fabric

XS-XXL

ThermalX

RICCA
Funkjonalne damskie spodnie wykonane z elastycznej tkaniny. Zapewniają swobodę ruchu, doskonałe w czasie górskich wycieczek i pieszych
wędrówek w wolnym czasie. 2 przednie kiszenie, kieszeń udowa oraz tylnia zapinane na zamek, profilowane kolana.
Functional pants for women is made from elastic fabric. Perfect for year activity in the mountain. Two front pockets, one pocket on thigh and one rear zippered. Shaped knees.

Cena/Price
czarny/black
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Rozmiar/Size

szary/grey

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

Nylon Hard

TRIAS
Klasyczna outdoorowa kurtka dla mężczyzn, z wewnętrznym zamkiem,
umożliwiającym wpięcie fleecu. 4 obszerne kieszenie kryte patkami. Wewnętrz kieszenie na dokumenty oraz telefon. Odpinany i regulowany
kaptur chowany w kołnierzu. System wentylatorów pod pachami. Regulacja u dołu kurtki. Dwukierunkowy zamek główny zabezpieczony patką.

granatowy/navy blue

Classic outdoor jacket for men, with zipper for fleece interior. 4 pockets covered with flaps.
Interior pockets for documents and telephone. Detachable and adjustable hood in collar. The
fans in the armpits. Adjust the bottom of the jacket. Two-way zipper secured with main flaps.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

ProofX Classic

10 000

czarny/black

c. oliwka/dark olive

MERU
Outdoorowo-miejska kurtka z wewnętrznym zamkiem, umożliwiającym wpięcie fleecu. Wyposażona w 2 obszerne kieszenie boczne oraz
1 piersiowa zapinana na wodoszczelny zamek. Regulowany kaptur chowany w kołnierzu. System wentylatorów pod pachami zapinany dwukierunkowymi zamkami. Ściągacz regulacji u dołu kurtki. Dwukierunkowy zamek główny zabezpieczony patką.

granatowy/navy blue

Outdoor-city jacket 2 in 1. Zipper for inner jacket made from fleece. Two side large pockets
and one chest with waterproof zippers. Adjustable hood retractable in collar. Side ventilation
system. Adjustable bottom of jacket. Main zipper protect of tab.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

ProofX Classic

grafitowy/graphite
10 000

eukaliptus/eucalyptus

BENGAZI
Męska kurtka o sportowym kroju, doskonała dla amatorów aktywnego
wypoczynku. Wyposażona w: zintegrowany, regulowany kaptur z daszkiem, klejone szwy, system wentylacji pod pachami, regulacja na dole
kurtki, dwie obszerne przednie kieszenie zapinane na wodoszczelny zamek.

chili/czarny
chili/black

Jacket for men. Excellent for people who like activity rest. Inegreted, adjustable hood with
peak. Taped seams. Ventilation system under armpit. Adjustable bottom of jacket. Two front
large pockets with waterproof zippers.

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

ProofX Classic

10 000

niebieski/czarny
blue/black

eukaliptus/czarny
eucalyptus/black

BAYO
Męska kurtka z fleecu o prostym kroju. Idealna jako warstwa termiczna. Cechuje się dobrym współczynnikiem odprowadzania wilgoci oraz
dobrze zabezpiecza przed chłodem. Posiada dwie boczne kieszenie zapinane na zamek oraz jedną na klatce piersiowej. System regulacji dołu
kurtki.
Men’s fleece jacket with a straight cut. Ideal as a thermal layer. It has good positive coefficient
of moisture and good drainage protects against the cold. It has two side pockets zippered
and one on the chest. The hem adjustment.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

ThermalX

grafitowy/czarny
graphite/black

czarny/grafitowy
black/graphite

j. oliwka/grafitowy
light olive/graphite

Outdoor Man

Cena/Price
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DUOMO
Męska wpinka z fleec’u o prostym kroju. Idealna jako warswa termiczna
oraz jako wpinka do kurtek zewnętrznych. Wyposażona w 2 kieszenie zapinane na zamki; główny zamek od wewnątrz zabezpieczony ochronną
listwą. Pasuje do wszystkich kurtek typu 2 w 1.
Men fleece inner jacket with simple cut. Ideal as a thermal layer. Equipped with two zip pockets, main zip from the inside protected by a protective flap. Fits for all 2 in 1 jaskets.

Cena/Price
grafitowy/graphite

czarny/black

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

ThermalX

MINOS

szary/czarny
grey/black

Męska, lekka kurtka przeciwdeszczowa wykonana z tkaniny ProofXLight. Zintegrowany regulowany kaptur z daszkiem, chowany w kołnierzu.
2 dolne kieszenie i 1 piersiowa zapinane na zamek. Zamek główny od
zewnątrz chroniony podwójną listwą. Regulacja pasa. Możliwość spakowania kurtki w dołączony pokrowiec.
Men’s rain jacket . It’s made form ProofX light fabric. Integrated adjustable hood retractable
in collar. Two bottom pocket and one chest with waterproof zippers. Main zip protect double
tab. Adjustable waist. The jacket can pack in a bag attached.

limonka/czarny
lime green/black

Cena/Price
j. niebieski/czarny
light blue/black

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

ProofX Light

MINDORO

niebieski/blue

Sportowa, lekka kurtka przeciwdeszczowa dla mężczyzn. Doskonała na
piesze wycieczki, wykonana z tkaniny ProofXLight. Zintegrowany, regulowany kaptur chowany w kołnierzu. 2 obszerne boczne kieszenie i 1
piersiowa zapinane na wodoszczelny zamek. Zamek główny od zewnątrz
chroniony podwójną listwą. Możliwość spakowania kurtki w dołączony
pokrowiec.

Outdoor Man

Light, sporting rain jacket for men. Excellent for trips. It’s made form ProofX light fabric. Integrated adjustable hood retractable in collar. Two side large pocket and one chest with waterproof zippers. . Main zip protect double tab. The jacket can pack in a bag attached.

Cena/Price

szary/grey
chili/chili

Materiał/Fabric

S-XXXL

ProofX Light

TARIS

czarny/black

Bardzo lekka, uniwersalna sportowa kurtka, wykonana z tkaniny przeciwdeszczowej. Zintegrowany kaptur i 2 obszerne boczne kieszenie, odblaskowe elementy z przodu i z tyłu kurtki. Możliwość spakowania kurtki
w boczną kieszeń.
Very light, sporting jacket is made form rain fabric. Integrated hood and two large side pockets. Reflective elements are front and rear. The jacket can pack in side pockets.

Cena/Price

j. oliwka/light olive
eukaliptus/eucalyptus
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Rozmiar/Size

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

RainProof

DAMP II
Spodnie przeciwdeszczowe, elastyczny ściągacz w pasie, nogawki rozpinane po bokach na całej długości, 2 zewnętrzne kieszenie zapinane
na zamki.
Light rainproof pants, elastic waist. Full-length side 2-way zizippers,
2 zippers front pockets.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

ProofX Light

czarny/black

OMUL II
Peleryna przeciwdeszczowa. Można ją założyć na plecak dzięki specjalnej kieszeni zapinanej na zamek. Regulowany kaptur. Po bokach zapinana na zatrzaski oraz jeden zatrzask na dole. Stójka zapinana na rzepy.
Z przodu kieszeń typu „kangurka”.
Cape waterproof. You can wear it on the bag. Kangoo pocket on chest.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S/M L/XL

ProofX Light

c. oliwka/dark olive

czarny/black

PERAK
Sportowa softshellowa kurtka dla mężczyzn o prostym kroju. Idealna na
piesze wycieczki w wolnym czasie oraz aktywny wypoczynek. Dwie duże
kieszenie zapinane na zamki. Regulacja dołu kurtki. Regulacja mankietów.

eukaliptus
/eucalyptus

Sporting, softshell jacket for men. Straight cut. Excellent for trips and activity rest. Two large
pockets with zippers. Adjustable bottom of jacket and cuffs.

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

SoftshellX

chili/chili

Outdoor Man

Cena/Price

czarny/black

SIDIBEL
Męska kurtka wykonana z tkaniny SoftshellX. 2 boczne kieszenie zapinane na zamki, dodatkowo 1 kieszeń piersiowa. Regulacja obwodu kołnierza, regulacja mankietów i dołu kurtki.
Men’s jacket made of softshell fabric. 2 side zip pockets, plus a chest pocket. Adjusting the
flange circuit, adjustable cuffs and bottom of the jacket.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

SoftshellX

niebieski/czarny
blue/black

szary/grey

eukaliptus/czarny
eucalyptus/black
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CARADU
Funkcjonalna i całoroczna kurtka softshellowa dla mężczyzn Dwie duże
kieszenie zapinane na zamki. Regulacja dołu kurtki. Zamek główny zabezpieczony wewnętrzną patką.
czarny/black

c. oliwka/dark olive

Functional and year-around jacket for men made by softshell fabric. Two large pockets with
zippers. Adjustable hem. Main zip secured by inner flap.

Cena/Price
grafitowy/graphite

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

SoftshellX

CADIZ II
Kamizelka softshellowa o ergonomicznym kroju. Z przodu 2 kieszenie
zapinane na wodoszczelne zamki.
Vest for men made from Softshell-X fabric. It has ergonomic cut. Two waterproof zipped pockets.

Cena/Price
czarny/black

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

SoftshellX

NADIR
Ciepła kurtka wykonana z tkaniny POLARTEC Classic 200, doskonała warstwa termiczna na zimowe dni. Wyposażona w dwie przednie kieszenie
zapinane na zamek oraz w kieszeń piersiową.

Outdoor Man

eukaliptus/
eucalyptus

Warm jacket made from Polartec Classic 200, excellent thermal layer on cold winter days. Equipped with two front zippered pockets and chest pocket.

Cena/Price
niebieski/blue

Materiał/Fabric

S-XXXL

Polartec Classic 200

czarny/black

KING
Uniwersalna i prosta bluza z cienkiego fleecu. Zapinany na zamek kołnierz służy jako doskonała warstwa termiczna w ciągu całego roku.

czarny/black

Versatile and easy fleec hooded zip fastening pullover, serves as an excellent thermal layer
throughout the year.

Cena/Price
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Rozmiar/Size

niebieski/grafitowy
blue/graphite

limonka/grafitowy
lime green/graphite

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

ThermalX light

BERGO
Bardzo wygodne spodnie 2 w 1 wykonane z elastycznej tkaniny. Dwie
przednie kieszenie, jedna dyskretna kieszeń udowa zapinana na zamek,
możliwość odpięcia nogawki poniżej kolana.
Very comfortable pants 2 in 1. It’s made form elastic fabric. Two large pockets and one hide
pocket on thigh wit zippers. You can detach the leg under knees.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

nylon/strecz

czarny/black

beżowy/beige

granatowy/navy blue

czarny/black

j. szary/light grey

granatowy/navy blue

JASYR
Funkcjonalne męskie spodnie wykonane z elastycznej tkaniny. Doskonałe na piesze wycieczki lub wyjazdy. Ergonomicze, profilowane kolana,
Cztery praktyczne kieszenie zapinane na zamek.
Functional pants for men is made from elastic fabric. Perfect for trips and hiking. Ergonomic
shaped knees. Four pocket wit zippers.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

nylon/strecz

SANNAR

Comfortable, elastic shorts for men. Pocket on thigh, front and rear.

czarny/black

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

nylon/strecz

j. szary/light grey

kiwi/kiwi

Safari Man

Wygodne, elastyczne męskie szorty. Sprawdzą się podczas wędrówki lub
podróży. Kieszenie udowe umieszczone pod kątem. Dodatkowe kieszenie z przodu i z tyłu.
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BALE
Lekkie, przewiewne spodnie z odpinanymi nogawkami dla mężczyzn. Po
bokach 2 duże kieszenie. Spodnie wykonane z wytrzymałego szybkoschnącego materiału, który bardzo szybko odprowadza wilgoć z powierzchni skóry. Zabezpiecza przed promieniowaniem UV.
Light and cool pants with detachable leg. Two large pockets one on side. It is made from resistant and durable fabric. It moves quickly moisture from body. Protect against UV radiation.

Cena/Price
c. oliwka/dark olive

beżowy/beige

czarny/black

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

AvionX

MELOS II
Lekkie, przewiewne spodnie dla mężczyzn. Po bokach 2 duże kieszenie.
Spodnie wykonane z wytrzymałego materiału, który bardzo szybko odprowadza wilgoć z powierzchni skóry. Zabezpiecza przed promieniowaniem UV.
Light and cool pants. Two large pockets one on side. It is made from resistant and durable
fabric. It moves quickly moisture from body. Protect against UV radiation.

Cena/Price
beżowy/beige

szary/grey

czarny/black

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

AvionX

ROVINI
Spodnie trekkingowe wyposażone w 2 przednie kieszenie, 1 kieszeń na
udzie zapinana na zamek. Z tyłu 1 kieszeń. Profilowane kolana. Doły nogawek zapinane na zamek. Zabezpiecza przed promieniowaniem UV.
Pants for trekking. 2 front pockets, 1side pocket and 1 rear pocket. Preformed knees. Leg-end
with zip opening. It moves quickly moisture from body. Protect against UV radiation.

Cena/Price

Safari Man

szary/grey

czarny/black

Materiał/Fabric

S-XXXL

AvionX

LOVRAN
Wygodne spodenki o prostym kroju. 2 kieszenie tylne oraz dwie z przodu. Po bokach kieszonki zapinane na rzepy. Zabezpiecza przed promieniowaniem UV.
Pants for man. Length 2/3. Preformed keens. 2 front pockets. It moves quickly moisture from
body. Protect against UV radiation.

beżowy/beige

czarny/black

Cena/Price
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Rozmiar/Size

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

AvionX

RUBIN
Uniwersalna, sportowa koszula dla mężczyzn z asymetrycznym cięciem,
możliwość podpięcia na guzik podwiniętych rękawów. Jedna kieszeń
piersiowa zapinana na dyskretny zamek. Zabezpiecza przed promieniowaniem UV.
Universal, sporting shirt for men with asymmetric cut. Sleeve can roll up and fasten with
a button. One chest pocket with hide zippers. It moves quickly moisture from body. Protect
against UV radiation.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

AvionX

c. zielony/dark green

beżowy/beige

ELGON
Lekka, letnia koszula dla mężczyzn, dwie praktyczne kieszenie na piersi.
Zabezpiecza przed promieniowaniem UV.
Light, summer shirt for men. Two functional pockets. It moves quickly moisture from body.
Protect against UV radiation.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

AvionX

zielona kratka
/green pane

beżowa kratka
/beige pane

c. zielony/dark green

granatowy/navy blue

TYTAN
Szybkoschnący sportowy T-shirt, wykonany z miękkiej wiskozy bambusowej, płaskie szwy przyjemne dla skóry.
Quick-drying T-shirt is made from soft bamboo fibre. Flat seams.
limonka/lime green

Cena/Price

Rozmiar/Size
S-XXXL

Materiał/Fabric

pomarańczowy/orange
niebieski/blue

bamboo

Safari Man

KOBALT
Funkcjonalny, elastyczny T-shirt dla mężczyzn, sportowy krój i optymalna swoboda ruchów. Wykonany „z chłodzącej” dzianiny Coolmax.
Płaskie szwy.
Functional and elastic T-shirt for men. Sporting cut. Made from cooling Coolmax fabric.

czarny/black

Cena/Price

j. szary/czarny
light grey/black

czerwony/czarny
red/black

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

Coolmax

kobaltowy/cobalt
eukaliptus/czarny
eucalyptus/black
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GLOBE
T-shirt bawełniany z nadrukiem.
T-shirt is made from cotton.

j. niebieski/light blue

chili/chili
eukaliptus/eucalyptus

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

bawełna

TATERNIK
T-shirt bawełniany z nadrukiem.
T-shirt is made from cotton.

szary/grey

limonka/lime green

biały/white

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

bawełna

Safari Man

WALK
T-shirt bawełniany z nadrukiem.
T-shirt is made from cotton.

grafitowy/graphite

eukaliptus/eucalyptus

chili/chili

Cena/Price
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Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S-XXXL

bawełna

TAKIRA
Klasyczna damska kurtka 2 w 1. Zapewni praktyczną ochronę przed różnymi warunkami atmosferycznymi. Możliwość wpięcia bluzy wykonanej
z fleecu. Odpinany, regulowany kaptur z daszkiem, zamek główny zabezpieczony patką, dwie obszerne przednie kieszenie zapinane na zamki.
Dodatkowa kieszeń na piersi zapinana na wodoszczelny zamek. Mankiety regulowane za pomocą rzepów.

grafitowy/graphite

Jacket for women 2 in 1. Compatible for inner jacket. Detacheble and adjustable hood with
peak. Main zip protect of tab. Two front large pocket with zippers. Additional chest pocket
with waterproof zippers. Adjustable cuffs.

biały/white

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

ProofX Classic

różowy/pink

10 000

SZONA
Damska taliowana w pasie kurtka z mozliwością wpięcia bluzy z fleecu.
Modne asymetryczne cięcia. Wyposażona w kaptur chowany w kołnierzu. Mankiety regulowane za pomocą rzepów. Ściągacz na dole kurtki.
Dwukierunkowy zamek główny zabezpieczony listwą. Wszystkie szwy
klejone. Dwie boczne kieszenie zapinane na zamki.

granatowy/navy

Waist-fitted jacket 2 in 1. Insulated inner jacket form fleece. Compatible for inner jacket. Fashionable asymmetric cut. Hood retractable in collar. Adjustable cuffs for velcro. Adjustable
bottom of jacket. Main zip protect of tab. Taped seams. Two side pockets wit zippers.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

ProofX Classic

turkusowy/turquoise
10 000

fioletowy/violet

BATINA
Sportowa, ergonomicznie dopasowana kurtka turystyczna dla kobiet.
Kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie boczne oraz kieszeń na
piersi, regulowane mankiety, oraz dół kurtki.
The sporive, ergonomic fitted jacket for women travelers. Hood in the collar, side pockets and
chest pocket, adjustable cuffs and hem.

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

ProofX Classic

10 000

grafitowy/czarny
graphite/black

różowy/czarny
pink/black

KAMBRA
Damska kurtka z fleecu o dopasowanym kroju. Idealna jako warstwa termiczna. Cechuje się dobrym współczynnikiem odprowadzania wilgoci
oraz dobrze zabezpiecza przed chłodem. Posiada dwie boczne kieszenie zapinane na zamek oraz jedną na klatce piersiowej. System regulacji
dołu kurtki.

j. oliwka/grafitowy
lt. olive/graphite

Ladies fleece jacket with fit cut. Ideal as a thermal layer. Show a positive coefficient of moisture and good drainage protects against the cold. It has two side pockets zippered and one on
the chest. The hem adjustment.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

ThermalX

grafitowy/czarny
graphite/black

różowy/grafitowy
pink/graphite

Outdoor Lady

Cena/Price

biały/szary
white/grey
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LEGOTA
Damska wpinka z fleec’u o prostym kroju. Idealna jako warstwa termiczna. Wyposażona w 2 kieszenie zapinane na zamki; główny zamek od wewnątrz zabezpieczony ochronną listwą. Doskonała również jako wpinka
do kurtek.
Women fleece inner jacket with simple cut. Ideal as a thermal layer. Equipped with two zip
pockets, main zip from the inside covered by a protective flap. Fits for all 2 in 1 jaskets.

Cena/Price
grafitowy/graphite

czarny/black

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

ThermalX

REDA

biały/grafitowy
white/graphite

Light, sporting, waterproof jacket for women. Ideal for trip. It’s made form breathable ProofXlight. Integrated, adjustable hood retractable in collar. Two large side pocket and one
chest pocket with zippers. Main zip protect double tab. The jacket can pack in a bag attached.

różowy/grafitowy
pink/graphite

Outdoor Lady

Sportowa, lekka kurtka przeciwdeszczowa dla kobiet. Doskonała na
piesze wycieczki. Wykonana z oddychającej tkaniny ProofXLight. Zintegrowany, regulowany kaptur chowany w kołnierzu. 2 obszerne boczne
kieszenie i 1 piersiowa zapinane na zamek. Zamek główny od zewnątrz
chroniony podwójną listwą. Możliwość spakowania kurtki w dołączony
pokrowiec.

limonka/grafitowy
lime green/graphite

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

ProofX Light

MONA

biały/white

Damska, lekka kurtka przeciwdeszczowa wykonana z oddychającej tkaniny ProofXLight. Zintegrowany regulowany kaptur z daszkiem, chowany w kołnierzu. 2 dolne kieszenie i 1 piersiowa zapinane na zamek.
Zamek główny od zewnątrz chroniony podwójną listwą. Możliwość spakowania kurtki w dołączony pokrowiec.
Light Jacker for women is made form breathable ProofXlight fabric. Integrated, adjustable
hood retractable in collar. Two lower pocket and one chest with zip. Main zip protect of double tab. The jacket can pack in a bag attached.

Cena/Price
turkusowy/turquoise

limonka/lime green

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

ProofX Light

AIDA
Bardzo lekka, uniwersalna sportowa kurtka, wykonana z tkaniny przeciwdeszczowej. Zintegrowany kaptur i 2 obszerne boczne kieszenie. Możliwość spakowania kurtki w boczną kieszeń. Możliwość spakowania kurtki
w dołączony pokrowiec.
czarny/black

Very light, sporting jacket. It’s made from waterproof fabric. Integrated hood and two large
pocket. The jacket can pack in side pockets.

limonka/lime green

Cena/Price
fioletowy/violet
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Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

RainProof

WARKALA II
Kurtka damska wykonana z tkaniny SoftshellX. 2 boczne kieszenie zapinane na zamki, dodatkowa kieszonka piersiowa. Regulacja mankietów
za pomocą rzepów.
Jacket made of
 softshell fabric. 2 side pockets with zips, extra chest pocket. Adjustable cuffs
with velcro.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

SoftShellX

czarny/black

różowy/pink

KARELIA
Uniwersalna kurtka softshellowa dla kobiet. Dwie duże kieszenie zapinane na zamki. Regulacja dołu kurtki.
Universal softshell jacket for women. Two large pockets with zippers. Adjustable hem. Main
zip secured by inner flap.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

SoftShellX

fioletowy/violet

turkusowy/turquoise
biały/white

MAKIRA
Sportowa softshellowa kurtka, wygodna w użyciu o każdej porze roku.
Dwie boczne kieszenie zapinane na zamki, dodatkowa kieszonka piersiowa.

biały/czarny
white/black

Sporting, softshell jacket. It can use all year. Two side pocket with zippers and one chest.

Cena/Price

Materiał/Fabric

XS-XXL

SoftShellX

eukaliptus/czarny
eucalyptus/black
czarny/grafitowy
black/graphite

Outdoor Lady

Rozmiar/Size

TARIFA II
Kamizelka softshellowa o damskim kroju. 2 kieszenie zapinane na zamki.
Softshell vest of women’s fit. Two pockets with zippers on front.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

SoftShellX

czarny/black
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BURGUNDIA II

niebieski/blue

Ciepła kurtka wykonana z tkaniny POLARTEC Classic 200, doskonała warstwa termiczna na zimowe dni. Wyposażona w dwie przednie kieszenie
zapinane na zamek oraz w kieszeń piersiową.
Warm jacket made from Polartec Classic 200, excellent thermal layer on cold winter days. Equipped with two front zippered pockets and chest pocket.

Cena/Price

Outdoor Lady

różowy/pink
czarny/black

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

Polartec Classic 200

SYBERA
Uniwersalna i prosta bluza z cienkiego fleecu. Zapinany na zamek kołnierz, służy jako doskonała warstwa termiczna w ciągu całego roku.
Versatile and easy fleece collar zip fastening pullover, serves as an excellent thermal layer
throughout the year.

Cena/Price
różowy/pink

niebieski/blue

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

ThermalX light

LAWA
Funkcjonalne damskie spodnie wykonane z elastycznej tkaniny. Doskonałe na piesze wycieczki lub wyjazdy. Ergonomicze, profilowane kolana,
Dwie praktyczne kieszenie zapinane na zamek, dodatkowo jedna na
udzie.
Functional lady trousers made of elastic fabric. Perfect for trekking and traveling use. Body fit,
profiled knees. Zipped pockets, additional pocket on thght.

Cena/Price
czarny/black

szary/grey

Materiał/Fabric

XS-XXL

nylon/strecz

Safari Lady

KADUNA
Bardzo wygodne i lekkie spodnie 2 w 1. Dwie przednie kieszenie, oraz
2 tylnie. Możliwość odpięcia nogawki poniżej kolana.
Very comfortable and light pant 2 w 1. Two front and one rear pockets. Detach legs below
the knees.

fioletowy/violet

18

Rozmiar/Size

szary/grey

granatowy/navy

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

nylon/strecz

IRGA
Elastyczne, sportowe spodnie dla kobiet o długości 3/4. Zapinane na
boku. Profilowane kolana, dwie przednie i tylnie kieszenie. Regulowny
dół nogawki.
Sporting elastic pants for women length ¾. Shaped knees. Two front and rear knees. Adjustable bottom legs.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

nylon/strecz

grafitowy/graphite

szary/grey

różowy/pink

NESTA
Wygodne, elastyczne damskie szorty. Sprawdzą się podczas wędrówki
lub letnich podróży. Taśma do regulacji w pasie, kieszonki z przodu i z
tyłu.

czarny/black

Very comfortable short for women. Adjustable waist. Front and rear pockets.

niebieski/blue

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

nylon/strecz

różowy/pink

fioletowy/violet

PULA
Spodnie safari wykonane z lekkiego, przewiewnego materiału, który bardzo szybko odprowadza wilgoć z powierzchni skóry. Zabezpiecza przed
promieniowaniem UV. Dwie kieszenie zapinane na zamki.
Pants safari is made of light and cool fabric. Quick dry and protection against UV radiation.
Two zippers pockets.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

AvionX

beżowy/beige

Safari Lady

FERIDA
Spodnie safari 2/3 wykonane z lekkiego, przewiewnego materiału, który bardzo szybko odprowadza wilgoć z powierzchni skóry. Zabezpiecza
przed promieniowaniem UV.
Pants safari is made of light and cool fabric. Length 2/3. Quick dry and protection against UV
radiation.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

AvionX

grafitowy/graphite

beżowy/beige
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BREAZA
Damskie spodenki o modnym kroju, wykonane z lekkiego, przewiewnego materiału, który bardzo szybko odprowadza wilgoć z powierzchni
skóry. Zabezpiecza przed promieniowaniem UV. Z przodu i z tyłu dwie
kieszenie.
Short for lady with fashionable cut. Two front and rear pocket. Quick dry and protection against UV radiation.

beżowy/beige

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

AvionX

FIGA
Sportowa koszula o damskim kroju, odpowiednia na letnie dni spędzone
podczas aktywnego wypoczynku.
różowy/pink

Sporting shirt for women. Perfect for summer days in active recreation.

Cena/Price

biało-czarna kratka
/black and white pane
granatowy/navy

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

AvionX/Strecz

TABORA
Szybkoschnący sportowy T-shirt, wykonany z miękkiej wiskozy bambusowej, płaskie szwy przyjemne dla skóry.
Sporting T-shirt is made quick drying fabric. Flat seams.
różowy/pink

Cena/Price

pomarańczowy/orange

Safari Lady

niebieski/blue
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Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

bamboo

ZANGA
Funkcjonalny, elastyczny T-shirt dla kobiet, sportowy krój i optymalna
swoboda ruchów. Wykonana „z chłodącej” dzianiny Coolmax.
Comfortable T-shir is made form elastic fabric. Sporting cut. Cooling Coolmax fabric.

kobaltowy/czarny
cobalt/black

j. szary/czarny
light grey/black

Cena/Price

eukaliptus/czarny
eucalyptus/black

czerwony/czarny
red/black

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

Coolmax

czarny/black

MUSIC
T-shirt bawełniany z nadrukiem
T-shirt is made from cotton.

Cena/Price

grafitowy/graphite

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

bawełna

eukaliptus/eucalyptus
biały/white

B`GIRL
T-shirt bawełniany z nadrukiem
T-shirt is made from cotton.

eukaliptus/eucalyptus

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

XS-XXL

bawełna

turkusowy/turquoise

żółty/yellow

SARMA

PETRA

Czapka z daszkiem z oddychającego i szybkoschnącego materiału.

Czapka z daszkiem z wentylacją z siatki. Doskonała ochrona
głowy na słoneczne dni.

Baseball cap made of breathable and quick-drying fabric.

Baseball cap with additional mesh pannels. Perfect for sunny weather.

szary/grey

czarny/black

szary/grey

czarny/black

Cena/Price
khaki/khaki

fioletowy/violet

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

UNI

AvionX

Kapelusz z rondem chroniący przed słońcem. Oddychająca i szybkoschnąca tkanina. Doskonała ochrona przed promieniami UV.
Hat with wide brim. Light, breathable and guick-drying fabric. UV protection..

fioletowy/violet

Cena/Price

szary/grey

khaki/khaki

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

UNI

AvionX

beżowy/beige

Safari Lady

BONI
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LINDI
Unisex
Wierzch: Skóra licowa
Wyściółka: Membrana SympaTex
Podeszwa: Vibram VIKING
Rozmiar: 36-46
Cena:
Upper: full grain leather
Lining: sympatex
Outsole: vibram viking
Size: 36-46

KANO
Unisex
Wierzch: Tkanina Softshell
Wyściółka: Membrana SympaTex
Podeszwa: Vibram PLANET
Rozmiar: 36-46
Cena:
Upper: softshell fabric
Lining: sympatex
Outsole: vibram PLANET
Size: 36-46

Buty i sandały/Shoes and sandals

DAKAR
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Unisex
Wierzch: Skóra zamszowa
Wyściółka: Skóra zamszowa
Podeszwa: Phylon/guma
Rozmiar: 36-46
Cena:
Upper: suede leather
Insole: suede leather
Outsole: rubber
Size: 36-46

KITUI/KIMBU

KIRI

KENIA

Unisex
Wierzch: Paski nylonowe
Podeszwa: Phylon/guma
Rozmiar: 36-46
Cena:

Unisex
Wierzch: Paski nylonowe
Podeszwa: Phylon/guma
Rozmiar: 36-46
Cena:

Unisex
Wierzch: Paski nylonowe
Podeszwa: Phylon/guma
Rozmiar: 36-46
Cena:

Upper: nylon webbing
Outsole: Phylon/rubber
Size: 36-46

Upper: nylon webbing
Outsole: Phylon/rubber
Size: 36-46

Upper: nylon webbing
Outsole: Phylon/rubber
Size: 36-46

SUPERLIGHT

ULTRALIGHT

Skład: Coolmax: 40%; elastan: 5%
Zastosowanie: wędrówki, wycieczki oraz rower.
Rozmiary: 36/38, 39/41, 42/45

Skład: Coolmax: 50%; elastan: 5%
Zastosowanie: długie wędrówki, bieganie.
Rozmiary: 36/38, 39/41, 42/45

Fibres: Coolmax: 40%; elastan: 5%
Use for: hiking, travel, bicycling.
Sizes: 36/38, 39/41, 42/45

Fibres: Coolmax: 50%; elastan: 5%
Use for: long hiking, running.
Sizes: 36/38, 39/41, 42/45

LIGHT

SOFT

Skład: Coolmax: 30%; elastan: 5%
Zastosowanie: turystyka górska
Rozmiary: 36/38, 39/41, 42/45

Skład: Coolmax: 80%; elastan: 5%
Zastosowanie: dłuższe wędrówki górskie.
Rozmiary: 36/38, 39/41, 42/45

Fibres: Coolmax: 30%; elastan: 5%
Use for: mountain trekking.
Sizes: 36/38, 39/41, 42/45

Fibres: Coolmax: 80%; elastan: 5%
Use for: mountain trekking.
Sizes: 36/38, 39/41, 42/45

ZARGAR

Skład: Coolmax: 40%; elastan: 5%
Zastosowanie: trekking, wyprawy, narty.
Rozmiary: 36/38, 39/41, 42/45

Getry zapinane na zamki zabezpieczone listwą ochronną.
Tkanina: Bardzo wytrzymały poliester powlekany PU, tkanina zaimpregnowana.

Fibres: Coolmax: 40%; elastan: 5%
Use for: trekking, mountaineering, ski.
Sizes: 36/38, 39/41, 42/45

Skarpety/Socks

HARD

Hard poliester with PU coating, water repellen.

Cena/Price

Rozmiar/Size

Materiał/Fabric

S/M L/XL

Poliester
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TASMAN 80 L
Materiał: 600D Poliester, rip stop powlekany PU, tkanina zaimpregnowana
Pojemność: 80 L
Cechy: Główna komora zapinana na zamek z klapą regulowaną i zapinaną
na klamry, kieszeń na klapie, regulowane pasy ramienne, piersiowy i biodrowy, dodatkowy dostęp do komory głównej poprzez poziomy zamek
na przodzie, boczne kieszenie kompresyjne, pokrowiec przeciwdeszczowy
w dolnej kieszeni, dodatkowa pętla do przenoszenia, troki na czekany i do
nart.
Fabric: 600D poliester& rip stop, with PU coating, water repelent
Volume: 80 L
Features: main compartments ith zipper enclosure dicider, top pocket, adjustable shoulder, chest
and hip straps, bottom zipper opening for easy access, side compression straps, raincover included, twin ice axe/walking pole combination attachment points.

szary/czarny
grey/black

ASPRIG 65 L
Materiał: 600D Poliester, 420 poliester z rip stop powlekany PU, tkanina zaimpregnowana
Pojemność: 65 L
Cechy: 3D MESH wygodny system nośny z wentylacją, regulowane pasy ramienne, piersiowy i biodrowy, główna komora zapinana na zamek z klapą
regulowaną i zapinaną na klamry, dodatkowy dostęp do komory głównej
poprzez zamek na przodzie i z boku, duża przednia kieszeń, wielofunkcyjne
troki.

Plecaki/Backpacks

Fabric: 600D polyester, 420D polyester & rip stop, with PU coating, water repellent
Volume: 65 L
Features: 3D MESH back system with excellent breath ability keep your back cool and dry, adjustable shoulder straps, waist strap and sternum harness for precise fit, main compartment with
zipper enclosure divider, top load opening to main compartment, side zippered opening access
to main compartment, front pocket with vertical zipper, bottom zippered opening access for easy
loading, multiple webbing gear holders.

khaki/szary
khaki/grey

VOLITA 40 L / VOLITA 60 L
Materiał: 420D polyester laminowany PU, 300D ripstop polyester laminowany PU
Pojemność: 40 L / 60 L
Cechy: System nośny zapewniający doskonałą cyrkulację powietrza. Wykonany z odpornego materiału 420D polyester laminowany PU z elementami
obniżającymi wagę plecaka wykonanymi z materiału 300D ripstop polyester laminowany PU. Materiał, wykańczany warstwą hydrofobową zapewniającą zwiększoną odporność na wodę.
Plecak jednokomorowy z regulacją wysokości komina. Dwie kieszonki
w klapie. Wyposażony w szeroki pas biodrowy. Dwie boczne kieszenie doskonałe do przenoszenia bidonu lub innych akcesoriów. Troki do zapięcia
czekana lub kijków trekkingowych, plecak przystosowany do używania pojemnika na napoje. Posiada pokrowiec przeciwdeszczowy.

czarny/black
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Fabric: 600D polyester, 300D polyester & rip stop, with PU coating, water repellent
Volume: 40 L/ 60 L
Features: A-2 air-system for enhanced ventilation, adjustable shoulder straps waist strap and sternum harness for precise fit, main compartment with enclosure divider, top lid pocket, top load
opening access to main compartment, bottom zippered opening access to main compartment,
side zippered extendable pockets, side mesh pockets, rain cover in bottom zippered pocket.

PAPAROA 50+8 L
Materiał: 600D Poliester , 300D poliester z rip stop powlekany PU, tkanina zaimpregnowana
Pojemność: 50+8 L
Cechy: System nośny zapewniający odpowiednią sztywność plecaka i dobrą wentylację, regulowane pasy ramienne, piersiowy i biodrowy, główna komora zapinana regulowaną klapą, dodatkowy dostęp do komory głównej poprzez zamki z boku, duża
przednia kieszeń, boczne kieszenie z siatki, pokrowiec przeciwdeszczowy w dolnej
kieszeni.
Fabric: 600D polyester, 300D polyester & rip stop, with PU coating, water repellent
Volume: 50+8 L
Features: padded back system, adjustable shoulder straps, waist strap and sternum harness for precise fit,
main compartment with enclosure divider, top load opening to main compartment,
front pocket with vertical zipper, side mesh pockets, side hydration exit, bottom zippered opening access to
main compartment, rain cover in bottom zippered pocket.
niebieski/szary
blue/grey

WANAKA 40 L
Materiał: 600D Poliester, 300D poliester z rip stop powlekany PU, tkanina zaimpregnowana
Pojemność: 40 L
Cechy: System nośny A-2 Air zapewniający odpowiednią wentylację, regulowany pas
biodrowy, główna komora zapinana regulowaną klapą, na klapie kieszonka zapinana
na zamek, dodatkowy dostęp do komory głównej poprzez zamek na dole, boczne
kieszenie z siatki, pokrowiec przeciwdeszczowy w dolnej kieszeni.
Fabric: 600D polyester, 300D polyester & rip stop, with PU coating, water repellent
Volume: 40 L
Features: A-2 air-system for enhanced ventilation, adjustable shoulder straps waist strap and sternum harness
for precise fit, main compartment with enclosure divider, top lid pocket, top load opening access to main
compartment, bottom zippered opening access to main compartment, side zippered extendable pockets,
side mesh pockets, rain cover in bottom zippered pocket.
kiwi/szary
kiwi/grey

VERTIC 35 L

Fabric: 600D polyester, 300D polyester & rip stop, with PU coating, water repellent
Volume: 35 L
Features: A-2 air-system for enhanced ventilation, adjustable shoulder straps waist strap and sternum harness
for precise fit, Main compartment with enclosure divider, top lid pocket, top load opening access to main
compartment, bottom zippered opening access to main compartment, side zippered extendable pockets,s
ide mesh pockets, rain cover in bottom zippered pocket.

czarny/szary
black/grey

WAITUTU 25 L
Materiał: 420D poliester z rip stop powlekany PU, tkanina zaimpregnowana
Pojemność: 25 L
Cechy: Usztywniane plecy, regulowany pas biodrowy, usztywniane pasy
ramienne, główna komora zapinana na zamek, przednia kieszonka na akcesoria, z boku kieszonka z siatki na butelkę, pas biodrowy można schować
w bocznej, dolnej kieszonce, wewnątrz kieszonka na zbiornik na wodę.
Fabric: 420D polyester & rip stop with PU coating, water repellent
Volume: 25 L
Features: padded back panel, padded shoulder and waist straps for precise fit, main zippered
compartment, front pocket with zipper store accessories, side mesh pockets hold water bottles,
waist belt can be folded to side bottom pocket, hydration compatible.

khaki/szary
khaki/grey

Plecaki/Backpacks

Materiał: 600D Poliester, 300D poliester z rip stop powlekany PU, tkanina zaimpregnowana
Pojemność: 35 L
Cechy: System nośny A-2 Air zapewniający odpowiednią wentylację, regulowany pas
biodrowy, główna komora zapinana regulowaną klapą, na klapie kieszonka zapinana
na zamek, dodatkowy dostęp do komory głównej poprzez zamek na dole, boczne
kieszenie z siatki, pokrowiec przeciwdeszczowy w dolnej kieszeni.
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WUDU 25 L
Materiał: 420D poliester z rip stop powlekany PU, tkanina zaimpregnowana
Pojemność: 25 L
Cechy: Usztywniane plecy, regulowany pas biodrowy, usztywniane pasy
ramienne, główna komora zapinana na zamek, przednia kieszonka na akcesoria, z boku kieszonka z siatki na butelkę, wewnątrz kieszonka na laptop.
Fabric: 420D polyester & rip stop with PU coating, water repellent
Volume: 25 L
Features: padded back panel, padded shoulder and waist straps for precise fit, main zippered
compartment, front pocket with zipper store accessories, side mesh pockets hold water bottles,
laptop compatible.
granatowy/czarny/biały
navy/black/white

BLUE 25 L
Materiał: 420D poliester z rip stop powlekany PU, tkanina zaimpregnowana
Pojemność: 25 L
Cechy: Usztywniane plecy, regulowany pas biodrowy, usztywniane pasy
ramienne, główna komora zapinana na zamek, przednia kieszonka na akcesoria, z boku kieszonka z siatki na butelkę
Fabric: 420D polyester & rip stop with PU coating, water repellent
Volume: 25 L
Features: padded back panel, padded shoulder and waist straps for precise fit, main zippered
compartment, front pocket with zipper store accessories, side mesh pockets hold water bottles,.

niebieski/blue

SPIDER 25 L

Plecaki/Backpacks

Materiał: 420D poliester z rip stop powlekany PU, tkanina zaimpregnowana
Pojemność: 25 L
Cechy: Główna komora zapinana na zamek, przednia kieszonka na akcesoria, z boku kieszonka z siatki na butelkę.
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Fabric: 420D polyester & rip stop with PU coating, water repellent
Volume: 25 L
Padded shoulder and waist straps for precise fit, main zippered compartment, front pocket with
zipper store accessories, side mesh pockets hold water bottles.

czarny/black

MATA TURYSTYCZNA

MATA TURYSTYCZNA

Mata do spania wykonana z dwóch warstw
pianki polietylenowej.

Mata do spania wykonana z pianki polietylenowej z dodatkową warstwą folii aluminiowej.

niebieski/szary
blue/grey

niebieski/blue

PUT

HOLIDAY 1000

Mata samopompująca
Wymiary: 183 x 51 x 3 cm
Waga: 1200 g
Wymiary po zrolowaniu: 12 cm x 50 cm

Waga: 1,00kg
Zakres temperatur: 9/14/19/24
Tkanina wierzchnia: poliester 70D
Tkanina wewnętrzna: bawełna
Wypełnienie: Eulinfiber

c. zielona/dark green
szary/grey

BIVAC 750

Waga: 1,40kg
Zakres temperatur: 7/12/17/22
Tkanina wierzchnia: poliester 70D
Tkanina wewnętrzna: poliester 70D
Wypełnienie: Hollowfiber

Waga: 0,75 kg
Zakres temperatur: 0/5/10/15
Tkanina wierzchnia: poliester 75D
Tkanina wewnętrzna: poliester 50D
Wypełnienie: Eulinfiber

szary/czarny
grey/black

czerwony/szary
red/grey

BIVAC 1000

BIVAC 1200

Waga: 1,00kg
Zakres temperatur: -5/0/5/10
Tkanina wierzchnia: poliester 75D
Tkanina wewnętrzna: poliester 50D
Wypełnienie: Eulinfiber

Waga: 1,20kg
Zakres temperatur: -10/-5/0/5
Tkanina wierzchnia: poliester 75D
Tkanina wewnętrzna: poliester 50D
Wypełnienie: Eulinfiber

oliwkowy/szary
olive/grey

niebieski/szary
blue/grey

Śpiwory i maty/Sleeping bags and mats

MUMMY 1400
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Akcesoria/Accessories
28

Etui na aparat MULTI

Portfel RECTANGLE

Tkanina: poliester 300D powlekana PCV

Tkanina: poliester 300D powlekana PCV

Portfel SQUARE

Kosmetyczka BEAUTY

Tkanina: poliester 300D powlekana PCV

Tkanina: poliester 300D powlekana PCV

Saszetka SECRET

Paszportówka BORDER

Saszetka SIMPLE

Tkanina: poliester 150D

Tkanina: poliester 150D

Tkanina: poliester 150D

TERMOS
Termos stalowy o podwójnych ściankach i próżniowej izolacji.
Dostępny w następujących pojemnościach: 1,00 l; 0,75 l; 0,50 l.

KUBEK TERMICZNY
Kubek stalowy z pokrywką o podwójnych ściankach i próżniowej
izolacji. Pojemność: 0,40 l.

Kubek stalowy o podwójnych ściankach z plastikowym uchwytem.
Pojemność: 0,30 l.

KRZESIWO duże i małe
Krzesiwo magnezowe pozwalające na rozpalenie ognia nawet
podczas deszczu.

Termosy i kubki/Thermos and cups

KUBEK STALOWY
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PROOF FEELING SYSTEM - PEŁNA KONTROLA KLIMATU
Letnia kolekcja Feel Free ze znakiem Proof Feeling System to produkty mające wysokie współczynniki utrzymywania ciepła oraz oddychalności w zależności od przeznaczenia odzieży. Dokonuje się tego na etapie planowania i projektowania całych kolekcji, dzięki czemu możliwe jest stworzenie bogatej i urozmaiconej oferty, która
w pełni odpowiada na potrzeby użytkowników.

20 000

10 000

PROOF EXTREME to membrana o bardzo wysokiej oddychalności i wodoszczelności, stworzona dla najbardziej
wymagających użytkowników. Dzięki zastosowaniu specjalistycznej technologii nadmiar wody wydzielany
przez skórę podczas tak intensywnego wysiłku, transportowany jest na powierzchnię tkaniny (oddychalność: 10
000 g/m2/24h). Jednocześnie membrana uniemożliwia przedostawanie się wody z otoczenia (wodoszczelność:
20 000 mm słupa wody), dlatego ubranie pozostaje suche, ciepłe i komfortowe, nawet po całym dniu spędzonym na stoku.
PROOF CLASSIC to membrana o wysokiej oddychalności i wodoszczelności. Dzięki zastosowaniu specjalistycznej technologii powlekania poliuretanem, nadmiar wody wydzielany przez skórę podczas intensywnego wysiłku, transportowany jest na powierzchnię tkaniny, skąd bardzo szybko odparowuje (oddychalność: 5000 g/
m2/24h). Jednocześnie membrana uniemożliwia przedostawanie się wody z otoczenia (wodoszczelność: 10 000
mm słupa wody), dlatego ubranie pozostaje suche, ciepłe i komfortowe.
PROOFX LIGHT to wyjątkowa lekka membrana o wysokiej oddychalności i wodoodporności. Dzięki zastosowaniu specjalistycznej technologii powlekania poliuretanem, nadmiar wody wydzielany przez skórę podczas
wysiłku, transportowany jest na powierzchnię tkaniny (oddychalność: 2000 g/m²/24h). Jednocześnie membrana
uniemożliwia przedostawanie się wody z otoczenia (wodoszczelność: 4000 mm słupa wody). Wyjątkową cechą
tej membrany jest niska waga i minimalna objętość po spakowaniu, szczególnie ważna dla entuzjastów dłuższych wędrówek.
THERMAL to lekki delikatny i jednocześnie bardzo ciepły fleece. Jest to bardzo wygodna, niemechacącą się, elastyczna dzianina o wysokim współczynniku utrzymywania ciepła. Doskonale oddycha i szybko wysycha, dzięki
czemu gwarantuje komfort w różnych warunkach pogodowych.
THERMAL LIGHT Cieńsza wersja dzianiny Thermal, doskonała jako warstwa pośrednia.
SOFTSHELL to dwuwarstwowy materiał stanowiący połączenie ciepłego fleecu oraz mocnego i wytrzymałego
poliestru. Dzięki temu nowoczesnemu połączeniu materiał ten nie tylko doskonale oddycha, ale także stanowi
świetną ochronę przed zimnem, wiatrem oraz opadami deszczu i śniegu. Szybkoschnący Softshell jest przy tym
bardzo elastyczny i wyjątkowo lekki.
SOFTSHELL EXTREME + to trzywarstwowy materiał stanowiący połączenie mocnego i wytrzymałego poliestru
rip-stop z wiatroszczelną membraną oraz futerkiem od wewnątrz. Dzięki temu nowoczesnemu połączeniu materiał ten nie tylko doskonale oddycha, ale także stanowi świetną ochronę przed zimnem, wiatrem oraz opadami
deszczu i śniegu.

Materiały/Fabrics

AVIONX to delikatny w dotyku, wytrzymały i trwały materiał. Niezwykle szybko odprowadza wilgoć z powierzchni skóry, stąd natychmiast odparowuje. Dzięki temu ciało jest chronione przed przegrzaniem w czasie wysiłku
oraz przed chłodem po jego zakończeniu.
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POLARTEC® to lekka i ciepła dzianina polarowa. Materiał ten dobrze radzi sobie z odparowywaniem wilgoci
i doskonale grzeje. Pozwala na przenikanie pewnej ilości świeżego powietrza, co zapewnia dobrą wentylacje.
SYMPATEX® jest wodoodporną, bardzo lekką i wyjątkowo elastyczną, posiadającą zdolność oddychania membaną. W przeciwieństwie od innych membran jest to materiał nie posiadający porów, a jednocześnie zapewniający przepuszczanie wilgoci, co pozwala Twoim stopom oddychać przy równoczesnym zachowaniu ich
suchości. Membrana ta jest odporna na zanieczyszczenia, zabrudzenia pyłem, substancjami oleistymi, dzięki
czemu transmisja wilgoci pozostaje całkowicie nie zakłócona pomimo niesprzyjającego, zanieczyszczonego środowiska zewnętrznego. Marka SYMPATEX® posługuje się bardzo surowym systemem kontroli jakości poprzez
nieustanne monitorowanie wszystkich etapów produkcji, dzięki czemu każdy produkt ze znakiem firmowym
SYMPATEX® jest gwarancją najwyższej jakości i komfortu.
VIBRAM® to najbardziej znana i sprawdzona podeszwa używana w butach turystycznych i górskich. Zapewnia
bardzo dobrą przyczepność. Występuje w 50 różnych rodzajach, gdzie każda z nich przeznaczona jest do użytkowania w innych warunkach. Należy pamiętać, iż podeszwy zalecane do butów górskich nie powinny być użytkowane w warunkach miejskich, gdyż porowata struktura betonowych chodników oraz powierzchni asfaltowych
szybciej niszczy ten typ podeszwy. Do zastosowań miejskich firma Vibram® poleca całkiem inne typy.
COOLMAX jest nowoczesnym włóknem poliestrowym przeznaczonym do produkcji bielizny termoaktywnej.
Jego głównym zadaniem jest zapewnianie dobrej wentylacji ciała i utrzymywanie suchej powierzchni skóry,
zapewnia znacznie lepszą, w porównaniu do włókien naturalnych (np. bawełny), oddychalność oraz odprowadzanie wilgoci z powierzchni ciała. Ponadto cechuje się dużą odpornością na promienie UV, dzięki czemu nie
rozkłada się ono stopniowo na słońcu i nie wydziela przykrego zapachu. Bielizna wykonana z Coolmaxu zapewnia uczucie suchości i chłodzenia ciała.
BAMBOO to materiał z wiskozy z włókna bambusowego. Jest wyjątkowo przewiewna i jednocześnie łatwo absorbuje wilgoć. Dzianina ta chroni przed promieniami ultrafioletowymi. Materiał jest bardzo gładki i miły w dotyku. Ma też właściwości termoregulacyjne: w czasie lata włókno bambusowe jest o 2-3 stopnie chłodniejsze niż
temperatura otoczenia.

KOBIETY
D
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F

34

36

38

40

42

44

46

48

USA

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

UK

4

6

8

10

12

14

16

18

Wzrost
Total heigh

160-163

162-165

164-167

168-171

170-173

172-175

174-177

176-179

Obwód szyi
Shoulder width

34

35

36

37

38

39

40

41

Obwód ramion
Shoulder width

36

37

38

39

40

41

42

43

Obwód klatki piersiowej
Chest

82-85

86-89

90-93

94-97

98-101

102-105

106-109

110-113

Obwód pasa
Waist

58-61

62-65

66-69

70-73

74-77

78-81

82-85

86-89

Obwód bioder
Hip

86-89

90-93

94-97

98-101

102-105

106-109

110-113

114-117

Długość rękawa mierzona
od środka pleców
Arm length from center back
(CB)

73,5

75

77,5

79

80,5

83

84,5

86

Długość nogi (od pasa)
Leg lenght (waist)

101-104

102-105

103-106

104-107

105-108

106-109

107-110

108-111

UE

44

46

48

50

52

54

56

58

60

USA

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

Wzrost
Total heigh

170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 189-192 193-196 197-200

Obwód szyi
Shoulder width

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Obwód ramion
Shoulder width

42,5

44

45,5

47

48,5

50

52

54

56

Obwód klatki piersiowej
Chest

88-91

92-95

96-99

Obwód pasa
Waist

76-79

80-83

84-87

Obwód bioder
Hip

92-95

96-99

Długość rękawa mierzona
od środka pleców
Arm length from center back
(CB)

79

81

Długość nogi (od pasa)
Leg lenght (waist)

100-103 104-107 108-111 112-115 118-121 124-127
88-91

92-95

96-99

101-104 106-109 111-114

100-103 104-107 108-111 112-115 117-120 120-125 127-130

83

85

87

89

92

95

98

101-104 103-106 105-108 107-110 109-112 111-114 113-116 115-118 117-120
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