Czym jest podróż?
... Arabowie mówią, że poznawaniem wartości człowieka.
I mają rację! Bo gdzie, jak nie w nowym środowisku i trudnych
warunkach poznajemy ile inni i my sami jesteśmy naprawdę warci.
Jest sposobem na dobre wykorzystanie danego nam na Ziemi czasu,
bo Życie też przecież jest podróżą.
Dla mnie sensem podróży nie jest zaliczanie kolejnych
zabytków, czy miejsc wypisanych w "kultowych" przewodnikach.
Nie biegam z książką w spoconych łapkach w strachu, czy zdążę.
Oczywiście, katedra w Sewilli zapiera dech. Fajnie jest posiedzieć
na głównym placu w Kadyksie, owiewany ciepłą bryzą i pomyśleć
o tym, jak mieszkańcy żegnali Kolumba przed wyruszeniem w nieznane.
To niesamowite, ale dla mnie w podróży najważniejsze są spotkania
z ludźmi. Dobrymi, serdecznymi, gościnnymi. Dzielącymi się
solidarnie, gdzieś w górach Boliwii, ostatnią butelką wody czy też
dzikimi morelami, bo tyle tylko mają. W takich chwilach widzimy jak
niewiele potrzeba, by być szczęśliwym. To dzięki podróżom nabieramy
dystansu do wszystkich podobno "ważnych", „cywilizacyjnych” spraw,
wracamy do źródeł. Zaczynamy doceniać prawdziwe relacje, realne
spotkania i rozmowę.
Dla mnie właśnie samotna wyprawa rowerowa jest
kwintesencją podróży. Codziennie inne miejsca, kilometry dróg
nawijane na oponę, zamieniające się w tysiące, a przede wszystkim
dziesiątki zapadających w serce spotkań z ludźmi. Euforia odkrywania
i zwykły strach przed przyszłością, a jednocześnie ciekawość: Co jest
za tym zakrętem, wzgórzem, lasem ....? Brak oddechu na Atacamie
i dreszcze w lodowatym deszczu w Patagonii. Uśmiech policjanta
w Brazylii, kiedy na jego pytanie o to, dokąd jedziesz wyjmujesz mapę
całego kontynentu i pokazujesz kreskę od Atlantyku po Pacyfik.
Czy kiedy leżysz zmęczony po całym dniu, oddzielony tylko cienką
ścianą namiotu, wsłuchujesz się w jego szeleszczącą na wietrze mowę,
która za każdym razem jest inna.
To jest sens podróży.
I każda, nawet najdłuższa,
zaczyna się od pierwszego kroku,
wystarczy się odważyć.
Egzotyka jest tuż za rogiem.

Piotr Baska

Piotr Baska - Fjord Nansen Test Team
Gdański żeglarz i płetwonurek, którego największą pasją
jest jednak włóczenie się po Świecie na rowerze.
Odbył wiele wypraw, między innymi po Polsce, Europie.
W ostatnich latach przemierzał samotnie Amerykę
Południową. Podczas pierwszej wyprawy przejechał
Patagonię, Ziemię Ognistą i pustynię Atacama.
Druga trasa wiodła od Atlantyku po Pacyfik przez
Brazylię, Paragwaj, Argentynę, Boliwię i Peru.
Spędzając na tym niezwykłym kontynencie ponad pół
roku pokonał 12000 kilometrów.

Namioty
PROFI
Namioty Fjord Nansen cieszą się doskonałą reputacją
wśród turystów. Korzystając z porad fachowców,
udoskonaliliśmy dotychczasowe modele oraz
zaprojektowaliśmy kilka nowych namiotów.
Wszystko byś czuł się wygodnie w każdych warunkach!

NAMIOTY PROFI
Tropik: Polyester Ripstop PU o nieprzemakalności 5000 mm słupa wody
Sypialnia: PoliRipstop
Podłoga: Nylon PU o nieprzemakalności 6,0m słupa wody
Maszty: duraluminium 8.5 mm
Szpilki: duraluminium

Nieprzemakalność – Nie musisz wątpić w wodoszczelność
namiotu!Szwy w tropiku są podklejane, dzięki czemu nie przepuszcza
on wody. W zależności od kolekcji tropik nie przepuszcza 5 m słupa
wody (kolekcja Profi) lub 3 m (kolekcja Outdoor). Według europejskiej
normy jakości DIN za nieprzemakalny uważa się materiał
o wytrzymałości 1,5 m. wody.
Trwałość – W namiotach wykorzystano materiał o podwyższonej
odporności na promienie słoneczne - nie wiotczeje i nie reaguje na
zmiany pogody. Dzięki niemu nie trzeba podczas deszczu przestawiać
śledzi. W kolekcji Profi dodatkowo wzmocniono go strukturą ripstop
poprawiającą odporność na rozdarcia.
Redukcja wagi – W wybranych modelach naszych namiotów
zastosowaliśmy stelaż zewnętrzny, który pozawala na rozbicie samego
tropiku. Natomiast modele ze stelażem wewnętrznym dają możliwość
rozbicia samej sypialni. Możliwość rozbicia samej sypialni/tropiku
pozwala zredukować wagę namiotu nawet o 30%.
Rozbijanie w deszczu – W namiotach Fjord Nansen ze stelażem
zewnętrznym masz możliwość rozstawienia od razu tropiku z sypialnią,
dzięki czemu pozostaje ona sucha.
Odporność na wiatr – Stelaż to duraluminium anodyzowane 7001-T6
(kolekcja Profi) lub wzmocnione włókno szklane (kolekcja Outdoor).
Namioty posiadają liczne odciągi (często dwupunktowe) prowadzone
bezpośrednio od stelaża co podwyższa odporność całej konstrukcji na
działalnie wiatru.
Wentylacja – Sypialnia została wykonana z oddychającego materiału.
Namioty posiadają także odpowiednio usztywniane okienka
wentylacyjne z możliwością regulacji. W wejściu dodatkowa
moskitiera.

VEIG PRO II
Ilość osób: 2
Wejścia: 2
Przedsionki: 2
Waga: 3,0 kg
Wysokość sypialni: 100 cm
Dostępna również wersja bez
fartuchów śnieżnych (2,8kg).
Cena: 799,90 zł
130

Dopieszczone szczegóły - Podklejone szwy. Rzepy i gumy są doszyte
do tropiku za pomocą taśm dystansowych. Podklejony został również
zamek w przedsionku – nowoczesne rozwiązanie stosowane dotychczas
tylko w namiotach ekspedycyjnych.
Wygoda - Modele typu iglo wyposażone są w dodatkową, doczepianą
pod sufit półeczkę na drobiazgi. Wewnętrzne wejście wkładane jest do
specjalnej bocznej kieszeni, dzięki czemu nie brudzi się i nie przeszkadza. Rozwiązanie to jest szybsze i wygodniejsze niż standardowe
podwijanie.
Fartuchy śnieżne - Namioty Veig Pro zostały wyposażone w specjalne
fartuchy śnieżne, które dodatkowo chronią przed dostawaniem
się śniegu pod tropik podczas zimowego biwaku. Fartuchy te można
podwinąć i ściągnąć trokami.
Szpilki duraluminiowe - zostały zastosowane w kolekcji Profi.
Są 2,5 razy lżejsze od szpilek stalowych i mniej podatne na wygięcia!
Dodatkowe wzmocnienia - Wszelkie miejsca narażone na uszkodzenia,
np. narożniki w tropiku i podłodze, zostały specjalnie zabezpieczone.

Gwarancja 24 miesiące.

Inspirowane wielkimi podróżami produkty
Fjord Nansen zostały zaprojektowane z myślą
o spełnieniu najwyższych oczekiwań
w stosunku do sprzętu outdoorowego.
Przywiązujemy wielką wagę do jakości naszych
produktów. Od lat towarzyszą nam Ci, którzy
mają dzikość w sercu.
Aktualnie Fjord Nansen Test Team to:
Michał Kochańczyk
Piotr Baska
Olek Doba
Tomek Dębiec
Michał „KOZI” Koział
Dzięki ich uwagom, opiniom i sugestiom nasze
namioty, śpiwory, plecaki, odzież i akcesoria
turystyczne zdobywają nagrody w wielu
niezależnych testach, i są niezawodne
w podróży. Jednak nadal uważamy opinię
użytkowników za najważniejszą. Wierzymy,
że w każdym z Was drzemie dzikość serca,
i właśnie dla Was projektujemy nasz sprzęt.
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Namioty
PROFI
Double Comfort Space w Tordis I i Tordis II PTB

Jeśli turystyka to Twoja pasja i chcesz by Twój namiot wytrzymał nie jedną przygodę to seria Profi jest właśnie dla Ciebie! Namioty te są idealne
na wycieczki trekkingowe w każdym regionie. Wewnątrz namiotu znajdziesz wiele praktycznych kieszonek i zaczepów, byś mógł łatwo
utrzymać w nim porządek. Również na drzwi wejściowe jest specjalna kieszonka, by nie brudziły się po rozpięciu. Szwy są laminowane,
by krople deszczu nie psuły Ci wypoczynku. Odciągi w jaskrawym kolorze, co poprawia ich widoczność. Dzięki unikalnym rozwiązaniom
rozbijanie przebiega szybko i sprawnie.
Stelaż duraluminium anodyzowane 7001 T6 (kolekcja Profi)
Jest to aktualnie jeden z najlepszych stelaży namiotowych. W stosunku do stopów 5000 i 6000 jest bardziej wytrzymały. Dopisek T6 określa
poziom elastyczności. Wybraliśmy najbardziej optymalny ( T1 bardzo elastyczny, T10 bardzo twardy).

TORDIS I
double comfort space

Sypialnia: całość z siatki
Ilość osób: 1
Wejścia: 1
Przedsionki: 1
Waga: 1,8 kg
Wysokość sypialni: 95 cm
Cena: 645,90 zł

klasyczne igloo

DCS to system specjalnego wyprofilowania stelaża namiotu, pozwalający
na uzyskanie efektu prawie pionowych ścianek bocznych .

60

System DCS zapewnia możliwość przebywania w namiocie 2 osobowym 3-4 osób
w pozycji siedzącej, bez zagrożenia dotykania głową materiału sypialni.
Przeprowadzone przez nas pomiary wykazały iż „powierzchnia użytkowa” w tym
namiocie jest ponad 3,5 razy większa niż w standardowym igloo*. System ten
także minimalizuje ryzyko dotykania ścianek namiotu przez osoby wysokie leżące
w śpiworze.

70

48

216

Super komfortowa jedynka, w której, dzięki
systemowi DCS, bez problemu usiądziesz
czy przebierzesz się bez dotykania ścian.
Swobodnie zmieszczą się w niej co najmniej
2 osoby na siedząco. Posiada dwa przedsionki
(do drugiego dostaniesz się przez dodatkową
klapę w sypialni).

* Do porównania użyto namiotu Veig Pro II. Za powierzchnię użytkową przyjęto przestrzeń,
w której mogą przebywać osoby siedzące o wzroście 180 cm.

WYRÓŻNIENIE

TORDIS II PTB
Ilość osób: 2
Wejścia: 2
Przedsionki: 1
Waga: 2,60 kg
Wysokość sypialni: 105 cm
Cena: 795,90 zł
65
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Najnowszej generacji namiot 2 osobowy
o niesamowitym komforcie i bardzo
dobrej wadze, posiadający dwa wejścia,
wentylację. Model zainspirowany uwagami
forumowicza Tomka (PTB) z outdoor.org.pl

Namiot TORDIS
został wyróżniony
w 2010 roku podczas
Targów Sport-Lato
w Kielcach
w kategorii produktów
innowacyjnych
technicznie.

MUWANG I

MUWANG II

BASTIA II

Ilość osób: 1
Wejścia: 1
Przedsionki: 1
Waga całkowita: 1,8 kg
Wysokość sypialni: 85 cm
Cena: 549,90 zł

Ilość osób: 2
Wejścia: 2
Przedsionki: 1
Waga całkowita: 2,3 kg
Wysokość sypialni: 85 cm
Cena: 599,90 zł

Ilość osób: 2
Wejścia: 1
Przedsionki: 1
Waga: 3,3 kg
Wysokość sypialni: 110 cm
Cena: 899,90 zł

245

220

260
130

95

50

TOLIMA II
Ilość osób: 2
Wejścia: 2
Przedsionki: 2
Waga całkowita: 3,1 kg
Wysokość sypialni: 100 cm
Cena: 899,90 zł
90
130

220

VEIG II

VEIG III

Ilość osób: 2
Wejścia: 2
Przedsionki: 2
Waga całkowita: 2,8 kg
Wysokość sypialni: 100 cm
Cena: 759,90 zł

Ilość osób: 2-3
Wejścia: 2
Przedsionki: 2
Waga całkowita: 3,4 kg
Wysokość sypialni: 110 cm
Cena: 859,90 zł

130

165
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Namioty z serii Outdoor są proste, wygodne i uniwersalne. Wewnatrz znajdziesz wiele
praktycznych kieszeni i zaczepów. Szwy w tropiku laminowane. Odciągi w jasnym
kolorze. Bardzo łatwo je rozstawisz, nawet w deszczu.

Namioty
OUTDOOR

UTILA
Ilość osób: 2-3
Wejścia: 2
Przedsionki: 2
Waga: 4,2 kg
Wysokość sypialni: 130 cm
Cena: 519,90 zł

NAMIOTY OUTDOOR
Tropik: Poliester PU o nieprzemakalnośći
3000 mm słupa wody
Sypialnia: oddychający Poliester
Podłoga: Polietylen
Maszty: włókno szklane
Szpilki: stal

LIMA II
Ilość osób: 2
Wejścia: 1
Przedsionki: 1
Waga: 3,0 kg
Wysokość sypialni: 100 cm
Cena: 359,90 zł
65

130

215

SIERRA II

SIERRA III

Ilość osób: 2
Wejścia: 2
Przedsionki: 2
Waga: 3,3 kg
Wysokość sypialni: 100 cm
Cena: 419,90 zł

Ilość osób: 3
Wejścia: 2
Przedsionki: 2
Waga: 3,6 kg
Wysokość sypialni: 110 cm
Cena: 469,90 zł

65

130

80

215

215
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165

ANDY II

ANDY III

ANDY IV

Ilość osób: 2
Wejścia: 1
Przedsionki: 1
Waga: 3,4 kg
Wysokość sypialni: 110 cm
Cena: 389,90 zł

Ilość osób: 2-3
Wejścia: 1
Przedsionki: 1
Waga: 3,8 kg
Wysokość sypialni: 125 cm
Cena: 449,90 zł

Ilość osób: 3-4
Wejścia: 1
Przedsionki: 1
Waga: 4,9 kg
Wysokość sypialni: 135 cm
Cena: 539,90 zł

90

130

90

150

100

235

210

210

210

KORSYKA III
Ilość osób: 3
Wejścia: 1
Przedsionki: 1
Waga: 4,6 kg
Wysokość sypialni: 110 cm
Cena: 529,90 zł
190

160

215

Fot. P. Baska

Piotr Baska - Fjord Nansen Test Team

ORK II

Daszek, który może służyć jako dodatkowa ochrona namiotu przed
opadami deszczu lub przed działaniem słońca. Idealny na campingi,
gdzie możesz go rozstawić przed lub nad namiotem. Maszty są
sprzedawane oddzielnie.

Wymiary: 380 x 280 cm
Waga: 0.95 kg

Namioty Fjord Nansen są stale testowane przez
podróżników takich jak Piotr Baska. W 2010 używał
namiotu Veig II na swojej trzymiesięcznej wyprawie
przez Południową Amerykę, od Santiago de Chile
do Ushuala. Namiot był rozstawiany ponad 90 razy
w deszczu, wietrze lub gorącu sięgającym 50 stopni
Celsjusza.
„Namiot poradził sobie z tymi wszystkimi warunkami
bezawaryjnie. Rozstawianie jest niezwykle proste,
co jest ważne np. przy silnym wietrze”.

Cena: 159,90 zł

AKCESORIA NAMIOTOWE
W ofercie dostępnych jest także wiele innych akcesoriów namiotowych, takich jak:
stelaże, szpilki, śledzie, sznurki, podłogi o różnej wielkości, półeczki, maszty itp.
Zobacz wszystkie nasze produkty na www.fjordnansen.com.

7

GOTLAND IV

175

210

255

Ilość osób: 2-3
Wejścia: 2
Przedsionki: 1
Waga: 9,2 kg
Wysokość sypialni: 195 cm
Wysokość przedsionka: 205 cm
W zestawie podłoga
do przedsionka.
Cena: 859,90 zł

235

Ilość osób: 3-4
Wejścia: 3
Przedsionki: 1
Waga całkowita: 9,0 kg
Wysokość sypialni: 130 cm
Wysokość przedsionka: 140 cm
W zestawie podłoga do przedsionka i maszty do werandy.
Cena: 859,90 zł

Family
MALAGA

215

180

Namioty

180

230

MALTA
225
150

Ilość osób: 4
Wejścia: 2
Przedsionki: 1
Waga: 9,0 kg
Wysokość sypialni: 175 cm
Wysokość przedsionka: 185 cm
Cena: 899,90 zł

210

Ilość osób: 6
Wejścia: 3
Przedsionki: 1
Waga: 11,1 kg
Wysokość sypialni: 165/185 cm
Wysokość przedsionka: 200 cm
W zestawie maszty do werandy.
Cena: 999,90 zł
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120

235

SPLIT

125

Śpij wygodnie w każdych warunkach! Maty zapewnią Ci spokojny
odpoczynek po całodniowej wędrówce i świetną izolację. Im grubsza
mata tym cieplejsza i bardziej komfortowa. Jak to działa? Pianka
znajdująca się wewnątrz maty w trakcie rozkładania rozpręża się
i nabiera powietrza. Na koniec wystarczy, że dmuchniesz 1-2 razy
i zakręcisz korek. Podczas zwijania maty powietrze samo uchodzi,
co pozwala na znaczne zmniejszenie objętości pakunku
i bezproblemowe przytroczenie jej do plecaka. W komplecie – zestaw
naprawczy. Przy tworzeniu modeli Kerjag i Enmo Light priorytetem
była niska waga tych mat. Kierując się trwałością mat zastosowaliśmy
mosiężne zawory zamiast plastikowych.

MARAK
Worek na karimatę.
Wymiary:
L - 18 x 60 cm
XL - 22 x 75 cm
Cena: od 19,90 zł

Maty
SAMOPOMPUJĄCE

STOREN

HIKING

ENMO LIGHT

Materiał: poliester, powleczenie TPU
Wymiary: 197 x 62 x 7 cm
Wymiary po spakowaniu: 62 x 25 cm
Waga: 2,4 kg
Minimalna temperatura użytkowania: -20°C
Cena: 349,90 zł

Materiał: poliester, powleczenie TPU
Wymiary: 196 x 63 x 5 cm
Wymiary po spakowaniu: 63 x 22 cm
Waga: 2,0 kg
Minimalna temperatura użytkowania: -15°C
Cena: 269,90 zł

Materiał: poliester, powleczenie TPU
Wymiary: 181 x 50/20 x 2,5 cm
Wymiary po spakowaniu: 27 x 13 cm
Waga: 0,5 kg
Minimalna temperatura użytkowania: +2°C
Cena: 239,90 zł

MATERAC
Jako Fjordmata na stałe zagościła w słownictwie
turystycznym. Lekka i niewielka po spakowaniu.
Po nadmuchaniu pełni rolę wygodnego łóżka.
Aby zwiększyć wytrzymałość w materiał wprasowano
siateczkę, która wzmacnia i poprawia odporność
na rozdarcia. Obecnie posiada
optymalne parametry
wagowe gwarantujące
trwałość i niezawodność.
W komplecie – woreczek
z siateczki i zestaw
naprawczy.

KERJAG

TREKKING

TREKKER

TREKKER XL

Materiał: poliester, powleczenie TPU
Wymiary: 183 x 51 x 3,5 cm
Wymiary po spakowaniu: 26 x 16,5 cm
Waga: 0,8 kg
Minimalna temperatura użytkowania: -3°C
Cena: 249,90 zł

Materiał: poliester, powleczenie TPU
Wymiary: 183 x 51 x 2 cm
Wymiary po spakowaniu: 51 x 12cm
lub 29 x 15 cm
Waga: 0,8 kg
Minimalna temperatura użytkowania: -5°C
Cena: 159,90 zł

Materiał: poliester ripstop,
powleczenie TPU
Wymiary: 183 x 48 x 7 cm
Wymiary po spakowaniu: 14 x 10 cm
Waga: 0,5 kg
Cena: 139,90 zł

Materiał: poliester ripstop,
powleczenie TPU
Wymiary: 195 x 65 x 9 cm
Wymiary po spakowaniu:
19 x 11 cm
Waga: 0,7 kg
Cena: 219,90 zł
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Śpiwory
PROFI SYNTHETIC
Biwakowanie to świetna sprawa pod warunkiem, że jest Ci ciepło. Kolekcję śpiworów
Fjord Nansen zaprojektowaliśmy z myślą o różnych zastosowaniach. Wzięliśmy pod
uwagę tradycyjną wiedzę producentów i najnowsze osiągnięcia techniki oraz uwagi
najbardziej doświadczonych testerów. Nasze śpiwory wielokrotnie były oceniane przez
niezależne czasopisma, a jeden z nich uzyskał tytuł 'Dobry Wybór' magazynu Podróże.
Badania w komorze klimatycznej
Wybrane modele śpiworów z każdej kolekcji zostały przebadane
zgodnie z normą europejska PN-EN 13537-2004. Uczyniliśmy to,
by mieć pewność, że podajemy właściwe temperatury.
Badania przeprowadzono w komorze klimatycznej Weiss
na skomplikowanym 16-elementowym manekinie DIANA.
W ten sposób wyznaczono: temperatury komfortu , T max, T lim,
T min. Następnie na podstawie wyników testów wyliczono zakresy
temperatur wszystkich śpiworów Fjord Nansen, dzięki temu
do minimum zmniejszamy ryzyko zakupu przez klienta niewłaściwego
śpiwora. Należy zwrócić uwagę , że badania odnoszą się do odczuwania
termiki przez standardową kobietę i standardowego mężczyznę!!!
Przed wyborem należy zadać sobie pytanie jak odczuwamy zimno
i uwzględnić ten fakt przy wyborze konkretnego modelu. W większości
przypadków powinniśmy wybrać model troszkę cieplejszy niż zakładaliśmy
wcześniej. Wyżej opisana norma nie analizuje trwałości włókniny, dlatego
postanowiliśmy wykonać dodatkowo własne testy. Więcej info na następnej stronie.
Zakresy Temperatur wg normy EN 13537
Odnoszą się one do standardowego mężczyzny i standardowej kobiety po średnim wysiłku.
UWAGA! Czasami może się zdarzyć, że odczucie zimna będzie inne u różnych osób. Na sposób odczuwania
zimna mają też wpływ takie czynniki jak: zmęczenie, głód, złe samopoczucie, wcześniejsze wychłodzenie,
wiek, metabolizm, grubość tkanki tłuszczowej...
Górna granica komfortu ( T max ) - temperatura, w jakiej "standardowy mężczyzna" nie poci się, a nadmierna
temperatura nie zakłóca jego snu.
Komfort ( T comf ) - temperatura, w jakiej człowiek znajduje się w równowadze termicznej i nie odczuwa
zimna. Wartość ta odnosi się do "standardowej", najedzonej kobiety, po średnim wysiłku. Tym parametrem
powinny kierować się kobiety wybierając śpiwór.
Temperatura graniczna ( T lim ) - najniższa temperatura, w jakiej "standardowy mężczyzna" może spać
komfortowo. Tym parametrem powinni kierować się mężczyźni wybierając śpiwór.
Temperatura ekstremalna (T min) - przekroczenie tej wartości powoduje ryzyko hipotermii i oznacza
warunki, w których można przetrwać najwyżej sześć godzin (parametr oparty na odczuciach "przeciętnej
kobiety"). Tą temperaturą nie powinniśmy się kierować przy zakupie śpiwora!!!
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Gwarancja 24 miesiące.

KAPTUR – Otula twarz i chroni Cię przed utratą ciepła. Posiada
ściągacz z regulacją.
KSZTAŁT – Śpiwór lepiej dopasowany do ciała człowieka jest
śpiworem cieplejszym, dlatego w kolekcji Fjord Nansen przeważają
śpiwory w kształcie mumii. Tradycyjna forma „koperty” wygodna jest
w warunkach domowych lub campingowych.
LISTWA TERMICZNA – Biegnie wzdłuż zamka i zapobiega
przedostawaniu się zimna. Aby zapobiec wcinaniu się materiału
w zamek zastosowano specjalne rozwiązania zdecydowanie
zmniejszające ten problem. Anti Bite System i Bite Tape.
ZAMEK – Najwygodniejsze są zamki rozsuwane z dołu
i z góry zastosowane w większości modeli Fjord Nansen. Umożliwiają
one regulacje temperatury wewnątrz śpiwora. Jeśli chcesz połączyć dwa
śpiwory musisz zwrócić uwagę na oznaczenia P(prawy) i L(lewy).
W kolekcji Profi Synthetic użyto solidnych i niezawodnych zamków
znanej firmy YKK.
KOŁNIERZ (w linii barków) – Szczegó
egó ln ie przydatny
w chłodniejszych warunkach. Regulowany ściągaczem uniemożliwia
przedostanie się zimnego powietrza i chroni przed wychłodzeniem.
WYPEŁNIENIE – syntetyczne. Śpiwory syntetyczne (seria Profi i Outdoor)
są wypełnione mikrowłókniną o doskonałej sprężystości i odporności. Zachowują
swoje właściwości termoizolacyjne także przy zwiększonej wilgotności. Są łatwe
w utrzymaniu czystości.
MATERIAŁ WEWNĘTRZNY – W zależności od przeznaczenia modele posiadają
domieszki włókien sztucznych w różnych proporcjach. Zapewniają one szybki
transport wilgoci na zewnątrz, przy zachowaniu komfortu w kontakcie z ciałem.
DODATKI - Mała kieszonka została umieszczona wewnątrz śpiwora byś mógł w niej
umieszczać wszelkie cenne drobiazgi. Brzeg śpiwora zapinany jest dodatkowo
na rzep, dzięki czemu nie odpina się on w nocy. Na zewnętrznej stronie umieszczono
dwie pętelki służące do wieszania śpiwora.

Dlaczego rozciągliwe śpiwory?
Śpiwory, które pozostają blisko ciała zapewniają dobry
komfort cieplny.
Rozciągliwe śpiwory łączą odpowiedni komfort
termiczny z wygodą ułożenia się podczas snu. Tokk
i Torget mogą zwiększyć swoją szerokość nawet o 60%
(z 50 do 80 cm w części górnej), dbając o to, żebyś
po dobrym wypoczynku w nocy był przygotowany
na dalsze przygody!

W kolekcji 2013 z dumą prezentujemy nową linię
rozciągliwych śpiworów. Zapewniając komfort
w każdej pozycji jaką możesz przybrać w trakcie snu,
pozostaje dopasowany do ciała i ciepły. Śpiwory
są połączeniem nowej funkcjonalności oraz
sprawdzonego i ulepszanego przez lata wypełnienia
Microfill Super-Therm.

MICROfill Super-Therm
Jest to aktualnie jedna z najlepszych włóknin
w śpiworach syntetycznych o skomplikowanej
budowie. Unikalna konstrukcja mikrowłókien
zapewnia wysoką sprężystość i izolacyjność przy
niskiej wadze. Niezwykle cienkie włókna poddawane
są specjalnej obróbce, a następnie łączone w miękką
i lekką warstwę izolacyjną. Włóknina zachowuje
wysokie parametry sprężystości nawet po wielu
praniach.

Michał Kochańczyk - Fjord Nansen Test Team
„Znajomi często mi mówią, że gdy zakończyłem swoją
formalną edukację, zafundowałem sobie wakacje,
na których jestem do dnia dzisiejszego. Choć od obrony
dyplomu minęło ponad ćwierć wieku, ja ciągle jestem na
urlopie.”

Materiał zewnętrzny: Poly Ripstop
Materiał wewnętrzny: Nylon
Wypełnienie: Microfill Super-Therm
Zamek: YKK, dwukierunkowy + AntiBite System
Listwa termiczna: wzdłuż zamka i kaptura
Kieszeń wewnętrzna
Kaptur: profilowany, regulowany
Worek kompresyjny: w zestawie

Nazwa i cena
TOKK L
269,90 zł
TOKK XL 289,90 zł
TORGET L 289,90 zł
TORGET XL 319,90 zł

Temperatura
T max / T comf / T lim / T min

20 / 6 / 0 / -14
20 / 6 / 0 / -14
17 / 2 / -4 / -19
17 / 2 / -4 / -19

Bardzo cenimy sobie współpracę z Michałem
Kochańczykiem. Od lat zabiera nasz sprzęt i odzież na swoje
wyprawy, a po powrocie dzieli się z nami cennymi uwagami
na ich temat. Dzięki temu nasze produkty z roku na rok
stają się coraz lepsze.

Waga
1,2 kg
1,4 kg
1,4 kg
1,6 kg

*L – dł. 205cm, szerokość w stopach 30cm, dla wzrostu ok. 180cm
XL – dł. 230cm, szerokość w stopach 35cm, dla wzrostu ok. 195cm

Zamek
L
R
L
R

Michał Kochańczyk – alpinista, polarnik, żeglarz,
afrykanista. Wspinał się w Tatrach, Pamirze, Himalajach,
Andach, w górach Afryki, na Spitsbergenie i na Alasce.
Był kierownikiem i uczestnikiem ponad dwudziestu wypraw
w góry wysokie.
Góry są dla niego najważniejsze. Największym, dotychczasowym osiągnięciem podróżnika Michała Kochańczyka
jest wyznaczenie wraz z zespołem przyjaciół nowej polskiej
drogi na szczyt Fitz Roy w Patagonii (1984r.).
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Śpiwory

Test 10 prań
Chcąc sprawdzić dodatkowo takie parametry
naszych śpiworów jak wytrzymałość
wypełnienia (zbijanie, przemieszczanie),
odporność na pranie, stabilność termiczną
w czasie postanowiliśmy przeprowadzić tzw.
test 10 prań (oczywiście z wirowaniem). Wyniki
testów włókniny MICROfill Super-Therm
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.
Okazało się , że śpiwór zachował swoje
parametry termiczne, a włóknina nie zmieniła
swojej grubości i sprężystości!!! Teraz z jeszcze
większą pewnością możemy polecić nasze
śpiwory!

PROFI SYNTHETIC

Uwagi praktyczne: pamiętaj aby przechowywać
śpiwór rozłożony, w żadnym wypadku nie
schowany w worku!!! Dzięki poprawnemu
przechowywaniu będzie on cały czas tak samo
ciepły.
SERIA PROFI SYNTHETIC
Dla tych, którzy chcą mieć bardzo uniwersalny
śpiwór. Dzięki syntetycznemu wypełnieniu
(MICROfill Super-Therm) można ich używać
niemal wszędzie, nawet w wilgotnych
warunkach. Jeśli turystyką zajmujesz się
na poważnie, a od śpiwora oczekujesz
niezawodności i trwałości – te są właśnie
dla Ciebie.
Materiał zewnętrzny: Poli Ripstop
Materiał wewnętrzny: Nylon
Wypełnienie: Microfill Super-Therm
Zamek: YKK dwukierunkowy
+ Anti-Bite System
Listwa termiczna: wzdłuż zamka i kaptura
Kieszeń wewnętrzna
Kaptur: profilowany, regulowany
Kołnierz termiczny (Trondeland, Troms)
Ocieplona dolna część śpiwora (Trondeland)
Worek kompresyjny: w zestawie
ŚPIWÓR TROMS uzyskał tytuł "Dobry
Wy b ó r " m a g a z y n u t u r y s t y c z n e g o
PODRÓŻE. Nagroda przyznawana bardzo
dobrym jakościowo produktom, których cena
nie jest za wysoka.

Nazwa i cena

Temperatura
T max / T comf / T lim / T min

TRONDELAND 339,90 14 / -4 / -10 / -27
299,90 zł
N
299,90 zł 16 / 1 / -5 / -22
TROMS
269,90 zł
N
259,90 zł 20 / 5 / -1 / -15
KJOLEN
239,90 zł
N
FINMARK 239,90 zł 24 / 12 / 6 / -11
219,90 zł
N
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Rozmiar* Waga

Zamek

XL
L
XL
L
XL
L
XL
L

R
L
L/R
L/R
L/R
L/R
L/R
L/R

*L – dł. 205cm, szerokość w stopach 30cm, dla wzrostu ok. 180cm
XL – dł. 230cm, szerokość w stopach 35cm, dla wzrostu ok. 195cm

2,3 kg
2,1 kg
1,6 kg
1,5 kg
1,4 kg
1,2 kg
1,0 kg
0,9 kg

Eko Loft Hollowfiber
Doskonała kombinacja właściwości
izolacyjnych i ceny. Technologia
wytwarzania włókien łączy włókna
o różnych średnicach, tworząc
wypełnienie o wysokich
parametrach termicznych.

Śpiwory

LENVIK
Norka, nieprzemakalny
pokrowiec na śpiwór.

OUTDOOR

Wymiary: 230 x 85 x 36 cm
Waga: 0,36 kg
Cena: 129,90 zł

Nazwa i cena
Modele: Stavanger, Fredvang, Hamar, Drammen, Vardo.

Temperatura
T max / T comf / T lim / T min

Rozmiar* Waga

STAVANGER 229,90 zł 15 / -2 / -7 / -22

2,1 kg
1,9 kg
1,6 kg
1,5 kg
1,2 kg
1,1 kg
1,0 kg
0,9 kg
0,7 kg
0,65 kg

209,90 zł

HAMAR

209,90 zł

19 / 4 / -1 / -16

199,90 zł

SERIA OUTDOOR
Śpiwory idealne na kilkudniowe wycieczki.
Świetne dla osób, które cenią sobie komfort,
ale nie chcą nadwyrężyć swojego budżetu.
Wygodne i lekkie.

DRAMMEN

199,90 zł
179,90 zł

23 / 11 / 6 / -9

VARDO

179,90 zł

25 / 14 / 9 / -6

159,90 zł

FREDVANG 159,90 zł 26 / 15 / 12 / 1
139,90 zł
Modele: Alesund, Bivak, Morby, Tromso.

Materiał zewnętrzny: Poliester
Materiał wewnętrzny: Policotton
Wypełnienie: EkoLoft Hollowfiber
Zamek: dwukierunkowy + Anti-Bite Tape
Listwa termiczna: wzdłuż zamka
Ocieplona dolna część śpiwora (Stavanger)
Worek kompresyjny: w zestawie
(oprócz: Fredvang, Camping, Bivak)

Zamek

Typ

R
L
R
L
L/R
L/R
L/R
L/R
L/R
L/R

mumia
mumia
mumia
mumia
mumia
mumia
mumia
mumia
mumia
mumia

*L – dł. 205cm, szerokość w stopach 30cm, dla wzrostu ok. 180cm
XL – dł. 230cm, szerokość w stopach 35cm, dla wzrostu ok. 195cm

Nazwa i cena
BIVAK
MORBY
TROMSO

149,90 zł
219,90 zł
189,90 zł

Temperatura
T max / T comf / T lim / T min

24 / 13 / 8 / -3
19 / 9 / 4 / -7
22 / 12 / 7 / -4

Rozmiar* Waga

1,2 kg
2,0 kg
1,4 kg

Zamek

Typ

L
L
L

koperta

190x80 cm

195x100 cm
koperta 205x80 cm

koperta

Modele: Stavoy i Floro.

Nazwa i cena
STAVOY
FLORO

229,90 zł
179,90 zł

Temperatura
T max / T comf / T lim / T min

20 / 6 / 1 / -10
24 / 10 / 5 / -6

Rozmiar* Waga

2,2 kg
1,3 kg

Zamek
L
L

Typ
koperta z kapturem,
180+35(kaptur) x 90 cm
koperta z kapturem,
180+35(kaptur) x 90 cm

FJALAR

MOSS

Worek kompensacyjny.

Specjalnie dla dzieci! Dwie długości! Gdy dziecko
jest małe dolną część śpiwora możesz odpiąć,
gdy urośnie – dopinasz.

Wymiary:
L - 27 x 57 cm
XL - 33 x 73 cm
Cena L: 25,90 zł
Cena XL: 29,90 zł

Temp.: 26 / 10 / 4 / -3 °C
Wymiary: (dł. x szer. w ramionach x szer. na dole):
180 x 70 x 30 cm,
po odpięciu dolnej części:
145 x 70 x 50 cm
Waga: 1,3 kg
Cena: 169,90 zł
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Kije

Poprawią tempo marszu, odciążą kolana i zapobiegną upadkom. Są wytrzymałe, komfortowe i niezawodne. Wszystkie posiadają
regulowane paski na nadgarstki, widiową końcówkę i trekkingowe talerzyki 50 mm. Dostępne są także części zamienne.

TREKKINGOWE

CLICK SYSTEM

ALTRA

Prosty w obsłudze,
nie wymaga siły.
Kije nie składają się podczas
użytkowania.

- kije: duraluminium 7075
- rękojeść: pianka neoprenowa
- zakrzywiona rękojeść redukuje obciążenie
..nadgarstka
- zewnętrzny system blokowania

IRON

Topowy model kijów trekkingowych.
Zewnętrzny system blokowania i wytrzymałe
duraluminium 7075 - najlepszy zestaw na trekking.
Cena: 179,90 zł

- duraluminium 7075
- piankowa rękojeść
- zewnętrzny system blokowania
- wygodne, regulowane paski na nadgarstki
- długość min.
- talerzyki 50 mm
Cena: 169,90 zł

GRAVEL
- duraluminium 6061
- rękojeść z PVC
- zewnętrzny system blokowania
- wygodne, regulowane paski na nadgarstki
- długość min. 66 cm, max. 135 cm
- talerzyki 50 mm
Cena: 109,90 zł

NORDIC PRO
Lekkie, dwuczęściowe kijki
do Nordic Walking.
- duraluminium 6061
- rękojeść gumowa
- zewnętrzny system blokowania
- miękkie paski na nadgarstki, profilowane
do dłoni prawej i lewej
- długość min. 81 cm, max. 135 cm
- talerzyki 50 mm
Cena: 119,90 zł

NORDIC SHOE

ARROWHEAD

Osłona do kijów
Nordic Walking
i trekkingowych.
Cena: 6,90 zł

Osłona do grotów kijów
trekkingowych.
Cena: 5,90 zł

POLE BASKET

SNOW FLAKE

Talerzyki o śr. 50mm.
Cena: 5,90 zł

Śniegowe talerzyki o śr. 88mm.
Cena: 9,90 zł

Darek Staniszewski - Fjord Nansen Product Manager
Mam przyjemność łączenia pracy z pasją. Wielu znajomych mi zazdrości.
I nie dziwie się im - Tworzenie sprzętu a następnie jego testowanie to super
frajda. 90% sprzętu przechodzi przez moje ręce jeszcze na etapie testów.
Wykorzystuję go we wszystkich swoich aktywnościach : Triathlon Górski
(Drużynowy Mistrz Polski), kajaki górskie (Akademicki Mistrz Polski),
wyprawy górskie, kajaki nizinne i morskie , freeride, skitury, rower…
Jeżeli potrafisz wstać o 5 rano aby popływać po falach sztormowych
np. na kajaku a następnie pójść do pracy na 10 to masz dzikość w sercu zapraszamy do naszego Teamu.
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AIR BAG 100L

EXTRA DRY BAG

Transportowo – ochronny
worek lotniczy, stosowany
w celu zabezpieczenia bagażu
a w szczególności ważnych
elementów zewnętrznych
plecaków.
Wymiary 30 x 45 x 100 cm

Worek bryzgoszczelny
o wielu zastosowaniach.
Pojemności: 10L, 20L, 30L
Dry bag 30l pomieści karimatę.

Cena: 109,90 zł

Cena: od 25,90 zł

STUPTUTY
Ochronią przed śniegiem, deszczem, błotem…
Dzięki nim nogawki pozostaną przez długi czas suche.
Góra zaciągana elastyczną linką. W środkowej części znajduje się
gumka, która dopasowuje się do obwodu łydki, a całość dopełnia
haczyk znajdujący się na przodzie – ułatwia zamocowanie
ochraniacza o sznurówkę. Zapięcie pod butem zostało wykonane
z linki posiadającej obustronną regulację.

GLOCKNER
Kolor: graphite/black, navy/black

Skarpety,
stuptuty

Wygodne stuptuty z membraną.
Posiadają zabezpieczony, solidny
i niezawodny zamek firmy YKK.
Dostępne w dwóch kolorach.
Rozmiary (obwód x wysokość):
S-M: 46x37 cm;
L-XL: 50x43 cm
Cena: od 119,90 zł

SKARPETY
Bardzo wygodne, idealnie dopasowane do stopy, ze starannie dobranych włókien. Posiadają miękkie
ściągacze. Dodatkowo na podbiciu zastosowano wzmocnienie, które zapobiega zsuwaniu się skarpety
i przekręcaniu się jej podczas wędrówek – wszystko byś czuł się komfortowo. W strukturę włókien
wszystkich skarpet Fjord Nansen wprowadzono system antybakteryjny Stop Bacteria, który redukuje
powstawanie przykrego zapachu.

®

STRIPE
Kolor: herbal, brown/beige,
sky blue/black*
Materiał:
Coolmax – 83%,
Prolen – 15%,
Lycra – 2%
Świetne skarpetki na piesze wycieczki.
Cena: 18,90 zł

Coolmax – włókna opracowane przez firmę
Du'Pont. Zapewniają odprowadzanie wilgoci
na powierzchnię skarpety. Uniemożliwiają tym
samym przegrzanie stopy i zapewniają przyjemne
uczucie suchości.
®
Lycra – włókno z „pamięcią”, powodujące
miękkie przyleganie skarpety do stopy - dzięki
temu zwiększa poczucie wygody.
®
Amicor – włókno akrylowe mające właściwości
antybakteryjne, zawiera Irgasan – preparat
zapobiegający rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za przykry zapach potu.
Wełna z Poliacrylem – włókna Poliacrylu
skręcane są z wełną, aby zwiększyć ich mechaniczną trwałość. Dzięki temu wełna przez długi
czas zachowuje swoje właściwości (sprężystość,
uczucie miękkości, suchości i oddychanie skóry).
Prolen Siltex – włókno o właściwościach
antybakteryjnych, oparte na jonach srebra
biogennego, hamujące wzrost bakterii, grzybów
i pleśni.
Kevlar – Zastosowane włókna Kevlar zapewniają
dużą wytrzymałość skarpety w miejscach
najbardziej narażonych na uszkodzenia
i przetarcia, takich jak pięty i palce.

SKI KEVLAR

MOUNTAIN KEVLAR

CITY

Kolory: total eclipse/black
Materiał: Merinwool – 73%, Coolmax –
4%, Prolen Siltex – 15%, Kevlar - 4%,
Lycra- 4%

Kolor: black/graphite
Materiał: Wool – 40%, Poliacryl – 40%,
Prolen Siltex – 13%, Kevlar - 4%,
Lycra – 3%

Kolor: grey
Materiał:
Coolmax – 80%,
Prolen – 17%,
Lycra – 3%

Długie skarpety na narty i zimowe
wędrówki. (Oferta dostępna tylko zimą.)
Cena: 55,90 zł

Wykonane z wełny skarpety zapewnią
Ci uczucie miękkości, suchości i zadbają
o prawidłowe oddychanie skóry podczas
górskich wycieczek.
Cena: 45,90 zł

TREK KEVLAR

AUTUMN KEVLAR

AUTUMN

LOPE

Kolor: black/olive
Materiał: Wool – 30%, Poliacryl – 30%,
Coolmax-15%, Prolen Siltex - 13%,
Kevlar - 5%, Lycra -2%

Kolor: total eclipse*
Materiał: Wool - 40%, Poliakryl - 40%,
Prolen – 13%, Kevlar – 4%, Lycra – 3%

Kolor: total eclipse, brown/beige
Materiał:
Wool - 42%,
Poliakryl – 42%,
Prolen – 13%,
Lycra – 3%

Kolor: grey
Materiał:
Cotton - 85 %,
Prolen siltex - 13 %,
Lycra - 2 %
Lekkie bawełniane skarpetki, idealne
na wiosenne i letnie wycieczki.
Ściągacz na śródstopiu
zmniejsza przesuwanie
się materiału względem stopy.
Cena: 17,90 zł

Idealne na długie wędrowanie z plecakiem.
Cena: 39,90 zł

Skarpety z kevlarem. Jony srebra hamują
rozwój bakterii.
Cena: 43,90 zł

Wygodne skarpetki
na każdą okazję.
Wbudowane jony srebra
hamują rozwój bakterii.
Cena: 19,90 zł

Grubsze skarpetki
idealne na jesień.
Cena: 33,90 zł

HIKE KEVLAR
Kolor: black/graphite
Materiał: Amicor – 64%, Coolmax – 14%,
Prolen Siltex – 15%, Kevlar - 5%, Lycra -2%
Długie skarpety z Coolmaxem, który
odprowadza ciepło i Amicorem, który
gwarantuje właściwości antybakteryjne.
Cena: 35,90 zł

TRIP

HIKE LOW

LOPE LOW

Kolor: black, beige
Materiał: Coolmax – 83%,
Prolen Siltex – 15%, Lycra – 2%

Materiał:
Amicor 69%, Coolmax 14%,
Prolen Siltex 15%, Lycra 2 %

Cienkie, średniej długości skarpetki
z włóknem Coolmax. Sprawdzą się
podczas pieszych wycieczek.
Cena: 24,90 zł

Skarpety z Coolmax utrzymujące
ciepło i antybakteryjne.
Cena: 32,90 zł

Kolor: white
Materiał:
Cotton - 85 %,
Prolen siltex - 13 %,
Lycra - 2 %

*Dostępne od października.

Lekkie bawełniane skarpetki, idealne na
wiosenne i letnie wycieczki. Płaski szew
przy palcach zapewnia wygodę noszenia.
Cena: 12,90 zł

15

NANGA PARBAT 85+10

Plecaki

SILDA

TRANSPORTOWE

Wytrzymałe i wygodne nosidełko.
Cena: 469,90 zł

Kolor: black/graphite

Kolor: red/black,
Bardzo duży plecak wyprawowy, a właściwie
2 plecaki w 1. Idealny na długą wyprawę,
na której czasami przydaje się też mały plecak
na pieszą wędrówkę.
- system nośny BACKBONE PILLOW
- „uszka” do mocowania sznura na klapie
- z przodu kieszeń – odpinany, mały plecak
..dostosowany do systemu Hydration
..(z przodu ma ściągacz)
- 2 małe szpejarki
- dwie kieszenie skrzelowe po bokach
- dwie kieszenie boczne z siateczki
- system mocowania liny
- paski kompresyjne pod dnem plecaka
- płaska kieszeń wewnątrz plecaka
- przednie ucho do przenoszenia plecaka
Cena: 479,90 zł

Zaprojektowane specjalnie na długie wyprawy w najdziksze zakątki świata. Idealnie dopasowane, wygodne
– by ciężar Ci nie doskwierał i byś mógł cieszyć się przygodą. Dołożyliśmy wszelkich starań, by stworzyć plecak
idealny właśnie dla Ciebie. Wybraliśmy najlepsze materiały, zamki, klamry, nici i zastosowaliśmy najnowsze
technologie.
Plecaki transportowe wyposażone są w:
- solidne zamki YKK gwarantujące niezawodność,
- klamry Duraflex – odporne na ekstremalne zmiany temperatury,
- profesjonalne taśmy TXP – wygodne do przesuwania i bardzo trwałe,
- podwójnie wzmocnione dno,
- dodatkowe wzmocnienia w miejscach narażonych na przetarcie
(np. od częstego stawiania plecaka),
- kieszenie boczne skrzelowe i z siateczki,
- po dwa długie troki z każdego boku plecaka
(swobodnie zmieści się nawet największa mata),
- możliwość mocowania kijków lub czekanów,
- dwie komory z możliwością likwidacji przegrody,
- sprężystą piankę w poduszkach systemu nośnego,
- pasy nośne i plecy wykończone siateczką, która
poprawia cyrkulację powietrza,
- dodatkowy trójkąt stabilizujący i poprawiający
przenoszenie ciężaru na biodra,
- regulowany system nośny,
- pas biodrowy sztywny na zewnątrz (by prawidłowo przenosił ciężar
na biodra) oraz miękki od wewnątrz (zapewnia komfort) dzięki
zastosowaniu 4 rodzajów wysokiej jakości piankowych wypełnień,
- regulowaną i odpinaną klapę oraz podwójnie ściągany komin, który
pozwala kontrolować objętość plecaka. Klapa posiada kieszeń na zamek
i zaczep na klucze.

HIMALAYA 70+10
Kolory: black/graphite,
spring power/black
Cena: 379,90 zł

HIMALAYA 60+10
Kolory: red/black,
total eclipse/black
Cena: 359,90 zł
Na wędrówkę w każde góry.
- system nośny BACKBONE PILLOW
- gumowy ściągacz na klapie plecaka
- kieszeń z przodu przykryta listwą
- szpejarka
- siateczkowe kieszenie po bokach
- system mocowania liny

GWARANCJA 24 MIESIĄCE

BACKBONE PILLOW system nośny
System nośny na bazie lekkiego stelaża zewnętrznego
– 2 szyny. Regulacja wysokości szelek za pomocą taśmy
pozwala na dopasowanie plecaka do wzrostu.

FROYA 60+10
Kolor: sky blue/black
Cena: 379,90 zł
by by

SPECIAL PRO
system nośny
System nośny przygotowany z myślą o niższych osobach,
doskonale dopasowany dla kobiet. W pełni regulowany.
Wyposażony w krótsze szelki i pas biodrowy.

RAINCOVER
Pokrowiec
przeciwdeszczowy.

by

by

Materiał
OXFORD POLIESTER
Jest to gęsto tkana,wytrzymała tkanina używana
w miejscach szczególnie podatnych na przetarcia jak
np. dno plecaka.
Materiał
HONEY RIPSTOP POLIESTER
Z tego materiału zostały wykonane wszystkie plecaki.
Jest to tkanina o strukturze plastra miodu. Posiada
zwiększoną odporność na rozdarcia i przetarcia.

16

HYDRATION system
Przygotowane do współpracy
z systemem hydration.

FROYA 50+10
Kolor: red/black
Cena: 359,90 zł
Na wędrówki w każde góry.
- dwie główne komory
z możliwością połączenia
- odpinana klapa, podwójnie
ściągany komin
- 4 kieszenie
- odpinany pas biodrowy
i piersiowy
- możliwość troczenia liny
- po 2 długie troki z każdego
boku (na przelotki)
- gumowy ściągacz w klapie
- system troczenia
kijów/czekana

Przemyślane w każdym szczególe
– pas biodrowy
W Fjord Nasnen wiemy, że sprzęt jest tak dobry jak jego
najsłabsza część. Dlatego każdy, nawet najmniejszy element
naszych plecaków projektujemy i testujemy z równą
dbałością – od systemu nośnego po klamry.
Pas biodrowy użyty w dobrym plecaku musi być
jednocześnie miękki, by zapewniać komfort, jak i sztywny,
żeby odpowiednio przenieść ciężar z ramion.
W pasie biodrowym modelu Nanga Parbat zastosowaliśmy
4 rodzaje pianek najwyższej jakości. Korzyść: odczuwalna
waga plecaka jest o połowę mniejsza dzięki przeniesieniu
wagi na biodra.
Użycie najwyższej jakości materiałów to tylko połowa
sukcesu. Pozostała praca to przemyślenie każdego
szczegółu i stałe sprawdzanie, jak nasze produkty radzą
sobie w akcji.

VIGDIS 45
Kolor: total eclipse/black,
spring power/black

Plecaki

Techniczny plecak idealny do wspinaczki, a także na kilkudniowy wyjazd.
- komfortowy, regulowany system nośny
- pas biodrowy (z możliwością wyjęcia) i piersiowy
- dwie komory z możliwością likwidacji ..przegrody
- dwie kieszenie w klapie (1 z karabinkiem na klucze)
- „uszka” do mocowania sznura na klapie
- dwie szpejarki
- system mocowania czekana lub kijków
- kieszenie skrzelowe po bokach
- po 2 troki z każdego boku
- system mocowania liny
- pasy kompresyjne pod dnem.plecaka
- płaska kieszeń wewnątrz plecaka
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- dostosowany do systemu Hydration
Cena: 399,90 zł

AKSET 35
Kolor: red/graphite

AIR
BRIDGE
PRO

Plecak o niewielkich rozmiarach, z bardzo wydajnym
systemem wentylacji co czyni go idealnym na intensywne
letnie wędrówki.
- system nośny wygięty w łuk – lepsza wentylacja pleców
- dwie główne komory z możliwością połączenia
- zintegrowana klapa, podwójnie ściągany komin
- możliwość troczenia liny
- 5 kieszeni
- pas biodrowy z kieszonką i pas piersiowy
- po 2 troki z każdego boku (przelotka i klamra)
- pasy kompresyjne na dnie
- system mocowania kijów lub czekana
Cena: 339,90 zł

TECHNICZNE

VIJLAR 40
Kolor: orange/black
Dla fanów snowboardu, nart a także wspinaczki.
- nieregulowany system nośny
- pas biodrowy (z możliwością wyjęcia)
i piersiowy
- dwie komory z możliwością likwidacji
przegrody
- dwie kieszenie w klapie plecaka
(1 z karabinkiem na klucze)
- gumowy ściągacz na klapie
- system mocowania deski snowboardowej
- system mocowania nart
- odpinana klapa
- gumowy ściągacz na klapie plecaka
- system mocowania czekana lub kijków
- dwie otwarte kieszonki boczne
- po dwa troki z każdego boku
- pasy kompresyjne pod dnem plecaka
Cena: 339,90 zł

Schemat pasa biodrowego na przykładzie Nanga Parbat
1. Odprowadzenie wilgoci i zapobieganie obtarciom
2. Zapobieganie uciskom, zapewnienie komfortu
3. Pianki EVA* o różnej gęstości, zapewniające przeniesienie ciężaru plecaka na biodra
4. Dodatkowe usztywnienie

*Doskonale dopasowuje się do bioder. Wysoce odporna na zniekształcenia –
w przeciwieństwie do klasycznych pianek, które po długim użytkowaniu mogą
się odkształcić, tracąc początkową sprężystość.

GEBO 30
Kolor: red/black
Wygodny plecak na każdą okazję.
- bardzo lekki, nieregulowany system
nośny
- zintegrowana klapa, podwójnie
ściągany komin
- możliwość troczenia liny
- 5 kieszeni
- pas biodrowy z kieszonką i pas
piersiowy
- po 2 troki z każdego boku
- system mocowania kijów
lub czekana
Cena: 249,90 zł
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Plecaki
TURYSTYCZNO-MIEJSKIE
Kolekcja plecaków turystyczno-miejskich przeznaczona jest
dla miłośników krótkich wycieczek, spacerów oraz dla tych,
którzy nawet podczas wędrówki po miejskich zaułkach lubią
czuć się swobodnie.
Dużo czasu spędzasz na dwóch kółkach?
Dla Ciebie przygotowaliśmy unowocześnione i różnorodne plecaki rowerowe.
Plecaki te oparte są na systemie nośnym
A I R B R I D G E P R O . Wy g i n a s z
wbudowany stelaż w łuk, a to reguluje
dopływ powietrza i dostosowuje
wentylację pleców do Twoich potrzeb.

FREKI 30
Kolor: graphite/black,
red/black,
spring power/black
Idealny na krótki wypad rowerowy,
jak i sobotnią wędrówkę za miastem.
- system nośny AIR BRIDGE PRO
..bez regulacji
- pas biodrowy i piersiowy
- z przodu kieszeń z organizerem
..i karabinkiem na klucze
- gumowy ściągacz na przodzie
- dwie kieszenie boczne z siateczki
- na obu bokach pas kompresyjny
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- dyskretne odblaski
- niezawodne zamki YKK
Cena: 199,90 zł

BIKKI 25
Kolor: total eclipse/graphite,
red/graphite
Zgrabny i funkcjonalny
plecak rowerowy.
- regulowany system nośny
AIR BRIDGE PRO
- pas biodrowy i piersiowy
- z przodu płaska kieszeń
oraz kieszonka na drobiazgi
- przegroda na kask rowerowy
- szpejarka
- dwie kieszenie boczne z siateczki
- na obu bokach po dwa pasy kompresyjne
- niezawodne zamki YKK
Cena: 189,90 zł

GERANGER 20
Kolor: graphite/black,
Cena: 179,90 zł

GERANGER 30
Kolor: red/black,
molten/black,
Cena: 199,90 zł
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- 2 kieszenie na zamek (z przodu
z karabinkiem na klucze i u góry)
- pas biodrowy i piersiowy
- gumowy ściągacz na przodzie
- system mocowania czekana lub kijów
- dwie kieszenie boczne z siateczki
- na obu bokach po dwa pasy kompresyjne
- dyskretne odblaski
- płaska kieszeń wewnątrz plecaka
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- dostosowany do systemu Hydration
- niezawodne zamki YKK

BEGARD 25
Kolor: graphite/black
Wygodny plecak do codziennych
wędrówek. Pojemność: 25 litrów.
- dwie komory
- po dwa troki z każdego boku
- pas barkowy i piersiowy
- cztery kieszenie
Cena: 199,90 zł

ENOK 25

RENDER 15/18

Kolor: total eclipse/black

Kolor: total eclipse/black,
spring power/black

Prosty, bardzo pojemny plecak.
- Easy Packing System – długi zamek
ułatwia pakowanie, a specjalne zaszewki
dbają o to, by nic nie wypadło
- pas piersiowy
- przednia kieszeń z organizerem
i karabinkiem do kluczy oraz kieszonka
wewnątrz
- szpejarka
- na obu bokach pas kompresyjny
- niezawodne zamki YKK
Cena: 129,90 zł

Sprytny mały plecak
do wszystkiego z możliwością
powiększania objętości z 15 do 18 l.
- pas biodrowy
- kieszeń z przodu z karabinkiem
na klucze
- dwie kieszenie boczne z siateczki
- na obu bokach pas kompresyjny
- dostosowany do systemu
Hydration
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- dyskretne odblaski
- niezawodne zamki YKK
Cena: 199,90 zł

SOWILO 15
Kolor: black/lavenda
Wygodny damski plecak miejski.
- 2 siateczkowe kieszonki
- przednia kieszeń
z organizerem
Cena: 119,90 zł

HAVARD 25

FEHU 14

Kolor: black

Kolor: red/black

Pojemny i przestronny plecak miejski
z przegrodą na laptopa.

Mały plecak miejski. Bardzo
poręczny, dostosowany wielkością do
osób o niższym wzroście oraz dzieci.

KEMI 5

- dwie główne komory
- pas biodrowy
- kieszeń na laptopa 17”
- 2 kieszenie + kieszeń na telefon
- organizer
Cena: 159,90 zł

- przednia kieszeń z organizerem
- dwie kieszonki z siatki
- z przodu gumowy ściągacz
Cena: 119,90 zł

Doczepiana do plecaka kieszeń,
za pomocą której można szybko
powiększyć swój plecak.
Cena: 39,90 zł

AGNAR 20

JERAN 20

COVER

Kolor: black

Kolor: pea green/black
Waga: 120g

Kolor: thyme green

Zgrabny plecak, który sprawdzi
się w mieście i na spacerze po lesie.
- pas biodrowy
- kieszeń z organizerem i karabinkiem
do kluczy
- dwie kieszenie boczne z siateczki
- na obu bokach pas kompresyjny
- płaska kieszeń wewnątrz plecaka
- niezawodne zamki YKK
Cena: 149,90 zł

Niewielki, składany, lekki plecak
„na wszelki wypadek”.
- bardzo lekki
- mały po spakowaniu (16x12cm)
- możliwość przypięcia do paska
- 2 siateczkowe kieszonki
po bokach kieszonka
na zamek
Cena: 79,90 zł

Kolor: black

Pokrowiec przeciwdeszczowy
na plecak.
Rozmiar S – pojemność do 20L
Rozmiar M – pojemność 20-45L
Rozmiar L – pojemność 45-65L
Rozmiar XL – pojemność 65L
i więcej
Cena: od 35,90 zł
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Portfele,
saszetki

MAP CASE REGULAR

MAGIC BELT
Wymiary: 3 x 120 cm
Kolor: black
Pasek z wewnętrznym
schowkiem.
Cena: 19,90 zł

ETNE

TOBO

Wymiary: 12 x 8 cm
(po rozłożeniu 25 x 12 cm)
Kolor: black

Wymiary: 13 x 19 cm
Kolor: black

Mały, bardzo praktyczny portfel.
Posiada mnóstwo zakładek
i kieszonek. Kieszonka na monety
zapinana na zamek.
Cena: 35,90 zł

Bardzo rozbudowana paszportówka. Posiada
wiele przegródek, kieszonki na zamek, miejsce
na długopis.
Z tyłu specjalny uchwyt pozwalający
na przyczepienie jej do paska.
Cena: 45,90 zł

VANGE

NECKY

Wymiary: 9,5 x 15 cm
(po rozłożeniu 27 x 15 cm)
Kolor:black

Wymiary: 17,5 x 12,5 x 5,5 cm
Kolor: black

Wymiary: 19 x 30 cm
Kolor: black
Mapnik.
Odpinany
pasek
na ramię.
Cena: 35,90 zł

Praktyczny portfel z wieloma
kieszeniami. Zasuwany schowek
na monety.
Cena: 39,90 zł

HEROY

STORD

Wymiary: 16 x 9,5cm
(otwarty 16 x 18,5cm)
Kolor: black

Wymiary: 27,5 x 14 cm
Kolor: black

Portfel z możliwością przypięcia
do paska, wygodna kieszonka
na zamek w środku.
Cena: 49,90 zł
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Uniwersalna torebka oferująca aż dziewięć
kieszonek o różnej pojemności i przeznaczeniu.
Pomieści sporo drobiazgów, dokumenty,
a w największej kieszeni możesz schować
aparat fotograficzny.
Wyposażona w odpinany pasek
na ramię i zaczep do paska.
Torebka NECKY uzyskała
tytuł „Dobry Wybór” magazynu
turystycznego PODRÓŻE. Jest to nagroda
przyznawana bardzo dobrym jakościowo
produktom, których cena nie jest za wysoka.
Cena: 69,90 zł

Prosta i lekka saszetka na dokumenty i gotówkę.
Posiada dwie kieszenie zapinane na zamek.
Jest płaska, co pozwala ukryć ją pod ubraniem.

Cena: 39,90 zł

ARLA

RENA

Wymiary: 12,5 x 17,5 cm
Kolor: black

Wymiary: 33 x 18 cm
Kolor: black

Prosta paszportówka.
Cena: 27,90 zł

Bardzo lekka i praktyczna torebka
biodrowa z 2 kieszeniami.

Cena: 45,90 zł

AKCESORIA KOSMETYCZNE
Cenisz wygodę przy minimalnej wadze? Dla Ciebie przygotowaliśmy serię kosmetyczek i ręczników.
Kosmetyczki są bardzo pojemne i funkcjonalne, z łatwością pomieszczą wszystkie przybory higieniczne.
Wewnątrz znajdują się liczne kieszonki, lusterko i haczyk do powieszenia. Do kosmetyczki doskonałym
dodatkiem będzie szybkoschnący ręcznik – bardzo chłonny, lekki i mały po złożeniu.
SIGNO

GAVLE

Wymiary: 32 x 20 cm
Kolor: black

Wymiary: 32 x 24 x 12 cm
Kolor: black

Praktyczna, składana
kosmetyczka wykonana
z wytrzymałego
materiału. Posiada trzy
pojemne kieszenie
zapinane na zamki oraz
pięć przegródek.
Kosmetyczka dostępna
w trzech kolorach.
Cena: 69,90 zł

Przestronna kosmetyczka.
Posiada dużą główną komorę
z przegródkami.
W klapie od środka - dwie
małe kieszonki z siateczki
zapinane na zamek oraz
pojemna przegroda, a także
zewnętrzna kieszonka
również zapinana
na zamek.
Cena: 79,90 zł

SIGNO MINI

FIRST AID KIT

Wymiary 26,5 x 15cm
Kolor: total eclipse,
spring power

Wymiary: 18 x 13 x 6 cm
Kolor: red

Bardzo lekka kosmetyczka
z wieloma kieszeniami
w środku.
Cena: 59,90 zł

INDRE

Akcesoria
AKCESORIA KUCHENNE
Idealne na każdą wyprawę. Termosy i kubki termiczne, które sprawdzą
się w każdych warunkach.

Saszetka na leki.
Bez wyposażenia.
Cena: 55,90 zł

ONE TOUCH

HONER

Pojemność: 1 l, 0,7 l, 0,5 l

Pojemność: 1 l, 0,7 l, 0,5 l

Termos został wykonany z mocnej,
nierdzewnej stali. Na zewnątrz
zastosowano gumowa powłokę dla
zapewnienia lepszego chwytu.
Wyposażony w system One Touch –
wylewanie bez odkręcania. Posiada
bardzo dobre parametry urzymania
temperatury zarówno dla
napojów zimnych jak i gorących.
Według magazynów
turystycznych NPM
i Magazyn Górski są to
najlepsze termosy z systemem
One Touch.
Cena: od 59,90 zł

Klasyczny termos
ze szczelnym
zamknięciem.
Skutecznie trzyma
temperaturę napoju.
Cena: od 59,90 zł

KUBKI TERMICZNE
Nowoczesne i bardzo trwałe. Wyposażone w pokrywkę i antypoślizgową podstawkę. Lekkie
i wygodne. Posiadają doskonałą izolację termiczną. Odporne na uszkodzenia mechaniczne.

LANDO

HIP FLASK

EKSJO

Pojemność: 0,45 l.

Kolor: transparent/yellow
Wodoodporna saszetka
na dokumenty, telefon
komórkowy lub inne
bardzo ważne rzeczy.
Cena: od 9,90 zł

Stalowa piersiówka
z nadrukowanym
wizerunkiem łosia.
Pojemność: 200 ml
Cena: 29,90 zł

TRAMP LIGHT
Rozmiar: L, 120 x 60 cm
Waga: 80 g
Kolor: orange

TRAMP
Rozmiar: M, 90 x 40 cm
Waga: 40 g
Kolor: orange

Ręcznik wyjatkowo lekki i mały po
spakowaniu. Schnie 6 razy szybciej niż
zwykły ręcznik bawełniany.
Cena: od 25,90 zł

Pokrywka posiada regulowany
otwór, aby wypić herbatę nie
musisz jej zdejmować.
Cena: 33,90 zł

Zakręcany termiczny
kubek z przyciskiem
One Touch.
Doskonały na biwaku.
Dno kubka
dopasowane
do samochodowych
uchwytów.
Cena: 59,90 zł

Rozmiar: L, 120 x 60 cm
Waga: 160 g
Kolor: sky blue

FROTA
Rozmiar: M, 90 x 40 cm
Waga: 80 g
Kolor: sky blue

Ręcznik szybkoschnący o gładkiej fakturze.
Wykonany z higroskopijnej mieszanki
włókien sztucznych, w strukturę których
wprowadzono system Stop Bacteria. Schnie
około 3 razy szybciej niż zwykły ręcznik
bawełniany. Zapakowany jest w przewiewny
siatkowy woreczek ze ściągaczem.
Cena: od 29,90 zł

Rozmiar: XL, 150 x 63 cm
Waga: 290 g
Kolor: navy blue

Rozmiar: L, 120 x 60 cm
Waga: 220g
Kolor: navy blue

Ręcznik szybkoschnący o fakturze klasycznego
ręcznika frotte wykonany z higroskopijnej
mieszanki włókien sztucznych, w strukturę
których wprowadzono system Stop Bacteria.
Schnie około 2 razy szybciej niż zwykły ręcznik
bawełniany. Zapakowany jest w przewiewny
siatkowy woreczek ze ściągaczem.
Cena: od 39,90 zł

21

Membrana X-HYDRO®

Kurtki

Membrana ta sprawia, że kurtki i spodnie stają się pogodo-odporne! Odzież wykonana z X-HYDRO®posiada wysokie parametry oddychalności
i nieprzemakalności, a także wysoką trwałość impregnacji materiału zewnętrznego.

IMPREGNACJA
TELEMARK 3L LADY
Kolor: black, herbal/black, blue*
Cena: 689,90 zł

TELEMARK 3L MAN
Kolor: black, herbal/black, blue*
Cena: 699,90 zł

Kurtka TELEMARK uzyskała
tytuł „Dobry Wybór” magazynu
turystycznego PODRÓŻE. Jest
to nagroda przyznawana bardzo
dobrym jakościowo produktom
sprzedawanym w dobrej cenie.

Rozmiary: S-XXL
Materiał: X-HYDRO 3L

Podczas deszczu dobrze zaimpregnowane fabrycznie kurtki zachowują oddychalność na poziomie 50% swoich parametrów. Jest to wynik 2,5
razy lepszy niż w przypadku odzieży słabo zaimpregnowanej. Mając to na uwadze nasz hydrofobowy materiał zewnętrzny został wykończony
specjalną metodą DWR (ang. Durable Water Repellent – długotrwała odporność na wodę). Tak zabezpieczona tkanina powoduje, że woda zbiera
się na powierzchni materiału. Krople nie wnikają w jego strukturę, lecz podczas ruchu po prostu spadają. Parametr odpychania wody przez
X-HYDRO® utrzymuje się na poziomie 80% lub więcej początkowej wartości po około 20 cyklach prania.

WODOODPORNOŚĆ
X-HYDRO® wytrzyma napór słupa wody o wartości ponad 10 000 mm co odpowiada intensywnym opadom deszczu lub śniegu. W kurtkach
i spodniach z X-HYDRO® wszystkie szwy zostały starannie podklejone.

ODDYCHALNOŚĆ
Oddychalność X-HYDRO® to ponad 10 000 g/m2/24h. Membrana zapewnia transport wytworzonej podczas wysiłku fizycznego wilgoci
od ciała użytkownika na zewnątrz. Na poziomie molekularnym – pochłania cząsteczki wilgoci, aby wyeksportować je dalej.

Bardzo lekka
(520 g. rozm. L),
trójwarstwowa,
techniczna kurtka
outdoorowa dla
najbardziej aktywnych
i wymagających
turystów.
Zadowoleni z niej będą
zarówno entuzjaści
wspinaczki, jazdy
na rowerze, jak i narciarze
pozatrasowi. Zmieści
się nawet
w najmniejszym
plecaku!
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KAPTUR
- regulacja 3D; zaprojektowany
tak, byś mógł pod niego założyć
kask. Usztywniony daszek.
Podczas silnego wiatru kaptur
(gardę) możesz zapiąć prawie do
wysokości nosa.

ŚCIĄGACZE
- wszystkie można regulować
jedną ręką. Schowane pod
miękkim, niedrażniącym skóry
materiałem.

KOŁNIERZ
- wysoki - ochroni Cię podczas
silnego wiatru.

ZAMKI
- b r y z g o s z c z e l n e , z t z w.
„garażem”, dzięki któremu deszcz
nie dostanie się do kieszeni od
góry.

- bryzgoszczelna kieszonka
na skipass

*Produkty dostępne od 1.10.2013

ALFAR LADY
Kolor: herbal/black
Cena: 449,90 zł

ALFAR MAN
Kolor: herbal/black
Cena: 459,90 zł
Niezwykle lekka i zapewniająca
komfort cieplny. 2 zewnętrzne
kieszenie, odpinane rękawy
i możliwość spakowania kurtki
we własną wewnętrzną kieszeń –
dzięki temu jest to świetna
alternatywa dla polarowych kurtek.

MICROFILL SUPER
LIGHT
Bardzo lekka, delikatna
w dotyku włóknina
syntetyczna. Unikalna
konstrukcja zapewnia
bardzo dobrą sprężystość
i izolacyjność przy
niskiej wadze.

Fot: Michał Drwota

Michał „KOZI” Koział - Fjord Nansen Test Team
Na kajaku prawie dwie dekady. Trzecie miejsce
w mistrzostwach świata juniorów w slalomie
kajakowym 2003. Uczestnik wypraw kajakowych
na rzeki Czech, Włoch, Szwajcarii, Austrii i Norwegii.
Pociąga Go to co szalone i niezdobyte. Członek szalonej
ekipy „FATH – FATHER AT HOME”.
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SIGRUN

Kurtki

Kolor: black
Materiał: Pertex Microlight
Dostępny w wersji damskiej i męskiej.
To kurtka puchowa miejska wykonana
z wysokiej jakości puchu 750 cuin.
Bardzo lekka a za razem ciepła.
Po złożeniu zmieści się w kieszeni.

GENSER
Kolor: indygo
Materiał: Pertex Quantum DWR, 30 g/m2.
Dostępny w wersji damskiej i męskiej.

- dwie kieszenie zapinane na zamki YKK
- lamówka ściągająca w kapturze
- lamówka ściągająca w rękawach
- wewnętrzna kieszeń zapinana na suwak
Cena: 599,90 zł

Kurtka puchowa wykonana z najwyższej
jakości puchu 850 cuin
(o 60% cieplejszy od standardowego).
Rozmiar L waży zaledwie 350g - to połowa
wagi polaru 300, od którego jest dwa razy
cieplejsza! Niesamowicie mała po złożeniu,
mieści się w kieszeni piersiowej.
Kaptur pomieści kask wspinaczkowy.
- dwie kieszenie zapinane na zamki YKK
- lamówka ściągająca w kapturze
- lamówka ściągająca w rękawach
- wewnętrzna kieszeń zapinana na suwak
Cena: 699,90 zł

BALDUR
Kolor: indygo
Materiał: Pertex Quantum DWR, 30 g/m2.
Dostępny w wersji damskiej i męskiej.
Koszula puchowa wykonana z najwyższej
jakości puchu 850 cuin
(o 60% cieplejszy od standardowego).
Przydatna dla turystów i mieszczuchów.
Bardzo cienka, ultra lekka, bardzo ciepła.
Po złożeniu zmieści się w kieszeni.
Waga około 270 g.
- dwie kieszenie zapinane na zamki YKK
- lamówka ściągająca w kołnierzu
- lamówka ściągająca w rękawach
- wewnętrzna kieszeń zapinana na suwak
Cena: 639,90 zł
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TORNADO*

GLOMMA LADY*

Kolory: black
Materiał: X -Block®

Kolory: black
Materiał: X -Block®

Wiatroszczelny polar
z odpinanymi rękawami.

Wiatroszczelna kurtka dla kobiet.

- odpinane rękawy
- wzmocnienia na łokciach
i ramionach
- kieszeń napoleońska
- dwie kieszenie boczne
zapinane na zamek
- listwa zakrywająca zamek
- ściągacz w kołnierzu
- ściągacz na dole kurtki
- niezawodne zamki YKK

- wentylacja pachowa
- wzmocnienia na łokciach
i ramionach
- kieszeń napoleońska
- dwie kieszenie boczne
zapinane na zamek
- listwa zakrywająca zamek
- ściągacz w kołnierzu
- ściągacz na dole kurtki
- niezawodne zamki YKK

Polary

X -block..
X®- Block to nieprzewiewny, oddychający materiał z membraną.
Wykonana z niego kurtka zapewnia ochronę przed silnym wiatrem
i krótkotrwałym, lekkim deszczem. Dzięki porowatej strukturze
membrany para wodna swobodnie wydostaje się na zewnątrz materiału
skutecznie zapobiegając zbieraniu się nadmiaru wilgoci powstałej przy
wzmożonym wysiłku fizycznym.
STORM X-BLOCK
Kolory: black, red/black
Materiał: X -Block®
Bądź gotów na kapryśną pogodę. Gruby, nieprzewiewny polar techniczny
dla miłośników ekstremalnych wyzwań.
- wentylacja pachowa
- wzmocnienia na łokciach i ramionach
- kieszeń napoleońska
- dwie kieszenie boczne zapinane na zamek
Cena: 459,90 zł

GOLFSTROM II*

GOLFSTROM LADY*

Kolory: black
Materiał: Softshell DWR

Kolory: black
Materiał: Softshell DWR
Klasyczna techniczna
wiatroszczelna kurtka
dla wymagających kobiet.

Klasyczna techniczna
wiatroszczelna kurtka
dla wymagających.
- oddychająca
- rozciągliwa w 4 kierunkach
- dwie zapinane kieszenie
- zapinana kieszeń na piersi
- ściągacz w kołnierzu
- ściągacz na dole kurtki
- niezawodne zamki YKK
Cena: 339,90 zł

*Produkt dostępny od 1.10.2013r.

- listwa zakrywająca zamek
- ściągacz w kołnierzu
- ściągacz na dole kurtki
- niezawodne zamki YKK

- oddychająca
- rozciągliwa w 4 kierunkach
- dwie zapinane kieszenie
- ściągacz w kołnierzu
- ściągacz na dole kurtki
- niezawodne zamki YKK
Cena: 329,90 zł
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Polary

ROALD
Kolor: red/black
total eclipse/black
Materiał: Micropile® Termic DWR

AIR GUIDE

- wzmocnienia na łokciach i ramionach
- niezawodne zamki YKK
- główny zamek z listwą termiczną
- 2 kieszenie boczne zamykane na zamek,
kieszeń napoleońska
- ściągacze na kołnierzu i dole kurtki
Cena: 349,90 zł

Kolor: black
Materiał: Micropile Termic DWR

Konkurs Fjord Nansen „Miej dzikość w sercu na co dzień!”
Połączenie aktywnej pasji z pracą zawodową czy życiem rodzinnym
to nie lada wyzwanie! Masz na to swój przepis? Albo chcesz poznać
niesamowite historie innych ludzi, którzy mają dzikość w sercu,
a przy tym spełniają się jako rodzice i pracownicy? Zapraszamy
do śledzenia strony www.fjordnansen.com, gdzie na początku lipca
pojawią się pierwsze szczegóły odnośnie konkursu!
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- wentylacja pachowa
- wzmocnienia na łokciach
i ramionach
- niezawodne zamki YKK
- główny zamek z listwą
termiczną
- 2 kieszenie boczne zamykane na zamek,
kieszeń napoleońska
- ściągacze na kołnierzu i dole kurtki
Cena: 349,90 zł

TAIRA
Kolor: red/black
Materiał: Micropile Termic DWR
- niezawodne zamki YKK
- główny zamek z listwą termiczną
- 2 kieszenie boczne zamykane na zamek,
kieszeń napoleońska
- ściągacze na kołnierzu i dole kurtki
Cena: 299,90 zł

MICROPILE® TERMIC DWR
Klasyczna, ciepła tkanina polarowa. Dzięki wykończeniu
techniką DWR (Durable Water Repellent) ma podwyższoną
odporność na wchłanianie wilgoci z zewnątrz.

T-SHIRT MEN

POLO MEN

Materiał: Bawełna 100%
Rozmiary: XS-XXXL
Motywy:
Modern Viking - black
Viking - graphite
7th heaven - black
Moose Booo! - olive
Climb on the top - ginger
Happy Moose - stone
Classic men - graphite

Materiał: Bawełna 100%
Cena: 119,90 zł

T-shirty, long sleeves

Wysokiej klasy bawełna,
odporna na wybarwienia.
Cena: 79,90 zł

T-SHIRT WOMEN
Materiał: Bawełna 100 %
Motyw:
Z miłosi do gór - total eclipse
7th heaven - black
Moose Booo! - chocolate
Bloom - chocolate
Wysokiej klasy bawełna,
odporna na wybarwienia.
Cena: 79,90 zł

LONGSLEEVE
MEN
Motyw:
Outdoor friends - graphite
Modern Viking - black
Viking - graphite
Moose booo! - black
Cena: 89,90 zł

LONGSLEEVE
WOMEN
Motyw:
Moose Booo! - chocolate
Happy moose - ginger
Bloom - chocolate
Outdoor friends - black
Cena: 89,90 zł

Wysokiej jakości nadruki.
Modern Viking

Men

Black

Climb to the top

Men

Ginger

7 th Heaven

Men, Women

Black

Outdoor Friends

Graphite

Men, Women

Z Miłosi Do Gór

Women

Total eclipse

Bloom

C
Chocolate
hocolate

Women
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Bielizna
TERMOAKTYWNA
MEN

Micropile® Stretch

Do aktywności fizycznej w niskich temperaturach
najlepiej nadaje się golf i legginsy z materiału
Micropile Stretch. W porównaniu z lekką bielizną
Fjord Nansen ta jest ok. 2 razy cieplejsza. Idealnie
dopasowuje się do ciała i zapewnia swobodę
poruszania.

Tkanina bardzo dobrze zatrzymująca ciepło. Wewnętrzna
warstwa jest miękka i puszysta, a zewnętrzna bardzo trwała.
Dodatek włókien Spandex powoduje, że jest ona elastyczna
i dobrze dopasowuje się do kształtu ciała.

WOMEN

MEN

WOMEN

ARE LONGSHIRT

ARE T-SHIRT

AKKA LONGSHIRT

AKKA T-SHIRT

HALTI GOLF

HALTI GOLF

Materiał: Super-Dry Dual
Cena: 139,90 zł

Materiał: Super-Dry Dual
Cena: 129,90 zł

Materiał: Super-Dry Dual
Cena: 139,90 zł

Materiał: Super-Dry Dual
Cena: 129,90 zł

Materiał: Micropile® Stretch

Materiał: Micropile® Stretch

Cena: 169,90 zł

Cena: 169,90 zł

*

ARE LEGGINS

ARE SHORTS

AKKA LEGGINS

AKKA SHORTS

Materiał: Super-Dry Dual
Cena: 129,90 zł

Materiał: Super-Dry Dual
Cena: 85,90 zł

Materiał: Super-Dry Dual
Cena: 129,90 zł

Materiał: Super-Dry Dual
Cena: 85,90 zł

HALTI LEGGINSY

HALTI LEGGINSY

Materiał: Micropile® Stretch

Materiał: Micropile® Stretch

Cena: 129,90 zł

Cena: 129,90 zł

*

DUAL
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Super-Dry Dual
Dzianina wykonana z połączenia
mikrowłókien: poliamid,
polipropylen, elastan. Ogromną
zaletą bielizny jest to, że szybko
eksportuje wilgoć z powierzchni
ciała na powierzchnię materiału,
co powoduje przyspieszone
parowanie. Dzięki temu skóra
pozostaje sucha, a zawarte
we włóknie JONY SREBRA
zapewniają trwałą antybakteryjność.
Rekomendowane warunki
użytkowania: -20 do +20 stopni
Celsjusza.

AKKA BRA
Materiał: Super-Dry Dual
Cena: 89,90 zł

*

*Dostępne od 1.10.2013

Super Dry®
Dzianina z mikrowłókien poliestrowych, której główną zaletą jest to, że bardzo szybko schnie. Wilgoć jest odprowadzana
z powierzchni skóry na powierzchnię materiału, skąd odparowuje, pozostawiając uczucie ciepła i suchości. Dzięki włóknom
SPANDEX tkanina posiada system 4 Way Stretch – rozciąga się w czterech kierunkach, a co za tym idzie doskonale
dopasowuje się do sylwetki. Rekomendowane warunki użytkowania: -10 do +35 stopni Celsjusza.

MEN

WOMEN

OSEN LONG SHIRT

OSEN T-SHIRT

VIKNA LONG SHIRT

VIKNA T-SHIRT

Materiał: Super-Dry®
Cena: 99,90 zł

Materiał: Super-Dry
Cena: 85,90 zł

Materiał: Super-Dry®
Cena: 99,90 zł

Materiał: Super-Dry®
Cena: 85,90 zł

OSEN LEGGINGS

OSEN SHORTS

VIKNA LEGGINGS

VIKNA SHORTS

Materiał: Super-Dry®
Cena: 99,90 zł

Materiał: Super-Dry®
Cena: 55,90 zł

Materiał: Super-Dry®
Cena: 99,90 zł

Materiał: Super-Dry
Cena: 55,90 zł

Olek Doba - Fjord Nansen Test Team
Dzikość w sercu??? Olek Doba niewątpliwie ją ma.
W 2011 roku jako trzeci człowiek na świecie
przepłynął Ocean Atlantycki samotnie w kajaku.
Jest pierwszym człowiekiem, który dokonał tego
płynąc ze stałego lądu na stały ląd.
Dzięki jego wytrwałości i doświadczeniu wyprawa
zakończyła się sukcesem. Osiągnął swój cel używając
tylko siły swoich mięśni, pomimo ciężkich warunków
pogodowych – przeciwnych prądów, silnych wiatrów
i wysokich oceanicznych fal.
W ramach Transatlantic Kayak Expedition Olek
Doba w czasie 98 dni, 23 godzin i 42 minut przebył
5394 km z Dakaru do Aracau.

Cienka bielizna termiczna jest idealnie dostosowana
dla średniej aktywności fizycznej, takiej jak trekking
czy rower. Jest wielofunkcyjna – możesz używać jej
jako jedną z warstw ubioru zarówno latem, jak i zimą.

Na swoim koncie ma wiele samotnych wypraw –
między innymi jako pierwszy opłynął kajakiem
Morze Bałtyckie i Bajkał. „Na liczniku kajakowym”
ma ponad 80 000 kilometrów, więc można
powiedzieć, że dwukrotnie okrążył kulę ziemską.
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Akcesoria

PELERYNY PRZECIWDESZCZOWE
Świetne zarówno na drobny deszcz, jak i na ulewę. Posiadają podklejane szwy i w pełni regulowany
kaptur z daszkiem. Dodatkowo rozpięcie pod szyją, które zapobiega przegrzaniu się. Na piersi
znajdziesz kieszonkę osłoniętą listwą, która po odwróceniu na lewą stronę staje się torebką na pelerynę.
Po złożeniu są małe i stosunkowo lekkie.
PONCHO BACKPACKER

PONCHO TRAVELLER

Rozmiary: S-M, L-XL
Waga: 430 g

Rozmiary: S-M, L-XL
Waga: 320 g

Ochroni Ciebie i Twój plecak.
Cena: S-M 169,90 zł
L-XL 189,90 zł

Najprostszy model peleryny.
Cena: S-M 159,90 zł
L-XL 169,90 zł

VENT

HAVANA

Baseball’ówka idealna
na bardzo gorące dni.
Posiada wentylacje.
Cena: 79,90 zł

Stylowa czapka dla każdego.
Cena: 69,90 zł

SAFARI

DOUBLE

Baseball’ówka świetna
na wyprawy w trudny teren.
Posiada doczepianą osłonę
na kark. Ma składany
daszek. Po złożeniu zmieści
się w kieszeni.
Cena: 89,90 zł

Dwustronny komfortowy
kapelusz na każdą wędrówkę.
Cena: 89,90 zł

HAT
Wygodny kapelusz
na każdą wyprawę.
Cena: 79,90 zł

POWER

SANDE

KAPRUN

Rozmiary: S-M, L-XL

Rozmiary: S-M, L-XL

Rozmiary: S-M, L-XL

Rękawiczki wykonane
z polaru Micropile Stretch
zapewniającego wysoką
oddychalność.
Cena: 59,90 zł

Klasyczna, ciepła
polarowa czapka.
Cena: 49,90 zł

Opaska wykonana
z nieprzewiewnego
polaru.
Cena: 49,90 zł

BLACK HEADGEAR
MOUNT
HAPPY MOOSE
Wielofunkcyjna chusta 8w1,
wykonana z włókien
poliestrowych.

Cena: 19,90 zł

PRO II

FALL

Rozmiary: S, M, L, XL

Rozmiary: S-M, L-XL

MANDAL
Opaska zrobiona

Ciepłe rękawiczki
z nieprzewiewnego
polaru X -Block.
Cena: 119,90 zł

Bardzo lekka
czapka polarowa.
Cena: 39,90 zł

z elastycznego
materiału
Micropile® Stretch.
Cena: 35,90 zł

Cena: 25,90 zł

COMBI

FALL STRETCH

Rozmiary: S, M, L, XL

Rozmiary: S-M, L-XL

Jednopalcowe, odsłaniane
rękawice z wysoko
ocieplonymi palcami.
Cena: 109,90 zł

Czapka z elastycznego
materiału
Micropile® stretch.
Cena: 49,90 zł

POLAR MICROPILE

MONT BLANC

Rozmiary: XS-XL

Rozmiary: S-M, L-XL

Rękawiczki wykonane
z polaru Micropile® 150.
Cena: 39,90 zł

Czapka polarowa (gr 200)
w dolnej części
wykonana
z nieprzewiewnego,
oddychającego materiału.
Cena: 69,90 zł

SKIEN

SORUM

Różne kolory.

Rozmiary: S-M, L-XL

Polarowy szalik.
Cena: 39,90 zł

Czapka wykonana
z nieprzewiewnego
materiału X®-Block.
Cena: 89,90 zł

Cena: 25,90 zł

SANDER

SPECTRUM
SOFTSHELL

Dzianinowa czapka
dwustronna
z daszkiem.
100% akryl.
Cena: 69,90 zł

Rozmiary: S-M, L-XL

INGELA

Czapka z chowanymi
nausznikami
wykonana z materiału
typu softshell.
Cena: 119,90 zł

FIKKE
Rozmiary: S-M, L-XL

Dzianinowa czapka
podszywana polarem.
100% akryl.
Cena: 59,90 zł

Kominiarka wykonana
w technologii bezszwowej.
Cena: 69,90 zł

VINGA

ICE WIND PRO

Dzianinowa czapka
z pomponem
podszywana polarem.
100% akryl.
Cena: 69,90 zł

Maska z nieprzewiewnego polaru X®-Block.
Cena: 89,90 zł

Rozmiary: S-M
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Ceny podane w katalogu, są cenami orientacyjnymi. Fjord Nansen rezerwuje sobie prawo do zmian asortymentu i cen oraz błędów w druku.
Po więcej szczegółów odwiedź www.fjordnansen.com. Produkty Fjord Nansen są objęte 24 miesięczną gwarancją.

