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MERINO TIGHTS .............209
MERINO T-SHIRT ............208
MERINO WINTER
TREKKING SOCK .........253
MERINO ZIP SHIRT..........208
METRO LINK 24 ..............272
MIDNIGHT MOON...168, 182
MINI WASCHSALON.......282
MOAB JAM.....................271
MONEYPENNY ...............280
MONTREAL PARKA
WOMEN ........................52
MOONRISE JACKET..168, 182
MOUNTAIN ATTACK
TEXAPORE...........236, 250
MOUNTAINEER ......264, 265
MULTI-FUNCTION SOCK ..253
MYSTIQUE ......................278
NANUK SCARF................222
NIMBUS COAT WOMEN...30
NORTH COUNTRY MEN ...41
NORTH COUNTRY PARKA
MEN...............................40
NORTHPANTS
VENT PRO............189, 195
NUCLEON JACKET...100, 102
NUCLEON PANTS....100, 102
NUCLEON VEST ......105, 106
OAKRIDGE ..............168, 182
ONYX JACKET ................153
ORGANIZER ....................281
OTTAWA COAT WOMEN...52
OVERHEAD .....................272
OVERTURE ......................278
PARKSVILLE COAT
WOMEN ........................45
PAW GLOVES..................222
PAW HEADGEAR............223
PAW SCARF ....................222
PAW WINTER
HEADGEAR..................223
PEN BOX .........................351
PEREGRINE JACKET ..125, 139
PERFECT DAY .................275
PICONA ...........................279
PINE CONE JACKET...163, 176
PLAIT CAP .......................219
POLAR ICE PARKA MEN...36
POWDER MOUNTAIN
JACKET ....................71, 77
POWDER MOUNTAIN
PANTS......................68, 75
PRODUCT CARE..............361
PUMORI COAT WOMEN ....180
PUMORI MEN ......................166
PUMORI PARKA WOMEN..180
QUEBEC COAT WOMEN ..52
RADICAL PEAK 40 ..........258
RAINFOREST
PANTS..................187, 193
RAMBLER........................271
RAMBLER ROSE
WOMEN ......................151
RAMBLER
TEXAPORE...........233, 247
RAZOR MOUNTAIN
MEN.............................131
REAL STUFF.....................222
RIP RAP HAT ...................219
RIVER FALLS JACKET
WOMEN ........................50
RUGGED TREKKING
SOCK............................253
SAVAGE ROCK........237, 251
SECRET BELT WIDE.........281
SERPENTINE
JACKET ................130, 146
SHERWOOD
TEXAPORE...........234, 248
SNOW CAMP TEXAPORE
MEN.............................230
SNOW CRUST PANTS........89
SNOW CRYSTAL
WOMEN ......................243
SNOW PASS
TEXAPORE...........228, 245
SNOW PEAK TEXAPORE
WOMEN ......................240
SNOW SHELTER CAP ......216
SNOW TREKKER
TEXAPORE MEN..........230
SNOWDRIFT XT JACKET
MEN...............................41
SNOWMANIA WOMEN ...242
SNOWSHOE CAP ............216

SNOWSHOE GLOVE........214
SNOWSHOE LOBSTER
GLOVE .........................214
SOFT ASYLUM CAP
WOMEN ......................220
SOFT ASYLUM SCARF.....220
SOFT ASYLUM WOMEN..180
SOFTSHELL
ALPINE GLOVE ............215
BASIC GLOVE ..............215
HIGHLOFT GLOVE
WOMEN ......................215
TOUCH GLOVE ............215
SPECTRUM MEN .............130
STASH BAG .....................276
STASH PACK ...................272
STORMLOCK
ALPINE GLOVE ............215
BALACLAVA ................216
CAP ..............................217
FACE MASK .................216
GLOVE .........................215
GLOVE WOMEN..........215
HEADBAND .................216
HOOD ..........................216
KNIT CAP .....................217
POMPOM CAP.............217
RIP RAP CAP ................217
ROPE CAP ....................217
SHADOW CAP .............217
SHAPKA.......................216
THINSULATE GLOVE ...215
STOWAWAY PACK 22....266
STRATUS JACKET........21, 30
STRATUS VEST MEN ...21, 30
STRETCH COMFORT
GLOVE .........................217
STRETCH WINTER
PANTS..................187, 193
SUBWAY .........................277
SUPERCHARGE
JACKET ....................62, 64
SUPERSONIC XT
GLOVE .........................215
SVALBARD JACKET ....20, 29
TEXAPORE
DOWN MITTEN ...........214
MICROWAVE GLOVE ....214
MICROWAVE MITTEN ...214
WINTER GLOVE...........214
WINTER PANTS ...187, 193
XT GAITER ...................214
THERMIC.................210, 211
THERMO BOTTLE GRIP...283
THERMO MUG 0,25........283
THERMOLITE
BASIC SOCK.................253
HIKING SOCK ..............253
SKI XT SOCK ................252
THERMOSPHERE
JACKET ....................20, 30
THUNDER BAY MEN ......166
TINY JACK.......................349
TOPAZ JACKET ...............153
TRAIL CAGE
TEXAPORE...........234, 249
TRAIL MASTER
TEXAPORE...........234, 249
TRANS CITY ....................280
TREK & ROLL 40 .............281
TREK’N ICE..............113, 116
TREKKING SOCK.............253
TRI PAW GRIP GLOVE ....223
TRI PAW HAT..................223
TRI PAW HEADBAND .....223
TROOPER ........................272
TWIN SLING ....................280
ULTIMATE BARRIER ...82, 87
ULTRASONIC CAP ...........216
ULTRAVISION
JACKET MEN ...............134
VEST.....................135, 151
UNBOUND JACKET ...130, 142
UNDERGROUND.............277
UPGRADE/UPGRADE S ...280
VANCOUVER PARKA
MEN...............................40
VERNON JACKET
WOMEN ........................52
VERTICAL OUTBURST
MEN...............................82
VERTIGO
CAP ..............................220
GLOVE .........................220
JACKET ................167, 182

Accessories
nieprzemakalne kurtki
Koszule .......................198 i nast.
odzież ........................214-223
z izolacją cieplną
Koszulki funkcjonalne
wyposażenie .............280-283
.................294 i nast., 308-310
......................................198-204
ACTIVE TRAIL
obuwie oraz skarpety
Kurtki
kurtki ................100, 102, 105
......................................336-345
3 w 1........................38, 40, 52,
obuwie.......................237, 251
odzież narciarska .............302
........................81-87, 113-117,
wyposażenie.............258, 271
odzież softshellowa
.....................125-130, 139-146
Alpinism
.....................................297, 316
hiking.................20 i nast., 30,
kurtki ..........17-20, 24, 27, 30,
odzież z bawełny ....................
............125-134, 139-151, 153
..............................62-65, 81-88
...............................98, 326-329
narty ................................68-77
obuwie.......................232, 246
pantofle domowe ...........345
nieprzemakalne....152 i nast.
plecaki ........................264-266
plecaki ........................348-351
puch....................17-29, 36-40,
Bagaż podróżny........280 i nast.
polary..........................318-323
....................................45-47, 51
Bielizna ..........................208-211
rękawice .................330 i nast.
puchowe, nieprzemakalne
Bielizna funkcjonalna
spodnie .....................295, 317
..............................38 i nast., 45
......................................208-211
szaliki...........................331-333
softshell ..................62-65, 88,
Bluzki ..........................202 i nast. Hiking
....................100-106, 132-134,
Buty na wędrówki ........228-237,
kurtki .................20 i nast., 30,
......................................148-151
...................240 i nast., 243-251
............125-134, 139-151, 153
trekking .............113-117, 152
Dzieci i młodzież
obuwie ......................228-230,
wędrówki..........20 i nast., 30,
funkcjonalne koszulki
............234-241, 243, 248-251
............125-134, 139-151, 153
i bielizna ............................325
plecaki ........................269-272
wysokogórskie .............17-20,
kamizelki ...........................315 Kamizelki
...........24-27, 30, 62-65, 81-88
kurtki 3 w 1
puch ..................21, 29, 41, 51
z izolacją cieplną
.....................289-290, 305-307
polary ............166, 180 i nast.
.................20 i nast., 30, 41, 47
kurtki z izolacją cieplną
z izolacją cieplną
z izolacją cieplną
.............................292-294, 315
...................................21, 30, 51
i nieprzemakalne
nakrycia głowy
softshell .105 i nast., 135, 151
..............39-41, 47-52, 131, 147
......................................331-333 Kosmetyczki .........................282 Kurtki na wędrówki

.............................20 i nast., 30,
............125-134, 139-151, 153
Maty .......................................285
Nakrycia głowy ............216-223
Namioty .................................284
Obuwie
active trail..................237, 251
hiking ...............228, 230, 234,
236 i nast., 243, 245, 248-251
nieprzemakalne.......228-241,
......................................243-251
pantofle domowe ...........252
trekking.....................228-233,
......................................245-247
wędrówki ........228, 230, 234,
236 i nast., 243, 245, 248-251
wysokogórskie ........232, 246
zima ..........................228, 230,
....................234, 240-245, 248
Ochrona przed zimnem
lekka i mająca niewielkie
rozmiary po złożeniu...17-30
na ekstremalne zimno.36-52
Odzież narciarska
dla dorosłych.................68-77,
.....................................186, 192
dla dzieci ............................302
Odzież softshellowa..................
active trail..................100-106

5TH AVENUE COAT..........47
ACCELERATE
PACK 30.......................266
PANTS..................187, 193
ACS PHOTOPACK ...........272
ACTION BAG 35..............351
ACTIVATE
PANTS..................189, 195
WINTER PANTS ...188, 194
ALL TERRAIN
TEXAPORE...........233, 247
ALPHA BELT....................280
ALPINE TRAIL 34 MEN....266
ANCHORAGE PARKA .......39
ANCONA.........................279
ANTARCTICA ..................285
ARCO HOODY WOMEN ..183
ARCO ......................169, 183
ARCTIC TRAIL VEST
WOMEN ......................180
ARTIST GLOVE ................222
ASYLUM III RTD..............284
ATMOSPHERE DOWN
PANTS......................21, 29
VEST.........................21, 29
AVALANCHE JACKET
MEN...............................88
BAFFIN JACKET...........40, 51
BAFFIN VEST WOMEN......51
BARYON JACKET.....105, 106
BASIC GAITER .................214
BASIC HEADBAND..........220
BEN NEVIS MEN..............114
BERKELEY .......................275
BERKELEY S ....................349
BIG WHITE XT.............68, 75
BIKE BOTTLE GRIP 0,75 ..283
BIRCH LAKE PARKA
WOMEN ........................51
BLACK RANGE MEN .......152
BOARD WALK ................351
BOBBLE CAP ...................219
BOOMTOWN ..................278
BROOKLYN PARK MEN..237
CADDIE ...........................282
CALGARY CAP MEN .......216
CANYON HIKER
TEXAPORE...........236, 250
CARIBOU
CAP ..............................221
GLOVE .........................221
HOODED JACKET
MEN.............................166
LODGE .................166, 178
PARKA WOMEN..........180
SCARF ..........................221
CARSON JACKET ....163, 176
CHILLY
MORNING WOMEN ....147
PASS JACKET .................88
TRACK PANTS .....189, 195
CHOGORI VEST WOMEN ...29
CLOUD TEN.....................252
COIN & CREDIT ...............280
COLD GLEN.............129, 144
COLD HARBOUR PARKA
MEN...............................38
COLORFLOAT CAP..........218
COMPOSITE ACTION
JACKET ................158, 172
COMPOUND
JACKET ................132, 148
CONNETTIE BAG.............280
COOL WAVE WOMEN....146
CORONA WOMEN..........251
COUNTY PARK WOMEN..150
CROCHET CAP ................218
CROSS KNIT CAP.............218
CROSSHIKE
TEXAPORE...........234, 248
CROSSTRAIL
TEXAPORE...........236, 250
CROSSWIND....................270
CRUSH’N ICE ...........126, 140
CRYSTAL ICEGUARD
WOMEN ........................47
CRYSTAL MOUNTAIN
WOMEN ......................117
CULTURE DUFFLE ...........282
CYPRESS VALLEY WOMEN..48
DAYTON .........................275
DENALI............................268
DEVIATOR
TEXAPORE...........232, 246
DISTRICT .........................276

DOCUMENT BELT
DE LUXE ......................281
DOWNTOWN..................278
DYNAMIC
HALF ZIP ..............200, 204
HELMET FACE MASK...217
LIGHT CAP ...................217
LIGHT HEADBAND ......217
LONGSLEEVE .......200, 204
TOUCH GLOVE ............217
EXPRESS TRAIL TEXAPORE
MEN.............................237
FAIRBANKS PARKA ....39, 50
FAIRFIELD ...............128, 146
FARO LONGSLEEVE..199, 203
FLUFFY YARN CAP .........219
FLUFFY YARN
HEADBAND .................219
FREE ME HALF ZIP ............91
FREE ME HOODY..............91
FREE ME JACKET ..............90
FREIGHT TRAIN...............281
FROST VALLEY........134, 151
FROZEN PEAK GLOVE ....215
GADGETARY...................280
GECKO ....................169, 183
GENIUS............................275
GEORGIAN BAY
TEXAPORE MEN..........230
GETAWAY TEXAPORE
WOMEN ......................251
GLENWOOD
HOODY................160, 174
ICE JACKET ..........158, 172
JACKET ................167, 174
GRAVITY FLOW ..............261
HANGOVER CAP.............218
HEADWIND CAP .............216
HELIUM DOWN
JACKET ....................19, 27
HIGH VOLTAGE
PANTS......................62, 64
HIGHLAND TRAIL ...........269
HIKING SOCK..................253
HIKING XT SOCK ............253
HIP RIDE..........................261
HOKUS POKUS ...............280
HYDRATION
SYSTEM .......................283
TUBE BRUSH................283
TUBE KIT......................283
ICEBOUND PARKA MEN...114
ICECAT WOMEN.............142
ICEDANCER VEST
WOMEN ......................181
ICEGUARD COAT..............47
ICEGUARD VEST WOMEN..51
ICELAND .................128, 144
ICY PARK
TEXAPORE...........230, 243
ICY SLOPE XT PANTS..71, 77
INDOOR SOCK ................253
INTERLUDE .....................276
INVADER.........................273
KALEIDOSCOPE CAP ......218
KLONDIKE COAT
WOMEN ......................181
KLONDIKE...............166, 182
KNITTED STORMLOCK
GLOVE .........................215
KODIAK JACKET
WOMEN ......................180
LAKE TAHOE TEXAPORE
WOMEN ......................241
LAKOTA VEST MEN..........41
LHOTSE VEST MEN ...........41
LITE SALOON ..................282
LITTLE GIANT..................306
LITTLE JOE ......................349
LODGEPOLE SHIRT...199, 203
LOGO HEADGEAR ..........223
LONE MOUNTAIN ......70, 77
LUNAR VEST MEN ..........166
LYNNWOOD SHIRT
MEN.............................199
MANDU PEAK ............81, 84
MELLOW RANGE WOMEN
.....................................152
MELVILLE JACKET WOMEN
.....................................151
MERCURY CAP ...............217
MERINO 3/4 TIGHTS .......209
MERINO LONG SHIRT.....208
MERINO SKI SOCK..........252
MERINO SOCK ................253

352 - 361
362 - 363

TEXAPORE – ALL THE PROOF YOU NEED. GUARANTEED.
PRZEGLĄD FUNKCJI:
Wszystkie oferowane przez nas produkty TEXAPORE są trwale nienasiąkające wodą i wiatroszczelne, a także
oddychające. Różnice w wydajności poszczególnych materiałów prezentujemy teraz w przejrzysty sposób
za pomocą symboli.
Niebieski symbol wskazuje, w jakim stopniu
materiał jest nieprzemakalna*:
1 kreska = 1300 mm (nieprzemakalna wg normy DIN)
2 kreski = 5000/6000 mm słupa wody
3 kreski = 10 000 mm słupa wody
4 kreski = 20 000 mm słupa wody
5 kresek = 40 000-50 000 mm słupa wody

Pomarańczowy symbol pozwala
odczytać wartość oddychalności**
(przepuszczalności pary wodnej):
1 kreska = 3000 g/m²/24 h
2 kreski = 6000 g/m²/24 h
3 kreski = 9 000-10 000 g/m²/24 h
4 kreski = 15 000-20 000 g/m²/24 h
5 kresek = 30 000-40 000 g/m²/24 h

*JIS L 1092

**JIS L 1099B-1

VIEWPOINT SHIRT MEN...199
WASCHSALON................282
WEBBING BELT WIDE.....281
WESTPORT JACKET MEN...40
WHITE PINE ....................258
WHITEHORSE PANTS
MEN.............................189
WICHITA SHIRT.......199, 203
WINNIPEG WOMEN .......182
WINTER BASEBALL CAP...216
WINTER TRAIL
TEXAPORE...........228, 245
WINTERHAWK........130, 146
WOLF BOTTLE GRIP........283
WOLFMAT BASE.............285
WOLFSEAT......................285
WOLFTOWEL ..................282
YAKIMA DOWN COAT
WOMEN ........................47
ZENON JACKET...........17, 24
BOYS
AHO HOODY...............326
ARCTURUS PARKA......294
BUCCANEER HALF ZIP ..323
COLD MOUNTAIN.......289
FROSTBREAK JACKET...292
GRAPHIC
LONGSLEEVE............298
NEBRASKA PARKA......290
OMAHA JACKET .........294
PENGUIN .....................310
RASCAL TEXAPORE.....343
SNOW KING
TEXAPORE ...............338
TRAIL CHALLENGE ......294
ULTRAVISION ..............297
GIRLS
AHO HOODY...............326
ALBANY PARKA..........310
COLD RANGE ..............307
FAIRBANKS PARKA.....295
FROSTBREAK JACKET ..292
GREENLAND................307
HOODED PUMORI
COAT........................319
ICEGUARD COAT ........294
IOWA JACKET .............295
LAKE TAHOE
TEXAPORE ...............337
LOOP LONGSLEEVE.....329
LUPINE.........................323
MANITOBA
TEXAPORE ...............343
NATURE PASS
TEXAPORE...................344
OTTAWA PARKA ........290
OVERWINTER JACKET..308
PEBBLES LONGSLEEVE ..298
PURPLE RAIN
TEXAPORE ...............343
RAINBOW JACKET ......320
SERPENTINE JACKET ...290
SNOW CRYSTAL ..........340
SNOW DOME ..............340
SNOW FLAKE
TEXAPORE ...............339
SNOW QUEEN .............341
SNOW WALKER
TEXAPORE...................339
SNOWBIRD JACKET ....305
STORMLOCK SHAPKA..331
ULTRAVISION ..............297

DYNAMIC HELMET
FACE MASK..............331
EASY ENTRY GLOVE ...330
EASY ENTRY MITTEN...330
EXPLORER ...................349
FLEECE CAP .................332
FLEECE GLOVE ............331
FLEECE MITTEN ...........331
FREEDOM TIGHTS .......325
FRONT PAW HAT ........333
FROST VALLEY ............316
GAITER ........................330
GREENLAND................306
GRINDAVIK JACKET....310
HEADBAND .................333
HOODED HIGHLOFT
JACKET.....................322
HOODED ICECAMP
JACKET.....................315
ICECAMP JACKET........315
ICECAMP VEST ............315
ICEDANCER
TEXAPORE ...............339
ICELAND SOCK............345
INDOOR SOCK.............345
JELLY BAG CAP ...........332
KHUMBU JACKET .......322
KNIGHT HAT ...............332
KNOT CAP ...................333
MANITOBA
TEXAPORE ...............343
MOAB JAM .................349
MULTI-FUNCTION
SOCK ........................345
OFFROAD TEXAPORE...344
OVERWINTER JACKET...308
PAINTER PAW
LONGSLEEVE............329
PAW FLAG
LONGSLEEVE............329
PAW HEADBAND........333
PAW SCARF .................333
PIXY CAP .....................333
POLAR BEAR
TEXAPORE ...............338
POWDER MOUNTAIN ..302
RAINBOW JACKET ......320
REAL STUFF .................332
ROUNDNECK...............325
SHELLED MITTEN ........330
SHERWOOD
TEXAPORE ...............343
SKI GLOVE ...................330
SKI PANTS....................302
SNOW CARVER ...........341
SNOW DIVER
TEXAPORE ...............339
SNOW ROCKER ...........341
SNOW VALLEY
TEXAPORE................338
SOFTSHELL HIGHLOFT
GLOVE......................330
STAR TRACK
TEXAPORE ...............344
STORMLOCK GLOVE ....330
STORMLOCK SHAPKA ..331
STORMLOCK WINTER
GLOVE........................330
STORMLOCK WINTER
HAT ............................331
STRIPED PIRATE
LONGSLEEVE............329
STRIPED SKI SOCK.......345
TEXAPORE GLOVE ......330
TEXAPORE SNOW
MITTEN ....................330
TEXAPORE WINTER
PANTS ......................317
THUNDER BAY ............322
TIGHTS.........................325
WILD COUNTRY
TEXAPORE ...............343
WINTER HEADGEAR.....331
WINTER HIKING SOCK..345
WINTER PANTS .............317
WINTER RASCAL
PANTS ........................317
WINTERLAND................336
WOLF BOTTLE .............283

KIDS
ACTIVATE PANTS ........317
ALL TERRAIN
TEXAPORE ...............342
AMBITION TEXAPORE..344
BACK SPIN ...................351
BACKWOODS TIGHTS ..323
BALACLAVA ................331
BASIC WINTER SOCK ..345
BIG PAW XT ................345
BOBBLE CAP ................333
BROOKS RANGE..........306
BUMBLE BEE JACKET...318
CAMELEON .................331
CHIPMUNK CAP ..........332
CHIPMUNK HALF ZIP...323 YOUTH
CHIPMUNK JACKET ....321
ACTIVATE
CHIPMUNK SCARF ......332
WINTER PANTS ........295
CROSSHIKE ..................344
MISTY TRAIL PANTS....295
DIABOLO CAP .............332

// INDEKS HASEŁ
hiking.........132-134, 148-151
kamizelki ..............105 i nast.,
.....................................135, 151
nieprzemakalna ..........62-65
wysokogórska ....................88
zima .......................151 i nast.
Plecaki
active trail...........................271
hiking..........................269-271
na co dzień/do biura272-275
sporty zimowe .........258-261
trekking .............................268
wędrówki ..................269-271
wysokogórskie .........264-266
Plecaki na wędrówki
......................................269-271
Płaszcze i parki
dla kobiet ...............30, 45-47,
........................50-52, 90 i nast.
dla mężczyzn .................36-40
Polary
bluzy ...............91, 168 i nast.,
..................182i nast., 90i nast.
kurtki ...............90 i nast.,158,
..........160, 163, 166, 168, 172,
............174, 176, 178, 180-183
Puch .......................17-21, 24, 27,
......................29, 36, 38 i nast.,
.................40 i nast., 45, 47, 51

Rękawice ..........214 i nast., 217,
......................................220-223
Skarpety/podkolanówki
..................................252 i nast.
Spodnie
narty ........................68, 71, 75,
....................76 i nast., 188, 192
nieprzemakalne ..........62-65,
.....................................187, 193
outdoor .....................189, 195
puch ...............................21, 29
softshell .........62, 64, 89, 100,
......102, 188 i nast., 194 i nast.
Śpiwory..................................285
Środki do pielęgnacji ..........361
Stuptuty .................................214
Szaliki/chustki wielofunkcyjne
..................................221 i nast.
Termosy/bidony....................283
Torby .............................276-278
Trekking
kurtki .................113-117, 152
obuwie .......228-233, 245-247
Wyprawy na rakietach
śnieżnych
obuwie..............228, 230, 245
odzież ........................100-106
wyposażenie .....................258
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SPIS TREŚCI

INTRO¶

WYŻEJ,
SZYBCIEJ,
DALEJ?
Jaki wybór? Wyżej od pewnego
momentu już się nie da. Im szybciej, tym
więcej można przegapić po drodze. Ale
„dalej”? Zawsze chętnie – naszym
zdaniem! Aby znaleźć niekończącą się
dal, nie trzeba lecieć w kosmos.
Wystarczy pozostać na Ziemi i z każdym
krokiem widzieć trochę więcej świata.
Można też przy tym wyjść trochę wyżej.
Ponieważ stamtąd ma się po prostu
najlepszy widok.

-4-

JAKA BĘDZIE
ZIMA?
Nasza zima będzie kolorowa! Wędrówki
na rakietach śnieżnych, wyprawy
skitourowe, freeride? Islandia, Alpy,
Szkocja? Czy tuż za drzwiami domu?
Trudny wybór? Podczas tworzenia
nowych produktów zaszaleliśmy
z kolorami. Nasze nowe kolory
wyglądają na tle śnieżnej bieli równie
dobrze jak w otoczeniu szarości skał
i zielni jodeł.

SAMOTNY WILK?
Z dala od wszystkiego i wszystkich,
uciec od codzienności... Tak również
można postrzegać outdoor. My
rozumiemy outdoor jako wyjście na
zewnątrz, żeby tam poprzebywać i to
właśnie z innymi. By razem się rozwijać,
razem podejmować decyzje i razem
doświadczać. Nie zawsze musi to długo
trwać, czasem wystarczy godzina, dzień
czy weekend. Nam chodzi o samo
przeżywanie, nie o to, by ustanawiać
rekordy. Na zewnątrz czujemy się jak
w domu i jest to miejsce, gdzie można
wyrwać się z błędnego koła codziennych
obowiązków.
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INTRO

CZY MAJĄ PAŃSTWO
JESZCZE MARZENIA?
My wierzymy w moc marzeń. Marzeń
o wolności, niezależności i szczęściu.
O pierwotnych doświadczeniach. Takie
marzenia mogą być napędem do
działania i spokojnym portem zarazem.
Nas inspirują do tego, by stale
kontrolować nasze produkty, ciągle na
nowo zadawać sobie pytanie, jak można
na zewnątrz jeszcze bardziej poczuć się
jak w domu? W tym względzie docieramy
do tego, co niemal niewidzialne, bo żaden
detal nie jest dla nas zbyt błahy, by go nie
ulepszyć.
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INTRO¶

ZASKOCZENI?
Czy życie nie byłoby nudne bez
niespodzianek? My uważamy, że tak.
Narta, która się zgubiła, pies obronny,
który wszystko przesypia, jelenie, które
wyłaniają się z tumanów mgły...
Właśnie takie historie – o których
przeczytać można w tym katalogu –
sprawiają, że dzień na zewnątrz staje
się przeżyciem. Życzymy Państwu, by
Państwa zima obfitowała w pozytywne
niespodzianki.
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INTRO

#

OCHRONA PRZED
CHŁODEM¶
Tworząc technologię ochrony przed chłodem, postawiliśmy na dwie kluczowe sprawy: po pierwsze na
techniczną, sportową ochronę przed zimnem, którą można nosić oddzielnie lub pod warstwą chroniącą
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Po drugie zajęliśmy się parkami oraz dłuższymi
kurtkami, które noszone są jako najbardziej zewnętrzna warstwa odzieży i oprócz ochrony przed
chłodem stanowią także ochronę przed deszczem i wiatrem. W zależności od przeznaczenia produktu
stosujemy włókna syntetyczne, puch oraz funkcjonalne połączenie tych obydwu materiałów izolacyjnych.
Właściwości ocieplające uzupełniane są przez różnego rodzaju elementy chroniące przed zimnem.

NASZE INDYWIDUALNE PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED
ZIMNEM MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: wolfskin.com/P009
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OCHRONA PRZED CHŁODEM
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NIERZECZYWIŚCIE RZECZYWISTA –
MGLISTA PÓŁNOC SZKOCJI
MGŁA SPOWIJA GÓRĘ, ROZMYWA WSZYSTKIE KONTURY.
WIDZENIE WYMAGA WYSIŁKU. TO JEDEN Z TYCH MOMENTÓW,
W KTÓRYCH SIĘ COŚ DOSTRZEGA, ALE NIEWIELE SIĘ WIDZI –
WPATRUJEMY SIĘ WIĘC DALEJ. TAM! JEST!
Niewyraźna sylwetka powoli wyłania się z mgły. I oto dumnie

Gdy w końcu wszystkim udało się dotrzeć na miejsce,

stoi przed nami – wspaniały, górski jeleń – obrzuca nas

rozlokowaliśmy się w naszej bazie wypadowej. Domek Richarda

spojrzeniem i dostojnie odchodzi. Wróćmy jednak do początku...

i Claire stoi tuż przy ujściu rzeki Shieldaig do jeziora Torridon.

Już w drodze z lotniska Inverness do Shieldaig widzieliśmy

I jeżeli ktoś z nas miał jakieś uprzedzenia co do brytyjskiej

jelenie. Bardzo dużo, jednego po drugim. Tak jak gdyby szkocka

kuchni, to najpóźniej po degustacji obfitego 3-daniowego menu,

izba turystyki specjalnie je tutaj „oddelegowała”. Jednak tutaj

którym nas poczęstowano, wszyscy byliśmy nią absolutnie

w górach, na dalekiej północy, jest to całkiem normalne.

zachwyceni. Po posiłku przeglądamy z Jimem wyposażenie na
następny dzień. Czeka nas wejście na Beinn Eighe (1425 m).

Jelenie to najniebezpieczniejsze, co może cię spotkać w Szkocji,
twierdzą Jim i Nathan (nasi przewodnicy), gdy pytamy ich o te

Następnego ranka startujemy z wysokości, gdzie brąz podłoża

zwierzęta. Nie mgła, nie burza, oczywiście w żadnym razie nie

miesza się z zielenią drzew. Krajobraz jest ciężki od wilgoci:

whisky – tylko właśnie jelenie! Musi coś w tym być, ponieważ

dzieje się tak za sprawą mgły i śniegu, który mimo niewielkiej

motto tej dwójki brzmi: im bardziej dziko, tym większa zabawa!

wysokości, na jakiej się znajdujemy, wiruje w powietrzu.

Jednak to, że właśnie znikł nasz fotograf, z jeleniami nie ma nic

Wędrujemy, kierując się w stronę góry, mijamy granicę

wspólnego. Raczej z brakiem zasięgu, odcięciem od cywilizacji i –

wiecznego śniegu i rozbijamy namioty. Podczas gdy tęsknie

musimy się do tego przyznać – lewostronnym ruchem.

wyczekujemy wędrówki po grani, naszym obozem miota burza
śnieżna z tumanami mgły.
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OCHRONA PRZED ZIMNEM

WSZECHŚWIAT W ŁUPINIE ORZECHA
WYSPANI! WYDEPTUJEMY WIĘC ŚCIEŻKĘ W KIERUNKU
GRANI. NIE MA TU PRAWIE ŻADNYCH UTWARDZONYCH DRÓG,
RÓWNIEŻ POD ŚNIEGIEM. CZASEM PIRAMIDKI Z KAMIENI
WSKAZUJĄ DROGĘ... LATEM.
To utrudnia wędrowanie po tej okolicy, nawet jeśli nie są to

Podczas przerwy, zasłona się rozdziera. Przez 5 minut

wysokie góry. Zęby raków wbijają się w świeży, zbity śnieg.

możemy bez przeszkód rozkoszować się widokiem jeziora!

Beinn Eighe rzuca nam wyzwanie: jego grzbiet jest najdłuższy

Z góry wygląda jak fiord. Przedstawienie jednak szybko się

wśród okolicznych gór, każdy z sześciu odcinków ma inny

kończy, idziemy dalej. Po przekroczeniu grani szukamy

charakter. Najwyższym punktem – technicznie rzecz biorąc –

utwardzonej (!) drogi prowadzącej z powrotem do ulicy. Na

są Black Carls, czarne kwarcytowe skały, na których mróz

szukaniu się kończy. Do ulicy oraz parkingu docieramy po

i czas odcisnęły swoje piętno.

przejściu kilku mil po bezdrożach. W samochodzie czeka
kusząca butelka whisky, którą podarowali nam Jim i Nathan

Także teraz skały są częściowo oblodzone. Wokół nas mgła.

podczas naszego pierwszego spotkania. Zaostrzamy sobie

Chwilami mocno nam się daje we znaki, potem trochę

jednak apetyty na łyk szkockiej i odkładamy wypicie toastu za

odpuszcza,

Horyzont?

naszą bajkową wędrówkę do czasu, aż znajdziemy się

Rozmywające się w bieli (lub raczej: szarości) kontury.

w chacie. Przy okazji: na butelce nie było jelenia. Kolejnego

Przestrzeń jest niezmierzona, ale mimo to ma się wrażenie

zobaczyliśmy dopiero następnego ranka. Naprawdę.

ale

ciągle

nam

towarzyszy.

zamknięcia w bańce. Wszechświat w łupinie orzecha.
Odgłosy, nawet uderzenia metalu o kamień, słyszymy jak
przez watę. Znajdujemy się w centrum tego niesamowitego,
nierzeczywistego świata, który niezwykle nas urzeka.
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OCHRONA PRZED ZIMNEM

//OCHRONA PRZED ZIMNEM

Potrzebna ochrona przed zimnem zależy zawsze od zakresu zastosowania. W pierwszej
części tego rozdziału prezentujemy produkty przeznaczone do uprawiania intensywnych
aktywności zimowych wymagających dużego wysiłku. Asortyment zapewnia dobre
zatrzymywanie ciepła, jednak w przypadku ekstremalnie niskich temperatur jest
odpowiedni tylko w połączeniu z kolejnymi warstwami odzieży.
Decydujące cechy tej linii produktów to niewielka waga, dobry współczynnik kompresji
i dopasowane do ciała kroje zapewniające swobodę ruchów. Stawiamy na wypełnienie
puchowe i ze sztucznego włókna, częściowo w konstrukcjach hybrydowych, aby jak
najlepiej sprostać wymaganiom na ambitnych wyprawach. Produkty przeznaczone do
sportowej ochrony przed zimnem idealnie nadają się do zastosowania jako warstwa
izolacyjna pod kurtką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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MATERIAŁY I ELEMENTY
WYPOSAŻENIA

www

WSZYSTKIE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NASZYCH
MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH ZNALEŹĆ MOŻNA W INTERNECIE
NA STRONIE: wolfskin.com/P015

Materiał:

1.
Stawiamy głównie na wysokowydajny puch, ponieważ jest on idealny dla aktywnych zimą, ambitnych
sportowców ze względu na optymalny stosunek zatrzymywania ciepła do wagi. Wysoki współczynnik puchu oraz dobra
sprężystość zapewniają dobrą izolację. Jeśli materiał ma być odporny na działanie wilgoci oraz zapewniać ocieplenie, także
kiedy jest wilgotny, stosujemy łatwe w pielęgnacji wypełnienie ze sztucznego włókna. Wszystkie
materiały zewnętrzne są ekstremalnie lekkie, prawie całkowicie wiatroszczelne i nienasiąkające wodą.

Funkcja:

2.
Aby zagwarantować jak najlepszą swobodę ruchów, niektóre z naszych produktów wyposażone są w elastyczne
wstawki. Ściśle przylegające ściągacze przy rękawach chronią przed przenikaniem zimna do środka.
Im bardziej ambitna wyprawa, tym ważniejsze są niewielkie wymiary po złożeniu.

Szczegóły:

3.
Niektóre kurtki wyposażone są w systemowy zamek błyskawiczny, dzięki któremu można je połączyć
z odpowiednimi kurtkami chroniącymi przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Ściśle przylegający obrąbek
zapewnia dobre przyleganie do ciała. Zamocowanie słuchawek ułatwia słuchanie muzyki.
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OCHRONA PRZED ZIMNEM

JAKA OCHRONA PRZED ZIMNEM JEST POTRZEBNA?
CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZIMY: wolfskin.com/P009

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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// SPORTOWA OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA MĘŻCZYZN

WYPEŁNIENIE Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH
PUCHOWE WYPEŁNIENIE

> TYLKO

375 g <

1200921-1062 electric blue

ZENON JACKET MEN
Nasz techniczny i sportowy superprodukt: jako wysokogórska kurtka
hybrydowa łączy bezkonkurencyjny stosunek właściwości zatrzymywania
ciepła do wagi, jaki daje puch, z zaletami wypełnienia z włókien
syntetycznych.
Superlekki, całkowicie nienasiąkający wodą i wiatroszczelny – charakteryzujący się bardzo dobrą oddychalnością materiał zewnętrzny zapewnia
najwyższy komfort noszenia. Dwa rodzaje wypełnienia zapewniają
optymalną ochronę przed zimnem:
korpus ogrzewa wysokiej jakości puch o sprężystości 700 cuin. Przy
kapturze, na ramionach i rękawach stawiamy na nasze odporne
wypełnienie z włókien syntetycznych, ponieważ właśnie te miejsca
najbardziej narażone są na działanie wilgoci.

1200921-2590
red fire

1200921-3112
orange fall

Materiał: STORMLOCK ACTIVE FLYGRID, 100% poliamid | podszewka: STORMLOCK
ACTIVE FLYGRID, 100% poliamid | wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 90/10,
sprężystość 700 cuin oraz FIBERCLOUD HT (kaptur, ramiona i rękawy), sprężystość 500
cuin, 100% poliester | waga: 375 g (rozmiar L)

1200921-3202
yellow stone

Rozmiary: S-XXL

* cena sugerowana
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699,99 zł*

OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA MĘŻCZYZN

ŚCIŚLE PRZYLEGAJĄCY KAPTUR

WYJĄTKOWA LEKKOŚĆ

BARDZO NIEWIELKIE
WYMIARY PO ZŁOŻENIU
Z MOŻLIWOŚCIĄ SCHOWANIA
W KIESZENI NA BIODRZE

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

WYSOKOWYDAJNY PUCH
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1200571-4106 woodruff green

1200571-1062
electric blue

1200571-2590
red fire

1200571-1113
matisse blue

1200571-6000
black

HELIUM DOWN JACKET MEN

Nasza minimalistyczna, bardzo ciepła kurtka puchowa HELIUM zmieści się
nawet w najbardziej przepełnionym plecaku! Jest lekka jak piórko (410 g
w rozmiarze L) i można ją złożyć do jej kieszeni na biodrze.
Materiał zewnętrzny jest wiatroszczelny, nie nasiąka wodą i jest ekstremalnie
lekki. Mieszanka składająca się w 90% z puchu i w 10% z pierza oraz
sprężystość 700 cuin zapewniają dobrą izolację cieplną. Kaptur ściśle przylega
do głowy.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie: puch
kaczy o współczynniku 90/10 i sprężystości 700 cuin | waga: 410 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

* cena sugerowana

629,99 zł*
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OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA MĘŻCZYZN

BARDZIEJ SPORTOWO

//OCHRONA PRZED ZIMNEM DLA MĘŻCZYZN
| a|

| b|

| c|

THERMOSPHERE JACKET MEN

Nieograniczająca swobody ruchów, mająca niewielkie wymiary po złożeniu
kurtka chroniąca przed zimnem na wyprawy wysokogórskie ze sprężystą
sztuczną włókniną, ściśle przylegającym kapturem oraz otworami na kciuki.
Można ją stosować jako kurtkę wewnętrzną pod niektórymi z naszych
kurtek wysokogórskich, jest wiatroszczelna i nie nasiąka wodą.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | boki i wewnętrzna strona rękawów: NANUK
DYNAMIC, 94% poliester, 6% elastan | podszewka: 100% poliamid | izolacja: MICROGUARD MAXLOFT 80 g/m², 100% poliester | waga: 495 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
539,99 zł*
a 1201281-1062 electric blue
b 1201281-4113 seaweed
c 1201281-6032 dark steel

| d|

| e|

| f|

| g|

SVALBARD JACKET MEN

Mająca wyjątkowo grube wypełnienie i tym samym bardzo ciepła kurtka
puchowa na (zimowe) wędrówki. Elastyczne, ściśle przylegające ściągacze
przy rękawach, z otworami na kciuki, zapobiegają dostawaniu się zimnego
powietrza do środka. Tkanina zewnętrzna jest wiatroszczelna i nie nasiąka
wodą. Cztery kieszenie zapewniają dużą ilość miejsca na potrzebne
drobiazgi.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | podszewka: 100% poliester | wypełnienie:
puch kaczy o współczynniku 90/10 i sprężystości 700 cuin | kaptur: Kaptur Ultra Light
Hood | waga: 810 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
829,99 zł*
d 1200861-4105 basil green
e 1200861-1062 electric blue
f 1200861-6000 black
g 1200861-6032 dark steel
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

DALSZE INFORMACJE ZNALEŹĆ MOŻNA
NA STRONIE: www.jack-wolfskin.pl

|h|

|k|

|i|

|j|

STRATUS JACKET MEN

|l|

STRATUS VEST MEN

Wszechstronna ochrona przed zimnem: wiatroszczelna, nienasiąkająca wodą
kurtka z nadzwyczaj ciepłym wypełnieniem z włókien syntetycznych może
być połączona systemowym zamkiem z naszymi kurtkami chroniącymi przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które również wyposażone są
w taki zamek. Nadaje się np. na wyprawy trekkingowe i wędrówki.

Wiatroszczelna, nienasiąkająca wodą kamizelka z wyjątkowo ciepłym
wypełnieniem z włókien syntetycznych na wyprawy trekkingowe i wędrówki.
Na ramionach zamiast wypełnienia zastosowana jest włóknina, której
właściwości ocieplające nie zmieniają się po ściśnięciu (np. przez paski
plecaka).

Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie:
FIBERCLOUD HT, 500 cuin, 100% poliester | izolacja na ramionach: MICROGUARD
MAXLOFT 160 g/m², 100% poliester | waga: 590 g (rozmiar L)

Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie:
FIBERCLOUD HT, 500 cuin, 100% poliester | izolacja na ramionach: MICROGUARD
MAXLOFT 200 g/m², 100% poliester | waga: 500 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
579,99 zł*
h 1201201-2590 red fire
i 1201201-1062 electric blue
j 1201201-6000 black

Rozmiary: S-XXL
419,99 zł*
k 1200971-1113 matisse blue
l 1200971-6000 black

|m|

|o|
|n|

ATMOSPHERE DOWN VEST MEN

ATMOSPHERE DOWN PANTS MEN

Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | boki: NANUK DYNAMIC, 94% poliester,
6% elastan | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie: puch kaczy
o współczynniku 90/10 i sprężystości 700 cuin
Waga: 330 g (rozmiar L)

Materiał: FULL DULL MINI RIPSTOP, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid |
wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 90/10, sprężystości 700 cuin | izolacja na
pośladkach, kolanach i przy dolnym obrąbku: MICROGUARD MAXLOFT 120 g/m², 100%
poliester | waga: 460 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
419,99 zł*
m 1200901-1062 electric blue
n 1200901-6000 black

Rozmiary: S-XXL
419,99 zł*
o 1501141-6000 black

Elastyczne wstawki połączone z ciepłem, jakie daje puch: kamizelka ta jest
wyjątkowo praktyczna podczas zimowych aktywności wiążących się
z intensywnym ruchem. Poza tym jest lekka, mocna oraz wiatroodporna
i nie nasiąka wodą.

* cena sugerowana
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Mające niewielkie wymiary po złożeniu, bardzo ciepłe getry z puchowym
wypełnieniem na wyprawy w ekstremalnych temperaturach. Na pośladkach
oraz nogach, gdzie puch szybko uległby kompresacji, zastosowano zamiast
niego sztuczną włókninę.

OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA MĘŻCZYZN

MATHIAS
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MATHIAS
BOBBLE CAP patrz strona 218
STRATUS JACKET MEN patrz strona 21

JESSICA
FLUFFY YARN HEADBAND patrz strona 219
STRATUS JACKET WOMEN patrz strona 30

MARTINA
BOBBLE CAP patrz strona 219
SVALBARD JACKET WOMEN patrz strona 29

ALEX
KALEIDOSCOPE CAP patrz strona 218
THERMOSPHERE JACKET MEN patrz strona 20

PHILIP
PLAIT CAP MEN patrz strona 219
STRATUS VEST MEN patrz strona 21
WICHITA SHIRT MEN patrz strona 199

MARTINA

JESSICA

ALEX

PHILIP
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OCHRONA PRZED ZIMNEM

// OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA KOBIET

WYPEŁNIENIE Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH

PUCHOWE WYPEŁNIENIE

> TYLKO

300 g <

1200911-2019 orchid

ZENON JACKET WOMEN

Techniczna ochrona przed zimnem: jako wysokogórska kurtka hybrydowa
łączy bezkonkurencyjny stosunek właściwości zatrzymywania ciepła do wagi,
jaki daje puch, z zaletami wypełnienia z włókien syntetycznych.
Superlekka, nienasiąkająca wodą i wiatroszczelna: dzięki charakteryzującemu
się bardzo dobrą oddychalnością materiałowi zewnętrznemu kurtka ZENON
JACKET zapewnia najlepszy komfort noszenia. Dwa rodzaje wypełnienia
zapewniają optymalną ochronę przed zimnem:

1200911-1062
electric blue

1200911-4105
basil green

korpus ogrzewa wysokiej jakości puch o sprężystości 700 cuin. Przy
kapturze, na ramionach i rękawach stosowane jest odporne wypełnienie
z włókien syntetycznych, ponieważ właśnie te miejsca najbardziej narażone
są na działanie wilgoci.
Materiał: STORMLOCK ACTIVE FLYGRID, 100% poliamid | podszewka: STORMLOCK
ACTIVE FLYGRID, 100% poliamid | wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 90/10,
sprężystość 700 cuin oraz FIBERCLOUD HT, sprężystość 500 cuin (kaptur, ramiona
rękawy), 100% poliester | waga: 300 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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699,99 zł*

* cena sugerowana
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OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA KOBIET

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT NASZYCH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: wolfskin.com/P015

PUCH – ZALETY
Puch charakteryzuje bezkonkurencyjny stosunek
właściwości zatrzymywania ciepła do wagi. O tym,
jak ciepły jest element ubioru decydują – oprócz
ilości wypełnienia – rodzaj stasowanej mieszanki
puchowej (np. 90/10) oraz związana z tym sprężystość (cuin): im wyższa jest ta wartość, tym wyższa
jest wydajność izolacyjna.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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ŚCIŚLE PRZYLEGAJĄCY KAPTUR

WYJĄTKOWA LEKKOŚĆ

BARDZO NIEWIELKIE WYMIARY
PO ZŁOŻENIU
WYSOKOWYDAJNY PUCH

1200561-2019 orchid

1200561-1062
electric blue

1200561-4105
basil green

1200561-5200
mocca

1200561-6000
black

HELIUM DOWN JACKET WOMEN

Gdy potrzebne są bardzo dobre właściwości ocieplające i niewielkie rozmiary po złożeniu, to
idealna jest minimalistyczna kurtka puchowa HELIUM. Jest lekka jak piórko (365 g w rozmiarze
M) i po złożeniu można ją schować do jej kieszeni na biodrze – perfekcyjne rozwiązanie na
wyprawy wysokogórskie.
Materiał zewnętrzny jest wiatroszczelny, nie nasiąka wodą i jest ekstremalnie lekki. Zastosowana
w wypełnieniu mieszanka składająca się w 90% z puchu i w 10% z pierza oraz sprężystość 700
cuin zapewniają wyjątkowo dobrą izolację cieplną. Kaptur ściśle przylega do głowy i perfekcyjnie
ją otula.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 90/10
i sprężystości 700 cuin
Waga: 365 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

* cena sugerowana

629,99 zł*
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OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA KOBIET

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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BARDZIEJ SPORTOWO

//OCHRONA PRZED ZIMNEM DLA KOBIET

|a|

|d|

|b|

|c|

SVALBARD JACKET WOMEN

Mająca wyjątkowo grube wypełnienie kurtka puchowa (sprężystość 700
cuin) zapewniająca bardzo dobrą ochronę przed zimnem na (zimowe)
wędrówki: ta wyjątkowo lekka, ale odporna na rozdarcia kurtka puchowa
jest wiatroodporna i nie nasiąka wodą. Ściśle przylegające ściągacze
rękawów z otworami na kciuki zapobiegają wnikaniu zimna do środka.
Cztery kieszenie zapewniają dużą ilość miejsca na potrzebne drobiazgi.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie:
puch kaczy o współczynniku 90/10 i sprężystości 700 cuin | kaptur: Kaptur Ultra Light
Hood | waga: 690 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
829,99 zł*
a 1200851-4105 basil green
b 1200851-2121 beetroot red
c 1200851-5200 mocca

|e|

CHOGORI VEST WOMEN

Kamizelka z grubą podszewką z wysokogatunkowego puchu: przy stosunku
90% puchu do 10% pierza oraz przy sprężystości 700 cuin szczególnie
dobrze chroni górną część ciała przed zimnem. Jest wiatroszczelna, nie
nasiąka wodą i po złożeniu ma niewielkie wymiary.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie:
puch kaczy o współczynniku 90/10 i sprężystości 700 cuin | waga: 380 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
579,99 zł*
d 1200312-5200 mocca
e 1200312-4105 basil green

|f|

|h|

|g|

ATMOSPHERE DOWN VEST WOMEN

Dzięki elastycznym wstawkom z polaru zastosowanym po bokach ta
superlekka i ciepła kamizelka puchowa zapewnia optymalną swobodę
ruchów. Złożona ma niewielkie wymiary i można ją schować do jednej z jej,
znajdujących na biodrach, kieszeni. Lekki, ale mocny materiał jest
wiatroodporny i nie nasiąka wodą.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | boki: NANUK DYNAMIC, 94% poliester, 6%
elastan | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 90/10
i sprężystości 700 cuin
Waga: 275 g (rozmiar M)

Mające niewielkie wymiary po złożeniu getry z puchowym wypełnieniem
gwarantują ciepło w ekstremalnych temperaturach. Na pośladkach oraz
nogach, gdzie puch szybko uległby kompresacji, zastosowano zamiast niego
sztuczną włókninę.
Materiał: FULL DULL MINI RIPSTOP, 100% poliamid | wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 90/10 i sprężystości 700 cuin
Izolacja na pośladkach, kolanach i przy dolnym obrąbku: MICROGUARD MAXLOFT
120 g/m², 100% poliester | waga: 425 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*
h 1501301-6000 black

Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*
f 1200891-1062 electric blue
g 1200891-6000 black
* cena sugerowana

ATMOSPHERE DOWN PANTS WOMEN
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OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA KOBIET

NASZE INDYWIDUALNE PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED
ZIMNEM MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: wolfskin.com/P009

|a|

|c|

|d|

|b|

NIMBUS COAT WOMEN

Wiatroszczelny, lekki krótki płaszcz efektywnie ociepla dzięki wypełnieniu
z włókien syntetycznych, którego sprężystość przypomina sprężystość puchu.
Na materiale wierzchnim woda po prostu się perli – dzięki powłoce
silikonowej. Sięga mniej więcej do połowy uda.
Materiał: STORMLOCK ACTIVE FLYGRID, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid
Wypełnienie: FIBERCLOUD HT, 500 cuin, 100% poliester | izolacja na ramionach:
MICROGUARD MAXLOFT 140 g/m², 100% poliester | waga: 530 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
699,99 zł*
a 1201211-5115 truffle brown
b 1201211-6000 black

|e|

STRATUS JACKET WOMEN

Ta wiatroszczelna, nienasiąkająca wodą kurtka chroniąca przed zimnem na
wędrówki i wyprawy trekkingowe ma bardzo wszechstronne zastosowanie.
Zastosowano wyjątkowo ciepłe wypełnienie z włókien syntetycznych, na
ramionach ociepla sztuczna włóknina. Do jej wyposażenia należy między innymi
odpinany, w całości regulowany kaptur.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie:
FIBERCLOUD HT, 500 cuin, 100% poliester | izolacja na ramionach: MICROGUARD
MAXLOFT 140 g/m², 100% poliester | kaptur: Basic Hood | waga: 630 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
579,99 zł*
c 1200941-1152 brilliant blue
d 1200941-2019 orchid
e 1200941-6032 dark steel

|f|

|i|

|g|

|h|

THERMOSPHERE JACKET WOMEN

Nieograniczająca swobody ruchów, mająca niewielkie wymiary po złożeniu
kurtka chroniąca przed zimnem przeznaczona na wyprawy wysokogórskie
ze sprężystą sztuczną włókniną, ściśle przylegającym kapturem oraz
otworami na kciuki. Za pomocą zatrzasków można ją podpiąć jako kurtkę
wewnętrzną pod niektóre z naszych kurtek wysokogórskich, jest
wiatroszczelna i nie nasiąka wodą.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | boki i wewnętrzna strona rękawów: NANUK
DYNAMIC, 94% poliester, 6% elastan | podszewka: 100% poliamid | izolacja: MICROGUARD MAXLOFT 80 g/m², 100% poliester | waga: 435 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
539,99 zł*
f 1201271-1152 brilliant blue
g 1201271-2122 clear red
h 1201271-4105 basil green
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

STRATUS VEST WOMEN

Ta wiatroszczelna, nienasiąkająca wodą kamizelka z wyjątkowo ciepłym
wypełnieniem z włókien syntetycznych stanowi dodatkową ochronę przed
zimnem górnej części ciała – zakładana pod kurtkę chroniącą przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi, na polar lub koszulkę
funkcjonalną. Nadaje się np. na wyprawy trekkingowe i wędrówki.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie:
FIBERCLOUD HT, 500 cuin, 100% poliester | izolacja na ramionach: MICROGUARD
MAXLOFT 200 g/m², 100% poliester | waga: 410 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*
i 1200961-6032 dark steel
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* cena sugerowana

WŁÓKNA SYNTETYCZNE – ZALETY
Ochrona przed zimnem w formie włókien syntetycznych jest wyjątkowo
łatwa w pielęgnacji. Włókna szybko schną i ocieplają także wtedy, gdy są
wilgotne. Włókna syntetyczne stosowane są jako mająca niewielkie
wymiary po złożeniu włóknina (MICROGUARD) lub puszyste wypełnienie
(FIBERCLOUD).
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OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA KOBIET

Ostre, niemal surrealistyczne szczyty rysują się na tle
nieba. Słońce polarne króluje na swoim stałym miejscu na
horyzoncie. To nierzeczywiste miejsce to Spitzbergen, od
1920 roku Svalbard, „chłodne wybrzeże”. Właśnie tutaj
spotykamy naszego wieloletniego partnera, eksperta
polarnego oraz badacza klimatu Arveda Fuchsa.
Arktyczny świat to jego drugi dom. Przemieszcza się na
nartach skitourowych, ekwipunek ciągnie za sobą
w pulce. Pierwotnie (dziś zaprzęg ciągną właściwie
ludzie) te przypominające łódkę sanie ciągnęły renifery.
Jednakże tutaj nie ma reniferów. Są natomiast
niedźwiedzie polarne. A te lubią odwiedzać obozy. Drut
ochronny daje iluzoryczne bezpieczeństwo. Iluzoryczne,
ponieważ wystrzał ostrzegawczy nie wypala, gdy
faktycznie odwiedza nas nocą niedźwiedź. Być może jest
za zimno. Przy wietrze i -20 stopniach Celsjusza zamarza
wszystko. Ale nie Arved. Ma ze sobą swoją „ratującą życie
towarzyszkę” – jaskrawo czerwoną i wypełnioną puchem
(patrz kolejna strona). Herbatka wypita obok posłania.
Wsłuchiwanie się w ciszę, wdech pełną piersią. Chwila
refleksji. „Z pokorą przed dziełem stworzenia”.
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TAM, GDZIE PANUJE CHŁÓD
NA KAJAKU WOKÓŁ PRZYLĄDKA HORN. NA
PIECHOTĘ NA BIEGUN PÓŁNOCNY I POŁUDNIOWY.
ARVED FUCHS DOBRZE CZUJE SIĘ W ZIMNYM
KLIMACIE – TAKIM JAK TU, NA SPITZBERGENIE.
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TAM, GDZIE PANUJE CHŁÓD

ODZIEŻ NA

//NAJNIŻSZE TEMPERATURY
Na najniższe temperatury: prezentowana linia
produktów przeznaczona jest do ochrony przed
ekstremalnym zimnem. Do izolacji wykorzystywane
jest wypełnienie puchowe i z włókien syntetycznych,
przy czym stawiamy na najwydajniejsze materiały,
duże ilości i wysoką sprężystość. Materiały zewnętrzne są mocne i wiatroszczelne. Wszystkie
produkty są nienasiąkające wodą lub nieprzemakalne
i nadają się idealnie do stosowania jako wierzchnia
warstwa w systemie warstwowym.
Dla Arveda Fuchsa i wyjątkowych wymagań, z jakimi
musi się zmierzyć podczas ekspedycji polarnych,
skonstruowaliśmy POLAR ICE PARKA. Oprócz
licznych technicznych elementów wyposażenia (po
prawej), szczególną cechą parki jest przede
wszystkim konstrukcja komorowa:

Konstrukcja komorowa zapobiega powstawaniu mostków cieplnych. Komory podzielone
są pionowymi przegrodami (patrz oznaczenie),
dzięki czemu puch pozostaje na swoim miejscu.
Takie rozłożenie puchu zapewnia bardziej
równomierną izolację niż w przypadku pikowania. Ta technologia zapożyczona została z konstrukcji śpiworów – dla ekstremalnej ochrony
przed zimnem w stanie spoczynku.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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SZCZEGÓLNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
NA NAJNIŻSZE TEMPERATURY

www

POSTAĆ BADACZA POLARNEGO
ARVEDA FUCHSA: wolfskin.com/P035

Materiał

1.
:
Aby uzyskać najlepszą wydajność cieplną, w naszych produktach puchowych stawiamy na dużą ilość
wypełnienia i jego wysoką sprężystość. W niektórych modelach na ramionach stosowana jest sztuczna
włóknina, która zapewnia ocieplenie także, gdy jest ściśnięta (np. przez paski plecaka).
2.

Funkcja:

Głęboki kaptur tunelowy izolowany sztuczną włókniną doskonale chroni przed arktycznym wiatrem. Dobrze
przylegający fartuch śnieżny i wiatrowy z wypełnieniem znacząco polepsza zatrzymywanie ciepła, tak
samo jak umieszczone wewnątrz, ściśle przylegające polarowe ściągacze przy rękawach.

Szczegóły:

3.
Duże, nakładane kieszenie pomieszczą wszystko, co potrzebne. Zapięcia na rzepy przy obrąbku rękawów można łatwo
obsługiwać także w rękawicach. Obszycie kaptura ze sztucznego futra oraz fartuch wiatrowy są odpinane.
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OCHRONA PRZED ZIMNEM

// WYJĄTKOWO CIEPŁA OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA MĘŻCZYZN

wyposażenie
w 9 kieszeni

1200531-2590 red fire

POLAR ICE PARKA MEN

Zaprojektowana do ekstremalnych zastosowań: parka ekspedycyjna.
Nasza najcieplejsza kurtka jest wiatroszczelna, wytrzymała i nie nasiąka wodą. Wysokowydajny
puch o stosunku puchu do pierza 90/10, sprężystości 700 cuin oraz wadze 400 g (rozmiar L)
zapewnia najlepsze zatrzymywanie ciepła. Specjalna konstrukcja komorowa oraz dodatkowe
wypełnienie zapobiegają powstawaniu mostków cieplnych.
Kaptur tunelowy z wypełnieniem jest nadzwyczaj głęboki i dzięki temu chroni przed
odmrożeniami. Mający dodatkowe wypełnienie fartuch śnieżny i wiatrowy ociepla obszar
miednicy. Kolejny chroniący przed zimnem element to zintegrowane, ściśle przylegające
polarowe ściągacze przy rękawach. Dziewięć kieszeni zapewnia bardzo dużo miejsca do
przechowywania akcesoriów.
1200531-6007
blue graphite

Materiał: STORMLOCK ACTIVE SLUB RIP, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie: puch
kaczy o współczynniku 90/10 i sprężystości 700 cuin | izolacja na ramionach: MICROGUARD MAXLOFT
140 g/m², 100% poliester | kaptur: Arctic Tunnel Hood | waga: 2000 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

2079,99 zł*
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* cena sugerowana

POLAR ICE PARKA OPISYWANA PRZEZ JEJ TWÓRCĘ: wolfskin.com/P037
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OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA MĘŻCZYZN
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1103041-1010 night blue

COLD HARBOUR PARKA MEN

Ta nieprzemakalna parka 3 w 1 z wiatroszczelną, puchową kurtką wewnętrzną jest wyjątkowo
ciepła. Noszona oddzielnie chroni przed wychłodzeniem spowodowanym przez wiatr. Dzięki
lekkiemu materiałowi wierzchniemu mieszanka puchowa o współczynniku 80/20 może uzyskać
maksymalną możliwą sprężystość.
Ta typowa dla parek, mocna kurtka zewnętrzna ma nieco dłuższy krój, wykonane ze sztucznego
futra obszycie kaptura oraz liczne, częściowo klasycznie naszyte pojemne kieszenie. Niezawodną
ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi zapewnia nieprzemakalny i charakteryzujący się bardzo dobrą oddychalnością laminat podszewkowy umieszczony pod mocnym,
przypominającym bawełnę materiałem wierzchnim.
Kurtka zewnętrzna: materiał: STORMLOCK ACTIVE TUSSOR, 100% poliester | podszewka: TEXAPORE LINING,
100% poliester i 100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: STORMLOCK ACTIVE RIPSTOP, 100% poliester
Podszewka: 100% poliamid | wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 80/20 i sprężystości 550 cuin | kaptur: Basic
Hood | waga: 2000 g (rozmiar L)

1103041-6000
black

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

1579,99 zł*
1659,99 zł*

- 38 -

* cena sugerowana

1100012-2210 indian red

1100012-6000
black

ANCHORAGE PARKA

Nieprzemakalna, niezwykle dobrze wyposażona parka puchowa na
wyprawy w szczególnie zimne regiony ziemi.

1100761-6101 shadow black

1100761-5115
truffle brown

FAIRBANKS PARKA MEN

Wytrzymała mieszanka puchowa uzupełniona jest cieniutką sztuczną
włókniną, chroniącą puch przed wilgocią od strony ciała i zapewniającą
szybsze nagrzewanie parki. Jak typowa parka ANCHORAGE ma liczne
kieszenie (8!), wentylacyjne zamki błyskawiczne oraz fartuch śnieżny
i wiatrowy.

Nasza najcieplejsza, wyposażona w wypełnienie kurtka chroniąca przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi to typowa parka z licznymi
kieszeniami. Zastosowano tu wytrzymały, nieprzemakalny i oddychający
materiał zewnętrzny, wyglądem przypominający len.
Ochronę przed zimnem zapewnia gruba sztuczna włóknina, podszewka
z polaru highloft na plecach, dodatkowe polarowe ściągacze przy rękawach
oraz kaptur z wypełnieniem. Jego wykonane ze sztucznego futra obszycie
chroni twarz przed zimnem, wiatrem i śniegiem.

Materiał: TEXAPORE SLUB RIP 2L, 100% poliester | podszewka: 100% poliester i AIRMESH
HIGHLOFT, 100% poliester | podszewka: puch kaczy o współczynniku 80/20 i sprężystości
550 cuin | izolacja: MICROGUARD SILVER 20 g/m², 100% polipropylen | kaptur: Basic Hood
Waga: 1780 g (rozmiar L)

Materiał: TEXAPORE SLUB RIP 2L, 100% poliester | podszewka na plecach: NANUK 300
HIGHLOFT, 100% poliester i 100% poliester | izolacja: MICROGUARD 200 g/m²,
100% poliester i MICROGUARD 100 g/m², 100% poliester | kaptur: Arctic Hood | waga:
1595 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

* cena sugerowana

1579,99 zł*
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1159,99 zł*
1249,99 zł*

OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA MĘŻCZYZN

WIĘCEJ

//OCHRONA PRZED ZIMNEM – PRZEGLĄD
|a|

|c|

|d|

|b|

VANCOUVER PARKA MEN

Najważniejszy element tej wytrzymałej parki 3 w 1 to polarowa kurtka
wewnętrzna z dzianinową powierzchnią zewnętrzną oraz przypominającą
owczą wełnę stroną wewnętrzną, która zapewnia dobre zatrzymywanie
ciepła. Nieprzemakalna i charakteryzująca się bardzo dobrą oddychalnością
kurtka zewnętrzna o strukturze lnu gwarantuje wytrzymałość.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE SLUB RIP 2L, 100% poliester | podszewka: 100%
poliester | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200 BIPOLAR JERSEY, 100% poliester
Kaptur: Basic Hood | waga: 1580 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
1369,99 zł*
Rozmiar: XXXL
1459,99 zł*
a 1103831-5115 truffle brown
b 1103831-6101 shadow black

|e|

WESTPORT JACKET MEN

Mocną stroną tej kurtki 3 w 1 jest jej wytrzymałość. Kurtka zewnętrzna jest
nieprzemakalna, charakteryzuje się bardzo dobrą oddychalnością i ma duże,
naszyte kieszenie. Kurtka wewnętrzna wykonana jest z naszego ciepłego,
uniwersalnego polaru 200.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE OXFORD 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100% poliester
Podszewka: SOFTTOUCH TAFFETA, 100% poliester | kaptur: Basic Hood | waga: 1415 g
(rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
1159,99 zł*
Rozmiar: XXXL
1249,99 zł*
c 1103252-6000 black
d 1103252-6101 shadow black
e 1103252-5124 toffee
|i|

|f|

|g|

|j|

|h|

|k|

NORTH COUNTRY PARKA MEN

BAFFIN JACKET MEN

Materiał: TEXAPORE SLUB RIP 2L, 100% poliester | podszewka: 100% poliester
Wypełnienie: POLYFIBER FILL 140 g/m², 100% poliester | kaptur: Basic Hood (fixed)
Waga: 1330 g (rozmiar L)

Materiał: STORMLOCK HYPROOF SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid | wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 80/20 i sprężystości 550 cuin
Wypełnienie: POLYFIBER FILL 100 g/m², 100% poliester | kaptur: Arctic Hood | waga:
1140 g (rozmiar L)

Nieprzemakalna kurtka zimowa o dłuższym kroju i z typowymi dla parki
licznymi, dużymi, częściowo naszytymi kieszeniami. Chroniący przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał odznacza się
wytrzymałością oraz strukturą przypominającą len. Ochronę przed
zimnem zapewnia ciepłe wypełnienie z włókien syntetycznych.

Rozmiary: S-XXL
999,99 zł*
Rozmiar: XXXL
1079,99 zł*
f 1103121-6032 dark steel
g 1103121-1010 night blue
h 1103121-6007 blue graphite
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Dzięki zastosowaniu wiatroszczelnego, nienasiąkającego wodą i miękkiego
materiału zewnętrznego ta puchowa kurtka chroni przed zimnym wiatrem
oraz dużymi opadami śniegu. Puchowe wypełnienie, także wyposażony
w wypełnienie kaptur oraz wewnętrzne ściągacze rękawów z polaru
zapewniają bardzo dobre zatrzymywanie ciepła.

Rozmiary: S-XXL
829,99 zł*
i 1200791-1113 matisse blue
j 1200791-5115 truffle brown
k 1200791-6000 black
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* cena sugerowana

OPISY WSZYSTKICH MĘSKICH KURTEK CHRONIĄCYCH
PRZEZ ZIMNEM MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE:

wolfskin.com/P041

|l|

|p|
|m|

|q|

|n|

|r|

|o|

NORTH COUNTRY MEN

Ten wyposażony w wypełnienie, nieprzemakalny i bardzo wytrzymały
anorak zimowy już od dawna jest klasykiem. Jego plusy to proste
wzornictwo, nieco dłuższy krój i duża liczba kieszeni. Nadaje się także do
zastosowania w okresie przejściowym.

Materiał: TEXAPORE OXFORD 2L, 100% poliamid | podszewka: TAFFETA LINING,
fibreproof, 100% poliamid | wypełnienie: POLYFIBER FILL 100 g/m², 100% poliester
Kaptur: Basic Hood | waga: 1105 g (rozmiar L)

SNOWDRIFT XT JACKET MEN

Ukryte zalety i funkcjonalność: ten wiatroszczelny anorak z umiarkowanie
ciepłym wypełnieniem jest bardzo wytrzymały, natomiast w dotyku
przypomina bawełnę. Chroni przed lekkimi opadami śniegu oraz mżawką.
Materiał: STORMLOCK ACTIVE TUSSOR, 100% poliester | podszewka: 100%
poliester | Wypełnienie: POLYFIBER FILL 100 g/m², 100% poliester | kaptur: Kaptur
Basic Hood | Waga: 950 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
579,99 zł*
p 1200782-5115 truffle brown
q 1200782-1010 night blue
r 1200782-6000 black

Rozmiary: S-XXL
829,99 zł*
Rozmiar: XXXL
919,99 zł*
l 1102292-6000 black
m 1102292-5124 toffee
n 1102292-5116 siltstone
o 1102292-1113 matisse blue

|s|

|u|

|v |

|t|

|w|

LAKOTA VEST MEN

Ta puchowa kamizelka jest bardzo mocna i z tego względu nieco cięższa niż
model przedstawiony po prawej stronie. Dzięki zawartości bawełny ten
wiatroodoporny oraz nienasiąkający wodą materiał zewnętrzny jest bardzo
naturalny w dotyku.

Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC, 65% poliester, 35% bawełna (organiczna)
Podszewka: 100% poliamid | wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 80/20
i sprężystości 550 cuin | waga: 615 g (rozmiar L)

Ta lekka, wiatroodporna i nienasiąkająca wodą kamizelka puchowa to dobry
wybór, jeśli oprócz polaru lub odzieży softshellowej podczas wędrówki
potrzebna jest dodatkowa ochrona przed zimnem górnej części ciała.

Materiał: FULL DULL MINI RIPSTOP, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid
Wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 80/20 i sprężystości 550 cuin | waga: 535 g
(rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
419,99 zł*
u 1200701-1113 matisse blue
v 1200701-6000 black
w 1200701-5115 truffle brown

Rozmiary: S-XXL
499,99 zł*
s 1200491-6000 black
t 1200491-6101 shadow black

* cena sugerowana

LHOTSE VEST MEN
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OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA MĘŻCZYZN
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RYAN
STORMLOCK SHADOW CAP patrz strona 217
COLD HARBOUR PARKA MEN patrz strona 38

ARVED
STORMLOCK KNIT CAP patrz strona 217
POLAR ICE PARKA MEN patrz strona 36

RYAN

ARVED

- 43 -

OCHRONA PRZED ZIMNEM

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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// WYJĄTKOWO CIEPŁA OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA KOBIET

z delikatnym
wzorem w jodełkę

1104041-5017 white sand

PARKSVILLE COAT WOMEN

Nasz nieprzemakalny, wyjątkowo ciepły płaszcz puchowy dla kobiet!
Materiał zewnętrzny ze wzorem w jodełkę oraz wcięcie w talii sprawiają,
że płaszcz PARKSVILLE COAT wygląda kobieco i elegancko.
Aby osiągnąć wysokie właściwości ocieplające, zastosowano połączenie
dwóch materiałów: oprócz wypełnienia puchem kaczym o współczynniku
80/20, na ramionach oraz obrąbku zastosowano wyjątkowo ciepłą
sztuczną włókninę, która jest odporna na działanie wilgoci i nawet
ściśnięta (np. przez pasek nośny torby) chroni przed zimnem. Ochronę
stanowią też wykonane ze sztucznego futra obszycie kaptura oraz
dodatkowe polarowe ściągacze przy rękawach.

1104041-5200
mocca

* cena sugerowana

Materiał: TEXAPORE HERRINGBONE 2L, 100% poliamid | podszewka: SOFTTOUCH
TAFFETA, 100% poliester | wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 80/20 i sprężystości
550 cuin | izolacja na ramionach oraz przy obrąbku: MICROGUARD MAXLOFT 200 g/m²,
100% poliester | kaptur: Ultra Light Hood | waga: 1280 g (rozmiar M)

1104041-6007
blue graphite

Rozmiary: XS-XL
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1459,99 zł*

OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA KOBIET

WIĘCEJ

//OCHRONA PRZED ZIMNEM– PRZEGLĄD

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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|a|

|d|

|e|

|b|
|f|

|c|
|g|

YAKIMA DOWN COAT WOMEN

Lekki, ciepły, sięgający do kolan płaszcz puchowy na zimne dni. Materiał
zewnętrzny jest wiatroszczelny, nie nasiąka wodą i charakteryzuje się
bardzo dobrą oddychalnością. Kaptur oraz obrąbek zabezpieczone są
sztuczną włókniną. Dodatkowe, zintegrowane polarowe ściągacze przy
rękawach chronią przed wiatrem i zimnem.
Materiał: STORMLOCK ACTIVE RIPSTOP, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid
Wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 80/20 i sprężystości 550 cuin | izolacja przy
kapturze i obrąbku: MICROGUARD MAXLOFT 170 g/m², 100% poliester | kaptur: Ultra Light
Hood | waga: 900 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
959,99 zł*
Rozmiar: XXL
1039,99 zł*
a 1200581-5017 white sand
b 1200581-5115 truffle brown
c 1200581-6007 blue graphite

5TH AVENUE COAT

Miękki, cieszący się popularnością wśród użytkowników płaszcz: aksamitny,
nieprzemakalny płaszcz 5th AVENUE COAT szybko awansował na pozycję
klasyka. Ochronę przed zimnem zapewniają lekkie wypełnienie oraz puszysta,
polarowa podszewka.

Materiał: TEXAPORE TWILLSUEDE 2L, 92% poliester, 8% poliamid | podszewka
w kapturze, na karku i na ramionach: NANUK 300 HIGHLOFT, 100% poliester i 100%
poliester | wypełnienie: POLYFIBER FILL 100 g/m², 100% poliester oraz POLYFIBER FILL
80 g/m², 100% poliester | kaptur: Basic Hood | waga: 1100 g

Rozmiary: XS-XL
1079,99 zł*
Rozmiar: XXL
1159,99 zł*
d 12198-1010 night blue
e 12198-600 black
f 12198-5115 truffle brown
g 12198-5122 sahara

|i|

|h|

|l|

|j|

|m |

|k|

|n|

ICEGUARD COAT

Ten pikowany płaszcz ma niezwykle ciepłe wypełnienie oraz jest
wiatroszczelny. Gruba warstwa sztucznej włókniny, krój sięgający do kolan
oraz zintegrowane polarowe ściągacze przy rękawach zapewniają dobre
właściwości ocieplające.
Materiał: STORMLOCK ACTIVE RIPSTOP, 100% poliester | podszewka: 100% poliester
Izolacja: MICROGUARD SILVER 200 g/m², 90% poliester, 10% polipropylen | kaptur: Basic
Hood | waga: 1090 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
629,99 zł*
Rozmiar: XXL
709,99 zł*
h 1201221-5122 sahara
i 1201221-5200 mocca
j 1201221-6000 black
k 1201221-1010 night blue
* cena sugerowana

CRYSTAL ICEGUARD WOMEN

Przypominający len melanżowy wzór oraz niska waga to dwie główne
cechy tego wiatroszczelnego zimowego płaszcza. Przed zimnem chroni
sztuczna włóknina o dwóch różnych grubościach.
Materiał: STORMLOCK ACTIVE HEATHER, 100% poliester | podszewka: 100% poliester
Izolacja: MICROGUARD SILVER 140 g/m², 86% poliester, 14% polipropylen oraz
w kapturze MICROGUARD SILVER 100 g/m², 80% poliester, 20% polipropylen | kaptur:
Ultra Light Hood | waga: 810 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
749,99 zł*
l 1201011-6110 grey heather
m 1201011-5115 truffle brown
n 1201011-6000 black
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OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA KOBIET

ULUBIONY ZESTAW:
„Lekka ochrona przed zimnem” to motto tego zestawu!
Wszystkie elementy są bardzo lekkie, począwszy od kurtki
chroniącej przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
poprzez zimową wersję naszych ulubionych spodni
softshellowych, a skończywszy na lekkim mikropolarze
i dzianinowej czapce. Mimo niskiej wagi każdy element
zestawu zapewnia dobre zatrzymywanie ciepła.

GECKO WOMEN
17553-5017 white sand

CYPRESS VALLEY WOMEN
1104091-2028 dark red heather

PLAIT CAP WOMEN
1902951-2121 beetroot red

CYPRESS VALLEY WOMEN
1104091-6112 grey heather

CYPRESS VALLEY WOMEN
1104091-4047 green mango heather

CYPRESS VALLEY WOMEN

Nasza najlżejsza, nieprzemakalna kurtka zimowa dla kobiet zwraca na siebie uwagę
nie tylko niską wagą, lecz także melanżowym wzorem. Chroniący przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał jest lekki i wytrzymały.
Metalizowane włókna ciepłej izolacji z włókien syntetycznych przyczyniają się do tego,
że kurtka szybko się nagrzewa, a część ciepła odbijana jest z powrotem do ciała.
Materiał: TEXAPORE HEATHER 2L, 51% poliester, 49% poliamid | podszewka: 100% poliester
Izolacja: MICROGUARD SILVER 100 g/m², 80% poliester, 20% polipropylen | kaptur: Ultra
Light Hood | waga: 865 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

STASH PACK 22
2002831-2121 beetroot red

ACTIVATE WINTER PANTS
WOMEN
539,99 zł*

patrz strona 194

GECKO WOMEN
patrz strona 183

od 209,99 zł*

PLAIT CAP WOMEN
patrz strona 219

829,99 zł*

ACTIVATE WINTER
PANTS WOMEN
1500072-2121 beetroot red

104,99 zł*

STASH PACK 22
patrz strona 272

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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419,99 zł*

* cena sugerowana
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OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA KOBIET

|a|

|b|

|c|

RIVER FALLS JACKET WOMEN

Oto cechy charakterystyczne tej nieprzemakalnej kurtki zimowej: jest miękka,
wytrzymała, ma umiarkowanie ciepłe wypełnienie i nieco dłuższy krój. Jeżeli
chodzi o wygląd, to pod pewnymi względami przypomina parkę.
Materiał: TEXAPORE SMOOTHRIDGE 2L, 100% poliamid | podszewka przy kapturze,
kołnierzu i na rękawach: NANUK 300 HIGHLOFT, 100% poliester | wypełnienie: POLYFIBER
FILL 100 g/m², 100% poliester | kaptur: Basic Hood (fixed) | waga: 1060 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
959,99 zł*
a 1103131-5017 white sand
b 1103131-6007 blue graphite
c 1103131-5200 mocca

|d|

|e|

|f|

FAIRBANKS PARKA WOMEN

Nasza najcieplejsza, wyposażona w wypełnienie kurtka chroniąca przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi dla kobiet: nieprzemakalna,
dłuższa parka chroni przed zimową aurą dzięki zastosowaniu wyjątkowo
ciepłej sztucznej włókniny oraz licznych chroniących przed zimnem
elementów.
Materiał: TEXAPORE OXFORD 2L, 100% poliamid | podszewka na plecach: NANUK
300 HIGHLOFT, 100% poliester | izolacja: MICROGUARD 200 g/m², 100% poliester
i MICROGUARD 100 g/m², 100% poliester | kaptur: Arctic Hood | waga: 1280 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
1079,99 zł*
Rozmiar: XXL
1159,99 zł*
d 1103241-5200 mocca
e 1103241-6000 black
f 1103241-5122 sahara
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

- 50 -

* cena sugerowana

OPISY WSZYSTKICH DAMSKICH KURTEK
CHRONIĄCYCH PRZEZ ZIMNEM MOŻNA
ZNALEŹĆ NA STRONIE: wolfskin.com/P051

|k|
|g|

|j|

|h|

|l|

|i|

|m|

BIRCH LAKE PARKA WOMEN

BAFFIN JACKET WOMEN

Materiał: TEXAPORE HEATHER 2L, 51% poliester, 49% poliamid | podszewka: 100%
poliester | izolacja: MICROGUARD SILVER 140 g/m², 86% poliester, 14% polipropylen oraz
w kapturze MICROGUARD SILVER 80 g/m², 75% poliester, 25% polipropylen | kaptur: Basic
Hood | waga: 1015 g (rozmiar M)

Materiał: STORMLOCK HYPROOF SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid | wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 80/20 i sprężystości 550 cuin
Wypełnienie (kaptur): POLYFIBER FILL 100 g/m², 100% poliester | kaptur: Arctic Hood
Waga: 1005 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
959,99 zł*
g 1104071-6112 grey heather
h 1104071-4049 seaweed heather
i 1104071-3013 light orange fall heather

Rozmiary: XS-XL
829,99 zł*
j 1200541-1010 night blue
k 1200541-6101 shadow black
l 1200541-5200 mocca
m 1200541-5017 white sand

Tę bardzo ciepłą, nieprzemakalną parkę charakteryzują niska waga oraz
przypominający len materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi. Ochronę przed zimnem zapewnia sztuczna włóknina
o dwóch różnych grubościach.

Szczególną cechą tej bardzo ciepłej kurtki puchowej jest wiatroszczelny
materiał zewnętrzny. Jest on miękki, nie nasiąka wodą i dlatego chroni także
podczas intensywnych opadów śniegu. Pozostałe zalety: kaptur z ciepłym
wypełnieniem oraz wewnętrzne polarowe ściągacze przy rękawach.

|n|

|o|
|p|

|q|

ICEGUARD VEST WOMEN

Wyjątkowo ciepła izolacja tej wiatroodpornej i nienasiąkającej wodą
kamizelki z kapturem zapewnia przyjemną ochronę górnej części ciała przed
zimnem, czy to pod kurtką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi, czy na polarze lub koszulce funkcjonalnej.
Materiał: SOFTTOUCH TAFFETA, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid
Izolacja: MICROGUARD MAXLOFT 160 g/m², 100% poliester | kaptur: Ultra Light
Hood | waga: 420 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

n 1200691-6000 black

* cena sugerowana

BAFFIN VEST WOMEN

Wiatroszczelny materiał zewnętrzny oraz bardzo ciepłe puchowe
wypełnienie to cechy szczególne tej kamizelki. Nie nasiąka wodą i idealnie
się ją nosi na warstwie softshellowej lub polarze.
Materiał: STORMLOCK ACTIVE SMOOTHLIGHT, 100% poliester | podszewka: 100%
poliamid | wypełnienie: puch kaczy o współczynniku 80/20 i sprężystości 550 cuin | waga:
550 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*
o 1200931-6000 black
p 1200931-5017 white sand
q 1200931-5200 mocca

419,99 zł*
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OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA KOBIET

|d|

|a|

|b|

|e|

|c|

|f|

OTTAWA COAT WOMEN

QUEBEC COAT WOMEN

Ten krótki płaszcz 3 w 1 oferuje ochronę przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi oraz polar o długości płaszcza. Zarówno aksamitny płaszcz
zewnętrzny, jak i płaszcz wewnętrzny z mającego wszechstronne
zastosowanie polaru 200 sięgają nieco powyżej kolan.

Chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi płaszcz zewnętrzny
tego wytrzymałego krótkiego płaszcza 3 w 1 ma wzór w jodełkę. Przed
zimnem chroni płaszcz wewnętrzny z ciepłą izolacją z włókien syntetycznych.
W chłodne, suche dni można go nosić oddzielnie.

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TWILLSUEDE 2L, 92% poliester, 8% poliamid
Podszewka: 100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100% poliester
Podszewka: SOFTTOUCH TAFFETA, 100% poliester | kaptur: Basic Hood | waga: 1365 g
(rozmiar M)

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE HERRINGBONE 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliester | kurtka wewnętrzna: materiał: SOFTTOUCH TAFFETA, 100% poliester
Podszewka: SOFTTOUCH TAFFETA, 100% poliester | izolacja: MICROGUARD 100 g/m²,
100% poliester | kaptur: Basic Hood | waga: 1300 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
1249,99 zł*
Rozmiar: XXL
1329,99 zł*
a 1100921-5115 truffle brown
b 1100921-6000 black
c 1100921-1010 night blue

Rozmiary: XS-XL
1459,99 zł*
Rozmiar: XXL
1539,99 zł*
d 1103471-6000 black
e 1103471-5017 white sand
f 1103471-1010 night blue

|g|
|j|

|h|

|k|

|i|

|l|

VERNON JACKET WOMEN

MONTREAL PARKA WOMEN

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE HERRINGBONE 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliester | kurtka wewnętrzna: materiał: SOFTTOUCH TAFFETA,
100% poliester | podszewka: SOFTTOUCH TAFFETA, 100% poliester | izolacja:
MICROGUARD, 100 g/m², 100% poliester | kaptur: Basic Hood | waga: 1110 g
(rozmiar M)

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE HERRINGBONE 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliester | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200 BIPOLAR JERSEY, 100% poliester
Kaptur: Basic Hood | waga: 1250 g (rozmiar M)

Ta kurtka 3 w 1 łączy w sobie nieprzemakalną kurtkę zewnętrzną ze wzorem
w jodełkę oraz wiatroodporną i nienasiąkającą wodą, pikowaną kurtkę
chroniącą przed zimnem. Nadaje się także do zastosowania w okresie
przejściowym.

Rozmiary: XS-XL
1159,99 zł*
Rozmiar: XXL
1249,99 zł*
g 1103861-6007 blue graphite
h 1103861-5200 mocca
i 1103861-5017 white sand

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Ta funkcjonalna i wytrzymała kurtka zimowa wyróżnia się niezwykłym
połączeniem wzoru w jodełkę (chroniąca przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi kurtka zewnętrzna) oraz dzianiny (kurtka wewnętrzna
z polaru).

Rozmiary: XS-XL 1249,99 zł*
j 1103821-5200 mocca
k 1103821-5017 white sand
l 1103821-6101 shadow black
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* cena sugerowana
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OCHRONA PRZED ZIMNEM # DLA KOBIET

#

ALPINISM¶
Na stromych skałach, wysokich szczytach, lodowcach i śniegu: alpinizm to dla
wielu królowa dyscyplin sportu outdoorowego. Projektując odzież wysokogórską,
zwracamy szczególną uwagę na wytrzymałość, doskonałą oddychalność, dobrą
swobodę ruchów oraz ochronę przed opadami i zimnem – a to wszystko przy
zachowaniu jak najniższej wagi. Obciążone miejsca są w przypadku wielu
produktów wzmocnione, dzięki czemu doskonale wytrzymują kontakt
z wyposażeniem, skałami i lodem. Kieszenie kurtek są zwykle umieszczone
wysoko ponad biodrami, dzięki czemu są łatwo dostępne również przy założonej
uprzęży wspinaczkowej czy pasie biodrowym plecaka. Typowa dla linii ALPINISM
jest także dodatkowa ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
w postaci wysokiego kołnierza oraz kaptura, który można założyć na kask.
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ALPINISM
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LA GRAVE
SKITOUR
CHMURY ZAKRYWAJĄ
STROMĄ, MASYWNĄ ŚCIANĘ
PÓŁNOCNĄ. LEDWIE
ROZPOZNAJEMY
NIEWYRAŹNE ZARYSY
WIELKICH LODOWCÓW,
SIĘGAJĄCYCH PRAWIE DO
SZCZYTU. NIKT Z NAS NIE
MÓWI ANI SŁOWA...
...Gdy spoglądamy na szczyt góry Meije nasze oczy błyszczą
i przepełniają nas fascynacja, radość oczekiwania i respekt.
Ta sięgająca prawie 4000 metrów góra rzuca długi cień na
leżącą u jej stóp wioskę La Grave.
La Grave jest inna. Jest jak inny świat – idylliczna, spokojna
i przyjazna. Tu, z dala od masowej turystyki, spotykają się
miłośnicy wszelkiego rodzaju sportów zimowych. La Grave
jest wyjątkowa, nie ma tu przygotowanych stoków, tylko
jedna kolejka gondolowa oraz jeden wyciąg orczykowy.
A mimo to nie brak tu możliwości zjazdów – jeśli tylko potrafi
się dobrze jeździć i korzysta z pomocy przewodnika.
Aby lepiej poznać okolicę, najpierw wyruszamy na wyprawę
skitourową. W ten sposób można odkryć fantastyczne
krajobrazy, a pod koniec dnia czeka oszałamiający zjazd.
Kolejką gondolową wjeżdżamy na wysokość 2400 metrów.
Nad szczytami gór unoszą się pojedyncze chmury. Promienie
słońca odbijają się od drobniutkiego, puszystego śniegu.
W takich chwilach narciarze nie mogą dłużej się
powstrzymać: naciągamy foki, zakładamy gogle, zarzucamy
plecaki na plecy i ruszamy!
Przez 3-4 godziny wspinamy się pod górę. W absolutnej
samotności, w otoczeniu skał i lodowych szczelin mamy
świadomość tego, z jak wielką ostrożnością trzeba poruszać
się po tej surowej okolicy. Od czasu do czasu nasz wzrok pada
na budzące szacunek, cieszące się złą sławą żleby – zamknięte
w skalnym korycie, strome i wąskie rynny zjazdowe, do
pokonania których na nartach potrzebne są spore
umiejętności.
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ALPINISM

„W LA GRAVE JEST TYLKO
JEDEN RATRAK,
WYZNACZAJĄCY OKOŁO
1 KM TRASY NARCIARSKIEJ.
RESZTA: DZIKIE STOKI –
I TO BARDZO WYMAGAJĄCE”.

Kiedy w południe docieramy do celu, czyli do górskiego
schroniska, apetyty oraz radość oczekiwania na zjazd
osiągają apogeum. Przy sutym posiłku studiujemy mapę
i poszukujemy odpowiedniej drogi do doliny. Ale nie
siedzimy zbyt długo, bo śnieg już nas kusi.
Przypinamy deski i zostawiając za sobą pierwsze ślady,
nurkujemy w głębokim śniegu. Wielokrotnie zatrzymujemy się, by wspiąć się wyżej, ponieważ niektóre
odcinki są zablokowane przez występy skalne. Bez liny
i tylko w butach narciarskich przechodzimy przez wąską
grań, aż znowu możliwy jest zjazd po szerokich zboczach.
Często się zatrzymujemy, by w milczeniu podziwiać ten
robiący olbrzymie wrażenie krajobraz.
Zjazd trwa dwie godziny, aż całkowicie wykończeni, ale
radośni docieramy do St Christophe en Olisans. Nasz
przewodnik bierze ostatni zakręt i zjeżdża na swych
starych nartach po asfalcie prosto do wioski, gdzie czeka
na nas, delektując się na słońcu kawą.
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ALPINISM

JEDEN MATERIAŁ DO WSZYSTKIEGO

ODZIEŻ
SOFTSHELLOWA
TEXAPORE
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Na ambitne wyprawy nie trzeba już zabierać kurtki
softshellowej oraz kurtki chroniącej przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi. Dzięki TEXAPORE SOFTSHELL
nasze elastyczne kurtki softshellowe z miękką stroną
wewnętrzną z jerseyu, zapewniające bardzo wysoką
oddychalność, są absolutnie nieprzemakalne.
TEXAPORE SOFTSHELL ist bis zu 20 % quereleastisch und damit sehr bewegungsfreundlich. Es hat einen sehr guten Wasserdampfdurchgang und
verspricht so hohe Atmungsaktivität und komfortables Innenklima auch bei Anstrengung.
Die Innenseite des 3-Lagen-Laminats fühlt sich an wie ein Funktionsshirt und ist angenehm auf der Haut zu tragen. Mittels speziell entwickelter
Tapes werden die Nähte der Jacke auf der Jersey-Innenseite sicher wasserdicht verklebt (Wassersäule 20 000 mm*).
* JIS L 1092
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ALPINISM

www

TEXAPORE SOFTSHELL OPISYWANA PRZEZ JEJ TWÓRCĘ:

wolfskin.com/P062

1104241-2121 beetroot red

1104551-6000 black

SUPERCHARGE JACKET WOMEN

HIGH VOLTAGE PANTS WOMEN

Nieprzemakalna kurtka softshellowa – najwyższy komfort noszenia i bezkompromisowa
ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Czy to podczas jazdy na
nartach, czy wypraw alpejskich – to uniwersalna kurtka, którą można nosić w każdym
terenie i o każdej porze roku.
Bardzo nieprzemakalny, elastyczny, 3-warstwowy laminat charakteryzuje się wysoką
oddychalnością, wytrzymałością, lekko ociepla i jest przyjemny dla skóry. Aby
podczas chłodniejszych dni pod spodem zmieściła się jeszcze ocieplająca warstwa,
softshell ma nieco szerszy krój.
Kaptur nadaje się do użycia z kaskiem, można go także zwinąć. Kieszenie na
biodrach są umieszczone wysoko, tak aby ich zawartość była dostępna także
przy zapiętym pasie biodrowym plecaka.

Materiał: TEXAPORE O2 SOFTSHELL TASLITE, 50% poliamid, 50% poliester | podszewka:
100% poliester i NYLON STRETCH JERSEY, 75% poliamid, 25% elastan | kaptur: Helmet
Basic Hood (fixed) | waga: 790 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

1659,99 zł*

Jedne spodnie do wszystkiego – absolutnie nieprzemakalne spodnie
softshellowe. Dzięki zastosowaniu 3-warstwowego laminatu zapewniają
bezkompromisową ochronę przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi i wszystkie typowe dla softshellu właściwości: 20-procentową
elastyczność poprzeczną, wyjątkowo dobrą oddychalność oraz miękką,
jerseyową stronę wewnętrzną.
Dzięki wentylacyjnym zamkom błyskawicznym na udach zapewniony jest
najlepszy komfort noszenia oraz duża swoboda ruchów. Po wewnętrznej
stronie łydek zastosowano wyjątkowo wytrzymały materiał odporny na rozcięcia
i przebicia, który chroni np. przed ostrymi krawędziami nart.
Kolejne elementy to zintegrowane stuptuty, odpinane szelki oraz system RECCO
służący do lokalizacji po zejściu lawiny.

Materiał: TEXAPORE O3 SOFTSHELL SMOOTHLIGHT, 50% poliamid, 50% poliester
Wzmocnienia w strefie łydek: EDGE’´N ABRASION GUARD,
90% poliamid, 10% poliuretan | obrąbek: CORDURA 500D,
100% poliamid | waga: 615 g (rozmiar 38)

Rozmiary: 34-46

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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1039,99 zł*

* cena sugerowana

zwijany kaptur mieszczący
kask wspinaczkowy

1104241-4106
woodruff green

wysoki kołnierz
wyłożony polarem

długie wentylacyjne
zamki błyskawiczne
pod pachami

elastyczność do uprawiania sportów
wymagających intensywnego ruchu
odpinany fartuch śnieżny

wentylacyjne zamki
błyskawiczne na
udach

1104551-2121
beetroot red

ekstremalnie odporne na ścieranie
i rozdarcia wzmocnienia w obszarze łydek
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ALPINISM / HIGHLIGHT

1104251-4106 woodruff green

1104541-4106 woodruff green

SUPERCHARGE JACKET MEN

HIGH VOLTAGE PANTS MEN

Nieprzemakalna kurtka softshellowa – najwyższy komfort noszenia
i bezkompromisowa ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Czy
to podczas jazdy na nartach, czy wypraw alpejskich – to uniwersalna kurtka,
którą można nosić w każdym terenie i o każdej porze roku.
Bardzo nieprzemakalny, elastyczny 3-warstwowy laminat charakteryzuje się
wysoką oddychalnością, wytrzymałością, lekko ociepla i jest przyjemny dla skóry.
Aby podczas chłodniejszych dni pod spodem zmieściła się jeszcze ocieplająca
warstwa, softshell otrzymał nieco szerszy krój.
Kaptur nadaje się do użycia z kaskiem, można go także zwinąć. Kieszenie na
biodrach są umieszczone wysoko, tak aby ich zawartość była dostępna także
przy zapiętym pasie biodrowym plecaka.

Materiał: TEXAPORE O2 SOFTSHELL TASLITE, 50% poliamid, 50% poliester
Podszewka: 100% poliester i NYLON STRETCH JERSEY, 75% poliamid, 25%
elastan | kaptur: Helmet Basic Hood (fixed) | waga: 890 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

1659,99 zł*

Jedne spodnie do wszystkiego – absolutnie nieprzemakalne spodnie
softshellowe. Dzięki zastosowaniu 3-warstwowego laminatu
zapewniają bezkompromisową ochronę przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi i wszystkie typowe dla softshellu właściwości:
20-procentową elastyczność poprzeczną, wyjątkowo dobrą
oddychalność oraz miękką, jerseyową stronę wewnętrzną.
Dzięki wentylacyjnym zamkom błyskawicznym na udach zapewniony jest
najlepszy komfort noszenia oraz duża swoboda ruchów. Po wewnętrznej
stronie łydek zastosowano wyjątkowo wytrzymały materiał odporny na
rozcięcia i przebicia, który chroni np. przed ostrymi krawędziami nart.
Kolejne elementy to zintegrowane stuptuty, odpinane szelki oraz system
RECCO służący do lokalizacji po zejściu lawiny.

Materiał: TEXAPORE O3 SOFTSHELL SMOOTHLIGHT, 50% poliamid, 50% poliester
Wzmocnienia na łydkach: EDGE’´N ABRASION GUARD,
90% poliamid, 10% poliuretan | obrąbek: CORDURA 500D,
100% poliamid | waga: 685 g (rozmiar 50)

Rozmiary: 46-58

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

1104541-6000
black
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1039,99 zł*

* cena sugerowana

1104251-1113
matisse blue

zwijany
kaptur mieszczący kask

wysoki kołnierz
wyłożony polarem

długie wentylacyjne zamki
błyskawiczne pod pachami

na ambitne wyprawy wysokogórskie

odpinany fartuch śnieżny

wentylacyjne zamki
błyskawiczne na udach

ekstremalnie odporne na ścieranie
i rozdarcia wzmocnienia w obszarze
łydek

1104541-1113
matisse blue
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ALPINISM / HIGHLIGHT

FREERIDE:
POZA SZLAKIEM
Każdy miłośnik narciarstwa zna to uczucie: świeży śnieg! Kolejka
gondolowa i wyciąg orczykowy wyciągają nas oraz innych oniemiałych
z zachwytu freeriderów na wysokość 3400 metrów. Kryształki lodu
migoczą nad stokami. Chmury odsłaniają widok na majestatyczną
górską scenerię. Nad pokrytymi puszystym śniegiem stokami lśni
kobaltowe niebo.
La Grave to raj dla freeriderów. Jednak bez liny nawet nie należy myśleć
o wyprawie. Aby dotrzeć do najpiękniejszych żlebów, nieodzowna jest
pomoc przewodnika. Joe to samozwańczy numer jeden, który obiecuje nam
„przyzwoite zjazdy w wąskich rynnach tuż obok paskudnych urwisk”.
Wspinamy się jeszcze kilka metrów w górę. Śnieg tłumi wszystkie dźwięki.
Słychać tylko skrzypiący śnieg pod nartami. Powoli spokój górskiego
świata udziela się także nam. Przecieramy trasę – przez idealny,
połyskujący, głęboki śnieg.
Gdy Joe zatrzymuje się, spokój ustępuje gorączkowej radości oczekiwania.
Krew w nas kipi, gdy patrzymy na strome zbocze pokryte bezkresnym,
puszystym śniegiem. Szerokimi łukami szusujemy w dół zbocza. Przejeżdżając
obok wystających skał i rozpadlin lodowcowych, trzeba wykonywać szybkie
zwroty i zachować najwyższą ostrożność. Nienaruszone ślady. Śnieg unosi się
na kilka metrów. Biały puch wywołuje w nas rodzaj radosnego upojenia.
Dopóki Nina nie zgubiła jednej narty. Długo jej szukamy, ale nic z tego.
Na szczęście w pobliżu jest schronisko, gdzie udało nam się wypożyczyć
nartę. Z szerokim uśmiechem pokonujemy ostatnie 2000 metrów zjazdu.
Aż wreszcie znów znajdujemy się w gondoli.
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ALPINISM

ULUBIONY ZESTAW:
Wytrzymały zestaw narciarski do zastosowań na
puszystym śniegu. Kurtka i spodnie łączące ochronę przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi z doskonałym
komfortem klimatu są odporne na obciążenia przez narty
i trudne tereny. Stuptuty i fartuch śnieżny zapobiegają
dostawaniu się śniegu do wnętrza. Umiarkowanie ciepła
koszulka funkcjonalna z regulacją wilgoci oraz wąski
plecak narciarski uzupełniają strój.

DYNAMIC HALF ZIP MEN
1801461-6000 black

BIG WHITE XT MEN
1104311-4125 evergreen

POWDER MOUNTAIN
PANTS MEN
1103961-2590 red fire

WHITE PINE 32
2002711-1152 brilliant blue**

BIG WHITE XT MEN
1104311-6032 dark steel

POWDER MOUNTAIN
PANTS MEN
1103961-6000 black

POWDER MOUNTAIN
PANTS MEN
1103961-1062 electric blue

BIG WHITE XT MEN

Ta bardzo nieprzemakalna i wiatroszczelna kurtka charakteryzująca
się wyjątkowo dobrą oddychalnością oraz elastycznością optymalnie
nadaje się na wyprawy freeride'owe. Zastosowane w niej
wypełnienie z włókien syntetycznych przyjemnie ogrzewa także
w bardzo niskich temperaturach. Szczególnie obciążone miejsca
zostały wzmocnione ekstremalnie odpornym na ścieranie
materiałem.
Bogate wyposażenie obejmuje zamki błyskawiczne pod pachami,
kaptur mieszczący kask, fartuch śnieży oraz system RECCO.
Materiał: TEXAPORE O4 EVO STRETCH 2L, 100% poliester | ramiona, górna
część rękawów i obrąbek: TEXAPORE O2 NAILHEAD 2L, 100% poliamid
Podszewka na karku, na bokach i pośrodku pleców: NANUK 150 AIRLOFT,
100% poliester i 100% poliamid oraz NYLON STRETCH JERSEY, 75%
poliamid, 25% elastan | wypełnienie: FIBERCLOUD HT, 500 cuin, 100%
poliester | wypełnienie w kapturze: POLYFIBER FILL 60 g/m²,
100% poliester | kaptur: Helmet Integral Hood
Waga: 1300 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

1459,99 zł*

POWDER MOUNTAIN PANTS MEN

Te elastyczne spodnie wyposażone zostały w ocieplającą sztuczną włókninę –
specjalnie z myślą o zastosowaniu na nartach. Są wyjątkowo mocne,
charakteryzują się bardzo dobrą oddychalnością i są nieprzemakalne. Po
wewnętrznej stronie łydek zastosowano odporne na przecięcia i ścieranie
wzmocnienia.
Wentylacyjne zamki błyskawiczne na udach zwiększają komfort noszenia.
W razie potrzeby można odpiąć szelki i za pomocą szlufek połączyć spodnie
z pasującą kurtką.
Materiał: TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L, 94% poliamid, 6% elastan | pas:
TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid | obrąbek: CORDURA 500D, 100%
poliamid | wewnętrzne strony łydek: EDGE’N ABRASION GUARD, 90% poliamid,
10% poliuretan | izolacja: MICROGUARD STRETCH 60 g/m², 100% poliester
Waga: 1050 g (rozmiar 50)

Rozmiary: 46-58

959,99 zł*

DYNAMIC HALF ZIP MEN patrz strona 200
WHITE PINE 32 patrz strona 258

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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289,99 zł*

539,99 zł*

* Cena sugerowana | ** Cena nie obejmuje zawartości.

KAPTUR Z WYPEŁNIENIEM
BARDZO NIEPRZEMAKALNE
WYJĄTKOWO DOBRA ODDYCHALNOŚĆ

BI-ELASTYCZNY MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY

WENTYLACYJNE
ZAMKI BŁYSKAWICZNE
CIEPŁA IZOLACJA

- 69 -

ALPINISM / NARTY # DLA MĘŻCZYZN

IZOLACJA Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH
WYSOKA, DYNAMICZNA
ODDYCHALNOŚĆ

ZAMEK BŁYSKAWICZNY Z BOKU
UŁATWIA ZAKŁADANIE NA WIERZCH

POPRZECZNIE ELASTYCZNA
ŚCIŚLE PRZYLEGAJĄCE ŚCIĄGACZE PRZY
RĘKAWACH Z OTWORAMI NA KCIUKI

1104371-4113 seaweed

LONE MOUNTAIN MEN

Idealna do jazdy na nartach – nasza kurtka zakładana przez głowę. Zamki błyskawiczne po
bokach ułatwiają zakładanie. Kurtka charakteryzuje się nadzwyczaj dobrą oddychalnością,
przepuszcza powietrze i jest nieprzemakalna. Oddychalność elastycznego materiału wzrasta
wraz ze zwiększaniem się intensywności ruchu użytkownika.
Izolację cieplną zapewnia sztuczna włóknina. Wentylacyjne zamki błyskawiczne umożliwiają
zwiększenie dopływu powietrza w razie potrzeby. Fartuch śnieżny, system RECCO oraz szlufki
pozwalające na połączenie ze spodniami stanowią kolejne detale, które mogą być przydatne
przy uprawianiu sportów zimowych.
1104371-3112
orange fall

Materiał: TEXAPORE AIR O2+ STRETCH 2L, 100% poliester | podszewka: 100% poliester i NYLON STRETCH JERSEY,
75% poliamid, 25% elastan | izolacja: MICROGUARD 80 g/m², 100% poliester | kaptur: Ultra Light Hood
Waga: 1015 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

1249,99 zł*
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* cena sugerowana

1104021-5018
white rush

1104021-1062 electric blue

1103182-6001 black

POWDER MOUNTAIN JACKET MEN

ICY SLOPE XT PANTS MEN

Sprężysta izolacja z włókien syntetycznych zapewnia bardzo dobre
zatrzymywanie ciepła. Pozostałe elementy wyposażenia to wentylacyjne zamki
błyskawiczne pod pachami, fartuch śnieżny oraz system RECCO.

Komfort noszenia zwiększają wentylacyjne zamki błyskawiczne na udach.
Za pomocą dwóch szlufek przy pasie można je przypiąć do kurtki.

Kurtka narciarska na aktywne wyprawy. Jest nieprzemakalna, elastyczna
i charakteryzuje się wysoką oddychalnością, ponieważ przepuszcza powietrze.
Im intensywniejsza aktywność, tym więcej pary wodnej uchodzi przez materiał
na zewnątrz.

Materiał: TEXAPORE AIR O2 + STRETCH 2L, 100% poliester | ramiona, zewnętrzne strony
rękawów i obrąbek: TEXAPORE O2 SNOW DENSUS 2L, 100% poliamid | podszewka: 100%
poliamid | podszewka na karku, na bokach i pośrodku pleców: AIRMESH HIGHLOFT, 100%
poliester i NYLON STRETCH JERSEY, 75% poliamid, 25% elastan | izolacja: MICROGUARD
MAXLOFT 70 g/m², 100% poliester | kaptur: Summit Hood
Waga: 1205 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

* cena sugerowana

Te zimowe spodnie są całkowicie elastyczne i mają lekkie wypełnienie, aby
podczas uprawiania zimowych dyscyplin sportowych zapewnić ocieplenie
oraz dużą swobodę ruchów. Są nieprzemakalne, wytrzymałe oraz
charakteryzują się bardzo dobrą oddychalnością. Na wysokości łydek mają
dodatkowe specjalne wzmocnienia.

Materiał: TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L, 94% poliamid, 6% elastan | pas, biodra
i krok: TEXAPORE AIR O2 + STRETCH 2L, 100% poliester | wewnętrzne strony łydek:
TEXAPORE NAILHEAD 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie:
POLYFIBER FILL 80 g/m², 100% poliester | waga: 750 g (rozmiar 50)

Rozmiary: 46-58

749,99 zł*

1369,99 zł*

- 71 -

ALPINISM / NARTY # DLA MĘŻCZYZN

REGINA

OLAV

OLAV
CROCHET CAP patrz strona 218
POWDER MOUNTAIN JACKET MEN patrz strona 71
POWDER MOUNTAIN PANTS MEN patrz strona 68

REGINA
FLUFFY YARN HEADBAND patrz strona 219
BIG WHITE XT WOMEN patrz strona 75
POWDER MOUNTAIN PANTS WOMEN patrz strona 75

ROBERT
FLUFFY YARN HEADBAND patrz strona 219
BIG WHITE XT MEN patrz strona 68
POWDER MOUNTAIN PANTS MEN patrz strona 68
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DESIREE
NINA

ANDI

ROBERT

DESIREE
COLORFLOAT CAP patrz strona 218
LONE MOUNTAIN WOMEN patrz strona 77
POWDER MOUNTAIN PANTS WOMEN patrz strona 75

ANDI
KALEIDOSCOPE CAP patrz strona 218
BIG WHITE XT MEN patrz strona 68
POWDER MOUNTAIN PANTS MEN patrz strona 68

NINA
BOBBLE CAP patrz strona 219
POWDER MOUNTAIN JACKET WOMEN patrz strona 77
POWDER MOUNTAIN PANTS WOMEN patrz strona 75
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ALPINISM

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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ULUBIONY ZESTAW:
Wytrzymały zestaw narciarski na wyprawy w puszystym
śniegu! Kurtka i spodnie łączą ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi z doskonałym
komfortem klimatu i są odporne na obciążenia podczas
jazdy na nartach i w trudnym terenie. Stuptuty i fartuch
śnieżny zapobiegają dostawaniu się śniegu do wnętrza.
Umiarkowanie ciepła koszulka funkcjonalna z regulacją
wilgoci oraz wąski plecak narciarski uzupełniają strój.

DYNAMIC LONGSLEEVE WOMEN
1801491-2121 beetroot red

BIG WHITE XT WOMEN
1104001-2019 orchid

POWDER MOUNTAIN
PANTS WOMEN
1103971-4112 mint green

GRAVITY FLOW 22
2002741-4112 mint green

BIG WHITE XT WOMEN
1104001-4112 mint green

POWDER MOUNTAIN
PANTS WOMEN
1103971-5018 white rush

POWDER MOUNTAIN
PANTS WOMEN
1103971-6000 black

BIG WHITE XT WOMEN

Bardzo nieprzemakalna, elastyczna i charakteryzująca się wyjątkowo
dobrą oddychalnością – to optymalna kurtka dla ambitnych amatorów
freeride'u. Jej odporne wypełnienie z włókien syntetycznych ociepla
nawet przy niskich temperaturach. W miejscach, o które mogą ocierać
się narty czy plecak, zastosowano wyjątkowo odporny na ścieranie
materiał.
Kompletne wyposażenie – zamki błyskawiczne pod pachami,
kaptur mieszczący kask, odpinany fartuch śnieżny oraz system
RECCO – sprawia, że jest wyjątkowa.
Materiał: TEXAPORE O4 EVO STRETCH 2L, 100% poliester | ramiona, górna
część rękawów i obrąbek: TEXAPORE O2 NAILHEAD 2L, 100% poliamid
Podszewka: NANUK 150 AIRLOFT, 100% poliester i 100% poliamid
i NYLON STRETCH JERSEY, 75% poliamid, 25% elastan | wypełnienie:
FIBERCLOUD HT, 500 cuin, 100% poliester | wypełnienie w kapturze:
POLYFIBER FILL 60 g/m², 100% poliester
Kaptur: Helmet Integral Hood
Waga: 1140 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

1459,99 zł*

POWDER MOUNTAIN PANTS WOMEN

Spodnie do jazdy na nartach. Są elastyczne, charakteryzują się bardzo
dobrą oddychalnością i są nieprzemakalne. Zastosowany materiał jest
wytrzymały, a wewnętrzne strony łydek są dodatkowo wzmocnione
i odporne na przecięcia i ścieranie.
Sztuczna włóknina zapewnia bardzo dobre zatrzymywanie ciepła.
Wentylacyjne zamki błyskawiczne zwiększają komfort noszenia. Szelki można
odpiąć i połączyć spodnie z odpowiednią kurtką przy pomocy
przeznaczonych do tego szlufek.

Materiał: TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L, 94% poliamid, 6% elastan | pas:
TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid | obrąbek: CORDURA 500D, 100%
poliamid | wewnętrzne strony łydek: EDGE’N ABRASION GUARD, 90% poliamid,
10% poliuretan | izolacja: MICROGUARD STRETCH 60 g/m², 100% poliester
Waga: 930 g (rozmiar 38)

Rozmiary: 34-46

959,99 zł*

DYNAMIC LONGSLEEVE WOMEN patrz strona 204
GRAVITY FLOW 22 patrz strona 261

* cena sugerowana
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249,99 zł*

419,99 zł*

ALPINISM / NARTY # DLA KOBIET

POWDER MOUNTAIN JACKET WOMEN
1104011-1152 brilliant blue

LONE MOUNTAIN WOMEN
1104361-2121 beetroot red

POWDER MOUNTAIN PANTS WOMEN
patrz strona 75

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

ICY SLOPE XT PANTS WOMEN
1103172-6001 black
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1104011-5018
white rush

POWDER MOUNTAIN JACKET WOMEN

Kurtka narciarska na aktywne wyprawy. Jest nieprzemakalna, elastyczna
i charakteryzuje się wysoką oddychalnością, ponieważ przepuszcza powietrze.
Im intensywniejsza aktywność, tym więcej pary wodnej uchodzi przez materiał
na zewnątrz.

Sprężysta izolacja z włókien syntetycznych zapewnia bardzo dobre
zatrzymywanie ciepła. Pozostałe elementy wyposażenia to wentylacyjne
zamki błyskawiczne pod pachami, fartuch śnieżny oraz system RECCO.
Materiał: TEXAPORE AIR O2+ STRETCH 2L, 100% poliester | ramiona: TEXAPORE O2
SNOW DENSUS 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid i AIRMESH
HIGHLOFT, 100% poliester i NYLON STRETCH JERSEY, 75% poliamid, 25% elastan
Izolacja: MICROGUARD MAXLOFT 70 g/m², 100% poliester
Kaptur: Summit Hood | waga: 1055 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

1369,99 zł*

1104361-1062
electric blue

widok z tyłu

LONE MOUNTAIN WOMEN

Kurtka narciarska zakładana przez głowę: zamki błyskawiczne po bokach
ułatwiają zakładanie. Kurtka jest nieprzemakalna, charakteryzuje się
nadzwyczaj dobrą oddychalnością i przepuszcza powietrze. Oddychalność
wiatroszczelnego, elastycznego materiału wzrasta wraz ze zwiększaniem się
intensywności ruchu użytkownika.
Izolację cieplną zapewnia sztuczna włóknina. Fartuch śnieżny oraz ściśle
przylegające, wyposażone w otwory na kciuki ściągacze przy rękawach,
zapobiegają dostawaniu się śniegu do środka. System RECCO oraz szlufki
pozwalające na połączenie z pasującymi spodniami stanowią kolejne
detale wyposażenia.
Materiał: TEXAPORE AIR O2 + STRETCH 2L, 100% poliester | podszewka: 100%
poliester i NYLON STRETCH JERSEY, 75% poliamid, 25% elastan
Izolacja: MICROGUARD 80 g/m², 100% poliester
Kaptur: Ultra Light Hood | waga: 835 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

1249,99 zł*

ICY SLOPE XT PANTS WOMEN

Te nieprzemakalne zimowe spodnie sportowe mają lekkie wypełnienie i są
całkowicie elastyczne, co zapewnia dużą swobodę ruchów oraz ochronę
przed zimnem. Materiał jest lekki i charakteryzuje się bardzo dobrą
oddychalnością.
Wentylacyjne zamki błyskawiczne na udach poprawiają komfort noszenia.
Obszar łydek jest dodatkowo wzmocniony, a dwie szlufki umożliwiają
połączenie spodni z pasującą kurtką.
Materiał: TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L, 94% poliamid, 6% elastan | pas, biodra
i krok: TEXAPORE AIR O2+ STRETCH 2L, 100% poliester | wewnętrzne strony łydek:
TEXAPORE NAILHEAD 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid
Wypełnienie: POLYFIBER FILL 80 g/m², 100% poliester
Waga: 685 g (rozmiar 38)

Rozmiary: 34-46
* cena sugerowana

749,99 zł*
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ALPINISM / NARTY # DLA KOBIET
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ALPINISM

REGULOWANY KAPTUR

WYSOKI KOŁNIERZ

ZAMEK BŁYSKAWICZNY ZABEZPIECZONY
NIENASIĄKAJĄCĄ WODĄ POWŁOKĄ

ZAMKI BŁYSKAWICZNE POD PACHAMI

UMIESZCZONE WYSOKO NAD BIODRAMI KIESZENIE

BLOG ANDIEGO Z WYPRAWY:
wolfskin.com/P080

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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// 3 W 1 # DLA MĘŻCZYZN
ULUBIONY ZESTAW:
Maksymalna swoboda ruchów! To główna cecha
tego wysokogórskiego zestawu chroniącego przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Od kurtki
zewnętrznej i wewnętrznej w kurtce 3 w 1 przez
spodnie po polar z otworami na kciuki – wszystkie
elementy są elastyczne i zapewniają (zgodnie
z koncepcją zapewnienia najlepszej swobody ruchów)
doskonały komfort klimatu. Strój uzupełniają
wytrzymałe, nieprzemakalne rękawice.
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MANDU PEAK MEN
1104191-3112 orange fall

POWDER MOUNTAIN
PANTS MEN
1103961-1062 electric blue

MANDU PEAK MEN
1104191-4125 evergreen

MANDU PEAK MEN
1104191-6032 dark steel

FREE ME HALF ZIP MEN
1801961-3112 orange fall

TEXAPORE WINTER GLOVE
1903121-6000 black

MANDU PEAK MEN

Najbardziej elastyczna z naszych kurtek wysokogórskich 3 w 1: bardzo nieprzemakalna i charakteryzująca się
wyjątkowo dobrą oddychalnością nadaje się szczególnie na intensywne wyprawy. Mocno obciążone partie
wzmocnione są specjalnym materiałem. Zamki błyskawiczne pod pachami zwiększają cyrkulację powietrza
i tym samym komfort noszenia. Kołnierz jest wyjątkowo wysoki i chroni twarz.
Kurtka wewnętrzna jest nadzwyczaj lekka, wiatroszczelna i nie nasiąka wodą. Wyposażona jest w ciepłą
izolację i wstawki z elastycznego polaru na bokach. Obie kurtki można połączyć przy pomocy
zatrzasków.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE O4 EVO STRETCH 2L, 100% poliester | kaptur, ramiona i obrąbek: TEXAPORE
TASLAN 2L, 100% poliamid | OVERLAY TAPE, 100% poliuretan | podszewka: 100% poliamid | kurtka wewnętrzna:
materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | boki: NANUK DYNAMIC, 94% poliester, 6% elastan | podszewka: 100% poliamid
Izolacja: MICROGUARD MAXLOFT 80 g/m², 100% poliester | kaptur: Integral Summit Hood | waga: 1200 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

* cena sugerowana

1459,99 zł*

POWDER MOUNTAIN
PANTS MEN

patrz strona 68

FREE ME
HALF ZIP MEN

patrz strona 168

379,99 zł*

TEXAPORE
WINTER GLOVE

patrz strona 214
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959,99 zł*

249,99 zł*

ALPINISM / 3 W 1 # DLA MĘŻCZYZN
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1104131-3111
glowing orange

VERTICAL OUTBURST MEN

Najlepszy komfort klimatu, ochrona przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi i ciepłe, puchowe wypełnienie –
to wszystko udało się połączyć w tej wysokogórskiej kurtce
3 w 1.
Kurtka zewnętrzna wykonana jest z absolutnie nieprzemakalnego, przepuszczającego powietrze 3-warstwowego
laminatu. Zapewnia stałą wymianę powietrza, która
uzupełnia wysoką przepuszczalność pary wodnej. Bardzo
ciepła, puchowa kurtka wewnętrzna wyposażona jest
w elastyczne wstawki i łączona jest z kurtką zewnętrzną
za pomocą zatrzasków.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE AIR O3 + 3L, 100%
poliester | kaptur, ramiona, rękawy i obrąbek: TEXAPORE O 2
TASLITE 3L, 100% poliamid | OVERLAY TAPE, 100%
poliuretan | kurtka wewnętrzna: materiał: AIRGRID 20D,
100% poliester | boki: NANUK DYNAMIC,
94% poliester, 6% elastan | wypełnienie: puch
kaczy 90/10, 700 cuin | wypełnienie: POLYFIBER
FILL 80 g/m², 100% poliester | kaptur: Integral
Summit Hood | waga: 1125 g (rozmiar L)
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1104131-6032 dark steel

2079,99 zł*
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Rozmiary: S-XXL

1104151-2590
red fire

ULTIMATE BARRIER MEN

Ekstremalnie nieprzemakalna, wysokogórska kurtka 3 w 1
z zapewniającego wyjątkowo dobrą oddychalność,
3-warstwowego laminatu na wymagające wyprawy.
Wyposażenie obejmuje wentylacyjne zamki błyskawiczne
i duży kaptur mieszczący kask.

Kurtka wewnętrzna z ciepłą izolacją jest wytrzymała
i nie nasiąka wodą. Elastyczny polar na bokach
zapewnia swobodę ruchów. Obie kurtki można
połączyć przy pomocy zatrzasków.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE HYPROOF O3 MICRORIP 3L,
100% poliamid | OVERLAY TAPE, 100% poliuretan | kurtka
wewnętrzna: materiał: FULL DULL DOUBLE RIP, 100% poliester | boki:
NANUK DYNAMIC, 94% poliester, 6% elastan | podszewka: 100%
poliamid | izolacja: MICROGUARD MAXLOFT 80 g/m², 100%
poliester | kaptur: Helmet Integral Hood | waga: 955 g (rozmiar L)

1104151-1062 electric blue

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary: S-XXL

- 82 -

1869,99 zł*

* cena sugerowana
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ALPINISM / 3 W 1 # DLA MĘŻCZYZN

ULUBIONY ZESTAW:
Niech żyje swoboda ruchów! To motyw przewodni
tej wysokogórskiej odzieży chroniącej przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Kurtka
zewnętrzna i wewnętrzna kurtki 3 w 1, spodnie oraz
polar z otworami na kciuki – wszystkie elementy są
elastyczne i uzupełnione o doskonały komfort klimatu
(zgodnie z koncepcją swobody ruchów). Pasują tu
także wytrzymałe, nieprzemakalne rękawice.
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MANDU PEAK WOMEN
1104181-2122 clear red

POWDER MOUNTAIN
PANTS WOMEN
1103971-5018 white rush

TEXAPORE MICROWAVE MITTEN
18947-600 black
MANDU PEAK WOMEN
1104181-1152 brilliant blue

MANDU PEAK WOMEN
1104181-4105 basil green

FREE ME HALF ZIP WOMEN
1801971-6000 black

POWDER MOUNTAIN
PANTS WOMEN

patrz strona 75

MANDU PEAK WOMEN

Najbardziej elastyczna z naszych kurtek wysokogórskich 3 w 1: bardzo nieprzemakalna i charakteryzująca
się wyjątkowo dobrą oddychalnością nadaje się szczególnie na intensywne wyprawy. Mocno obciążone
partie wzmocnione są specjalnym materiałem. Zamki błyskawiczne pod pachami zwiększają cyrkulację
powietrza i tym samym komfort noszenia. Kołnierz jest wyjątkowo wysoki i chroni twarz.
Kurtka wewnętrzna jest nadzwyczaj lekka, wiatroszczelna i nie nasiąka wodą. Wyposażona jest w ciepłą
izolację i wstawki z elastycznego polaru na bokach. Obie kurtki można połączyć przy pomocy
zatrzasków.

959,99 zł*

FREE ME
HALF ZIP WOMEN

patrz strona 183

379,99 zł*

TEXAPORE
MICROWAVE MITTEN

patrz strona 214

189,99 zł*

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE O4 EVO STRETCH 2L, 100% poliester | kaptur, ramiona, rękawy i obrąbek:
TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid, OVERLAY TAPE, 100% poliuretan | kurtka wewnętrzna: materiał: AIRGRID 20D,
100% poliester | boki: NANUK DYNAMIC, 94% poliester, 6% elastan | podszewka: 100% poliamid
Izolacja: MICROGUARD MAXLOFT 80 g/m², 100% poliester | kaptur: Integral Summit Hood
Waga: 1005 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

1459,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana
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ALPINISM / 3 W 1 # DLA KOBIET

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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1104141-2019 orchid
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ULTIMATE BARRIER WOMEN

Ta ekstremalnie nieprzemakalna, charakteryzująca się nadzwyczaj dobrą oddychalnością, miękka
wysokogórska kurtka 3 w 1 zapewnia wyjątkowo dobrą ochronę przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi dzięki 3-warstwowemu laminatowi. Zamki błyskawiczne pod pachami zwiększają
dopływ powietrza i tym samym komfort noszenia. Kaptur można indywidualnie regulować, jest on
tak skrojony, że zmieści kask.
Kurtka wewnętrzna zapewnia dobrą ochronę przed zimnem. Wiatroodporny i nienasiąkający
wodą materiał zewnętrzny jest mocny mimo niewielkiej wagi. Elastyczny polar po bokach
zwiększa swobodę ruchów. Obie kurtki można ze sobą połączyć przy pomocy zatrzasków.

1104141-1152
brilliant blue

* cena sugerowana

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE HYPROOF O3 MICRORIP 3L, 100% poliamid | OVERLAY TAPE, 100%
poliuretan | kurtka wewnętrzna: materiał: FULL DULL DOUBLE RIP, 100% poliester | boki: NANUK DYNAMIC,
94% poliester, 6% elastan | podszewka: 100% poliamid | izolacja: MICROGUARD MAXLOFT 80 g/m², 100%
poliester | kaptur: Helmet Integral Hood | waga: 820 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

1869,99 zł*
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ALPINISM / 3 W 1 # DLA KOBIET

ALPIN

//SOFTSHELLE

KOMFORT KLIMATU I ELASTYCZNOŚCI

FLEXSHIELD i STORMLOCK to dwa materiały softshellowe charakteryzujące
się różnymi właściwościami. FLEXSHILED odznacza się przede wszystkim
elastycznością. STORMLOCK jest absolutnie wiatroszczelny. Oba materiały
charakteryzują się wysoką oddychalnością i nie nasiąkają wodą.

AVALANCHE JACKET MEN

|a|

Wiatroszczelna, śniegoodporna i charakteryzująca się wysoką
oddychalnością kurtka softshellowa dla miłośników
narciarstwa. Jej materiał zewnętrzny jest niemal
nieprzemakalny i bardzo lekki. W obciążonych miejscach
zastosowano szczególnie mocny materiał.

Kaptur można odpiąć i został zaprojektowany tak, że
zmieści kask. Mając zabezpieczenie w postaci fartucha
śnieżnego, systemu RECCO oraz ściśle przylegających
ściągaczy przy rękawach, można spokojnie czekać na
rozpoczęcie sezonu.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL TASLITE, 50%
poliamid, 50% poliester | kaptur, ramiona i przód: STORMLOCK
HYPROOF TASLAN STRETCH 2L, 94% poliamid, 6% elastan
Podszewka: 100% poliester | kaptur: Helmet Summit Hood
Waga: 910 g (rozmiar L)

|b|

Rozmiary: S-XXL
1249,99 zł*
a 1301971-4125 evergreen
b 1301971-1062 electric blue

MEN

|c|

CHILLY PASS JACKET
MEN/WOMEN

Idealna na wyprawy wysokogórskie – lekko ocieplająca
kurtka softshellowa ze stroną wewnętrzną z mikropolaru
oraz wiatroszczelną podszewką termiczną z przodu. Jest
elastyczna, charakteryzuje się wysoką oddychalnością i nie
nasiąka wodą.
Lekki kaptur chowany w kołnierzu. Kieszenie na biodrach są
umieszczone wysoko, tak aby także przy zapiętym pasie
biodrowym plecaka ich zawartość była dostępna.
|d|

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester
Wzmocnienie krawędzi kieszeni: OVERLAY TAPE, 100% poliuretan
Podszewka z przodu: STORMLOCK HYPROOF WARM LINING, 100%
poliester | kaptur: LIGHT HOOD IN COLLAR

DLA MĘŻCZYZN | waga: 655 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
789,99 zł*
c 1301491-1062 electric blue
d 1301491-6007 blue graphite

WOMEN

DLA KOBIET | waga: 550 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
789,99 zł*
e 1301691-2019 orchid
f 1301691-1152 brilliant blue
g 1301691-6000 black

|e|

|f|

|g|

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

ODZIEŻ SOFTSHELLOWA OPISYWANA PRZEZ JEJ TWÓRCĘ:

wolfskin.com/P089

MEN

WOMEN

|h |

|j|

|i|

|k|

SNOW CRUST PANTS MEN/WOMEN

Softshellowe spodnie zapewniające dużą swobodę ruchów do uprawiania
aktywności sportowych. Są absolutnie wiatroszczelne i nienasiąkające wodą.
Cienka warstwa polaru po stronie wewnętrznej zapewnia lekkie
zatrzymywanie ciepła. Wewnętrzne strony łydek są wzmocnione, dzięki
czemu materiał jest zabezpieczony przed ostrymi krawędziami rakiet
i raków.
Spodnie charakteryzują się wysoką oddychalnością i wyposażone są
w wentylacyjne zamki błyskawiczne. Zintegrowane stuptuty zapobiegną
dostawaniu się śniegu do środka.

* cena sugerowana
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Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL SMOOTHLIGHT, 100% poliester | pas:
FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester | CORDURA 500D, 100%
poliamid | wewnętrzna strona łydek: EDGE’N ABRASION GUARD, 90% poliamid, 10%
poliuretan

DLA MĘŻCZYZN | waga: 970 g (rozmiar 50)
Rozmiary: 46-58
1039,99 zł*
h 1501741-1062 electric blue
i 1501741-6000 black
DLA KOBIET | waga: 885 g (rozmiar 38)
Rozmiary: 34-46
1039,99 zł*
j 1501751-2121 beetroot red
k 1501751-6000 black

ALPINISM / SOFTSHELL

POLAR WYSOKOGÓRSKI:

SWOBODA RUCHÓW ŁĄCZY
SIĘ Z OCHRONĄ PRZED ZIMNEM

MEN

WOMEN

1802141-1062 electric blue

1802141-4125
evergreen

1802151-2019 orchid

1802151-4105
basil green

1802141-6032
dark steel

1802151-6000
black

FREE ME JACKET MEN/WOMEN

Elastyczna, dopasowana do ciała kurtka polarowa na wyprawy
wysokogórskie, wyposażona w ściśle przylegający kaptur oraz otwory na
kciuki. Ułatwia zakładanie kolejnej warstwy odzieży systemu warstwowego
i zapewnia lekkie zatrzymywanie ciepła.
Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester, 6% elastan

DLA MĘŻCZYZN | waga: 445 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
499,99 zł*
DLA KOBIET | waga: 390 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
499,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

WOMEN

MEN

WOMEN

MEN

1801991-2019
orchid

1801961-1062
electric blue

1801971-4112
mint green

1801981-4106
woodruff green

1801991-6011
tarmac grey

1801961-3112
orange fall

1801971-6000
black

1801981-1062
electric blue

1801991-4106
woodruff green

1801961-6000
black

1801971-2019
orchid

1801981-6011
tarmac grey

1801991-1062
electric blue

FREE ME HALF ZIP MEN/WOMEN

FREE ME HOODY MEN/WOMEN

Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester, 6% elastan

Materiał: NANUK DYNAMIC HEATHER, 95% poliester, 5% elastan

DLA MĘŻCZYZN | waga: 355 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
379,99 zł*

DLA MĘŻCZYZN | waga: 480 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
419,99 zł*

DLA KOBIET | waga: 290 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
379,99 zł*

DLA KOBIET | waga: 395 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*
Rozmiar: XXL
459,99 zł*

Dopasowana do ciała, elastyczna bluza polarowa na wyprawy wysokogórskie.
Gładka powierzchnia ułatwia zakładanie kolejnych warstw odzieży.
Wyposażona w otwory na kciuki oraz ocieplającą, lekko drapaną stronę
wewnętrzną z polaru.

* cena sugerowana
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Dopasowana do ciała bluza z elastycznego polaru do uprawiania aktywności
wymagających intensywnego ruchu, wyposażona w ściśle przylegający
kaptur oraz otwory na kciuki. Drapana strona wewnętrzna zapewnia lekkie
zatrzymywanie ciepła.

ALPINISM / POLAR

#

ACTIVE TRAIL¶
Pod pojęciem ACTIVE TRAIL rozumiemy sportowe, wytrzymałościowe
aktywności wymagające intensywnego ruchu, takie jak wędrówki
na rakietach śnieżnych czy wyprawy skitourowe. Ciężar odzieży
ograniczony jest do minimum, dlatego na jej wyposażenie składa
się tylko to, co najważniejsze. Doskonała oddychalność oraz dobra
swoboda ruchów to kolejne ważne cechy. Ponadto ubrania
te odznaczają się dopasowanym do ciała krojem oraz wyjątkowo
niewielkimi wymiarami po złożeniu.
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ACTIVE TRAIL
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KROK PO KROKU
ODKRYWAMY ZIMĘ.
WĘDRÓWKI NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH TO MIŁA ODMIANA, ALE TAKŻE SPORT
I DOBRA ZABAWA. NIENARUSZONE POŁACIE ŚNIEGU. ZAŚNIEŻONE POSZYCIE LASU.
FASCYNUJĄCE PEJZAŻE. PODCZAS KAŻDEJ WYPRAWY ZIMA UKAZUJE NOWE,
NIEZNANE DOTYCHCZAS OBLICZE, KTÓRE MOŻNA TAK NAPRAWDĘ POZNAĆ TYLKO
PORUSZAJĄC SIĘ WOLNYM TEMPEM.
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ACTIVE TRAIL

Park Narodowy Écrins na południowym wschodzie
Francji jest idealny na wyprawy na rakietach
śnieżnych. Nasz sześcioosobowy zespół wyrusza
z uroczej miejscowości Ventelon. Mijamy rustykalne,
kamienne domy, po czym wkrótce ścieżka znika
w

śniegu.

Z

dala

od

zewnętrznego

świata

„RAKIETY ŚNIEŻNE
UMOŻLIWIAJĄ ŁATWE
ZDOBYWANIE
BAJECZNYCH ZIMOWYCH
KRAJOBRAZÓW”.

rozkoszujemy się ciszą. Beztrosko zanurzamy się
w nieskazitelnym zimowym świecie. Jodły trzeszczą
obciążone centymetrową warstwą śniegu.
Zostawiamy za sobą granicę piętra lasu. Teren staje

CO WARTO WIEDZIEĆ O NASZYCH PRODUKTACH
NA WYPRAWY NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH:

wolfskin.com/P096

się bardziej wysokogórski. Podejście do schroniska
nad Lac du Goléon trwa 4-5 godzin. Wykończeni, ale
pełni niezapomnianych wrażeń, rozkoszujemy się
kawą z mlekiem.
Droga powrotna mija nam nieco szybciej: czasem
biegniemy, skaczemy w głęboki śnieg i wszczynamy
kilka „zaciętych” bitew na śnieżki – po prostu
świetna zabawa.
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ACTIVE TRAIL

//WYPRAWY NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH
OUTDOOROWA ALTERNATYWA NA ZIMĘ

Wędrówki na rakietach śnieżnych to niezależność. Nie potrzeba
ani tras biegowych, ani wyciągów, można po prostu ruszyć przed
siebie. Rakiety nie są też technicznie skomplikowane, dlatego
łatwo można nauczyć się korzystać z nich prawie w każdym
terenie. Czy to po oznaczonych trasach, czy na przełaj – na
rakietach śnieżnych można odkryć zimę z nowej perspektywy.
Z właściwym wyposażeniem wyprawy na rakietach śnieżnych to
sport dla wszystkich entuzjastów outdooru.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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NASZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA NA

//WYPRAWY NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Materiały charakteryzujące się wysoką
oddychalnością i nienasiąkające wodą

2.

Elastyczne wstawki dla większej swobody ruchów

3.

Zintegrowane stuptuty zapobiegające
dostawaniu się śniegu do środka

4.

Odporne na ścieranie wzmocnienia w obszarze łydek

5.

Mocowanie paska rakiety śnieżnej na pięcie

6.

Mocowanie rakiet śnieżnych z przodu plecaka

www

DALSZE INFORMACJE ZNALEŹĆ MOŻNA NA STRONIE:

www.jack-wolfskin.pl

Specjalne plecaki na wyprawy na rakietach śnieżnych przedstawiono na stronach 258-261,
odpowiednie buty na stronach 228 - 231 oraz 245.
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ACTIVE TRAIL

ULUBIONY ZESTAW:
Idealnie dopasowany – zestaw na wyprawy na
rakietach śnieżnych: kurtkę i spodnie można ze
sobą połączyć za pomocą szlufek. Oba elementy
garderoby są elastyczne, a stosowane w systemie
warstwowym z polarem zapewniają zatrzymywanie ciepła i dużą swobodę ruchów. Plecak
wyposażony jest w dodatkowe mocowania rakiet
śnieżnych. Rękawice chronią przed zimnym
wiatrem.

NUCLEON JACKET MEN
1302121-3112 orange fall

FREE ME HALF ZIP MEN
1801961-3112 orange fall

NUCLEON JACKET MEN
1302121-6032 dark steel

WHITE PINE 26
2002721-6000 black

NUCLEON PANTS MEN
1501761-6000 black

SUPERSONIC XT GLOVE
1901121-6000 black

NUCLEON JACKET MEN

Ta wytrzymała kurtka softshellowa jest wiatroszczelna, nienasiąkająca
wodą i charakteryzuje się wysoką oddychalnością. Elastyczne wstawki
na plecach oraz po wewnętrznych stronach rękawów zapewniają
dużą swobodę ruchów podczas wypraw na rakietach śnieżnych lub
nartach.
Wewnętrzna strona wyłożona jest lekko ocieplającym polarem.
Długie zamki błyskawiczne pod pachami poprawiają dopływ
powietrza. Ściśle przylegające ściągacze przy rękawach
zapobiegają przenikaniu zimna do środka.

Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL TASLITE, 50% poliamid,
50% poliester | plecy, wewnętrzne strony rękawów i boki: FLEX
SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester | FINE OXFORD
STRETCH DWR, 100% poliester | podszewka: NYLON STRETCH
JERSEY, 75% poliamid, 25% elastan | kaptur: Ultra Light Hood
Waga: 690 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

829,99 zł*

NUCLEON PANTS MEN

Charakteryzujące się wyjątkowo dobrą oddychalnością, wytrzymałe
i wiatroszczelne: te lekkie, nienasiąkające wodą spodnie softshellowe stanowią
doskonałe wyposażenie na wyprawy na rakietach śnieżnych.
Są lekko ocieplające, elastyczne i zapewniają dużą swobodę ruchów. Na łydkach
zastosowano wzmocnienia z bardzo odpornego na ścieranie materiału. Zamki
błyskawiczne pod pachami poprawiają dopływ powietrza. Zintegrowane stuptuty
zapobiegną dostawaniu się śniegu do środka.
Materiał: STORMLOCK AIR SOFTSHELL TASLITE, 50% poliamid, 50% poliester | obrąbek:
CORDURA 500D, 100% poliamid | wewnętrzne strony łydek: ABRASION GUARD, 100% poliuretan
Waga: 830 g (rozmiar 50)

Rozmiary: 46-58

919,99 zł*

FREE ME HALF ZIP MEN patrz strona 168
WHITE PINE 26 patrz strona 258
SUPERSONIC XT GLOVE patrz strona 215

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

NUCLEON PANTS MEN
1501761-6032 dark steel

- 100 -

379,99 zł*
419,99 zł*
169,99 zł*
* cena sugerowana
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ACTIVE TRAIL # DLA MĘŻCZYZN

ULUBIONY ZESTAW:
Optymalny na wyprawy na rakietach śnieżnych:
za pomocą szlufek można połączyć kurtkę ze
spodniami. Oba elementy garderoby są elastyczne, a stosowane w systemie warstwowym
w połączeniu z polarem zapewniają ochronę
przed zimnem i dużą swobodę ruchów.
KALEIDOSCOPE CAP
1902901-4113 seaweed

FREE ME HALF ZIP WOMEN
1801971-6000 black

NUCLEON JACKET WOMEN
1302111-4650 grey haze

NUCLEON JACKET WOMEN
1302111-4125 evergreen

NUCLEON JACKET WOMEN

NUCLEON JACKET WOMEN
1302111-2122 clear red

Ta wytrzymała kurtka softshellowa jest wiatroszczelna, nienasiąkająca
wodą i charakteryzuje się wysoką oddychalnością. Elastyczne wstawki
na plecach oraz po wewnętrznych stronach rękawów zapewniają dużą
swobodę ruchów podczas wypraw na rakietach śnieżnych lub
biegania w terenie.

Wewnętrzna strona wyłożona jest lekko ocieplającym polarem.
Długie zamki błyskawiczne pod pachami poprawiają dopływ
powietrza. Ściśle przylegające ściągacze przy rękawach
zapobiegają przenikaniu zimna do środka.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL TASLITE, 50% poliamid,
50% poliester | plecy, wewnętrzne strony rękawów i boki: FLEX SHIELD
SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester | FINE OXFORD STRETCH
DWR, 100% poliester | podszewka: NYLON STRETCH JERSEY, 75%
poliamid, 25% elastan | kaptur: Ultra Light Hood
Waga: 570 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

NUCLEON PANTS WOMEN
1501771-6032 dark steel

NUCLEON PANTS WOMEN
1501771-6000 black

NUCLEON PANTS WOMEN

Charakteryzujące się wyjątkowo dobrą oddychalnością, wytrzymałe
i wiatroszczelne: te softshellowe spodnie są lekkie, elastyczne i nienasiąkające
wodą, a tym samym idealne na wyprawy na rakietach śnieżnych.
Na łydkach zastosowano odporne na ścieranie wzmocnienia. Wentylacyjne zamki
błyskawiczne poprawiają dopływ powietrza, zwiększając w ten sposób komfort
noszenia. Miękka strona wewnętrzna z jerseyu jest lekko ocieplająca i bardzo
przyjemna dla skóry. Zintegrowane stuptuty zapobiegają dostawaniu się śniegu do
wnętrza.
Materiał: STORMLOCK AIR SOFTSHELL TASLITE, 50% poliamid, 50% poliester | obrąbek: CORDURA
500D, 100% poliamid | wewnętrzne strony łydek: ABRASION GUARD, 100% poliuretan
Waga: 745 g (rozmiar 38)

Rozmiary: 34-46

919,99 zł*

KALEIDOSCOPE CAP patrz strona 218

129,99 zł*

829,99 zł*

FREE ME HALF ZIP WOMEN patrz strona 183
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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379,99 zł*

* cena sugerowana
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ACTIVE TRAIL # DLA KOBIET

OLAV NA BEZDROŻACH.
JEGO RELACJE Z WYPRAW MOŻNA ZNALEŹĆ
NA STRONIE: wolfskin.com/P104

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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1301741-6007
blue graphite

1301741-2590
red fire

widok z tyłu

BARYON JACKET MEN

Wyjątkowo elastyczna kurtka softshellowa przeznaczona do uprawiania
najbardziej intensywnych aktywności. Z przodu jest wiatroszczelna
i bardzo nienasiąkająca wodą. Elastyczne wstawki na bokach, po wewnętrznych stronach rękawów oraz na dużej powierzchni pleców
zwiększają swobodę ruchów i charakteryzują się wyjątkowo dobrą
oddychalnością, dzięki czemu zapobiegają gromadzeniu się ciepła.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL JERSEY THERMIC, 100% poliester | plecy,
wewnętrzna strona rękawów, boki: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester, 6% elastan
Waga: 445 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

669,99 zł*

1301741-1152 brilliant blue

1301841-6000
black

widok z tyłu

NUCLEON VEST MEN

Wiatroszczelna kamizelka softshellowa do uprawiania sportowych aktywności
zimowych, takich jak wyprawy na rakietach śnieżnych lub na nartach.
W obszarze pleców wyposażona jest w bardzo elastyczny, gwarantujący dużą
swobodę ruchów materiał softshellowy.

Materiał zewnętrzny chroni przed zimnym wiatrem, nie nasiąka wodą
i charakteryzuje się bardzo dobrą oddychalnością. Cienki polar po wewnętrznej stronie zapewnia lekkie zatrzymywanie ciepła.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL TASLITE, 50% poliamid, 50% poliester
Plecy: FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester | FINE OXFORD STRETCH
DWR, 100% poliester | waga: 275 g (rozmiar L)

1301841-1062 electric blue

* cena sugerowana

Rozmiary: S-XXL

- 105 -

419,99 zł*

ACTIVE TRAIL # DLA MĘŻCZYZN

1301731-5018
white rush

widok z tyłu

BARYON JACKET WOMEN

Wyjątkowo elastyczna kurtka softshellowa przeznaczona do uprawiania
najbardziej intensywnych aktywności. Z przodu jest wiatroszczelna i bardzo
nienasiąkająca wodą. Elastyczne wstawki na bokach, po wewnętrznych
stronach rękawów oraz na dużej powierzchni pleców zwiększają swobodę
ruchów i charakteryzują się wyjątkowo dobrą oddychalnością, dzięki czemu
zapobiegają gromadzeniu się ciepła. Cienka warstwa polaru po
wewnętrznej stronie zapewnia lekkie, dostosowane do wypraw na nartach
i rakietach śnieżnych zatrzymywanie ciepła.

1301731-6007 blue graphite

Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL JERSEY THERMIC, 100% poliester | plecy,
wewnętrzna strona rękawów, boki: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester, 6% elastan
Waga: 370 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

669,99 zł*

widok z tyłu

1301831-6000
black

NUCLEON VEST WOMEN

Nasza wiatroszczelna kamizelka softshellowa łącząca wszystkie ważne,
niezbędne na aktywnych wyprawach funkcje. W obszarze pleców
wyposażona jest w bardzo elastyczny, gwarantujący dużą swobodę ruchów
materiał softshellowy.
Materiał zewnętrzny chroni przed zimnym wiatrem, a ponadto zapewnia
wysoką oddychalność i nie nasiąka wodą. Zastosowany po wewnętrznej
stronie mikropolar zapewnia lekkie zatrzymywanie ciepła.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL TASLITE, 50% poliamid, 50% poliester
Plecy: FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester | FINE OXFORD STRETCH
DWR, 100% poliester | waga: 210 g (rozmiar M)

1301831-1152 brilliant blue

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary: XS-XL
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419,99 zł*

* cena sugerowana
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ACTIVE TRAIL # DLA KOBIET

#

TREKKING¶
Trekking oznacza dla nas wielodniowe wyprawy z dala od cywilizacji, podczas
których wszystko, co potrzebne musi zmieścić się w plecaku. Do głównych cech
naszej odzieży trekkingowej należy wysoka wytrzymałość oraz niezawodna
ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i zimnem. Podczas wypraw
trekkingowych właśnie te cechy mają bardzo duże znaczenie. Cechy te uzyskiwane
są dzięki bardzo nieprzemakalnym i wytrzymałym materiałom oraz długim krojom
odzieży. Tę grupę produktów charakteryzuje również bogate wyposażenie.
Obejmuje ono m.in. liczne kieszenie umożliwiające łatwy i szybki dostęp do
drobnych akcesoriów oraz elementy zwiększające komfort, takie jak wentylacyjne
zamki błyskawiczne wspomagające oddychalność.
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LODOWIEC. SZCZYT. SZCZĘŚCIE.
NA SPITZBERGENIE CZEKAŁO NAS ZIMNO,
ARKTYCZNA FAUNA I ZAPIERAJĄCE DECH
W PIERSIACH KRAJOBRAZY. PRZYGODA.
Svalbard, archipelag należący do Norwegii. Ojczyzna
niedźwiedzi polarnych i ludzi. Dzień pierwszy: kontrola
ekwipunku. Przydała się, ponieważ 2 z 3 kuchenek
turystycznych są uszkodzone. Bez gorącej wody nasz suchy
prowiant nie zmieni się w pyszne danie niczym
z kilkugwiazdkowej restauracji. Z naszym przewodnikiem
Calle na zapakowanych po brzegi skuterach śnieżnych
wyruszamy z Longyearbyen do mierzącego 14 km długości
lodowca Fridtjovbreen. Widok z góry: „imponujący” to
mało powiedziane. Naprzeciwko nas górują przepiękne
szczyty pasm Grånutane i Foldtinden.
W nocy przestaje działać nasz drut chroniący przed
niedźwiedziami polarnymi. Oznacza to, że musimy wystawić
uzbrojoną wartę. Za pomocą gry „Niedźwiedź, myśliwy,
seksowna laska”, wariantu gry „Papier, nożyce, kamień”,
dokonujemy wyboru wartowników. A tak to działa: stoimy
plecami do siebie i na trzy cztery (absolutnie po mistrzowsku)
przyjmujemy odpowiednie pozy. Myśliwy bije niedźwiedzia.
Niedźwiedź bije seksowną laskę. Seksowna laska bije
myśliwego. Zwycięzca może wybrać sobie wartę. Między 3:00
a 4:30 w nocy Ryan „ratuje” nas przed arktyczną kurą,
podczas gdy nasz wiecznie zmęczony, zmarznięty psi
towarzysz smacznie sobie chrapie.
Dzień drugi: wyprawa skitourowa z północy na zachód.
Lodowce są nieubłagane, wyprawa staje się wyzwaniem,
z którym jednak z radością się mierzymy. Ponad wszystkim
góruje zwieszone nisko nad horyzontem polarne słońce.
Złote, różowe, o bardzo delikatnej poświacie – niesprzyjające
jednak dobremu snu. W obozie powyżej doliny Orustdalen
zasypiamy w śpiworach, naciągnąwszy sobie na głowy
kurtki. Nareszcie ciemno.
Dzień trzeci: podążamy na północ ku skutemu lodem morzu
Bretjørna. Podczas postoju w wybudowanej przez Rosjan
chacie pozwalamy naszym myślom jeszcze raz powrócić
do tego, co przyniosły ostatnie dni. I nawet nasz pies, tym
razem przytomny i zadowolony, prycha radośnie.
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WYSOKI KOŁNIERZ

ODPORNA NA ŚCIERANIE POWŁOKA

WYJĄTKOWA NIEPRZEMAKALNOŚĆ
BARDZO DOBRA ODDYCHALNOŚĆ

KIESZENIE UMIESZCZONE WYSOKO NAD BIODRAMI
CIEPŁA, ELASTYCZNA HYBRYDOWA KURTKA WEWNĘTRZNA

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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1104331-5116 siltstone
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W RTK
POEWN A
DP ĘTR
INA ZN
NA A

1104331-1062
electric blue

1104331-6032
dark steel

TREK’N ICE MEN

Najważniejszym elementem tej kurtki trekkingowej 3 w 1 jest hybrydowa kurtka wewnętrzna: w części
przykrywającej górną część ciała wyposażona jest w ciepłą izolację, a na ramionach, po bokach oraz
na obrąbku w charakteryzujące się wysoką oddychalnością, elastyczne softshellowe wstawki,
zapewniające jeszcze większą swobodę ruchów.
Kurtka zewnętrzna zapewnia wyjątkowo dobrą ochronę przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi przy jednoczesnej wysokiej oddychalności. Wytrzymały materiał jest na ramionach
dodatkowo wzmocniony, by zapobiec ścieraniu się. Wentylacyjne zamki błyskawiczne zwiększają
komfort noszenia. Wysoki kołnierz zabezpiecza przed zimnym wiatrem.
Kurtka TREK’N ICE idealnie nadaje się na długie wyprawy, na których konieczne jest zapewnienie stałej
ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, swobody ruchów oraz zatrzymywania ciepła.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE HYPROOF TASLITE 2L, 100% poliamid | ochrona przed ścieraniem na
ramionach: OVERLAY TAPE, 100% poliuretan | podszewka: 100% poliamid i 100% poliester | kurtka wewnętrzna:
materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | ramiona, boki i obrąbek: FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100%
poliester | podszewka: 100% poliester | izolacja: MICROGUARD MAXLOFT 80 g/m², 100% poliester | kaptur: Integral
Summit Hood | waga: 1385 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

* cena sugerowana

1579,99 zł*
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TREKKING / 3 W 1 # DLA MĘŻCZYZN
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1104221-6007
blue graphite

1104221-3112
orange fall

ICEBOUND PARKA MEN

Wyposażenie trekkingowe: ta parka 3 w 1 jest nieprzemakalna, bardzo wytrzymała i charakteryzuje się bardzo
dobrą oddychalnością. Obciążone miejsca zostały wykonane
z wyjątkowo odpornego na ścieranie materiału chroniącego
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Siedem
kieszeni pomieści wszystko, co potrzebne. Zamki błyskawiczne pod pachami poprawiają dopływ powietrza.
Kurtka wewnętrzna wykonana jest z bardzo ciepłego,
wytrzymałego polaru i zapewnia najlepszą ochronę przed
zimnem. Dodatkowo rękawy są podszyte miękką podszewką.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE OXFORD 2L, 100%
poliamid | ramiona i łokcie: TEXAPORE O2 EXTREME 2L, 100%
poliamid | OVERLAY TAPE, 100% poliuretan | kurtka wewnętrzna:
materiał: NANUK 300, 100% poliester | podszewka: SOFTTOUCH
TAFFETA, 100% poliester | kaptur: Summit Hood
Waga: 1805 g (rozmiar L)

1104221-5116 siltstone

Rozmiary: S-XXL
Rozmiary: XXXL

1459,99 zł*
1539,99 zł*
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1104301-6000
black

BEN NEVIS MEN

Ta kurtka 3 w 1 ma wszystkie cechy niezbędne podczas
trekkingu: nieprzemakalność, oddychalność, odporność na
ścieranie i wzmocnienia szczególnie obciążonych stref.
Zamki błyskawiczne pod pachami poprawiają dopływ
powietrza.

Ciepła polarowa kurtka wewnętrzna ma welurową
stronę zewnętrzną i przypominającą owczą wełnę
stronę wewnętrzną. Boki wykonane są z elastycznego
jerseyu z polarową stroną wewnętrzną. Zalety: mniejsza
waga, większa swoboda ruchów.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TASRIDGE 2L, 100%
poliamid | ramiona, rękawy i dolna część pleców: TEXAPORE
OXFORD 2L, 100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał:
NANUK 150 BIPOLAR, 100% poliester | boki: NANUK DYNAMIC
JESREY, 94% poliester, 6% elastan | podszewka: SOFTTOUCH
TAFFETA, 100% poliester | kaptur: Summit Hood
Waga: 1450 g (rozmiar L)

1104301-1062 electric blue

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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1249,99 zł*
1329,99 zł*

* cena sugerowana
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TREKKING / 3 W 1 # DLA MĘŻCZYZN
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1104321-5116
siltstone

TREK´N ICE WOMEN

Cecha szczególna tej kurtki trekkingowej 3 w 1: jej hybrydowa kurtka wewnętrzna jest ciepła, a na ramionach, po
bokach oraz na obrąbku elastyczne softshellowe wstawki
zapewniają większą swobodę ruchów.
Kurtka zewnętrzna jest wyjątkowo nieprzemakalna
i charakteryzuje się bardzo dobrą oddychalnością. Ramiona
są wzmocnione odpornym na ścieranie materiałem,
a kołnierz jest wyjątkowo wysoki. Zamki błyskawiczne pod
pachami dodatkowo poprawiają komfort noszenia.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE HYPROOF TASLITE 2L,
100% poliamid | ochrona przed ścieraniem na ramionach:
OVERLAY TAPE, 100% poliuretan | podszewka: 100% poliamid
i 100% poliester | kurtka wewnętrzna: materiał: AIRGRID 20D,
100% poliester | ramiona, boki i obrąbek: FLEX SHIELD SOFTSHELL
HIGHLOFT 2L, 100% poliester | podszewka: 100% poliester |
izolacja: MICROGUARD MAXLOFT 80 g/m², 100% poliester | kaptur:
Integral Summit Hood | waga: 1200 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

1579,99 zł*

1104321-1152 brilliant blue

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

A
N
A TRZ A
K
Ę N
RT N NA
U
K EW PI
W OD
P

1104231-2122
clear red

1104231-5116
siltstone

widok z tyłu

CRYSTAL MOUNTAIN WOMEN

Miękki, wytrzymały materiał: nieprzemakalna i charakteryzująca się bardzo dobrą oddychalnością kurtka trekkingowa 3 w 1. Wyjątkowo obciążone miejsca zostały
dodatkowo wzmocnione. Zamki błyskawiczne pod pachami
zwiększają komfort noszenia.
Przed chłodem chroni ciepła, polarowa kurtka wewnętrzna z welurową stroną zewnętrzną oraz przypominającą owczą
wełnę stroną wewnętrzną, oraz wyłożonymi rękawami.
Swobodę ruchów zapewniają elastyczne polarowe wstawki
po bokach.

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100%
poliamid | ramiona, rękawy i dolna część pleców: TEXAPORE TASLAN
2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid | kurtka
wewnętrzna: materiał: NANUK 150 BIPOLAR, 100% poliester | boki:
NANUK DYNAMIC JESREY, 94% poliester, 6% elastan | podszewka:
SOFTTOUCH TAFFETA, 100% poliester | kaptur: Summit Hood
Waga: 1250 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
Rozmiar: XXL

1104231-6032 dark steel

* cena sugerowana
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1249,99 zł*
1329,99 zł*

TREKKING / 3 W 1 # DLA KOBIET

#

HIKING¶
Hiking rozumiemy jako wędrowanie i to w pełnym tego słowa znaczeniu:
od przyjemnych, łatwych tras po ambitne odcinki. Spektrum naszej
odzieży na wędrówki opracowujemy odpowiednio do możliwej
różnorodności tras. Tak więc oferujemy stricte sportowe kurtki oraz takie,
po których na pierwszy rzut oka nie widać, jakie kryją funkcje. Naszą
odzież można stosować bardzo uniwersalnie, wyposażona jest
w konieczne akcesoria, a zapewnienie komfortu użytkownikowi było
centralnym założeniem podczas jej tworzenia.
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NOMEN OMEN – ISLANDIA
BYLIŚMY TU. CIĄGLE TUTAJ WRACAMY,
O KAŻDEJ PORZE ROKU. ISLANDIA NIE
PRZESTAJE NAS FASCYNOWAĆ.
Witają nas siły natury. Lodowy kraj spełnia obietnicę

podmyły śnieg). Nastroje natomiast są zadziwiająco

ukrytą w jego nazwie: biała lodowa powłoka pokrywa

spokojne i pogodne.

wszystko, pojazdy wyposażone są w opony z kolcami
(także ludzie zakładają buty z kolcami, jak zapewnia nas

Gdy przed kolejnym uderzeniem śnieżyca na chwilę

Christiane, nasz kontakt na miejscu), temperatury

ucicha, wykorzystujemy to. Podobnie jak trzeciego dnia,

sięgają dwucyfrowych wartości poniżej zera. Do tego

kiedy to pokonaliśmy na nartach przełajowych przełęcz

dochodzi jeszcze burza śnieżna, która potęguje odczucie

w drodze do następnego fiordu (Hvalvatnsfjörður). Czy

zimna. Towarzyszy nam także w kolejnych dniach i nie

podczas różnych wcześniejszych wypraw w okolicy

pozwala naszemu przybywającemu z Husavík statkowi

jeziora Mývatn. Komarów, od których pochodzi nazwa

przybić do brzegu – zbyt wysoka fala.

tego wulkanicznego jeziora nie udaje nam się zobaczyć
o tej porze roku: ich roje już dawno przewiał wiatr.

Więc 3 godziny żeglugi z powrotem i ruszamy w drogę

Jeden z naszych celów przy jeziorze Mývatn: pierścień

superjeepami. Ich opony są tak wysokie, jak niemal

tufowy Hverfjall. Krater ten powstał wskutek potężnych

całe auto – jest to bardzo praktyczne przy takim

wybuchów pary wodnej i jest prawdziwym unikatem.

śniegu. Jednak nie zawsze, o czym możemy przekonać

Na świecie jest zaledwie kilka reprezentantów tego

się w drodze do naszej chaty (Þönglabakki: 66°9'0''N,

geologicznego fenomenu. Hverfjall należy do obszaru

18°7'60''W). Jeep przed nami zapada się. Zaczynamy

wulkanu Krafla, który góruje na wysokości 818 metrów

czuć siłę królujących tu żywiołów (strumienie

nad skutym lodem krajobrazem.
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Na zboczu Hverfjall zastanawiamy się, czy zapach siarki
pozostał nam w nozdrzach jeszcze po prysznicu... aż do
chwili, gdy odkrywamy jego źródło: dym wydobywający
się z komina lawy, a wokół niego pozbawiony lodu krąg.
Kiedy odchodzimy, dym obiera poziomy kierunek.
Burza śnieżna uderza ponownie. Gwałtownie szaleje,
podczas gdy my wskakujemy w pośpiechu do jednej
z wyżłobionych przez lawę jaskiń. Trzeba przyznać: ma to
też swoje zalety, że burza podąża naszym śladem –
dopiero teraz jest naprawdę przytulnie przy gorących

MÝVATN – NIE MOŻEMY
NACIESZYĆ SIĘ TYM
REGIONEM.
TAK WIELE CIEKAWYCH,
OSOBLIWYCH
I ZADZIWIAJĄCYCH
MIEJSC.
WYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ
TEMATÓW NA
NIEZLICZONE HISTORIE.

źródłach. Radość wyczekiwania na nasz wieczorny rytuał
(odtajanie w jacuzzi) rośnie z każdym uderzeniem wiatru.
I czymże byłaby wyprawa na Islandię bez przynajmniej
jednego wodospadu? No właśnie. W drodze powrotnej
do

Akureyri

zatrzymujemy

się

przy

Goðafoss,

najsłynniejszej z islandzkich katarakt. Teraz zimą jej
wody są nieco leniwe. Chłód wymusza spokój nawet na
masach wody. Tylko burza nie daje się okiełznać
i towarzyszy nam przez całą drogę powrotną.
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TEXAPORE AIR
TEXAPORE AIR to całkowicie nieprzemakalny
i wiatroszczelny materiał chroniący przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi, wyraźnie zwiększający
komfort klimatu! Powód: jest dodatkowo przewiewny
i dlatego działa jak filtr, przepuszcza powietrze, ale nie
przepuszcza deszczu. Ruch zwiększa wymianę
powietrza, która natomiast wspomaga oddychalność.
Zjawisko to określa się mianem dynamicznej
oddychalności.

ZINTEGROWANY KAPTUR
ZE WZMOCNIONYM DASZKIEM

WYTRZYMAŁE WZMOCNIENIE

WENTYLACYJNE ZAMKI BŁYSKAWICZNE

UMIESZCZONE WYSOKO NAD BIODRAMI KIESZENIE

PRZEPUSZCZAJĄCY POWIETRZE MATERIAŁ CHRONIĄCY
PRZED NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI POGODOWYMI
KURTKA WEWNĘTRZNA Z WYPEŁNIENIEM ORAZ ELASTYCZNYMI WSTAWKAMI
KRÓTKI KRÓJ

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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1104501-2590 red fire

1104501-4105 basil green

1104501-1062 electric blue

PEREGRINE JACKET MEN

Ta kurtka 3 w 1 z kurtką wewnętrzną z wypełnieniem stworzona została na wymagające,
intensywne wędrówki.
Charakteryzuje się wyśmienitym komfortem klimatu: chroniąca przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi kurtka zewnętrzna jest nie tylko nieprzemakalna i wiatroszczelna, lecz jednocześnie
przepuszcza powietrze. Dzięki temu wspiera stałą wymianę powietrza oraz oddychalność, co
odczuwalnie zwiększa komfort. Oprócz tego dopływ powietrza można indywidualnie regulować
zamkami błyskawicznymi pod pachami. Kurtka jest wytrzymała i dodatkowo wzmocniona
w szczególnie obciążonych miejscach.
W kurtce wewnętrznej boczne, wykonane z oddychającego, elastycznego polaru wstawki
zwiększają komfort klimatu oraz swobodę ruchów. W suche dni można ją nosić oddzielnie jako
wiatroodporną ochronę przed chłodem.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE AIR O2+ DENSLITE 2L, 100% poliamid | kaptur, ramiona
i zewnętrzna strona rękawów: TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid | kurtka
wewnętrzna: materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | boki i wewnętrzna strona rękawów: NANUK
DYNAMIC, 94% poliester, 6% elastan | podszewka: 100% poliamid | izolacja: MICROGUARD MAXLOFT
120 g/m², 100% poliester | kaptur: Integral Summit Hood | waga: 1245 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

* cena sugerowana

1159,99 zł*
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HIKING / 3 W 1 # DLA MĘŻCZYZN

ULUBIONY ZESTAW Z CRUSH’N’ICE:
Sportowy strój na zimowe wędrówki: kurtka 3 w 1 przekonuje
lekkością oraz krótkim krojem, spodnie softshellowe równie
niską wagą, doskonałą wygodą zapewnianą przez elastyczność
oraz podobnie doskonałą oddychalnością. Do tego zestawu
pasuje koszula z funkcjonalnego mikropolaru. Mająca ciepłą
podszewkę czapka z dzianiny jest dopełnieniem całości.

KU
PODRTKA
PIN WE
ANA WN
ĘTR
ZNA

CROSS KNIT CAP
1902241-1062
electric blue

CRUSH’N ICE MEN
1103931-3111 glowing orange

CRUSH’N ICE MEN
1103931-5116
siltstone

CRUSH’N ICE MEN
1103931-1062
electric blue

CRUSH’N ICE MEN
1103931-6007
blue graphite

VIEWPOINT SHIRT MEN
1400651-7450 matisse blue checks

CRUSH’N ICE MEN

Nasza najlżejsza kurtka 3 w 1 na wędrówki dla mężczyzn! Kurtka CRUSH’N ICE ma krótki,
sportowy krój oraz wykonaną z mocnego materiału, chroniącą przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi kurtkę zewnętrzną.
Wysokie właściwości ocieplające kurtki wewnętrznej wykonanej z polaru 200 docenić
można zwłaszcza w zimne dni. Jej rękawy wyściełane są taftą ułatwiającą zakładanie
i zdejmowanie kurtki. Dla wyglądu kurtki charakterystyczne są kontrasty barwne.

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE DENSUS 2L, 100% poliamid | podszewka: 100%
poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100% poliester | podszewka: SOFTTOUCH
TAFFETA, 100% poliester | kaptur: Ultra Light Hood | waga: 990 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

ACTIVATE WINTER
PANTS MEN
1500062-6032 dark steel

CROSS KNIT CAP

Patrz strona 218

119,99 zł*

ACTIVATE WINTER PANTS MEN

Patrz strona 188

539,99 zł*

VIEWPOINT SHIRT MEN

Patrz strona 199

od 289,99 zł*

829,99 zł*
919,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana
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HIKING / 3 W 1 # DLA MĘŻCZYZN
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1103451-1113
matisse blue

1103451-6000
black

FAIRFIELD MEN

Miękka kurtka 3 w 1 na wędrówki zapewniająca doskonały
komfort klimatu: przepuszczający powietrze materiał chroniący
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, z którego
wykonana jest kurka zewnętrzna, poprzez stałą wymianę
powietrza zwiększa oddychalność, i to tym bardziej, im
intensywniej użytkownik się porusza. Ponadto wentylację
można indywidualnie regulować zamkami błyskawicznymi pod
pachami. Bardzo ciepła kurtka wewnętrzna wyposażona jest
w dzianinową stronę zewnętrzną.

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE AIR O2+ COMFORT 2L,
100% poliester | podszewka: 100% poliamid i 100% poliester
Kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200 BIPOLAR JERSEY,
100% poliester
Kaptur: Basic Hood
Waga: 1300 g (rozmiar L)

1103451-5115 truffle brown

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

K

1249,99 zł*
1329,99 zł*

U

RT
K

A

W

E
POWN
D ĘT
PI R
N ZN
AN A
A

11619-5115
truffle brown

11619-5116
siltstone

11619-5124
toffee

ICELAND MEN

Niezawodna i prosta: klasyczna, nieco dłuższa kurtka
podwójna na wędrówki z wytrzymałą, chroniącą przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi kurtką zewnętrzną
z mającego wszechstronne zastosowanie polaru 200. Jej
ponadczasowość powoduje, że jest tak popularna.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TASLAN 2L, 100%
poliamid | podszewka: 100% poliamid | kurtka wewnętrzna:
materiał: NANUK 200, 100% poliester | kaptur: Ultra Light
Hood | waga: 1245 g (rozmiar L)

Rozmiary:
Rozmiar:
Rozmiary
dla osób niższych:
Rozmiar
dla osób niższych:

11619-600 black

S-XXL
XXXL

829,99 zł*
919,99 zł*

S-XXL

829,99 zł*

XXXL

919,99 zł*

Więcej informacji na temat rozmiarów znaleźć
można na str. 362.
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

OPIS WSZYSTKICH KURTEK 3 W 1 DLA MĘŻCZYZN
MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE NA STRONIE:

ZASADA 3 W 1

wolfskin.com/P129

Kurtki 3 w 1 składają się z nieprzemakalnej kurtki
zewnętrznej oraz ocieplającej kurtki wewnętrznej. Obie
kurtki można ze sobą łączyć, ale także nosić pojedynczo,
dzięki czemu można je stosować przez cały rok.
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K
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A

1103911-2210 indian red

1103911-5200
mocca

1103911-6101
shadow black

1103911-1062
electric blue

1103911-4106
woodruff green

COLD GLEN MEN

Szerokie spektrum rozmiarów oraz nieco dłuższy krój to cechy charakterystyczne naszej nowej,
dwukolorowej kurtki 3 w 1 na wędrówki COLD GLEN.
Wytrzymały materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, z którego wykonana
jest kurtka zewnętrzna, jest odporny na ścieranie, a jednocześnie przyjemny, przypominający
w dotyku bawełnę. W kurtce wewnętrznej zastosowano mający wszechstronne zastosowanie zimą
polar 200.

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TASRIDGE 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid | kurtka
wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100% poliester | podszewka: SOFTTOUCH TAFFETA, 100% poliester
Kaptur: Basic Hood | waga: 1210 g (rozmiar L)

Rozmiary:
Rozmiar:
Rozmiary dla osób niższych:
Rozmiar dla osób niższych:

S-XXL
XXXL
S-XXL
XXXL

829,99 zł*
919,99 zł*
829,99 zł*
919,99 zł*

Więcej informacji na temat rozmiarów znaleźć można na str. 362.

* cena sugerowana
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HIKING / 3 W 1 # DLA MĘŻCZYZN

|a|

|e|

|b|

|f|

|c|

|g|

|d|

|h|

SERPENTINE JACKET MEN

SPECTRUM MEN

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid i 100% poliester | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100%
poliester | podszewka: SOFTTOUCH TAFFETA, 100% poliester | kaptur: Basic Hood
Waga: 1320 g (rozmiar L)

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE OXFORD 2L, 100% poliamid | podszewka: 100%
poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100% poliester | kaptur: Basic Hood
Waga: 1400 g (rozmiar L)

Klasyczne połączenie 3 w 1 składające się z ciepłego polaru i miękkiej, ale
wytrzymałej ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
z dodatkową opcją wentylacji poprzez zamki błyskawiczne pod pachami.
Sprawdzi się nie tylko na sportowych wędrówkach, ale także na wyprawach
trekkingowych.

Ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i chłodem oraz
techniczny wygląd. Sportowa krótka kurtka 3 w 1 na wędrówki składa się
z wytrzymałej kurtki zewnętrznej oraz kurtki wewnętrznej z ciepłego,
mającego wszechstronne zastosowanie polaru. Sprawdziła się już na wielu
wyprawach.

Rozmiary: S-XXL
999,99 zł*
Rozmiar: XXXL 1079,99 zł*
e 1104431-2590 red fire
f 1104431-4105 basil green
g 1104431-1062 electric blue
h 1104431-6101 shadow black

Rozmiary: S-XXL 1079,99 zł*
Rozmiar: XXXL
1159,99 zł*
a 1100961-1062 electric blue
b 1100961-4690 granite
c 1100961-4105 basil green
d 1100961-6007 blue graphite

|i|

|k|

|l|

|j|

UNBOUND JACKET MEN

Podwójna wygoda dzięki swobodzie ruchów, umiarkowana ochrona przed
zimnem: w tej sportowej kurtce 3 w 1 na wędrówki zastosowano elastyczne
wstawki zarówno w kurtce zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Jest mocna, ma
krótki krój i nie jest za ciepła – także przy wysiłku oraz w okresie
przejściowym.

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE DENSUS 2L, 100% poliamid | TEXAPORE
TASLAN STRETCH 2L, 94% poliamid, 6% elastan | podszewka: 100% poliamid
Kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 150, 100% poliester | NANUK DYNAMIC,
94% poliester, 6% elastan | kaptur: Basic Hood | waga: 1150 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL 1079,99 zł*
i 1103881-6032 dark steel
j 1103881-1113 matisse blue

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

|m |

WINTERHAWK MEN

Wiatroodporna i nienasiąkająca wodą wewnętrzna kurtka softshellowa
z kapturem to wyjątkowy element tej kurtki 3 w 1. Jej właściwości
ocieplające obejmujące zakres od lekkich do średnich sprawiają, że nadaje
się na sportowe wędrówki oraz do stosowania aż do okresu przejściowego.
W przypadku tej kombinacji łączymy elementy wysokogórskich systemów
warstwowych w jednej zaawansowanej technicznie kurtce na wędrówki.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid i 100% poliester | kurtka wewnętrzna: materiał: FLEX
SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester | kaptur: Ultra Light Hood
Waga: 1160 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL 1119,99 zł*
k 1103851-5200 mocca
l 1103851-6000 black
m 1103851-1062 electric blue
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* cena sugerowana

// NIEPRZEMAKALNE KURTKI ZIMOWE # DLA MĘŻCZYZN

1104111-6007
blue graphite

RAZOR MOUNTAIN MEN

Ta kurtka na wędrówki z wypełnieniem zapewnia wyjątkowy komfort klimatu.
Materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi jest
nieprzemakalny i wiatroszczelny, jednocześnie jednak przepuszcza powietrze.
Konsekwencją tego jest stała, poprawiająca oddychalność wymiana powietrza.
Ponieważ im intensywniej użytkownik się rusza, tym większa jest wymiana
powietrza i tym bardziej wzrasta komfort klimatu. Ochrona przed chłodem
zapewniana przez umiarkowanie ciepłe wypełnienie jest także dostosowana do
wysokiego stopnia aktywności.
Materiał: TEXAPORE AIR O2+ DENSLITE 2L, 100% poliamid | ramiona, przedramiona i obszar
pasa biodrowego: TEXAPORE OXFORD 2L, 100% poliamid | podszewka: TAFFETA LINING,
fibreproof, 100% poliamid | wypełnienie: POLYFIBER FILL 100 g/m², 100% poliester | kaptur:
Ultra Light Hood | waga: 910 g (rozmiar L)

1104111-4105 basil green

* cena sugerowana

Rozmiary: S-XXL

789,99 zł*

HIKING / NIEPRZEMAKALNE KURTKI ZIMOWE # DLA MĘŻCZYZN

// ODZIEŻ SOFTSHELLOWA # DLA MĘŻCZYZN

1302161-6000 black

COMPOUND JACKET MEN

Wyśmienita swoboda ruchów oraz świetna ochrona przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi: ta softshellowa kurtka na wędrówki jest lekką, całkowicie elastyczną kurtką
hybrydową z wiatroszczelnym, izolowanym przodem i typowym dla softshellu komfortem
w obszarze rękawów i boków.
Wszystkie użyte materiały są elastyczne, nawet sztuczna włóknina o umiarkowanych
właściwościach ocieplających. Zaletą kurtki jest to, że dzięki zastosowaniu elastycznych
materiałów, wyjątkowo dobrze sprawdza się podczas aktywności związanych z intensywnym
ruchem. Pozostałe elementy chroniące przed zimnem to podwyższony kołnierz, ściśle
przylegający kaptur oraz dodatkowe dłuższe ściągacze przy rękawach.

1302161-4113
seaweed

Materiał: STORMLOCK ACTIVE MINIRIP STRETCH, 100% poliamid | STORMLOCK HYPROOF STRETCH 2L, 100%
poliester | ramiona, zewnętrzna strona rękawów, boki i obrąbek: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL
SMOOTHLIGHT, 100% poliester | podszewka: NANUK ATHLETIC Q.M.C., 100% poliester | podszewka: 100%
poliester | izolacja: MICROGUARD STRETCH 80 g/m², 100% poliester | kaptur: Ultra Light Hood | waga: 620 g
(rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

829,99 zł*

- 132 -

* cena sugerowana

ZINTEGROWANY KAPTUR

CAŁKOWICIE ELASTYCZNE

KIESZEŃ WEWNĘTRZNA
SOFTSHELLOWA HYBRYDA
Z WIATROSZCZELNYM, IZOLOWANYM PRZODEM

- 133 -

HIKING / ODZIEŻ SOFTSHELLOWA # DLA MĘŻCZYZN

1302091-3112 orange fall

1302091-6000
black

1302091-6032
dark steel

1302091-5115
truffle brown

1302091-1113
matisse blue

ULTRAVISION JACKET MEN

Bez zbędnych ozdób: ULTRAVISION to najlżejsza w kolekcji zimowej kurtka
softshellowa na wędrówki dla mężczyzn. Materiał w dużej mierze chroni przed
wiatrem i śniegiem, zapewnia wysoką oddychalność i ma umiarkowanie ciepłą
stronę wewnętrzną z mikropolaru.

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester
Waga: 575 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

539,99 zł*

1302201-6000
black

FROST VALLEY MEN

Ta prosta, charakteryzująca się wysoką oddychalnością kurtka softshellowa na
wędrówki, dzięki właściwościom izolacyjnym może być noszona podczas
wymagających intensywnego ruchu aktywności i aż do okresu przejściowego.
W dużej mierze chroni przed wiatrem i śniegiem. Ponadto przed chłodem
chronią kaptur oraz dodatkowe polarowe ściągacze przy rękawach.

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester | kaptur: Ultra Light Hood
Waga: 600 g (rozmiar L)

1302201-1062 electric blue

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary: S-XXL

- 134 -

579,99 zł*

* cena sugerowana

1302181-6000 black

ULTRAVISION VEST MEN

Ochrona górnej części ciała przed zimnem! Niemal wiatroszczelna,
charakteryzująca się nadzwyczaj dobrą oddychalnością kamizelka
softshellowa z ocieplającą stroną wewnętrzną z mikropolaru. Idealnie
nadaje się do założenia pod kurtkę chroniącą przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi lub oddzielnie na koszulkę funkcjonalną.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO-LOFT 2L, 93% poliester, 7% elastan
Waga: 495 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

* cena sugerowana

- 135 -

419,99 zł*

HIKING / ODZIEŻ SOFTSHELLOWA # DLA MĘŻCZYZN

SAM
CROCHET CAP patrz strona 218
PEREGRINE JACKET MEN patrz strona 125
ACTIVATE WINTER PANTS MEN patrz strona 188

- 136 -

ABRIE
BOBBLE CAP patrz strona 219
WINTERHAWK WOMEN patrz strona 146
ACTIVATE PANTS WOMEN patrz strona 195

- 137 -

DENISE
COLORFLOAT CAP patrz strona 218
PEREGRINE JACKET WOMEN patrz strona 139
ACTIVATE WINTER PANTS WOMEN patrz strona 194

HIKING

ZINTEGROWANY KAPTUR
WZMOCNIONY DASZEK

WYTRZYMAŁE WZMOCNIENIE

WENTYLACYJNE ZAMKI BŁYSKAWICZNE

PRZEPUSZCZAJĄCY POWIETRZE MATERIAŁ
CHRONIĄCY PRZED ZŁĄ POGODĄ

UMIESZCZONE WYSOKO NAD BIODRAMI KIESZENIE

KURTKA WEWNĘTRZNA Z WYPEŁNIENIEM ORAZ
ELASTYCZNYMI WSTAWKAMI

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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// KURTKI 3 W 1 # DLA KOBIET
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1104491-4105 basil green

1104491-2122 clear red

1104491-1113 matisse blue

PEREGRINE JACKET WOMEN

Ta kurtka 3 w 1 z kurtką wewnętrzną z wypełnieniem stworzona została na wymagające,
intensywne wędrówki.
Charakteryzuje się wyśmienitym komfortem klimatu: chroniąca przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi kurtka zewnętrzna jest nie tylko nieprzemakalna i wiatroszczelna, lecz
jednocześnie przepuszcza powietrze. Dzięki temu wspiera stałą wymianę powietrza oraz
oddychalność, co odczuwalnie zwiększa komfort. Oprócz tego dopływ powietrza można
indywidualnie regulować zamkami błyskawicznymi pod pachami. Kurtka jest wytrzymała
i dodatkowo wzmocniona w szczególnie obciążonych miejscach.
W kurtce wewnętrznej boczne, wykonane z oddychającego, elastycznego polaru wstawki
zwiększają komfort klimatu oraz swobodę ruchów. W suche dni można ją nosić oddzielnie jako
wiatroodporną ochronę przed chłodem.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE AIR O2+ DENSLITE 2L, 100% poliamid | kaptur, ramiona i zewnętrzna
strona rękawów: TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid | kurtka wewnętrzna:
materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | boki i wewnętrzna strona rękawów: NANUK DYNAMIC, 94% poliester, 6%
elastan | podszewka: 100% poliamid | izolacja: MICROGUARD MAXLOFT 120 g/m², 100% poliester | kaptur: Integral
Summit Hood | waga: 1055 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
* cena sugerowana

1159,99 zł*
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HIKING / 3 W 1 # DLA KOBIET

ULUBIONY ZESTAW Z CRUSH’N’ICE:
„Sportowe wędrówki” to hasło tego stroju: połączono
w tym przypadku lekką kurtkę 3 w 1 na wędrówki
z najbardziej popularnymi spodniami softshellowymi
(charakteryzujące się wyjątkowo dobrą oddychalnością
oraz zapewniające nadzwyczaj dobrą swobodę ruchów).
Do tego pasuje wąski plecak jednokomorowy z dobrze
wentylowanym systemem nośnym. Całości dopełnia
dopasowana kolorystycznie czapka.
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CROCHET CAP
1902911-2019 orchid

CRUSH’N ICE WOMEN
1103921-2019 orchid

CRUSH’N ICE WOMEN
1103921-4105 basil green

CRUSH’N ICE WOMEN
1103921-1152 brilliant blue

CRUSH’N ICE WOMEN
1103921-5116 siltstone

ACTIVATE WINTER
PANTS WOMEN
1500072-4125 evergreen

CRUSH’N ICE WOMEN
1103921-6101 shadow black

CRUSH’N ICE WOMEN

RAMBLER 26 WOMEN
2002221-4125 evergreen

Krótko, a dobrze! Kurtka 3 w 1 na wędrówki CRUSH’N ICE ma sportowy krój.
Składa się z mocnej kurtki zewnętrznej chroniącej przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi oraz kurtki wewnętrznej z polaru 200 (z wyściełanymi rękawami
ułatwiającymi zakładanie i zdejmowanie kurtki). Jej właściwości ocieplające doceniane
są zwłaszcza w zimne dni. Wyjątkowym elementem w przypadku tej kurtki są
kontrasty kolorystyczne.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE DENSUS 2L, 100% poliamid | podszewka: 100%
poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100% poliester | podszewka: SOFTTOUCH
TAFFETA, 100% poliester | kaptur: Ultra Light Hood | waga: 940 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
Rozmiar: XXL

829,99 zł*
919,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

CROCHET CAP
Patrz strona 218

ACTIVATE WINTER PANTS WOMEN

Patrz strona 194

539,99 zł*

RAMBLER 26 WOMEN

Patrz strona 271
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129,99 zł*

339,99 zł*

* cena sugerowana
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HIKING / 3 W 1 # DLA KOBIET
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1103871-1062
electric blue

UNBOUND JACKET WOMEN

Podwójna wygoda dzięki elastyczności, średnie właściwości
ocieplające: zarówno w kurtce zewnętrznej, jak i wewnętrznej tej
kurtki 3 w 1 na wędrówki zastosowano elastyczne wstawki.
Ochrona przed zimnem zapewnia komfort aż do okresu
przejściowego.
Kurtka zewnętrzna wykonana jest z bardzo gęsto tkanego
i dlatego bardzo wytrzymałego materiału chroniącego przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Także krótki krój oraz
niewielka waga odpowiadają sportowej koncepcji kurtki.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE DENSUS 2L, 100% poliamid |
pod pachami oraz po bokach: TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L, 94%
poliamid, 6% elastan | podszewka: 100% poliamid | kurtka
wewnętrzna: materiał: NANUK 150, 100% poliester | pod pachami
oraz po bokach: NANUK DYNAMIC, 94% poliester, 6% elastan
Kaptur: Basic Hood
Waga: 950 g (rozmiar M)
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1103871-4650 grey haze

Rozmiary: XS-XL

1103761-1152
brilliant blue

1079,99 zł*

1103761-2019
orchid

1103761-4105
basil green

ICECAT WOMEN

Naszą najlżejszą kurtkę 3 w 1 na wędrówki dla kobiet wyróżnia
oprócz niskiej wagi oraz krótkiego kroju, wyjątkowa kurtka
wewnętrzna.
Wykonana jest z umiarkowanie ciepłego polaru i dzięki
bocznym wstawkom wykonanym z charakteryzującego się
bardzo dobrą oddychalnością, elastycznego polaru zapewnia
dobrą swobodę ruchów. Jej rękawy są dłuższe i wyposażone
w otwory na kciuki. Przypominająca wyglądem bawełnę
kurtka chroniąca przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi jest bardzo wytrzymała.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TASLAN 2L,100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid i 100% poliester
Kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 150, 100% poliester
Boki i wewnętrzna strona rękawów: NANUK DYNAMIC
JERSEY, 94% poliester, 6% elastan
Kaptur: Ultra Light Hood | waga: 910 g (rozmiar M)

1103761-6007 blue graphite

Rozmiary: XS-XL

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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1039,99 zł*

* cena sugerowana

ZASADA 3 W 1
Kurtki 3 w 1 składają się z nieprzemakalnej kurtki zewnętrznej
oraz ocieplającej kurtki wewnętrznej. Obie kurtki można ze
sobą łączyć, ale także nosić pojedynczo, dzięki czemu można
je stosować przez cały rok.

- 143 - HIKING / NIEPRZEMAKALNE KURTKI ZIMOWE # DLA KOBIET
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1103901-1062
electric blue

1103901-2150
dark red

1103901-6000
black

COLD GLEN WOMEN

Nasza nowa, dwukolorowa kurtka 3 w 1 na wędrówki COLD
GLEN dostępna jest w szerokim spektrum rozmiarów,
a dodatkowo ma nieco dłuższy krój.
W tej mocnej kurtce chroniącej przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi zastosowano materiał, który jest
odporny na ścieranie i jednocześnie bardzo przyjemny
w dotyku. Kurtka wewnętrzna wykonana jest z polaru 200,
naszego mającego najbardziej wszechstronne zastosowanie
polaru na zimę.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TASRIDGE 2L, 100%
poliamid | podszewka: 100% poliamid | kurtka wewnętrzna:
materiał: NANUK 200, 100% poliester | podszewka: SOFTTOUCH
TAFFETA, 100% poliester | kaptur: Basic Hood | waga: 1100 g
(rozmiar M)

Rozmiary:
Rozmiar:
Rozmiary
dla osób niższych:
Rozmiar
dla osób niższych:
NA

1103901-5200 mocca

XS-XL
XXL

829,99 zł*
919,99 zł*

XS-XL

829,99 zł*

XXL

919,99 zł*

K
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ĘT

RZ

Więcej informacji na temat rozmiarów znaleźć
można na str. 362.

11618-600
black

ICELAND WOMEN

Ta pozbawiona zbędnych ozdób, popularna, podwójna
kurtka jest niezawodna i prosta w obsłudze, nawet przy
brzydkiej pogodzie.
Niezawodna ochrona przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi, jaką zapewnia wytrzymała kurtka
zewnętrzna, została połączona z ociepleniem, które
zapewnia polar 200 o uniwersalnym zastosowaniu.
Kolejne mocne strony kurtki ICELAND to wytrzymałość
i ponadczasowy krój.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK
200, 100% poliester | kaptur: Ultra Light Hood
Waga: 1110 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
Rozmiar: XXL

11618-5115 truffle brown

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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829,99 zł*
919,99 zł*

* cena sugerowana
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HIKING / 3 W 1 # DLA KOBIET

WIĘCEJ KURTEK 3 W 1 DLA KOBIET MOŻNA ZNALEŹĆ
W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM:

wolfskin.com/P146

|a|

|f|
|b|

|c|

|g|

|d|

|h|

|e|

|i|

SERPENTINE JACKET WOMEN

COOL WAVE WOMEN

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid i 100% poliester | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100%
poliester | podszewka: SOFTTOUCH TAFFETA, 100% poliester | kaptur: Basic Hood
Waga: 1155 g (rozmiar M)

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100% poliester | podszewka:
SOFTTOUCH TAFFETA, 100% poliester | kaptur: Ultra Light Hood
Waga: 990 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL 1079,99 zł*
Rozmiar: XXL
1159,99 zł*
a 1100951-5200 mocca
b 1100951-1010 night blue
c 1100951-2122 clear red
d 1100951-5017 white sand
e 1100951-6000 black

Rozmiary: XS-XL
829,99 zł*
f 1104401-6032 dark steel
g 1104401-1152 brilliant blue
h 1104401-4105 basil green
i 1104401-2019 orchid

To klasyczne połączenie 3 w 1, składające się kurtki chroniącej przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz z ciepłej kurtki polarowej,
nadaje się równie dobrze na sportowe wędrówki, jak i na wyprawy
trekkingowe. Zamki błyskawiczne pod pachami umożliwiają indywidualne
dopasowanie wentylacji.

Klasyczna kurtka kombi z nowym rysem: cechą szczególną tej kurtki 3 w 1
na wędrówki jest asymetryczne wzornictwo miękkiej kurtki zewnętrznej
chroniącej przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Kurtka
wewnętrzna wykonana jest z mającego wszechstronne zastosowanie polaru
200.

|j|

|n|

|k|

|l|

|o|

|m |

|p|

WINTERHAWK WOMEN

Wiatroodporna i nienasiąkająca wodą wewnętrzna kurtka softshellowa
z kapturem to wyjątkowy element tej kurtki 3 w 1. Jej właściwości
ocieplające obejmujące zakres od lekkich do średnich sprawiają, że nadaje
się na sportowe wędrówki oraz do stosowania aż do okresu przejściowego.
W przypadku tej kombinacji łączymy elementy wysokogórskich systemów
warstwowych w jednej zaawansowanej technicznie kurtce na wędrówki.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid i 100% poliester | kurtka wewnętrzna: materiał: FLEX
SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester | kaptur: Ultra Light Hood
Waga: 990 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL 1119,99 zł*
j 1103841-1062 electric blue
k 1103841-2019 orchid
l 1103841-4125 evergreen
m 1103841-6007 blue graphite
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

FAIRFIELD WOMEN

Podwójnie komfortowa kurtka 3 w 1 na wędrówki, mająca wyśmienitą
wentylację (m.in. zamki błyskawiczne pod pachami) oraz miękkie materiały.
Polarowa kurtka wewnętrzna wyróżnia się dzianinową stroną zewnętrzną.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE AIR O2+ COMFORT 2L, 100% poliester
Podszewka: 100% poliamid i 100% poliester | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK
200 BIPOLAR JERSEY, 100% poliester | kaptur: Basic Hood | waga: 1120 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL 1249,99 zł*
n 1103441-6000 black
o 1103441-5017 white sand
p 1103441-2122 clear red
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* cena sugerowana

// NIEPRZEMAKALNE KURTKI ZIMOWE # DLA KOBIET

1104511-1152
brilliant blue

1104511-6007
blue graphite

CHILLY MORNING WOMEN

Miękka kurtka CHILLY MORNING jest absolutnie najlżejszą z naszych
nieprzemakalnych kurtek na wędrówki na zimę. Jej oddychający materiał
chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi jest bardzo
miękki. Ochronę przed zimnem gwarantuje ciepła sztuczna włóknina.
A krój? Krótki.
Materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid | podszewka: 100%
poliamid | izolacja: MICROGUARD 100 g/m², 100% poliester | kaptur: Ultra Light
Hood | waga: 670 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

629,99 zł*
1104511-5017 white sand

* cena sugerowana

HIKING / 3 W 1 # DLA KOBIET

// ODZIEŻ SOFTSHELLOWA # DLA KOBIET

ULUBIONY ZESTAW Z COMPOUND JACKET WOMEN:

Nasz hybrydowy softshell COMPOUND został wyróżniony
na targach ISPO 2013 prestiżową nagrodą ISPO-Awards.
„[...] nowoczesna interpretacja klasycznego hikingowego
softshellu z technicznym rysem [...]” przekonała jury.
Zaprezentowano tutaj zestaw obejmujący tę kurtkę
z zimową wersją naszych najpopularniejszych spodni
softshellowych, umiarkowanie ciepłym polarem oraz
pasującą czapką.

OAKRIDGE WOMEN
1701302-6111 light grey

BOBBLE CAP
1903021-2121
beetroot red

COMPOUND JACKET WOMEN
1302151-6000 black

ACTIVATE PANTS WOMEN
1501481-2121 beetroot red

COMPOUND JACKET WOMEN
1302151-4125 evergreen

WINTER TRAIL TEXAPORE WOMEN
4008022-6011 tarmac grey

COMPOUND JACKET WOMEN

Lekka, umiarkowanie ciepła, hybrydowa kurtka na wędrówki z wiatroszczelnym,
izolowanym przodem oraz charakterystycznym dla softshellu komfortem w obszarze
rękawów i po bokach. Wszystkie materiały są elastyczne, co jest bardzo przyjemne przy
wielu intensywnych aktywnościach.
Przed czynnikami pogodowymi oraz zimnem chronią podwyższony kołnierz, ściśle
przylegający kaptur oraz dodatkowe dłuższe ściągacze przy rękawach.
Materiał: STORMLOCK ACTIVE MINIRIP STRETCH, 100% poliamid | STORMLOCK HYPROOF
STRETCH 2L, 100% poliester | ramiona, zewnętrzna strona rękawów, boki i obrąbek:
STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL SMOOTHLIGHT, 100% poliester | podszewka: NANUK
ATHLETIC Q.M.C., 100% poliester | podszewka: 100% poliester | izolacja: MICROGUARD
STRETCH 80 g/m², 100% poliester | kaptur: Ultra Light Hood | waga: 505 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
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119,99 zł*

OAKRIDGE WOMEN

Patrz strona 182

249,99 zł*

ACTIVATE PANTS WOMEN

Patrz strona 195

419,99 zł*

WINTER TRAIL TEXAPORE WOMEN

Patrz strona 245

829,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

BOBBLE CAP

Patrz strona 219

789,99 zł*

* cena sugerowana

- 149 -

HIKING / ODZIEŻ SOFTSHELLOWA # DLA KOBIET

|a|

|b|

|c|

COUNTY PARK WOMEN

Potrzebna zimowa kurtka softshellowa o dłuższym kroju? COUNTY PARK to
odpowiedni wybór. Do wyposażenia chroniącego przed zimnem należą:
prawie wiatroszczelny, nienasiąkający wodą materiał, którego wewnętrzna
strona wykonana została z bardzo ciepłego polaru o długim włosiu,
zintegrowane, polarowe ściągacze przy rękawach oraz w całości regulowany
kaptur.

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL HIGHLOFT 2L, 100% poliester | kaptur: Basic Hood
(fixed) | waga: 870 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
789,99 zł*
a 1301532-1113 matisse blue
b 1301532-5115 truffle brown
c 1301532-6000 black

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

//PRZEGLĄD POZOSTAŁEJ ODZIEŻY

SOFTSHELLOWEJ

|d|

|h|
|e|

|f|

|g|

FROST VALLEY WOMEN

Umiarkowanie ciepła, charakteryzująca się wysoką
wiatroodporna i nieprzepuszczająca śniegu kurtka
wędrówki do użycia podczas różnych aktywności
przejściowego. Przed chłodem chronią kaptur oraz
z otworami na kciuki.

|i|

oddychalnością,
softshellowa na
aż do okresu
dłuższe rękawy

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester | kaptur: Ultra Light
Hood | waga: 460 g (rozmiar M)

RAMBLER ROSE WOMEN

Charakteryzująca się nadzwyczaj dobrą oddychalnością, puszysta i ciepła
softshellowa kurtka z kapturem na wędrówki – niemal wiatroszczelna,
nienasiąkająca wodą i mająca wewnątrz miękki polar highloft.
Wyposażona jest w dodatkowe polarowe ściągacze przy rękawach.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL HIGHLOFT 2L, 100% poliester | kaptur: Ultra Light
Hood | waga: 750 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
669,99 zł*
h 1302191-6007 blue graphite
i 1302191-5115 truffle brown

Rozmiary: XS-XL
579,99 zł*
d 1302101-2121 beetroot red
e 1302101-1152 brilliant blue
f 1302101-6000 black
g 1302101-6720 silver grey

|j|

|m|

|k|

|l|

MELVILLE JACKET WOMEN

Ochrona przed wiatrem oraz dodatkowe detale chroniące przed chłodem
(sztuczne futro przy kapturze oraz dłuższe rękawy z otworami na kciuki) to
argumenty przemawiające za tą kurtką softshellową. Jest miękka,
wiatroszczelna i nienasiąkająca wodą.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL SMOOTHLIGHT, 100% poliester | FINE
TWILL STRETCH, 100% poliester | kaptur: Basic Hood | waga: 730 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
829,99 zł*
j 1301891-1113 matisse blue
k 1301891-5017 white sand
l 1301891-5115 truffle brown

* cena sugerowana

ULTRAVISION VEST WOMEN

Zakładana pod warstwę chroniącą przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi lub na koszulkę funkcjonalną ta softshellowa kamizelka
stanowi ochronę przed zimnem górnej części ciała. Jest niemal
wiatroszczelna, charakteryzuje się nadzwyczaj dobrą oddychalnością i ma
ocieplającą stronę wewnętrzną z mikropolaru.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO-LOFT 2L, 93% poliester, 7% elastan | kaptur: Ultra
Light Hood | waga: 405 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*
m 1302171-6000 black
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HIKING / ODZIEŻ SOFTSHELLOWA # DLA KOBIET

KURTKI TEXAPORE,

SYSTEMOWA OCHRONA PRZED NIEKORZYSTNYMI
WARUNKAMI POGODOWYMI

11792-6102 shadow black

11792-6007
blue graphite

11792-1062
electric blue

1103781-2122 clear red

11792-221
indian red

1103781-1152
brilliant blue

1103781-6007
blue graphite

BLACK RANGE MEN

MELLOW RANGE WOMEN

Materiał: TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid | kaptur:
Basic Hood | waga: 915 g (rozmiar L)

Materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid | ramiona, zewnętrzne strony
rękawów i biodra: TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid | kaptur: Basic Hood (fixed)
Waga: 710 g (rozmiar M)

Ta nieprzemakalna kurtka trekkingowa jest już legendą. Zamki błyskawiczne pod
pachami pozwalają na indywidualną regulację wentylacji, a kiedy jest zimno,
dzięki systemowemu zamkowi błyskawicznemu można podpiąć ciepłą kurtkę
z polaru.

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

829,99 zł*
919,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Klasyczna, miękka kurtka trekkingowa: o długim kroju, nieprzemakalna
i charakteryzująca się bardzo dobrą oddychalnością. Zamki błyskawiczne
pod pachami poprawiają dopływ powietrza. Za pomocą systemowego
zamka błyskawicznego można podpiąć pod nią kurtkę wewnętrzną.

Rozmiary: XS-XL
Rozmiar: XXL
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829,99 zł*
919,99 zł*

* cena sugerowana

PRZEGLĄD MĘSKICH wolfskin.com/P153a
ORAZ DAMSKICH wolfskin.com/P153b
KURTEK CHRONIĄCYCH PRZED NIEKORZYSTNYMI
WARUNKAMI POGODOWYMI

SYSTEMOWY ZAMEK BŁYSKAWICZNY –
OPCJA UZUPEŁNIENIA
Nieprzemakalne kurtki TEXAPORE wyposażone w zamek
systemowy mogą zostać uzupełnione o kurtki wewnętrzne,
które są również wyposażone w taki zamek. Poszerza to
spektrum możliwości zastosowania kurtki także na zimne
pory roku – jako kurtki chroniącej przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi oraz przed chłodem.

MEN

WOMEN

MEN

11901-1062 electric blue

11858-4106 woodruff green

11901-2210 indian red

11858-2121 beetroot red

11901-5200 mocca

11901-6000 black

1103491-6007 blue graphite

1103491-1062 electric blue

11858-2122 clear red

1103491-4105 basil green

11858-4650 grey haze

Mająca wszechstronne zastosowanie także na wielodniowych wyprawach:
nieprzemakalna, miękka kurtka na wędrówki wyposażona w zamki
błyskawiczne pod pachami (do wentylacji) oraz systemowy zamek
błyskawiczny do podpięcia kurtki wewnętrznej.
Materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid | podszewka: 100%
poliamid | kaptur: Basic Hood

749,99 zł*
829,99 zł*

DLA KOBIET | waga: 725 g (rozmiar M)
Rozmiary/Rozmiary dla osób niższych: XS-XL
Rozmiar/Rozmiar dla osób niższych: XXL

749,99 zł*
829,99 zł*

1103481-1152 brilliant blue

1103481-2122 clear red

1103481-5023 white sand

1103481-6007 blue graphite

TOPAZ JACKET MEN/WOMEN

DLA MĘŻCZYZN | waga: 820 g (rozmiar L)
Rozmiary/Rozmiary dla osób niższych: S-XXL
Rozmiar/Rozmiar dla osób niższych: XXXL

WOMEN

ONYX JACKET MEN/WOMEN

Kurtka ONYX różni się od prezentowanej po lewej stronie kurtki TOPAZ
JACKET tylko pod względem wyglądu.
Materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid
Kaptur: Basic Hood

DLA MĘŻCZYZN | waga: 765 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
709,99 zł*
Rozmiar: XXXL
789,99 zł*
DLA KOBIET | waga: 680 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
709,99 zł*
Rozmiar: XXL
789,99 zł*

Więcej informacji na temat rozmiarów znaleźć można na str. 362.

* cena sugerowana
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HIKING / OCHRONA PRZED NIEKORZYSTNYMI
WARUNKAMI POGODOWYMI

#

POLARY¶
Polar stosowany w systemie warstwowym z odzieżą funkcjonalną stanowi
optymalną ochronę przed zimnem. Zapewnia doskonały stosunek
właściwości zatrzymywania ciepła do wagi, charakteryzuje się bardzo dobrą
oddychalnością, jest wyjątkowo łatwy w pielęgnacji i szybko schnie.
Dzięki zróżnicowanym parametrom wydajności cieplnej oraz różnym
rodzajom konstrukcji można dobrać odpowiedni polar do każdej aktywności
i wszystkich warunków klimatycznych. Ponadto kurtki polarowe wyposażone
w nasz systemowy zamek błyskawiczny można podpiąć pod jedną
z nieprzemakalnych kurtek systemowych TEXAPORE, by uzyskać niezawodną
ochronę przed zimnem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

POLARY OPISYWANE PRZEZ ICH TWÓRCĘ:

wolfskin.com/P155
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POLARY

ANDI

ANDI
FREE ME JACKET MEN patrz strona 168
HIGH VOLTAGE PANTS MEN patrz strona 64
STORMLOCK KNIT CAP patrz strona 217
GRAVITY FLOW patrz strona 261
OLAV
SUPERCHARGE JACKET MEN patrz strona 64
SNOW CRUST PANTS MEN patrz strona 89
STORMLOCK SHADOW CAP patrz strona 217
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DÉSIRÉE

OLAV
NINA

NINA
FREE ME JACKET WOMEN patrz strona 183
SNOW CRUST PANTS WOMEN patrz strona 89
STORMLOCK POMPOM CAP patrz strona 217

DÉSIRÉE
FREE ME JACKET WOMEN patrz strona 183
SNOW CRUST PANTS WOMEN patrz strona 89
CROCHET CAP patrz strona 218
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POLARY

// POLARY # DLA MĘŻCZYZN

1701811-4105
basil green

1701811-6000
black

GLENWOOD ICE JACKET MEN

Hybrydowe połączenie kurtki przeciwwiatrowej z kurtką polarową!
Rękawy kurtki GLENWOOD ICE wykonane są z wyjątkowo ciepłego, lekko
wiatroodpornego polaru o wyglądzie dzianiny. Cały przód i tył kurtki są
wiatroszczelne i izolowane lekką sztuczną włókniną. Dzięki temu kurtka
jest bardziej uniwersalna niż sam polar, ponieważ nawet noszona
samodzielnie zapewnia dobrą ochronę przed wychładzającym wiatrem.
Krótko mówiąc, jest wyjątkowo ciepła.
Ponieważ jest w całości podszyta podszewką, ułatwia to zakładanie jej na
inne warstwy odzieży.
Materiał: NYLON AIRGRID BRILLIANT, 100% poliamid | rękawy, boki i obrąbek: NANUK
300 BIPOLAR JERSEY HEATHER, 100% poliester | wypełnienie: MICROGUARD 60 g/m²,
100% poliester | waga: 550 g (rozmiar L)

1701811-1062 electric blue

Rozmiary: S-XXLL

669,99 zł*

1701851-1062
electric blue

1701851-6000
black

COMPOSITE ACTION JACKET MEN

Ta elastyczna, lekko ocieplająca kurtka polarowa z wiatroszczelnym
przodem została stworzona z myślą o wyprawach wysokogórskich.
Jest dopasowana do ciała, zapewnia dobrą swobodę ruchów i nawet
noszona samodzielnie chroni przed wychładzającym wiatrem. Pod
wiatroszczelnym materiałem jest warstwa lekkiej sztucznej włókniny, która
dodatkowo zapewnia ochronę przed zimnem.
Rękawy mają dłuższy krój i są wyposażone w otwory na kciuki, dzięki czemu
pozostają na swoim miejscu nawet przy intensywnym ruchu.
Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester, 6% elastan | przód: STORMLOCK
ACTIVE MINIRIP STRETCH, 100% poliamid | wypełnienie: MICROGUARD 60 g/m²,
100% poliester | waga: 400 g (rozmiar L)

1701851-4106 woodruff green

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary: S-XXL
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539,99 zł*

* cena sugerowana

HYBRYDOWA KURTKA Z POLARU
– jeszcze lepsza funkcjonalność!
Wymagające wyprawy stanowią wyjątkowe wyzwanie dla
odzieży. Konstrukcje hybrydowe, łączące różne technologie,
zapewniają jeszcze lepszą funkcjonalność techniczną. W obu
modelach kurtek przedstawionych po lewej stronie połączono
np. polar z wiatroszczelnymi materiałami, aby ograniczyć
„efekt windchill”.
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POLAR # DLA MĘŻCZYZN

ULUBIONY ZESTAW
Wyobraź sobie, że Twój ulubiony dzianinowy sweter,
ulubione spodnie i najchętniej noszona koszula zostały
zaprojektowane z myślą o wyprawach outdoorowych:
właśnie taki jest ten zestaw, składający się z kurtki
polarowej z dzianinową stroną zewnętrzną, zimowej
wersji naszych najpopularniejszych spodni softshellowych
oraz łatwej w pielęgnacji koszuli flanelowej. Najbardziej
funkcjonalny i najwygodniejszy!

WICHITA SHIRT MEN
1400881-7450 matisse blue checks

1701691-6720
silver grey

GLENWOOD HOODY MEN
1701691-1113 matisse blue

INVADER 30
2002781-6000
black

1701691-4113
seaweed

GLENWOOD HOODY MEN

Ulubiony model: ta wyjątkowo ciepła kurtka z kapturem łączy w sobie wygląd
dzianinowego swetra z właściwościami ocieplającymi polaru i swobodą noszenia bluzy.
A wszystko to zapewnia jeden materiał odznaczający się melanżową, lekko
wiatroodporną, dzianinową stroną zewnętrzną. Po stronie wewnętrznej użytkownika
ogrzewa polar welurowy. Ściągacze przy rękawach i obrąbku wykonane są ze ściśle
przylegającego, prążkowanego materiału.
Materiał: NANUK 300 BIPOLAR JERSEY HEATHER, 100% poliester i 90% poliester, 10% elastan
Waga: 780 g (rozmiar L)

Rozmiary: S - XXL

ACTIVATE WINTER
PANTS MEN
1500062-2590 red fire

ACTIVATE WINTER PANTS MEN
539,99 zł*

Patrz strona 188

WICHITA SHIRT MEN
od 329,99 zł*

Patrz strona 199

INVADER 30

Patrz strona 273

419,99 zł*

579,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana
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POLAR # DLA MĘŻCZYZN

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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1701931-7367
electric blue stripes

1701931-7401
red stripes

PINE CONE JACKET MEN

Cechą szczególną tej wyjątkowo ciepłej kurtki z naszego najcieplejszego
polaru jest konstrukcja materiału: imituje on futro zwierząt żyjących w zimnych
warunkach. W miejscach, gdzie delikatne włosie mogłoby się wygnieść
podczas noszenia plecaka, zastosowano wytrzymały polar welurowy 200.
Dzięki systemowemu zamkowi błyskawicznemu kurtkę PINE CONE można
podpiąć jako kurtkę wewnętrzną pod wyposażone w taki sam zamek
systemowy kurtki chroniące przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Materiał: NANUK 300 TWINLOFT, 100% poliester | ramiona, obrąbek
i zewnętrzne strony rękawów: NANUK 200, 100% poliester | waga: 615 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

1701931-7372 black stripes

499,99 zł*

1701661-5116
siltstone

CARSON JACKET MEN

Ze względu na gładką stronę zewnętrzną z mikropolaru ta kurtka
z kapturem jest wytrzymalsza i około cztery razy bardziej wiatroodporna
niż zwykły polar welurowy. Gładka powierzchnia ułatwia również
zakładanie kolejnych warstw odzieży.

1701661-5116 siltstone

Wysoką ochronę przed zimnem zapewnia również – oprócz wiatroodpornej struktury – grubość materiału wynosząca 300.
Materiał: NANUK 300 TECH VELOUR CRAYON, 100% poliester | waga: 630 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

* cena sugerowana

419,99 zł*

1701661-6032 dark steel
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POLAR # DLA MĘŻCZYZN

OLAV
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OLAV
GLENWOOD ICE JACKET MEN patrz strona 158
KALEIDOSCOPE CAP patrz strona 218
ROBERT
COMPOSITE ACTION JACKET MEN patrz strona 158
STORMLOCK KNIT CAP patrz strona 217

ROBERT
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POLARY

POZOSTAŁE

//CIEPŁE POLARY DLA MĘŻCZYZN
|a|

|d|

|g|

|h|

|b|

|e|

|i|

|c|

|f|

|j|

PUMORI MEN
Szczególną cechą tej wyjątkowo ciepłej kurtki
z polaru 300 są dwie różne strony: wytrzymała,
welurowa strona zewnętrzna z krótkim włosiem
oraz strona wewnętrzna z włosiem przypominającym owczą wełnę, które gromadzi dużo
izolującego powietrza.
Materiał: POLARTEC CLASSIC 300 with Bipolar Technology, 100% poliester | waga: 610 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
669,99 zł*
a 17048-1113 matisse blue
b 17048-522 earth
c 17048-6007 blue graphite

CARIBOU HOODED
JACKET MEN

CARIBOU LODGE MEN

Bardzo ciepły polar z dzianinową stroną zewnętrzną oraz stroną wewnętrzną przypominającą
owczą wełnę na wędrówki i wyprawy trekkingowe.
Ściśle przylegający kaptur dobrze pasuje pod kaptur
kurtki chroniącej przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.

Materiał: NANUK 200 BIPOLAR JERSEY, 100% poliester
FINE OXFORD STRETCH DWR, 100% poliester
Waga: 570 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
539,99 zł*
d 1701611-6111 light grey
e 1701611-1113 matisse blue
f 1701611-6000 black

Dzięki dwóm różnym stronom ta bardzo ciepła,
polarowa kurtka łączy wygląd klasycznego,
rozpinanego swetra z funkcjonalnością polaru.
Zakres zastosowań to np. wędrówki i wyprawy
trekkingowe.
Materiał: NANUK 200 BIPOLAR JERSEY, 100% poliester
Waga: 500 g (rozmiar L)

Rozmiary:
S-XXL
499,99 zł*
Rozmiar:
XXXL
559,99 zł*
Rozmiary
dla osób niższych: S-XXL
499,99 zł*
Rozmiar
dla osób niższych: XXXL
559,99 zł*
Więcej informacji na temat rozmiarów dla
osób niższych znaleźć można na str. 362.
g
h
i
j

|k |

|m|

1701121-6111 light grey
1701121-1152 brilliant blue
1701121-3112 orange fall
1701121-4105 basil green
|p|

|n|

|l|

KLONDIKE MEN

Ta ciepła, polarowa kurtka wyposażona jest
w trzy kieszenie i wykonana z welurowego
polaru o naturalnym, melanżowym wzorze. Jest
bardzo mocna i zapewnia odpowiednią ochronę
przed zimnem w wielu sytuacjach.
Materiał: NANUK 200 HEATHER, 100% poliester
Waga: 515 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
379,99 zł*
k 1700911-6110 grey heather
l 1700911-6200 graphite

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

|o|

THUNDER BAY MEN

Ciepła kurtka z klasycznego polaru welurowego
200 o prostym kroju. Można ją podpiąć do każdej
kurtki TEXAPORE, która także wyposażona jest
w systemowy zamek błyskawiczny.
Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 470 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
339,99 zł*
Rozmiar: XXXL
379,99 zł*
m 1701351-1113 matisse blue
n 1701351-5115 truffle brown
o 1701351-6000 black
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|q|

LUNAR VEST MEN

Praktyczna, wytrzymała kamizelka polarowa, którą
za pomocą krótkiego systemowego zamka
błyskawicznego można podpiąć pod kurtkę
TEXAPORE lub nosić oddzielnie. Kamizelka to
najlepsza opcja, kiedy dla tułowia potrzebne jest
lepsze ocieplenie niż dla rąk.

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 365 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
279,99 zł*
p 13092-701 olive brown
q 13092-600 black

* cena sugerowana

SYSTEMOWY ZAMEK BŁYSKAWICZNY – MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA
Dzięki systemowemu zamkowi błyskawicznemu kurtki polarowe można stosować jako kurtki
wewnętrzne w naszych nieprzemakalnych kurtkach TEXAPORE, które również wyposażone są w taki
zamek błyskawiczny. Więcej można dowiedzieć się z leksykonu (patrz strona 357).

| s|

| w|

| r|

| v|

| t|

| x|

| u|

| y|

VERTIGO JACKET MEN

GLENWOOD JACKET MEN

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | waga: 605 g (rozmiar L)

Materiał: NANUK 300 BIPOLAR JERSEY HEATHER, 100% poliester i 90% poliester, 10% elastan
Waga: 750 g (rozmiar L)

Krótka, sportowa kurtka z licznymi akcesoriami: dzięki zastosowaniu
krótkiego systemowego zamka błyskawicznego tę ciepłą kurtkę polarową
można zastosować jako kurtkę wewnętrzną do wyposażonej w taki sam
zamek kurtki TEXAPORE. Wyposażona jest w cztery kieszenie.

Rozmiary: S-XXL
339,99 zł*
Rozmiar: XXXL
379,99 zł*
r 17197-5200 mocca
s 17197-1113 matisse blue
t 17197-6032 dark steel
u 17197-600 black

* cena sugerowana

Ta niezwykle ciepła kurtka o wyglądzie dzianiny łączy w sobie funkcjonalność
polaru z wysokim komfortem noszenia, jaki zapewniają bluzy czy swetry. Dzięki
gładkiej powierzchni materiał jest trochę bardziej wiatroodporny niż zwykły
polar.

Rozmiary: S-XXL
539,99 zł*
v 1701701-6720 silver grey
w 1701701-1113 matisse blue
x 1701701-4113 seaweed
y 1701701-6032 dark steel
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POLAR # DLA MĘŻCZYZN

UMIARKOWANIE CIEPŁE

//I LEKKIE POLARY DLA MĘŻCZYZN
|b|

|a|

|c|

|f|

|i|

|j |

|d|

|g|

|k|

|e|

|h|

|l|

Noszona osobno lub w połączeniu z kurtką
chroniącą przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi: dzięki krótkiemu zamkowi błyskawicznemu i grubości materiału 150 ta krótka,
sportowa, umiarkowanie ciepła kurtka polarowa jest
wszechstronna i można ją nosić przez cały rok.

MOONRISE JACKET MEN

Ta umiarkowanie ciepła kurtka polarowa
zapewnia wystarczającą ochronę przed
zimnem w systemie warstwowym prawie przez
cały rok. Za pomocą systemowego zamka
błyskawicznego można ją połączyć z jedną
z naszych kurtek trekkingowych TEXAPORE.

MIDNIGHT MOON MEN

OAKRIDGE MEN

Materiał: NANUK 150, 100% poliester
Waga: 410 g (rozmiar L)

Materiał: NANUK 150, 100% poliester
Waga: 660 g (rozmiar L)

Materiał: NANUK 150 HEATHER, 100% poliester
Waga: 330 g (rozmiar L)

Rozmiary/Rozmiary dla osób niższych:
S-XXL
289,99 zł*
Rozmiar/Rozmiar dla osób niższych:
XXXL
329,99 zł*
Więcej informacji na temat rozmiarów dla
osób niższych znaleźć można na str. 362.
a 17507-4105 basil green
b 17507-5116 siltstone
c 17507-600 black
d 17507-1062 electric blue
e 17507-6032 dark steel

Rozmiary/Rozmiary dla osób niższych:
S-XXL
339,99 zł*
Rozmiar/Rozmiar dla osób niższych:
XXXL
379,99 zł*
Więcej informacji na temat rozmiarów dla
osób niższych znaleźć można na str. 362.
f 1700781-5200 mocca
g 1700781-1062 electric blue
h 1700781-6000 black

|m|

|p|

Dzięki zastosowaniu materiału o grubości 150
tę polarową bluzę można stosować prawie
przez cały rok jako łatwą w pielęgnacji ochronę
przed zimnem podczas uprawiania różnych
aktywności. Znakiem rozpoznawczym jest
wygląd przypominający wełnę.
Rozmiary: S-XXL
249,99 zł*
i 1701292-1062 electric blue
j 1701292-4105 basil green
k 1701292-6110 grey heather
l 1701292-6200 graphite

|s|

|n|

|q|

|t|

|o|

|r|

|u|

FREE ME JACKET MEN

FREE ME HOODY MEN

FREE ME HALF ZIP MEN

Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester,
6% elastan | waga: 445 g (rozmiar L)

Materiał: NANUK DYNAMIC HEATHER, 95% poliester,
5% elastan | waga: 480 g (rozmiar L)

Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester,
6% elastan | waga: 355 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
499,99 zł*
m 1802141-1062 electric blue
n 1802141-4125 evergreen
o 1802141-6032 dark steel

Rozmiary: S-XXL
419,99 zł*
p 1801981-4106 woodruff green
q 1801981-1062 electric blue
r 1801981-6011 tarmac grey

Rozmiary: S-XXL
379,99 zł*
s 1801961-3112 orange fall
t 1801961-1062 electric blue
u 1801961-6000 black

Elastyczna, dopasowana do ciała kurtka
polarowa
na
wyprawy
wysokogórskie,
wyposażona w ściśle przylegający kaptur oraz
otwory na kciuki. Ułatwia zakładanie kolejnej
warstwy odzieży systemu warstwowego
i zapewnia lekkie zatrzymywanie ciepła.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Dopasowana do ciała bluza z elastycznego
polaru do uprawiania aktywności wymagających
intensywnego ruchu, wyposażona w ściśle
przylegający kaptur oraz otwory na kciuki.
Drapana strona wewnętrzna zapewnia lekkie
zatrzymywanie ciepła.
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Dopasowana do ciała, elastyczna bluza polarowa
na
wyprawy
wysokogórskie.
Gładka
powierzchnia ułatwia zakładanie kolejnych
warstw odzieży. Wyposażona w otwory na kciuki
oraz ocieplającą, lekko drapaną stronę
wewnętrzną z polaru.

* cena sugerowana

PRZEGLĄD POLARÓW DLA MĘŻCZYZN:

wolfskin.com/P169

|v|

|w|

|x |

ARCO MEN

Miękka, charakteryzująca się bardzo dobrą oddychalnością
bluza polarowa w delikatne paski, zapewniająca bardzo
dobry stosunek właściwości zatrzymywania ciepła do
wagi. Nadaje się zarówno na letnie wyprawy, jak i na
zimowe wędrówki, jeśli zostanie zastosowana w systemie
warstwowym.
Materiał: NANUK 100 MICRO STRIPE, 100% poliester
Waga: 240 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
289,99 zł*
v 1701481-7404 orange stripes
w 1701481-7372 black stripes
x 1701481-7405 green stripes

|z|

| aa |

| bb |

| cc |

| dd |

| ee |

| ff |

|y|

GECKO

Klasyk, którego nie powinno zabraknąć w żadnym
plecaku: miękki polar z mikrowłókien gromadzi
ocieplające powietrze w bardzo delikatnych strukturach,
dzięki czemu bluza odznacza się bardzo dobrymi
właściwościami izolacyjnymi przy bardzo niskiej wadze.

Materiał: TECNOPILE MICRO, 100% poliester
Waga: 255 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
209,99 zł*
Rozmiar: XXXL
229,99 zł*
y 17530-1062 electric blue
z 17530-60 black
aa 17530-215 dark red
bb 17530-101 night blue
cc 17530-4105 basil green
dd 17530-1113 matisse blue
ee 17530-5115 truffle brown
ff 17530-4113 seaweed

* cena sugerowana
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POLAR # DLA MĘŻCZYZN

RYAN
PINE CONE JACKET MEN patrz strona 163
STORMLOCK SHADOW CAP patrz strona 217
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ABRIE
PINE CONE JACKET WOMEN patrz strona 176
STORMLOCK POMPOM CAP patrz strona 217

- 171 -

POLARY

// POLAR # DLA KOBIET

1701821-2121
beetroot red

1701821-6000
black

GLENWOOD ICE JACKET WOMEN
Kurtka polarowa i przeciwwiatrowa w jednym!

Rękawy kurtki GLENWOOD ICE wykonane są z wyjątkowo ciepłego, lekko
wiatroodpornego polaru o wyglądzie dzianiny. Przód i tył kurtki są
wiatroszczelne i izolowane lekką sztuczną włókniną. To połączenie sprawia, że
kurtka jest wyjątkowo wszechstronna: nawet noszona samodzielnie zapewnia
dobrą ochronę przed wychładzającym wiatrem.
Wewnątrz jest w całości podszyta podszewką, co ułatwia zakładanie jej na
inne warstwy odzieży.
Materiał: NYLON AIRGRID BRILLIANT, 100% poliamid | rękawy, boki i obrąbek: NANUK
300 BIPOLAR JERSEY HEATHER, 100% poliester | wypełnienie: MICROGUARD 60 g/m²,
100% poliester | waga: 480 g (rozmiar M)

1701821-4650 grey haze

Rozmiary: XS-XL

669,99 zł*

1701861-4105
basil green

1701861-6000
black

COMPOSITE ACTION JACKET WOMEN

Nasza elastyczna, dopasowana do ciała kurtka polarowa na wyprawy
wysokogórskie zapewnia dużą swobodę ruchów.
Wiatroszczelny materiał zastosowany z przodu chroni przed wychłodzeniem
spowodowanym przez wiatr, a umieszczona pod nim, lekko ocieplająca
sztuczna włóknina zabezpiecza przed zimnem.
Rękawy mają dłuższy krój i są wyposażone w otwory na kciuki, dzięki czemu
pozostają na swoim miejscu nawet przy intensywnym ruchu.
Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester, 6% elastan | przód: STORMLOCK
ACTIVE MINIRIP STRETCH, 100% poliamid | wypełnienie: MICROGUARD 60 g/m², 100%
poliester | waga: 340 g (rozmiar M)

1701861-1062 electric blue

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary: XS-XL
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539,99 zł*

* cena sugerowana
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POLAR # DLA KOBIET

widok z tyłu

1701721-2019
orchid

1701721-6720
silver grey

GLENWOOD HOODY WOMEN

Ta wyjątkowo ciepła kurtka z kapturem ma potencjał, by stać się
faworytem: łączy w sobie wygląd dzianinowego swetra z właściwościami
ocieplającymi polaru i swobodą noszenia bluzy.
A wszystko to możliwe jest dzięki jednemu materiałowi: polarowi
z melanżową, lekko wiatroodporną dzianinową stroną zewnętrzną oraz
stroną wewnętrzną o strukturze welurowej. Ściągacze przy rękawach
i obrąbku wykonane są z klasycznego, ściśle przylegającego, prążkowanego
materiału.
Materiał: NANUK 300 BIPOLAR JERSEY HEATHER, 100% poliester i 90% poliester, 10%
elastan | waga: 710 g (rozmiar M)

1701721-6032 dark steel

Rozmiary: XS-XL

1701731-5115
truffle brown

579,99 zł*

1701731-6032
dark steel

1701731-6720
silver grey

GLENWOOD JACKET WOMEN

Ta niezwykle ciepła kurtka polarowa o strukturze przypominającej dzianinę
łączy w sobie funkcjonalność polaru z wysokim komfortem noszenia, jaki
zapewniają bluzy czy swetry.
A wszystko to możliwe jest dzięki jednemu materiałowi: ma gładką
powierzchnię, dzięki której jest nieco bardziej wiatroodporny niż
tradycyjny polar. Rękawy i obrąbek wyposażone są w przyjemny
w dotyku prążkowany ściągacz.
Materiał: NANUK 300 BIPOLAR JERSEY HEATHER, 100% poliester i 90% poliester, 10%
elastan | waga: 630 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

539,99 zł*

1701731-2019 orchid

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana
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POLAR # DLA KOBIET

1701751-7362
pink stripes

1701751-7372
black stripes

1701751-7451
silver stripes

PINE CONE JACKET WOMEN

W tej kurtce z kapturem o nieco dłuższym kroju zastosowano nasz
najcieplejszy polar. Jego wyjątkowa konstrukcja imituje futro zwierząt
żyjących w zimnych warunkach. Na bokach zastosowano uniwersalny
polar 200 o strukturze welurowej, który mniej pogrubia.
Kaptur jest elastyczny i ściśle przylega do głowy. Dzięki temu doskonale
pasuje też pod kaptur kurtki chroniącej przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.
Materiał: NANUK 300 TWINLOFT, 100% poliester | boki: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 375 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

499,99 zł*

1701751-7367
electric blue stripes
widok z tyłu

1701671-1062
electric blue

1701671-6032
dark steel

CARSON JACKET WOMEN

Gładka strona zewnętrzna z mikropolaru sprawia, że ta kurtka z kapturem
chroni przed wiatrem cztery razy lepiej niż zwykły polar welurowy, a do tego
jest bardziej wytrzymała. Gładka powierzchnia ułatwia również zakładanie
kolejnych warstw odzieży.
Wysoką ochronę przed zimnem zapewnia również – oprócz wiatroodpornej
struktury – grubość materiału wynosząca 300.
Materiał: NANUK 300 TECH VELOUR CRAYON, 100% poliester
Waga: 495 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

379,99 zł*

1701671-4113 seaweed

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

- 177 -

POLAR # DLA KOBIET

ULUBIONY ZESTAW:
Wyobraź sobie, że Twój stary, dobry dzianinowy sweter,
ulubione spodnie oraz najchętniej noszona bluzka zostały
zaprojektowane z myślą o wyprawach outdoorowych.
Właśnie taki jest zestaw, składający się z kurtki polarowej
z dzianinową stroną zewnętrzną, zimowej wersji naszych
najpopularniejszych spodni softshellowych oraz łatwej
w pielęgnacji flanelowej bluzy i pasującej opaski.
Najbardziej funkcjonalny i najwygodniejszy!

FLUFFY YARN
HEADBAND
1902831-2019
orchid

WICHITA SHIRT WOMEN
1400921-7843 mint green checks

1701131-4125
evergreen

ACTIVATE WINTER
PANTS WOMEN
1500072-2121
beetroot red

CARIBOU LODGE WOMEN
1701131-2019 orchid

1701131-6000
black

1701131-6111
light grey

CARIBOU LODGE WOMEN

Sweter czy polar? Dzięki dwóm różnym stronom materiału CARIBOU LODGE łączy
funkcjonalność polaru z wyglądem dzianiny.
Jej wewnętrzna strona przypominająca owczą wełnę gromadzi dużo
izolującego powietrza i sprawia, że kurtka z kapturem jest bardzo ciepła.
Wyposażona jest w trzy kieszenie i doskonale nadaje się na wędrówki.

539,99 zł*

WICHITA SHIRT WOMEN

Patrz strona 203

329,99 zł*

FLUFFY YARN HEADBAND

Materiał: NANUK 200 BIPOLAR JERSEY, 100% poliester | waga: 465 g (rozmiar M)

Patrz strona 219

Rozmiary:
XS-XL 499,99 zł*
Rozmiar:
XXL
559,99 zł*
Rozmiary dla osób niższych: XS-XL 499,99 zł*
Rozmiar dla osób niższych: XXL
559,99 zł*
Więcej informacji na temat rozmiarów dla osób
niższych znaleźć można na stronie 362.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

ACTIVATE WINTER PANTS WOMEN

Patrz strona 194
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104,99 zł*

* cena sugerowana
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POLAR # DLA KOBIET

POZOSTAŁE

//CIEPŁE POLARY DLA KOBIET
|a|

|d|

|f|

|b|

|h|

|c|

|e|

PUMORI PARKA WOMEN

PUMORI COAT WOMEN

Materiał: TECNOPILE 300 BIPOLAR, 100% poliester
Waga: 630 g (rozmiar M)

Materiał: TECNOPILE 300 BIPOLAR, 100% poliester
Waga: 550 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
669,99 zł*
a 1701111-2123 dark beetroot red
b 1701111-5125 dark sahara
c 1701111-6200 graphite

Rozmiary: XS-XL
669,99 zł*
Rozmiar: XXL
699,99 zł*
d 1700801-6200 graphite
e 1700801-5115 truffle brown

Ciepło od pośladków aż po same uszy! Polarowa
kurtka z kapturem o nieco dłuższym kroju,
zapewniającą ciepło grubością 300 oraz ze stroną
wewnętrzną przypominającą owczą wełnę,
gromadzącą więcej ocieplającego powietrza.

|j|

Wyjątkowo ciepły, krótki płaszcz polarowy ma
szczelną,
wytrzymałą
stronę
zewnętrzną
o welurowej strukturze, a strona wewnętrzna
przypomina z wyglądu owczą wełnę i zapewnia
porównywalną z wełną ochronę przed zimnem.

|k|

Kamizelka z kapturem z miękkiego polaru
highloft stanowi puszystą ochronę górnej części
ciała przed zimnem – noszona samodzielnie
na wierzchu lub pod kurtką softshellową
lub TEXAPORE.
Materiał: NANUK 200 SILKLOFT, 100% poliester i NANUK
200, 100% poliester | waga: 355 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
379,99 zł*
j 1700591-5017 white sand
k 1700591-6000 black

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

|i|

CARIBOU PARKA WOMEN

Bardzo ciepła, polarowa kurtka o dłuższym kroju
z kapturem. Dzianinowa struktura strony
zewnętrznej chroni przed wiatrem lepiej niż zwykły
polar. Wysoki stopień zatrzymywania ciepła
zapewnia strona wewnętrzna przypominająca
owczą wełnę.

Materiał: NANUK 200 BIPOLAR JERSEY, 100% poliester
Waga: 510 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
629,99 zł*
f 1701741-5115 truffle brown
g 1701741-2121 beetroot red
h 1701741-6032 dark steel
i 1701741-6111 light grey

|l|

ARCTIC TRAIL
VEST WOMEN

|g|

|o|

|m |

|q|

|n|

|r|

KODIAK JACKET WOMEN

SOFT ASYLUM WOMEN

Materiał: NANUK 200 HIGHLOFT, 100% poliester
Boki i spodnia strona rękawów: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 470 g (rozmiar M)

Materiał: NANUK 200 SILKLOFT, 100% poliester
Waga: 450 g (rozmiar M)

Można się w nią wtulić: kurtka z kapturem
z polaru o długim włosiu ma nieco dłuższy krój,
a jej również dłuższe rękawy wyposażone są
w otwory na kciuki. Na bokach zastosowano
polar welurowy, który mniej pogrubia.

Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*
l 1700101-541 lamb
m 1700101-4112 mint green
n 1700101-6032 dark steel

- 180 -

|p|

Jedna z naszych najbardziej lubianych kurtek
polarowych! Wyjątkowo miękka, ciepła i lekko
wiatroodporna. Dzięki krótkiemu systemowemu
zamkowi błyskawicznemu można ją stosować
jako kurtkę wewnętrzną w pasujących kurtkach
TEXAPORE.

Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*
Rozmiar: XXL
459,99 zł*
o 1701951-5115 truffle brown
p 1701951-1062 electric blue
q 1701951-5017 white sand
r 1701951-6000 black
* cena sugerowana

KRÓTKI PRZEGLĄD POLARÓW DLA KOBIET:

wolfskin.com/P181

|u|

|s|

|t|

|v|

widok z tyłu

ICEDANCER VEST WOMEN

KLONDIKE COAT WOMEN

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | waga: 290 g (rozmiar M)

Materiał: NANUK 200 HEATHER, 100% poliester | waga: 460 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
279,99 zł*
Rozmiar: XXL
319,99 zł*
s 1700621-6000 black
t 1700621-5017 white sand

Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*
Rozmiar: XXL
459,99 zł*
u 1701761-6200 graphite
v 1701761-5410 lamb

Kamizelka z naszego uniwersalnego polaru 200 zapewnia niezawodną
ochronę górnej części ciała przed zimnem, zarówno kiedy jest noszona
samodzielnie, jak i pod jedną z naszych kurtek. Z tyłu znajduje się ozdobny
haft.

* cena sugerowana
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Ciepły, wszechstronny, krótki płaszcz z wytrzymałego polaru bardzo dobrze
nadaje się na wędrówki i podobne aktywności outdoorowe. Za pomocą
systemowego zamka błyskawicznego można go połączyć z niektórymi
kurtkami TEXAPORE.

POLAR # DLA KOBIET

CIEPŁE

//I LEKKIE POLARY DLA KOBIET
|a|

|c|

|e|

|f|

|g|

|d|

|b|

KLONDIKE WOMEN

WINNIPEG WOMEN

|h|

VERTIGO JACKET WOMEN

Ta ciepła, polarowa kurtka wyposażona jest
w trzy kieszenie i wykonana z naszego sprawdzonego, welurowego polaru o naturalnym, melanżowym wzorze. Jest bardzo wytrzymała i zapewnia odpowiednią ochronę
przed zimnem w wielu sytuacjach.

Ta ciepła kurtka polarowa o grubości 200
ma nieco dłuższy krój. Dzięki systemowemu zamkowi błyskawicznemu może
być stosowana jako kurtka wewnętrzna
w kurtkach TEXAPORE, które także wyposażone są w taki zamek.

Ta krótka, sportowa, dopasowana w talii
kurtka polarowa wykonana jest z ciepłego
polaru 200. Dzięki krótkiemu systemowemu
zamkowi błyskawicznemu można ją podpiąć
jako kurtkę wewnętrzną pod wyposażone
w taki sam zamek kurtki TEXAPORE.

Materiał: NANUK 200 HEATHER, 100% poliester
Waga: 430 g (rozmiar M)

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 460 g (rozmiar M)

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 370 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
379,99 zł*
a 1700921-5410 lamb
b 1700921-6200 graphite

Rozmiary: XS-XL
339,99 zł*
Rozmiar: XXL
379,99 zł*
c 1700081-6000 black
d 1700081-5017 white sand

Rozmiary: XS-XL
319,99 zł*
Rozmiar: XXL
359,99 zł*
e 17202-2121 beetroot red
f 17202-6007 blue graphite
g 17202-1113 matisse blue
h 17202-600 black

|n|

|i|

|j|

|m|

|k |

|l|

MIDNIGHT MOON WOMEN

|o|

|t|

|q|

|u|

MOONRISE JACKET WOMEN

Samodzielnie lub pod kurtką chroniącą przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi: mocną
stroną tej krótkiej, sportowej, umiarkowanie ciepłej
kurtki polarowej jest jej wszechstronność. Dzięki
krótkiemu systemowemu zamkowi błyskawicznemu
można ją nosić prawie przez cały rok.

Materiał: NANUK 150, 100% poliester
Waga: 335 g (rozmiar M)

Materiał: NANUK 150, 100% poliester | waga: 280 g (rozmiar M)

i
j
k
l

17582-600 black
17582-2122 clear red
17582-1152 brilliant blue
17582-5017 white sand
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary:
XS - XL 289,99 zł*
Rozmiar:
XXL
319,99 zł*
Rozmiary dla osób niższych: XS-XL 289,99 zł*
Rozmiar dla osób niższych: XXL
319,99 zł*
Więcej informacji na temat rozmiarów dla
osób niższych znaleźć można na stronie 362.
m
n
o
p
q

|s|

|p|

Ta umiarkowanie ciepła kurtka polarowa
stosowana w systemie warstwowym zapewnia
wystarczającą ochronę przed zimnem prawie przez
cały rok. Dzięki systemowemu zamkowi błyskawicznemu można ją podpiąć pod niektóre nasze
kurtki TEXAPORE.

Rozmiary:
XS - XL 339,99 zł*
Rozmiar:
XXL
379,99 zł*
Rozmiary dla osób niższych: XS-XL 339,99 zł*
Rozmiar dla osób niższych: XXL
379,99 zł*
Więcej informacji na temat rozmiarów dla
osób niższych znaleźć można na stronie 362.

|r|

OAKRIDGE WOMEN

Łatwa w pielęgnacji bluza z polaru o umiarkowanych właściwościach ocieplających. Jest
uniwersalna, a jej charakterystyczny, melanżowy
wzór przyciąga wzrok.

Materiał: NANUK 150 HEATHER, 100% poliester
Waga: 210 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
249,99 zł*
r 1701302-1062 electric blue
s 1701302-2121 beetroot red
t 1701302-6111 light grey
u 1701302-6200 graphite

1701781-2122 clear red
1701781-1152 brilliant blue
1701781-2019 orchid
1701781-5017 white sand
1701781-6000 black
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* cena sugerowana

SYSTEMOWY ZAMEK BŁYSKAWICZNY – MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA

Dzięki systemowemu zamkowi błyskawicznemu kurtki polarowe można stosować
jako kurtki wewnętrzne w naszych nieprzemakalnych kurtkach TEXAPORE, które
również wyposażone są w taki zamek błyskawiczny. Więcej można dowiedzieć się
z leksykonu (patrz strona 356-357).

|v|

|w|

|x|

| ff |

|y|

|z|

| dd |

| gg |

| aa |

| bb |

| ee |

| hh |

| cc |

GECKO WOMEN

ARCO HOODY WOMEN

Materiał: TECNOPILE MICRO, 100% poliester
Waga: 185 g (rozmiar M)

Materiał: NANUK 100 MICRO STRIPE, 100% poliester
Waga: 240 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
209,99 zł*
Rozmiar: XXL
229,99 zł*
v 17553-4113 seaweed
w 17553-5017 white sand
x 17553-1152 brilliant blue
y 17553-2019 orchid
z 17553-2122 clear red
aa 17553-600 black
bb 17553-2121 beetroot red

Rozmiary: XS-XL
329,99 zł*
Rozmiar: XXL
379,99 zł*
cc 1701801-7362 pink stripes
dd 1701801-7371 blue stripes
ee 1701801-7372 black stripes

Klasyk, którego nie powinno zabraknąć w żadnym
plecaku: bardzo delikatne struktury mikropolaru
gromadzą izolujące powietrze, dzięki czemu przy
niewielkiej wadze bluza odznacza się bardzo
dobrymi właściwościami izolacyjnymi.

Charakteryzująca się bardzo dobrą oddychalnością
bluza z mikropolaru w delikatne paski ma ściśle
przylegający do głowy kaptur i wysoki kołnierz.
Dzięki uniwersalnym właściwościom ocieplającym
można ją stosować przez cały rok.

ARCO WOMEN

Tę
charakteryzującą
się
bardzo
dobrą
oddychalnością bluzę z polaru w delikatne paski
cechuje
doskonały
stosunek
właściwości
zatrzymywania ciepła do wagi. Jako element
systemu warstwowego jest tak samo odpowiednia
na letnie wyprawy, jak i na zimowe wędrówki.
Materiał: NANUK 100 MICRO STRIPE, 100% poliester
Waga: 195 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
289,99 zł*
ff 1701491-7402 evergreen stripes
gg 1701491-7349 beetroot red stripes
hh 1701491-7372 black stripes

|mm |
| ii |

| ll |

| jj |

| nn |

| qq |

| kk |

| oo |

| rr |

FREE ME JACKET WOMEN

Zapewniająca swobodę ruchów, dopasowana do
ciała kurtka polarowa na wyprawy wysokogórskie,
wyposażona w ściśle przylegający kaptur oraz
otwory na kciuki. Ułatwia zakładanie kolejnej
warstwy odzieży systemu warstwowego i zapewnia
lekkie ocieplenie.
Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester,
6% elastan | waga: 390 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
499,99 zł*
ii 1802151-2019 orchid
jj 1802151-4105 basil green
kk 1802151-6000 black

* cena sugerowana

| pp |

FREE ME HOODY WOMEN

Do zastosowań sportowych: miękka, dopasowana
do ciała bluza z elastycznego polaru, ze ściśle
przylegającym kapturem i otworami na kciuki.
Zatrzymywanie ciepła zapewnia drapana strona
wewnętrzna.
Materiał: NANUK DYNAMIC HEATHER, 95% poliester,
5% elastan | waga: 395 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*
Rozmiar: XXL
459,99 zł*
ll 1801991-1062 electric blue
mm 1801991-2019 orchid
nn 1801991-4106 woodruff green
oo 1801991-6011 tarmac grey
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FREE ME HALF ZIP
WOMEN

Dopasowana do ciała, elastyczna bluza polarowa
na wyprawy wysokogórskie. Gładka powierzchnia
ułatwia zakładanie kolejnych warstw odzieży.
Wyposażona w otwory na kciuki oraz lekko
ocieplającą, drapaną stronę wewnętrzną z polaru.

Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester,
6% elastan | waga: 290 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL
379,99 zł*
pp 1801971-4112 mint green
qq 1801971-2019 orchid
rr 1801971-6000 black

POLAR # DLA KOBIET

#

SPODNIE¶
Rozróżniamy dwie grupy spodni: nieprzemakalne i oddychające spodnie
chroniące przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi z naszą
technologią TEXAPORE oraz charakteryzujące się wyjątkowo dobrą
oddychalnością i elastycznością spodnie softshellowe. Ważne dodatkowe
właściwości naszych spodni na zimę to przede wszystkim ochrona przed
zimnem (dzięki ocieplającej podszewce) oraz przed śniegiem, jednak
w wielu modelach dodatkowo zwiększono także wytrzymałość.
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SPODNIE

// NIEPRZEMAKALNE SPODNIE # DLA MĘŻCZYZN

POWDER MOUNTAIN PANTS MEN

Zaprojektowane specjalnie do jazdy na nartach: spodnie są elastyczne,
charakteryzują się bardzo dobrą oddychalnością, nieprzemakalnością
i wyjątkową wytrzymałością. Po wewnętrznej stronie łydek odporne na
przecięcia i ścieranie wzmocnienia chronią przed ostrymi brzegami nart
oraz raków.
Elastyczne wypełnienie zapewnia zatrzymanie ciepła. Dwa wentylacyjne
zamki błyskawiczne na udach zwiększają dopływ powietrza i poprawiają
w ten sposób komfort noszenia. W razie potrzeby można odpiąć szelki i za
pomocą szlufek połączyć spodnie z pasującą kurtką.
Materiał: TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L, 94% poliamid, 6% elastan | pas: TEXAPORE
TASLAN 2L, 100% poliamid | obrąbek: CORDURA 500D, 100% poliamid | wewnętrzne strony
łydek: EDGE’N ABRASION GUARD, 90% poliamid, 10% poliuretan | izolacja: MICROGUARD
STRETCH 60 g/m², 100% poliester | waga: 1050 g (rozmiar 50)

Rozmiary: 46-58

1103961-2590
red fire

959,99 zł*

1103961-6000
black

1103961-1062
electric blue

WŁAŚCIWA KOMBINACJA DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

KROJE SPODNI

REGULAR FIT

ACTIVE FIT

REGULAR WAIST

HIGH WAIST

Klasyczny krój z prostymi

Dopasowany do ciała krój

Spodnie do uprawiania kla-

Ten lekko podwyższony stan

nogawkami stosowany jest

z wąskimi nogawkami stoso-

sycznych aktywności outdoo-

stosowany jest często w spod-

w spodniach przeznaczonych

wany jest głównie w połącze-

rowych (trekking, wędrówki,

niach przeznaczonych specjalnie

do klasycznych aktywności

niu

podróże) zwykle mają w ten

do sportów górskich. Z tyłu

outdoorowych

riałami.

sposób

pas:

sięga aż do strefy nerek, za-

(trekking,

z

elastycznymi
Dzięki

mate-

temu,

że

ukształtowany

wędrówki, podróże), może

zapewnia doskonałą swobodę

z przodu nieco poniżej pępka,

pewniając tym samym lepszą

być stosowany w przypadku

ruchów, nadaje się przede

a z tyłu lekko podwyższony.

ochronę, również podczas inten-

wielu materiałów. Umożliwia

wszystkim

dobrą swobodę ruchów.

sportów wysokogórskich.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

do

uprawiania

sywnego ruchu. Z przodu przebiega nieco poniżej pępka.
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* cena sugerowana

1101941-6000
black

1101941-6032
dark steel

1101922-6000
black

STRETCH WINTER PANTS MEN

TEXAPORE WINTER PANTS MEN

W całości elastyczne, zimowe spodnie na wędrówki
zapewniają niezwykłą swobodę ruchów. Ochronę
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
i zimnem gwarantuje lekko drapana podszewka
z nieprzemakalną, wiatroszczelną i charakteryzującą
się bardzo dobrą oddychalnością membraną.

Wyposażone w lekką podszewkę spodnie na wędrówki
i wyprawy trekkingowe chronią przed opadami,
wiatrem i chłodem.
Są nieprzemakalne, odporne na rozdarcia oraz
charakteryzują się bardzo dobrą oddychalnością.
Wentylacyjne zamki błyskawiczne na udach poprawiają
komfort klimatu.

Materiał: FLEX SHIELD LITE, 92% poliamid 8% elastan
Podszewka: TEXAPORE WARM LINING, 100% poliester
Waga: 555 g (rozmiar 50)

Rozmiary: 46-58

Materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid | pas i krok: FLEX
SHIELD SOFTSHELL, 90% poliamid, 10% elastan | podszewka:
100% poliester | waga: 595 g (rozmiar 50)

539,99 zł*

Rozmiary: 25-29; 46-58; 90-106

1101962-6032
dark steel

1101962-6007
blue graphite

579,99 zł*

1101231-6000
black

RAINFOREST PANTS MEN

ACCELERATE PANTS MEN

Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC, 65% poliester, 35% bawełna
(organiczna) | podszewka: 100% poliamid | TEXAPORE Z-LINER,
100% poliester | waga: 530 g (rozmiar 50)

Materiał: TEXAPORE 3GRID DT 2,5 L, 100% poliamid
Waga: 235 g (rozmiar L)

Te nieprzemakalne spodnie na wędrówki łączą
wytrzymałość i przyjemną fakturę, przypominającą
w dotyku bawełnę, z oddychającą ochroną przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi. W połączeniu
z bielizną funkcjonalną nadają się także na wyprawy
przy niskiej temperaturze.

Rozmiary: 46-58

* cena sugerowana

Wyjątkowo
lekkie,
przeciwdeszczowe
spodnie
zewnętrzne o szerokim kroju i niewielkich wymiarach
po złożeniu: są nieprzemakalne i charakteryzują się
bardzo dobrą oddychalnością – idealne dla rowerzystów
i na wędrówki. Bez problemu można je założyć, nawet
nie zdejmując butów.

Rozmiary: S-XXL

499,99 zł*
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419,99 zł*

NIEPRZEMAKALNE SPODNIE # DLA MĘŻCZYZN

// SPODNIE SOFTSHELLOWE I OUTDOOROWE # DLA MĘŻCZYZN

1500062-6032
dark steel

1501741-6000
black

1500062-6001
black
1501741-1062
electric blue

SNOW CRUST PANTS MEN

Wiatroszczelne spodnie softshellowe z polarową podszewką na wyprawy
wysokogórskie i na rakietach śnieżnych. Są elastyczne, nienasiąkające wodą
i charakteryzują się wysoką oddychalnością.
Wewnętrzne strony łydek są odporne na ścieranie i rozcięcia, dzięki czemu są
zabezpieczone przed ostrymi krawędziami rakiet i raków. Wentylacyjne zamki
błyskawiczne zwiększają komfort klimatu. Zintegrowane stuptuty
zapobiegają dostawaniu się śniegu do środka.

Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL SMOOTHLIGHT, 100% poliester
Pas: FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester | CORDURA 500D,
100% poliamid | wewnętrzna strona łydek: EDGE’N ABRASION GUARD, 90%
poliamid, 10% poliuretan | waga: 970 g (rozmiar 50)

Rozmiary: 46-58

1500062-2590
red fire

ACTIVATE WINTER PANTS MEN

Najlepsza swoboda ruchów i wysoka oddychalność są gwarantowane
w tych softshellowych spodniach z podszewką termiczną. Ponadto są
wiatroodporne, nie nasiąkają wodą i chronią przed lekkimi, przelotnymi
opadami.
Wysoki komfort noszenia, ocieplająca podszewka oraz zintegrowane
stuptuty sprawiają, że są idealne na zimowe wędrówki.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL, 90% poliamid, 10% elastan | podszewka: 100%
poliester | waga: 660 g (rozmiar 50)

Rozmiary: 25-29; 46-58; 90-106

539,99 zł*

1039,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

PRZEGLĄD WSZYSTKICH SPODNI DLA MĘŻCZYZN:

wolfskin.com/P189

1501881-6007
blue graphite

1501881-5011
basalt

1501491-1010
night blue

WHITEHORSE PANTS MEN

1501491-6000
black

ACTIVATE PANTS MEN

Te spodnie na wędrówki oraz do trekkingu wykonane są
z mieszanej tkaniny z dodatkiem bawełny. Są wytrzymałe
oraz wiatroodporne i nie nasiąkają wodą. Dzięki wyposażeniu
w siedem kieszeni zapewniają dużo miejsca na najważniejsze
podczas trekkingu akcesoria.

Te popularne spodnie softshellowe charakteryzują się
wysoką oddychalnością, są elastyczne, wytrzymałe,
wiatroodporne i nie nasiąkają wodą. Zostały opracowane
z myślą o wyprawach górskich i trasach wspinaczkowych,
ale w praktyce sprawdzają się także na wędrówkach.

Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC, 65% poliester, 35% bawełna
(organiczna) | waga: 455 g (rozmiar 50)

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL, 90% poliamid, 10% elastan
Waga: 450 g (rozmiar 50)

Rozmiary: 46-58

Rozmiary: 25-29; 46-58; 90-106

419,99 zł*

1500801-5011
basalt

1500801-7010
olive brown

1501471-6000
black

NORTHPANTS VENT PRO MEN

CHILLY TRACK PANTS MEN

Dzięki wentylacyjnym zamkom błyskawicznym te spodnie
trekkingowe zapewniają wysoki komfort klimatu. Wykonane
są z wytrzymałej, wiatroodpornej i nienasiąkającej wodą
tkaniny mieszanej z dodatkiem bawełny i sprawdziły się już
na wielu wyprawach. Sześć kieszeni pomieści wszystkie
najważniejsze akcesoria.

Dzięki lekkiej podszewce termicznej te softshellowe spodnie
chronią przed niskimi temperaturami. Charakteryzują się
wyjątkowo dobrą oddychalnością i dzięki elastyczności
zapewniają dużą wygodę. Miękka strona zewnętrzna jest
wiatroodporna i nie nasiąka wodą.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO, 91% poliester, 9%
elastan | podszewka: 100% poliester | waga: 595 g (rozmiar 50)

Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC, 65% poliester, 35% bawełna
(organiczna) | waga: 460 g (rozmiar 50)

Rozmiary: 25-29; 46-58; 90-106

* cena sugerowana

419,99 zł*

Rozmiary: 46-58

419,99 zł*
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419,99 zł*

SPODNIE SOFTSHELLOWE I OUTDOOROWE # DLA MĘŻCZYZN

ALEX
PHILIP
MARTINA
MATHIAS

JESSICA

- 190 -

MARTINA
BOBBLE CAP patrz strona 219
SVALBARD JACKET WOMEN patrz strona 29
ACTIVATE WINTER PANTS WOMEN patrz strona 194

PHILIP
PLAIT CAP MEN patrz strona 219
STRATUS VEST MEN patrz strona 21
WICHITA SHIRT MEN patrz strona 199

JESSICA
FLUFFY YARN HEADBAND patrz strona 219
STRATUS JACKET WOMEN patrz strona 30
ACTIVATE WINTER PANTS WOMEN patrz strona 194

MATHIAS
CROCHET CAP patrz strona 218
STRATUS JACKET MEN patrz strona 21

ALEX
KALEIDOSCOPE CAP patrz strona 218
THERMOSPHERE JACKET MEN patrz strona 20
ACTIVATE WINTER PANTS MEN patrz strona 188
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SPODNIE

// NIEPRZEMAKALNE SPODNIE # DLA KOBIET

POWDER MOUNTAIN PANTS WOMEN

Zaprojektowane specjalnie do jazdy na nartach: spodnie są
elastyczne, charakteryzują się bardzo dobrą oddychalnością,
nieprzemakalnością i wyjątkową wytrzymałością. Po wewnętrznej
stronie łydek odporne na przecięcia i ścieranie wzmocnienia chronią
przed ostrymi brzegami nart oraz raków.
Elastyczne wypełnienie zapewnia zatrzymanie ciepła. Dwa wentylacyjne
zamki błyskawiczne na udach zwiększają dopływ powietrza i poprawiają
w ten sposób komfort noszenia. W razie potrzeby można odpiąć szelki i za
pomocą szlufek połączyć spodnie z pasującą kurtką.
Materiał: TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L, 94% poliamid, 6% elastan | pas: TEXAPORE
TASLAN 2L, 100% poliamid | obrąbek: CORDURA 500D, 100% poliamid | wewnętrzne strony
łydek: EDGE’N ABRASION GUARD, 90% poliamid, 10% poliuretan | izolacja: MICROGUARD
STRETCH 60 g/m², 100% poliester | waga: 930 g (rozmiar 38)

Rozmiary: 34-46

1103971-4112
mint green

959,99 zł*

1103971-5018
white rush

1103971-6000
black

WŁAŚCIWA KOMBINACJA DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

KROJE SPODNI

REGULAR FIT
Klasyczny
nogawkami

krój

ACTIVE FIT
z

prostymi

stosowany

Dopasowany

do

ciała

REGULAR WAIST

HIGH WAIST

krój

Spodnie do uprawiania kla-

Ten lekko podwyższony stan sto-

jest

z wąskimi nogawkami stoso-

sycznych aktywności outdooro-

sowany jest często w spodniach

w spodniach przeznaczonych do

wany jest głównie w połączeniu

wych (trekking, wędrówki, po-

przeznaczonych specjalnie do

klasycznych aktywności outdoo-

z

materiałami.

dróże) zwykle mają w ten sposób

sportów górskich. Z tyłu sięga aż

rowych (trekking, wędrówki,

Dzięki temu, że zapewnia dos-

ukształtowany pas: z przodu

do strefy nerek, zapewniając tym

podróże), może być stosowany

konałą swobodę ruchów, na-

nieco poniżej pępka, a z tyłu

samym lepszą ochronę, również

w przypadku wielu materiałów.

daje się przede wszystkim do

lekko podwyższony.

podczas intensywnego ruchu.

Umożliwia dobrą swobodę ru-

uprawiania sportów wysoko-

Z przodu przebiega nieco poniżej

chów.

górskich.

pępka.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

elastycznymi
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* cena sugerowana

OPIS WSZYSTKICH SPODNI DLA KOBIET
MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE:

wolfskin.com/P193

1101932-5114
raisin

1101932-6000
black

1101912-6000
black

STRETCH WINTER PANTS
WOMEN

TEXAPORE WINTER PANTS
WOMEN

Główne cechy tych zimowych spodni na wędrówki to
nadzwyczaj dobra swoboda ruchów, ocieplenie oraz
ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Ciepła podszewka wyposażona jest w nieprzemakalną
i charakteryzującą się bardzo dobrą oddychalnością
membranę, chroniącą przed wiatrem i deszczem.

Wyposażone w lekką podszewkę spodnie na wędrówki
i wyprawy trekkingowe chronią przed opadami,
wiatrem i chłodem.
Są nieprzemakalne, odporne na rozdarcia oraz
charakteryzują się bardzo dobrą oddychalnością.
Wentylacyjne zamki błyskawiczne na udach poprawiają
komfort klimatu.

Materiał: FLEX SHIELD LITE, 92% poliamid, 8% elastan | podszewka:
TEXAPORE WARM LINING, 100% poliester
Waga: 530 g (rozmiar 38)

Rozmiary: 34-46

1101952-6007
blue graphite

Materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid | pas i krok:
FLEX SHIELD SOFTSHELL, 90% poliamid, 10% elastan
Podszewka: 100% poliester | waga: 515 g (rozmiar 38)

539,99 zł*

Rozmiary: 18-23; 34-46; 72-92

1101952-6032
dark steel

539,99 zł*

1101661-6000
black

RAINFOREST PANTS WOMEN

ACCELERATE PANTS WOMEN

Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC, 65% poliester, 35% bawełna
(organiczna) | podszewka: 100% poliamid | TEXAPORE Z-LINER,
100% poliester | waga: 485 g (rozmiar 38)

Materiał: TEXAPORE 3GRID DT 2,5 L, 100% poliamid
Waga: 215 g (rozmiar M)

Wytrzymały, przypominający bawełnę materiał
wierzchni oraz wiatroodporna i nieprzemakalna
ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
to najważniejsze cechy tych oddychających spodni na
wędrówki. W połączeniu z bielizną funkcjonalną nadają
się także na niskie temperatury.

Rozmiary: 34-46

* cena sugerowana

Wyjątkowo
lekkie,
przeciwdeszczowe
spodnie
zewnętrzne o szerokim kroju i niewielkich wymiarach
po złożeniu. Są nieprzemakalne i charakteryzują się
bardzo dobrą oddychalnością – idealne dla rowerzystów
i na wędrówki. Bez problemu można je założyć, nawet
nie zdejmując butów.

Rozmiary: XS-XL

499,99 zł*
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419,99 zł*

NIEPRZEMAKALNE SPODNIE # DLA KOBIET

// SPODNIE SOFTSHELLOWE I OUTDOOROWE # DLA KOBIET

1500072-2121
beetroot red

1501751-6000
black

1500072-6001
black
1501751-2121
beetroot red

SNOW CRUST PANTS WOMEN

Wiatroszczelne spodnie softshellowe z polarową podszewką na wyprawy
wysokogórskie i na rakietach śnieżnych. Są elastyczne, nienasiąkające wodą
i charakteryzują się wysoką oddychalnością.
Wewnętrzne strony łydek są odporne na ścieranie i rozcięcia, dzięki czemu
są zabezpieczone przed ostrymi krawędziami rakiet i raków. Wentylacyjne
zamki błyskawiczne zwiększają komfort klimatu. Zintegrowane stuptuty
zapobiegają dostawaniu się śniegu do środka.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL SMOOTHLIGHT, 100% poliester
Pas: FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester | CORDURA 500D,
100% poliamid | wewnętrzna strona łydek: EDGE’N ABRASION GUARD, 90%
poliamid, 10% poliuretan | waga: 885 g (rozmiar 38)

Rozmiary: 34-46

1500072-4125
evergreen

ACTIVATE WINTER PANTS WOMEN

Najlepsza swoboda ruchów i wysoka oddychalność są gwarantowane
w tych softshellowych spodniach z podszewką termiczną. Ponadto są
wiatroodporne, nie nasiąkają wodą i chronią przed lekkimi, przelotnymi
opadami.
Wysoki komfort noszenia, ocieplająca podszewka oraz zintegrowane
stuptuty sprawiają, że są idealne na zimowe wędrówki.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL, 90% poliamid, 10% elastan | podszewka: 100%
poliester | waga: 570 g (rozmiar 38)

Rozmiary: 18-23; 34-46; 72-92

539,99 zł*

1039,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

1501481-2121
beetroot red

1501481-6000
black

ACTIVATE PANTS
WOMEN

1501461-6000
black

1500791-5011
basalt

CHILLY TRACK PANTS
WOMEN

Te
popularne
spodnie
softshellowe
charakteryzują się wysoką oddychalnością, są
elastyczne, wytrzymałe, wiatroodporne i nie
nasiąkają wodą. Zostały opracowane z myślą
o wyprawach górskich i trasach wspinaczkowych, ale w praktyce sprawdzają się także na
wędrówkach.

Dzięki lekkiej podszewce termicznej te
softshellowe spodnie chronią przed niskimi
temperaturami. Charakteryzują się wyjątkowo
dobrą oddychalnością i dzięki elastyczności
zapewniają dużą wygodę. Miękka strona
zewnętrzna jest wiatroodporna i nie nasiąka
wodą.

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL, 90% poliamid, 10%
elastan | waga: 370 g (rozmiar 38)

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO, 91% poliester,
9% elastan | podszewka: 100% poliester | waga: 510 g
(rozmiar 38)

Rozmiary: 18-23; 34-46; 72-92

* cena sugerowana

419,99 zł*

Rozmiary: 34-46

NORTHPANTS VENT PRO
WOMEN

Te sprawdzone spodnie trekkingowe z mieszanej
tkaniny z dodatkiem bawełny są wytrzymałe oraz
wiatroodporne
i
nie
nasiąkają
wodą.
Wentylacyjne zamki błyskawiczne zapewniają
dobry dopływ powietrza. Siedem kieszeni
pomieści wszystko, co potrzebne.
Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC, 65% poliester, 35%
bawełna (organiczna) | waga: 405 g (rozmiar 38)

Rozmiary: 18-23; 34-46

419,99 zł*

419,99 zł*
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SPODNIE SOFTSHELLOWE I OUTDOOROWE # DLA KOBIET

#

KOSZULKI FUNKCJONALNE¶
System warstwowy (na cebulkę) jest najbardziej efektywny przy
konsekwentnie stosowanej odzieży funkcjonalnej – począwszy już
od pierwszej warstwy. Nasze koszulki funkcjonalne oraz bielizna
funkcjonalna szybko i skutecznie odprowadzają wilgoć z dala od
ciała, tak aby mogła szybko wydostać się na zewnątrz (ew. przez
pozostałe warstwy odzieży). Dzięki temu odczuwalnie zwiększa się
komfort noszenia szczególnie w przypadku noszenia koszulek pod
nieprzemakalną odzieżą, ale także podczas noszenia ich samodzielnie
podczas uprawiania sportu. A ponieważ organizm nie wychładza się
tak szybko, użytkownik wyraźnie dłużej zachowuje pełnię sił.
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KOSZULKI FUNKCJONALNE

//KOSZULE FUNKCJONALNE DLA MĘŻCZYZN

WICHITA SHIRT MEN
1400881-7450 matisse blue checks

LYNNWOOD SHIRT MEN
1400901-7851 black checks

VIEWPOINT SHIRT MEN
1400651-9220 mocca checks

FARO LONGSLEEVE MEN
1400911-7450 matisse blue checks

LODGEPOLE SHIRT MEN
1400641-7353 electric blue checks

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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PRZEGLĄD WSZYSTKICH KOSZULEK FUNKCJONALNYCH DLA MĘŻCZYZN:

wolfskin.com/P199

1400881-7353
electric blue checks

1400881-9220
mocca checks

1400901-7286
indian red checks

1400901-7630
night blue checks

WICHITA SHIRT MEN

LYNNWOOD SHIRT MEN

Materiał: TECH FLANNEL HERRINGBONE, 94% poliester, 6% wiskoza | podszewka: FINE
TWILL STRETCH, 100% poliester | waga: 355 g (rozmiar L)

Materiał: TECH FLANNEL, 94% poliester, 6% wiskoza | podszewka: FINE TWILL STRETCH,
100% poliester | waga: 330 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

Ocieplająca i łatwa w pielęgnacji: ta koszula flanelowa ze wzorem w jodełkę
powinna się znaleźć w plecaku każdego, kto wybiera się na wędrówkę. Jej
kołnierz i górna część pleców są podszyte miękkim materiałem, dzięki
czemu jest jeszcze przyjemniejsza do noszenia.

1400651-7286
indian red checks

329,99 zł*
379,99 zł*

1400651-7450
matisse blue checks

1400911-7403
seaweed checks

VIEWPOINT SHIRT MEN

Ta miękka, ocieplająca koszula flanelowa ma na kołnierzu oraz karku lekką
podszewkę. Szybko schnie, nie mnie się i tym samym jest łatwa w pielęgnacji
– optymalnie nadaje się na wędrówki i wyprawy trekkingowe.
Materiał: TECH FLANNEL, 100% poliester | podszewka: FINE TWILL STRETCH, 100%
poliester | waga: 310 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

Koszula flanelowa z guzikiem do przypięcia podwiniętych rękawów:
ocieplająca i łatwa w pielęgnacji – nadaje się na każdą wędrówkę.
Zastosowanie miękkiego, elastycznego materiału na kołnierzu oraz u góry
pleców zapewnia komfort noszenia.

289,99 zł*
329,99 zł*

289,99 zł*
329,99 zł*

1400911-7848
truffle brown checks

FARO LONGSLEEVE MEN

Dzięki zastosowaniu tkaniny mieszanej lyocell koszula ta jest wyjątkowo
przyjemna dla skóry. Jest lekka, miękka i ma dopasowany do ciała krój. Kołnierz
i górna część pleców są podszyte miękką podszewką, co znacznie podnosi
komfort noszenia.

Materiał: TENCEL COOL’N CUBE, 60% lyocell (TENCEL), 40% bawełna (organiczna) |
podszewka: FINE TWILL STRETCH, 100% poliester | waga: 255 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

329,99 zł*

LODGEPOLE SHIRT MEN

Lekka, ocieplająca i szybkoschnąca koszula flanelowa, której włókna szybko
odprowadzają pot z dala od ciała. Miękka podszewka na kołnierzu oraz
w górnej części pleców zwiększa jeszcze komfort noszenia. Podwinięte
rękawy można przypiąć na ramieniu guzikiem.
Materiał: TECH FLANNEL LIGHT Q.M.C., 68% poliester, 32% wiskoza | podszewka: FINE
TWILL STRETCH, 100% poliester | waga: 295 g (rozmiar L)

1400641-7849
red fire checks

* cena sugerowana

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

1400641-7854
tarmac grey checks

- 199 -

279,99 zł*
319,99 zł*

KOSZULKI FUNKCJONALNE # DLA MĘŻCZYZN

1801461-1062
electric blue

1801461-6000
black

widok z tyłu

DYNAMIC HALF ZIP MEN

Ta bluza polarowa z zamkiem błyskawicznym przeznaczona jest do
zastosowania jako pierwsza warstwa w systemie warstwowym i zapewnia
umiarkowaną ochronę przed zimnem. Jerseyowy materiał jest wytrzymały
i bardzo elastyczny. Włókna Q.M.C. szybko wchłaniają pot i pozwalają mu
natychmiast odparować.
1801461-4106 woodruff green

Materiał: DYNAMIC UV Q.M.C., 90% poliester, 10% elastan | waga: 265 g (rozmiar L)

Rozmiary: S-XXL

1801481-1067
electric blue

289,99 zł*

1801481-6000
black

DYNAMIC LONGSLEEVE MEN

Ta koszulka funkcjonalna z długim rękawem przeznaczona jest
do zastosowania jako pierwsza warstwa w systemie warstwowym
i zapewnia umiarkowaną ochronę przed zimnem. Jerseyowy materiał
jest wytrzymały i bardzo elastyczny. Włókna Q.M.C. szybko wchłaniają
pot i pozwalają mu natychmiast odparować.
Materiał: DYNAMIC UV Q.M.C., 90% poliester, 10% elastan | waga: 255 g (rozmiar L)

1801481-2590 red fire

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary: S-XXL
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249,99 zł*

* cena sugerowana
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KOSZULKI FUNKCJONALNE # DLA MĘŻCZYZN

//BLUZKI FUNKCJONALNE DLA KOBIET

WICHITA SHIRT WOMEN
1400921-7490 raisin checks

FARO LONGSLEEVE WOMEN
1400951-7297 brilliant blue checks

LODGEPOLE SHIRT WOMEN
1400631-7297 brilliant blue checks

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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PRZEGLĄD WSZYSTKICH KOSZULEK FUNKCJONALNYCH DLA KOBIET:

wolfskin.com/P203

1400921-7842
clear red checks

1400921-7287
orchid checks

1400921-7843
mint green checks

WICHITA SHIRT WOMEN

Ocieplająca i łatwa w pielęgnacji: ta bluzka flanelowa powinna się znaleźć w plecaku każdej pani,
która wybiera się na wędrówkę. Jej kołnierz i górna część pleców są podszyte miękkim materiałem,
dzięki czemu jest jeszcze przyjemniejsza do noszenia.

Materiał: TECH FLANNEL HERRINGBONE, 85% poliester, 15% wiskoza | podszewka: FINE TWILL STRETCH,
100% poliester | waga: 290 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

329,99 zł*

1400951-7846
beetroot red checks

1400951-9220
mocca checks

FARO LONGSLEEVE WOMEN

Dzięki zastosowaniu mieszanej tkaniny lyocell bluzkę przyjemnie się nosi nawet na podrażnionej
skórze. Jest lekka, miękka i ma dopasowany do ciała krój. Kołnierz i górna część pleców są
podszyte miękką podszewką, co znacznie podnosi komfort noszenia.
Materiał: TENCEL COOL’N CUBE, 60% lyocell (TENCEL), 40% bawełna (organiczna) | podszewka: FINE TWILL
STRETCH, 100% poliester | waga: 195 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XL

1400631-7286
indian red checks

289,99 zł*

1400631-7843
mint green checks

1400631-7846
beetroot red checks

LODGEPOLE SHIRT WOMEN

Lekka, ocieplająca i szybkoschnąca bluzka flanelowa, której włókna szybko odprowadzają pot
z dala od ciała. Miękka podszewka na kołnierzu oraz w górnej części pleców zwiększa jeszcze
komfort noszenia. Podwinięte rękawy można przypiąć na ramieniu guzikiem.
Materiał: TECH FLANNEL LIGHT Q.M.C., 68% poliester, 32% wiskoza | podszewka: FINE TWILL STRETCH,
100% poliester | waga: 215 g (rozmiar M)

Rozmiary: XS-XXL

* cena sugerowana

249,99 zł*
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KOSZULKI FUNKCJONALNE # DLA KOBIET

1801471-4105
basil green

1801471-6000
black

widok z tyłu black

DYNAMIC HALF ZIP WOMEN

Ta wyposażona w zamek błyskawiczny bluza zapewnia umiarkowaną
ochronę przed zimnem jako pierwsza warstwa w systemie warstwowym.
Jerseyowy materiał jest wytrzymały i bardzo elastyczny. Włókna Q.M.C.
szybko wchłaniają pot i pozwalają mu szybko odparować.
Materiał: DYNAMIC UV Q.M.C., 90% poliester, 10% elastan | waga: 225 g (rozmiar M)

1801471-1152 brilliant blue

Rozmiary: XS-XL

1801491-1152
brilliant blue

289,99 zł*

1801491-6000
black

DYNAMIC LONGSLEEVE WOMEN

Koszulka funkcjonalna z długim rękawem zapewniająca umiarkowaną
ochronę przed zimnem – idealna jako pierwsza warstwa w systemie
warstwowym. Jerseyowy materiał jest wytrzymały i wyjątkowo elastyczny.
Włókna Q.M.C. szybko wchłaniają pot i pozwalają mu szybko odparować.
Materiał: DYNAMIC UV Q.M.C., 90% poliester, 10% elastan | waga: 215 g (rozmiar M)

1801491-2121 beetroot red

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary: XS-XL
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249,99 zł*

* cena sugerowana
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KOSZULKI FUNKCJONALNE # DLA KOBIET

NOWOŚĆ: NATURALNIE FUNKCJONALNE

//WEŁNA MERYNOSOWA

Owce rasy merynos żyją w wielu krajach, ale
najwięcej wełny merynosowej produkowane jest
w Nowej Zelandii. Wełna merynosowa zapewnia
zrównoważony komfort klimatu. Podczas chłodu
izoluje i nawet, gdy jest wil gotna, zapewnia
w pewnym stopniu zatrzymywanie ciepła. Podczas
upałów utrzymuje przyjemną, chłodną temperaturę
ciała. Jest od dychająca i w naturalny sposób
hamuje powstawanie nieprzyjemnych zapa chów.
Wełna merynosowa jest lekka i nie drapie.
Odzież z wełny merynosowej nadaje się do
wszystkich aktywności outdoorowych o niskiej do
średniej intensywności. Szczególnie podczas
wielodniowego stosowania pokazuje swoje zalety,
ponieważ nie pochłania zapachów i jest łatwa
w pielęgnacji. Ponadto wełna merynosowa ulega
biodegradacji i możną ją wielokrotnie przetwarzać.
Wszystkie nasze produkty z wełny
merynosowej noszą znak „Tekstylia godne zaufania” przyznawany w ramach
standardu Oeko-Tex® 100: system ten jest jednolity
na całym świecie, jego zadaniem jest kontrola oraz
certyfikacja tekstylnych surowców, produktów
pośrednich oraz końcowych.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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BIELIZNA Z WEŁNY MERYNOSOWEJ

//BIELIZNA FUNKCJONALDA
MEN

WOMEN
|a|

|c|

|b|

|d|

MERINO LONG SHIRT
Materiał: MERINO WOOL SINGLE JERSEY, 100% wełny (merynosowej)

MEN
Waga: 200 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL
a 1802161-1062 electric blue
b 1802161-6032 dark steel
WOMEN
Waga: 160 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XL
c 1802211-6720 silver grey
d 1802211-1062 electric blue

MEN

WOMEN
|e|

379,99 zł*

MEN
|g|

|f|

379,99 zł*

WOMEN
|i |

|h|

|k|

|j|

|l|

MERINO ZIP SHIRT

MERINO T-SHIRT

Materiał: MERINO WOOL SINGLE JERSEY, 100% wełny (merynosowej)

Materiał: MERINO WOOL SINGLE JERSEY, 100% wełny (merynosowej)

MEN
Waga: 230 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL
e 1802201-6032 dark steel
f 1802201-1062 electric blue

MEN
Waga: 155 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL
i 1802191-6032 dark steel
j 1802191-1062 electric blue

WOMEN
Waga: 175 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XL
g 1802251-1062 electric blue
h 1802251-6720 silver grey

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

419,99 zł*

419,99 zł*

WOMEN
Waga: 120 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XL
k 1802241-6720 silver grey
l 1802241-1062 electric blue
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289,99 zł*

289,99 zł*

* cena sugerowana

WIĘCEJ NA TEMAT BIELIZNY FUNKCJONALNEJ
MOŻNA ZNALEŹĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM:

wolfskin.com/P209

MEN

WOMEN

|m|

|n|

MERINO TIGHTS
Materiał: MERINO WOOL SINGLE JERSEY, 100% wełny (merynosowej)

MEN
Waga: 165 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL
m 1802171-6032 dark steel

329,99 zł*

WOMEN
Waga: 150 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XL
n 1802221-6032 dark steel

329,99 zł*

MEN

WOMEN

|o|

|p|

MERINO 3/4 TIGHTS
Materiał: MERINO WOOL SINGLE JERSEY, 100% wełny (merynosowej)

MEN
Waga: 135 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL
o 1802181-6032 dark steel

289,99 zł*

WOMEN
Waga: 125 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XL
p 1802231-6032 dark steel

289,99 zł*

* cena sugerowana
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BIELIZNA Z WEŁNY MERYNOSOWEJ

MEN

WOMEN

THERMIC ZIP SHIRT
Materiał: MERYL NEXTEN, 100% poliamid

MEN
Waga: 150 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL 209,99 zł*
18660-635 phantom
WOMEN
Waga: 110 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XL 209,99 zł*
18661-635 phantom

MEN

WOMEN

THERMIC LONG SHIRT
Materiał: MERYL NEXTEN, 100% poliamid

MEN
Waga: 140 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL 199,99 zł*
18662-635 phantom
WOMEN
Waga: 100 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XL 199,99 zł*
18663-635 phantom

MEN

WOMEN

THERMIC T-SHIRT
Materiał: MERYL NEXTEN, 100% poliamid

MEN
Waga: 110 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL 159,99 zł*
18664-635 phantom
WOMEN
Waga: 85 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XL 159,99 zł*
18665-635 phantom

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

THERMIC – NASZA BIELIZNA TERMICZNA
Nasze produkty THERMIC skutecznie odprowadzają wilgoć z dala od ciała,
wspomagają oddychalność odzieży wierzchniej i zapobiegają wychłodzeniu
podczas mniej męczących odcinków. Zwykle mają dopasowany do ciała krój.
Płaskie szwy zapobiegają uciskaniu. Zastosowano materiał MERYL NEXTEN,

MEN

poliamidowe włókno rurkowe, które zapewnia o ok. 25% lepsze ocieplenie
oraz jest o ok. 30% lżejsze niż tradycyjnie stosowane włókno poliamidowe.
Szybko schnie i ociepla także, gdy jest wilgotne. Jony srebra ograniczają
rozwój bakterii powodujących powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

WOMEN

THERMIC TIGHTS
Materiał: MERYL NEXTEN, 100% poliamid

MEN
Waga: 135 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL 199,99 zł*
18667-635 phantom
WOMEN
Waga: 110 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XL 199,99 zł*
18666-635 phantom

MEN

WOMEN

THERMIC SHORTS
Materiał: MERYL NEXTEN, 100% poliamid

MEN
Waga: 50 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL 149,99 zł*
18675-635 phantom
WOMEN
Waga: 45 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XL 149,99 zł*
18651-635 phantom

* cena sugerowana
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BIELIZNA

#

ACCESSORIES¶
Akcesoria z naszego asortymentu uzupełniają ochronę przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi i zimnem. Oczywiście także w tym przypadku
oferujemy szeroką gamę modeli, tak aby zapewnić odpowiednie akcesoria
do różnego rodzaju aktywności na zewnątrz. Można tu znaleźć zarówno
akcesoria z nieprzemakalną i/lub wiatroszczelną membraną, jak i takie
o właściwościach softshellu oraz produkty zapewniające tylko ochronę
przed zimnem, np. z polaru.

- 213 -

ACCESSORIES

BASIC GAITER

Nieprzemakalne, odporne na ścieranie
stuptuty trekkingowe i na wędrówki.
Materiał: ARMATECH PLUS 450D, 100%
poliester | waga: 260 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
1901261-6000 black

209,99 zł*

TEXAPORE XT
GAITER

Bardzo nieprzemakalne, charakteryzujące się wysoką oddychalnością,
miękkie stuptuty 3-warstwowe z zamkami błyskawicznymi zabezpieczonymi całkowicie nienasiąkającą wodą
powłoką.
Materiał: TEXAPORE O2 COMFORT 3L, 50%
poliester, 50% poliamid | CHAINTECH 420D,
100% poliamid
Waga: 265 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
1903181-6000 black

TEXAPORE
MICROWAVE
MITTEN

Bardzo lekkie, z ciepłym wypełnieniem i o niewielkich wymiarach po
złożeniu: nieprzemakalne rękawice
z jednym palcem z szybkoschnącą
podszewką termiczną.
Materiał: HONEYCOMB RIPSTOP, 100%
poliamid | podszewka: Warm Lining Q.M.C.,
100% poliester | TEXAPORE Z-LINER, 100%
poliuretan | wypełnienie: THINSULATE, 100%
poliester | waga: 130 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: S-XL
18947-600 black

189,99 zł*

289,99 zł*

SNOWSHOE
GLOVE

Wiatroszczelne, całkowicie nienasiąkające wodą i charakteryzujące się
wysoką oddychalnością rękawice z regulującą wilgoć podszewką termiczną
i ciepłym wypełnieniem.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL,
93% poliester, 7% elastan | Kevlar
Protection, 84% poliamid, 16% aramid
(KEVLAR) | podszewka: Warm Lining Q.M.C.,
100% poliester | wypełnienie: THINSULATE
40 g/m², 65% polipropylen, 35% poliester
Waga: 195 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: XS-XL
1903131-6000 black

TEXAPORE
MICROWAVE
GLOVE

289,99 zł*

Wyjątkowo ciepłe, nieprzemakalne
rękawice z jednym palcem z wypełnieniem puchowym, warstwą włókniny
i podszewką termiczną.

Materiał: HONEYCOMB RIPSTOP, 100%
poliamid | podszewka: Warm Lining Q.M.C.,
100% poliester | TEXAPORE Z-LINER, 100%
poliuretan | wypełnienie: THINSULATE, 100%
poliester | waga: 140 g/para (rozmiar L)

Materiał: TUSSOR 150D, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliester | TEXAPORE ZLINER, 100% poliuretan | wypełnienie: puch
kaczy o współczynniku 80/20 i sprężystości
550 cuin oraz MICROGUARD 80 g/m², 100%
poliester | waga: 240 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: XS-XL
18946-600 black

Rozmiary: S-XL
1901201-600 black

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

189,99 zł*
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Nasze półrękawice z jednym palcem:
wiatroszczelne, całkowicie nienasiąkające wodą i charakteryzujące się
wysoką oddychalnością ocieplają
dzięki regulującej wilgoć podszewce
termicznej i wypełnieniu.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL,
93% poliester, 7% elastan | Kevlar Protection,
84% poliamid, 16% aramid (KEVLAR)
STORMLOCK FLEECE BASIC, 100% poliester
Podszewka: Warm Lining Q.M.C., 100%
poliester | wypełnienie: THINSULATE 40 g/m²,
65% polipropylen, 35% poliester
Waga: 185 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: XS-XL
289,99 zł*
1903141-6000 black

TEXAPORE DOWN
MITTEN

Bardzo
lekkie,
nieprzemakalne
rękawice z wypełnieniem i szybkoschnącą
podszewką
termiczną,
o niewielkich wymiarach po złożeniu.

SNOWSHOE
LOBSTER GLOVE

419,99 zł*

TEXAPORE
WINTER GLOVE

Nieprzemakalne i oddychające rękawice z ciepłą sztuczną włókniną
i miękką podszewką termiczną.
Materiał: TUSSOR 150D, 100% poliamid
Kevlar Protection, 84% poliamid, 16%
aramid (KEVLAR) | podszewka: Warm Lining
Q.M.C., 100% poliester | TEXAPORE Z-LINER,
100% poliuretan | wypełnienie: MICROGUARD g/m², 100% poliester i THINSULATE 40 g/m², 65% polipropylen, 35%
poliester | waga: 195 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: XS-XL
1903121-6000 black

249,99 zł*

* cena sugerowana

STORMLOCK
GLOVE WOMEN

Rękawice z wiatroszczelnego polaru
z szybkoschnącą podszewką termiczną.
Materiał: STORMLOCK FLEECE BASIC, 100%
poliester | podszewka: Warm Lining Q.M.C.,
100% poliester
Waga: 90 g/para (rozmiar M)

Rozmiary: XS-L
1900151-6000 black

169,99 zł*

STORMLOCK
THINSULATE GLOVE

Rękawice z wiatroszczelnego polaru
z bardzo ciepłym wypełnieniem i regulującą wilgoć podszewką termiczną.
Materiał: STORMLOCK FLEECE BASIC, 100%
poliester | podszewka: Warm Lining Q.M.C.,
100% poliester | wypełnienie: THINSULATE,
100% poliester | waga: 95 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: S-XL
1901731-6000 black

FROZEN PEAK GLOVE

Wiatroszczelne i całkowicie nienasiąkające wodą
rękawice softshellowe z lekkim wypełnieniem.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL, 93% poliester,
7% elastan | podszewka: 100% poliester | wypełnienie:
THINSULATE, 100% poliester | waga: 115 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: S-XL
209,99 zł*
1900971-6000 black

SOFTSHELL TOUCH
GLOVE

Rękawice softshellowe umożliwiające
korzystanie z ekranów dotykowych,
wiatroszczelne, całkowicie nienasiąkające wodą i charakteryzujące się wysoką oddychalnością.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL, 93% poliester, 7% elastan | E-TOUCH
NYLON, 70% poliamid, 30% metal (srebro)
SUEDE PU, 60% poliamid, 40% poliuretan
Waga: 110 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: XS-XL
1902791-6000 black

* cena sugerowana

249,99 zł*

209,99 zł*

STORMLOCK
ALPINE GLOVE

Jeśli zajdzie taka potrzeba, można
odchylić osłonę na palce w tych
wiatroszczelnych, bardzo ciepłych
i oddychających rękawicach z jednym
palcem.
Materiał: STORMLOCK FLEECE, 100%
poliester | waga: 120 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: S-XL
1902151-6000 black

SUPERSONIC XT GLOVE

Wiatroszczelne rękawice softshellowe z podszewką
termiczną i ściśle przylegającymi, dzianinowymi
ściągaczami.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL, 93% poliester,
7% elastan | podszewka: 100% poliester | waga: 110 g/para
(rozmiar L)

Rozmiary: XS-XL
169,99 zł*
1901121-6000 black

SOFTSHELL
HIGHLOFT GLOVE
WOMEN

Elastyczne, całkowicie nienasiąkające
wodą i wiatroszczelne rękawice z podszewką z miękkiego polaru.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF STRETCH 2L,
87% poliester, 13% elastan | podszewka:
NANUK 200 SILKLOFT, 100% poliester
Waga: 90 g/para (rozmiar M)

Rozmiary: XS-L
1901082-6000 black

169,99 zł*
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209,99 zł*

STORMLOCK
GLOVE

Rękawice z wiatroszczelnego polaru
z podszewką termiczną.
Materiał: STORMLOCK FLEECE BASIC, 100%
poliester | podszewka: 100% poliester
Waga: 105 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: XS-XL
19404-600 black

169,99 zł*

KNITTED STORMLOCK
GLOVE

Wiatroszczelne rękawice ze stroną zewnętrzną
z dzianiny i wewnętrzną z jerseyu.
Materiał: STORMLOCK FLEECE WOOL JERSEY, 50% poliester,
35% wełna, 15% poliamid | waga: 95 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: S-XL
159,99 zł*
1900921-6350 phantom

SOFTSHELL BASIC
GLOVE

SOFTSHELL
ALPINE GLOVE

Charakteryzujące się wysoką oddychalnością, elastyczne oraz wiatroodporne i nienasiąkające wodą rękawice softshellowe z regulującą wilgoć
podszewką termiczną.

W tych wiatroszczelnych, całkowicie
nienasiąkających wodą, softshellowych
rękawicach z jednym palcem można
zdjąć osłonę na palce, kiedy zajdzie
taka potrzeba.

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL, 90%
poliamid, 10% elastan | podszewka: Warm
Lining Q.M.C., 100% poliester
Waga: 115 g/para (rozmiar L)

Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL,
93% poliester, 7% elastan | podszewka:
Warm Lining Q.M.C., 100% poliester
Waga: 135 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: XS-XL
19088-600 black

Rozmiary: S-XL
1901721-6000 black

129,99 zł*

209,99 zł*

ACCESSORIES

ze składanymi
osłonami na uszy
|d|
|a|
|b|

STORMLOCK
SHAPKA

Wiatroszczelna, wyjątkowo ciepła
czapka z osłonami na uszy i podszewką z przypominającego owczą
wełnę polaru.

Materiał: STORMLOCK FLEECE BASIC, 100%
poliester | podszewka: NANUK STRUCTURE,
80% poliakryl, 20% poliester | waga: 130 g
(rozmiar L)

Rozmiary: M, L
a 19394-600 black

SNOWSHOE CAP

Ta softshellowa czapka z daszkiem jest wiatroszczelna i całkowicie
nienasiąkająca wodą. Osłony na uszy można złożyć lub rozłożyć w zależności
od potrzeby.

Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL, 93% poliester, 7% elastan | STORMLOCK
FLEECE BASIC, 100% poliester | waga: 80 g (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
169,99 zł*
b 1903221-6000 black

|c|

WINTER BASEBALL
CAP

Ciepła i wytrzymała polarowa czapka
z daszkiem, z podszewką termiczną
i składanymi osłonami na uszy oraz
kark.
Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Podszewka: Warm Lining Q.M.C.,
100% poliester | waga: 80 g (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
84,99 zł*
c 1902851-6000 black
d 1902851-6110 grey heather

169,99 zł*

|g|

|h|

|i|
|e|

|f|

HEADWIND CAP

|j|

SNOW SHELTER CAP

CALGARY CAP MEN

Polarowa czapka z daszkiem, z rozkładanymi osłonami na uszy i wiatroszczelnym przodem.

Wiatroszczelna czapka softshellowa
z rozkładaną osłoną uszu i karku z polarową podszewką.

Nieprzemakalna czapka z daszkiem
z podszewką polarową i termiczną
oraz ze składanymi osłonami na uszy.

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
STORMLOCK FLEECE BASIC,
100% poliester | waga: 85 g (rozmiar L)

Materiał:
STORMLOCK
HYPROOF
SOFTSHELL, 93% poliester, 7% elastan
NANUK 200 SILKLOFT, 100% poliester
Waga: 90 g (rozmiar L)

Materiał: TEXAPORE OXFORD HEATHER 2L,
100% poliester | podszewka: NANUK
STRUCTURE, 80% poliakryl, 20% poliester
i 100% poliester
Waga: 105 g (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
e 19630-600 black

129,99 zł*

Rozmiary: M, L
f 1901141-6000 black

|k|

STORMLOCK
HOOD

Wiatroszczelny, elastyczny i całkowicie nienasiąkający wodą szal
z kapturem charakteryzujący się
wysoką oddychalnością.

169,99 zł*

Rozmiary: M, L
169,99 zł*
g 1900141-5200 mocca
h 1900141-6000 black
i 1900141-6350 phantom

|l |

|m|

STORMLOCK
BALACLAVA

STORMLOCK FACE
MASK

Kominiarka z wiatroszczelnego
polaru: wstawki z wiatroodpornego
polaru ułatwiają oddychanie przez
usta i nos.

Wiatroszczelna zabudowana kominiarka: otwory na usta, nos i uszy nie
utrudniają oddychania i nie ograniczają słyszenia.

Materiał: STORMLOCK HYPROOF STRETCH
2L, 87% poliester, 13% elastan
Podszewka: 100% poliester | waga: 120 g

Materiał: STORMLOCK FLEECE, 100%
poliester | NANUK WINDRESISTANT, 100%
poliester | waga: 90 g (rozmiar L)

Materiał: STORMLOCK FLEECE, 100%
poliester | waga: 25 g (rozmiar L)

Jeden rozmiar
169,99 zł*
k 1903231-6000 black

Rozmiary: M, L
l 1903201-6000 black

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

169,99 zł*

Rozmiary: M, L
104,99 zł*
m 1903211-6000 black
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ULTRASONIC CAP

Dzięki składanemu daszkowi ta
wiatroszczelna i całkowicie nienasiąkająca wodą softshellowa
czapka ze wstawkami z polaru ma
tak niewielkie wymiary po złożeniu.
Materiał:
STORMLOCK
HYPROOF
SOFTSHELL, 93% poliester, 7% elastan
NANUK 200, 100% poliester
Waga: 95 g (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
j 1900521-6000 black

104,99 zł*

|n|

STORMLOCK
HEADBAND

Opaska z wiatroszczelnego polaru.
Szerokość regulowana rzepem.
Materiał: STORMLOCK FLEECE, 100%
poliester | waga: 30 g

Jeden rozmiar (56-61 cm) 69,99 zł*
n 19628-600 black

* cena sugerowana

|o|
|p|

|t|
|s|

|u|

|r|

STORMLOCK RIP RAP CAP

|q|

STORMLOCK KNIT CAP

Prosta, bardzo ciepła czapka z dzianiny z wiatroszczelną podszewką.

|w|

|x|

|y|

STORMLOCK POMPOM CAP

Czapka z dzianiny o grubym, prążkowanym
splocie, z wiatroszczelną, polarową podszewką.

Klasyczna czapka z dzianiny z pomponem, z wiatroszczelną, polarową podszewką.

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka:
STORMLOCK FLEECE, 100% poliester | waga: 85 g (rozmiar L)

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka:
STORMLOCK FLEECE, 100% poliester | waga: 120 g

Rozmiary: M, L
84,99 zł*
r 19392-5200 mocca
s 19392-1113 matisse blue
t 19392-635 phantom

Jeden rozmiar (55-59 cm)
129,99 zł*
u 1901191-5115 truffle brown
v 1901191-1113 matisse blue
w 1901191-6000 black
x 1901191-2121 beetroot red
y 1901191-5017 white sand

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka:
STORMLOCK FLEECE, 100% poliester | waga: 85 g (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
119,99 zł*
o 1901961-1062 electric blue
p 1901961-6000 black
q 1901961-5200 mocca

|v|

| aa |

| bb |

| cc |

| dd |

| ee |

|z|
| ff |

STORMLOCK CAP

STORMLOCK ROPE CAP

Czapka z dzianiny w norweskim stylu, z osłonami
na uszy, podszyta wiatroszczelnym polarem.

Bardzo ciepła czapka z dzianiny z wiatroszczelną
podszewką.

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | podszewka:
STORMLOCK FLEECE BASIC, 100% poliester | waga: 45 g
(rozmiar L)

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka:
STORMLOCK FLEECE, 100% poliester | waga: 135 g
(rozmiar M)

Materiał: nić; 72% poliakryl, 28% wełna | podszewka:
STORMLOCK FLEECE, 100% poliester i 100% poliester
Waga: 55 g

Rozmiary: M, L
z 19403-600 black

Rozmiary: S, M
129,99 zł*
aa 19249-2019 orchid
bb 19249-5017 white sand
cc 19249-5200 mocca
dd 19249-6000 black

Jeden rozmiar (56-61 cm)
ee 1901151-6000 black
ff 1901151-6350 phantom

Szeroki brzeg tej prostej, jednokolorowej czapki
z polaru podszyty jest wiatroszczelną podszewką.

84,99 zł*

| gg |

| hh |

MERCURY CAP

DYNAMIC LIGHT CAP

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | waga: 55 g

Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester, 6%
elastan | waga: 25 g (rozmiar L)

Polarowa wielofunkcyjna chustka do noszenia
jako szal, czapka lub osłona twarzy.
Jeden rozmiar (55-59 cm)
gg 19152-600-600 black

69,99 zł*

Lekka, elastyczna czapka z gładką stroną
zewnętrzną i polarową stroną wewnętrzną.
Rozmiary: M, L
84,99 zł*
hh 1902871-6000 black

| jj |

DYNAMIC HELMET FACE
MASK

Lekka, elastyczna zabudowana kominiarka z gładką
stroną zewnętrzną i polarową stroną wewnętrzną,
nadaje się szczególnie do noszenia pod kaskiem.
Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester, 6%
elastan | waga: 50 g (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
104,99 zł*
jj 1902891-6000 black

* cena sugerowana

STORMLOCK SHADOW CAP

99,99 zł*

|ii |

DYNAMIC LIGHT
HEADBAND

Lekka, elastyczna opaska z gładką stroną
zewnętrzną i polarową stroną wewnętrzną.
Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester, 6%
elastan | waga: 20 g (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
64,99 zł*
ii 1902881-6000 black

| kk |

DYNAMIC TOUCH GLOVE

Elastyczne, lekkie rękawice polarowe z umożliwiającym
obsługę
ekranów
dotykowych
wykończeniem przy opuszkach palców (kciuk i palec
wskazujący), z gładką jersejową stroną zewnętrzną
i polarową stroną wewnętrzną.
Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY, 94% poliester, 6% elastan
E-TOUCH NYLON, 70% poliamid, 30% metal (srebro) SUEDE
PU, 60% poliamid, 40% poliuretan | waga: 40 g (rozmiar L)

| ll |

STRETCH COMFORT
GLOVE

Bardzo lekkie, mające niewielkie wymiary po
złożeniu, rękawice z elastycznego polaru.
Materiał: NANUK DYNAMIC, 94% poliester, 6% elastan
Waga: 65 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: S-XL
ll 19436-600 black

129,99 zł*

Rozmiary: XS-XL
169,99 zł*
kk 1903151-6000 black
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ACCESSORIES

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT NASZYCH CZAPEK Z DZIANINY

Wszystkie przestawione na tej stronie czapki z dzianiny oraz opaska
wyposażone są dodatkowo w miękką podszewkę termiczną po
wewnętrznej stronie.

|a|

|b|

|c|

|d|

CROCHET CAP
Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka: 100% poliester | waga: 90 g (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
129,99 zł*
a 1902911-1113 matisse blue
b 1902911-5017 white sand
c 1902911-2019 orchid
d 1902911-5115 truffle brown

|e|

|f|

|g|

|h|

|i|

|j|

|k|

|l|

KALEIDOSCOPE CAP

HANGOVER CAP

Materiał: nić; 100% poliakryl | podszewka: 100% poliester | waga: 90 g (rozmiar L)

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka: 100% poliester
Waga: 125 g (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
129,99 zł*
e 1902901-4113 seaweed
f 1902901-5115 truffle brown
g 1902901-1113 matisse blue
h 1902901-2121 beetroot red

Rozmiary: M, L
129,99 zł*
i 1902941-2121 beetroot red
j 1902941-5115 truffle brown
k 1902941-1113 matisse blue
l 1902941-2019 orchid

|q|
|n|

|m |

|r|

|s|

|p|

|o|

CROSS KNIT CAP

COLORFLOAT CAP

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka: 100% poliester | waga: 95 g

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka: 100% poliester | waga: 115 g (rozmiar L)

Jeden rozmiar
119,99 zł*
m 1902241-1010 night blue
n 1902241-6000 black
o 1902241-1062 electric blue

Rozmiary: M, L
119,99 zł*
p 1902931-1062 electric blue
q 1902931-2019 orchid
r 1902931-4106 woodruff green
s 1902931-5018 white rush

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

|t|

|u|

|v|

|w|

|y|

|x|

|z|

BOBBLE CAP

RIP RAP HAT

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka: 100% poliester | waga: 90 g (rozmiar L)

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | NANUK 200, 100% poliester | waga: 110 g

Rozmiary: M, L
119,99 zł*
t 1903021-1113 matisse blue
u 1903021-2121 beetroot red
v 1903021-4112 mint green
w 1903021-5115 truffle brown

Jeden rozmiar (56-61 cm) 82,99 zł*
x 19213-600 black
y 19213-5116 siltstone
z 19213-6230 ebony

| aa |

| bb |

| dd |

| cc |

| ee |

| ff |

| gg |

PLAIT CAP MEN

PLAIT CAP WOMEN

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka: 100% poliester | waga: 110 g (rozmiar L)

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka: 100% poliester | waga: 105 g (rozmiar M)

Rozmiary: M, L
104,99 zł*
aa 1902921-5200 mocca
bb 1902921-1113 matisse blue
cc 1902921-6350 phantom

Rozmiary: S, M
104,99 zł*
dd 1902951-2121 beetroot red
ee 1902951-5017 white sand
ff 1902951-6350 phantom
gg 1902951-4113 seaweed

| hh |

| ii |
| nn |

| ll |

| mm |

|jj |

| oo |

| kk |

FLUFFY YARN CAP

FLUFFY YARN HEADBAND

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | nić; 100% poliakryl | podszewka: 100% poliester
Waga: 80 g (rozmiar L)

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | nić; 100% poliakryl | podszewka: 100% poliester
Waga: 50 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
129,99 zł*
hh 1902821-2019 orchid
ii 1902821-4106 woodruff green
jj 1902821-5116 siltstone
kk 1902821-5200 mocca

Rozmiary: M, L
104,99 zł*
ll 1902831-2019 orchid
mm 1902831-5116 siltstone
nn 1902831-4106 woodruff green
oo 1902831-5200 mocca

* cena sugerowana
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|a|

|b|
|e|

|f|

|c|

|d|
|g|

SOFT ASYLUM CAP
WOMEN

Czapka z miękkiego polaru, z szerokim brzegiem zapewniającym
dobre dopasowanie.
Materiał: NANUK 200 SILKLOFT, 100%
poliester | waga: 55 g (rozmiar M)

Rozmiary: S, M
99,99 zł*
a 1900901-2019 orchid
b 1900901-5017 white sand
c 1900901-5115 truffle brown
d 1900901-6000 black
|i|

|h|

SOFT ASYLUM
SCARF

Szal z jedwabistego, lekko wiatroodpornego polaru.

Materiał: NANUK 200 SILKLOFT, 100%
poliester | waga: 100 g

Jeden rozmiar
99,99 zł*
e 1901911-2019 orchid
f 1901911-5017 white sand
g 1901911-5115 truffle brown
h 1901911-6000 black

|j |

|k|

|l|

|m|

|n|

|o|

|p|

VERTIGO CAP

Prosta czapka z ciepłego polaru, z szerokim brzegiem zapewniającym dobre
dopasowanie.
Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 40 g

Jeden rozmiar (56-61 cm) 74,99 zł*
i 1901811-5017 white sand
j 1901811-5115 truffle brown
k 1901811-6000 black
l 1901811-6101 shadow black

|q|

|r|

VERTIGO GLOVE

Rękawice z ciepłego polaru ze ściągaczami z dzianiny.

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 80 g/para (rozmiar L)

Rozmiary: XS-XL
129,99 zł*
o 1901751-5017 white sand
p 1901751-5115 truffle brown
q 1901751-6000 black
r 1901751-6101 shadow black

BASIC HEADBAND

Prosta opaska z polaru, szersza w obszarze uszu.
Materiał: NANUK 200, 100% poliester | waga: 25 g

Jeden rozmiar (56-61 cm) 42,99 zł*
m 19129-5017 white sand
n 19129-600 black

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

PRZEGLĄD AKCESORIÓW
DLA MĘŻCZYZN wolfskin.com/P213
I DLA KOBIET wolfskin.com/P214

|u|

|t|

|v|

|w|

|s|

|x|

|z|

| aa |

| bb |
| cc |

|y|
| dd |

| ff |

| gg |
| kk |

| hh |

| ee |

|ii |

CARIBOU CAP

Wyjątkowo ciepła czapka polarowa z zewnętrzną stroną z dzianiny oraz
puszystym polarem przypominającym owczą wełnę po wewnętrznej stronie.

| jj |

CARIBOU GLOVE MEN/WOMEN

Bardzo ciepłe rękawice z polaru z dzianinową stroną zewnętrzną i stroną
wewnętrzną przypominającą owczą wełnę.

Materiał: NANUK 200 BIPOLAR JERSEY, 100% poliester | waga: 40 g (rozmiar L)

Rozmiary: M, L
99,99 zł*
s 1902231-1113 matisse blue
t 1902231-2121 beetroot red
u 1902231-5115 truffle brown
v 1902231-6000 black
w 1902231-6032 dark steel
x 1902231-6111 light grey

Materiał: NANUK 200 BIPOLAR JERSEY, 100% poliester | SUEDE PU, 60% poliamid,
40% poliuretan | waga: 85 g/para (rozmiar L)

CARIBOU SCARF

Materiał: NANUK 200 BIPOLAR JERSEY, 100% poliester | SUEDE PU, 60% poliamid,
40% poliuretan | waga: 75 g/para (rozmiar L)

MEN | rozmiary: XS-XL
159,99 zł*
ee 1902801-1113 matisse blue
1902801-5115 truffle brown (patrz gg)
1902801-6032 dark steel (patrz ii)
jj 1902801-6111 light grey

Bardzo ciepły, polarowy szal z jedną stroną wykonaną z dzianiny, a drugą
przypominającą owczą wełnę.
Materiał: NANUK 200 BIPOLAR JERSEY, 100% poliester | waga: 90 g

Jeden rozmiar
99,99 zł*
y 1902391-1113 matisse blue
z 1902391-2121 beetroot red
aa 1902391-5115 truffle brown
bb 1902391-6000 black
cc 1902391-6032 dark steel
dd 1902391-6111 light grey

* cena sugerowana
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WOMEN | rozmiary: XS-L
159,99 zł*
ff 1902381-2121 beetroot red
gg 1902381-5115 truffle brown
hh 1902381-6000 black
ii 1902381-6032 dark steel
kk 1902381-6111 light grey

ACCESSORIES

|a|

|b|

|c|

|d|

|e|

|f|

|g|

|h|

|i|

NANUK SCARF

ARTIST GLOVE

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | waga: 80 g

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | waga: 65 g/para (rozmiar L)

Jeden rozmiar
69,99 zł*
a 19125-600 black
b 19125-1010 night blue
c 19125-5017 white sand
d 19125-5115 truffle brown
e 19125-6101 shadow black

Rozmiary: XS-XL
104,99 zł*
f 1900871-5017 white sand
g 1900871-5115 truffle brown
h 1900871-6101 shadow black
i 1900871-6000 black

Prosty szal z ciepłego polaru.

Klasyczne, ciepłe rękawice polarowe.

|k |

|j|

|l|

|m|

|n|

PAW GLOVES

PAW SCARF

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | waga: 75 g/para (rozmiar L)

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | waga: 90 g

Rozmiary: S-XL
84,99 zł*
j 19615-600 black
k 19615-6110 grey heather

Jeden rozmiar
74,99 zł*
l 19616-600 black
m 19616-6101 shadow black
n 19616-6110 grey heather

Ciepłe polarowe rękawice z aplikacją ze śladem łapy.

Ciepły szal polarowy z małą aplikacją ze śladem łapy.

REAL STUFF

|q|

Lekka, mająca niewielkie wymiary po złożeniu czapka
z mikropolaru.
Materiał: TECNOPILE MICRO, 100% poliester | waga: 35 g

|p|

Jeden rozmiar (55-59 cm) 44,99 zł*
o 19590-60 black
p 19590-101 night blue
q 19590-611 grey heather
r 19590-1062 electric blue
s 19590-2121 beetroot red
t 19590-4105 basil green
u 19590-5017 white sand
v 19590-5115 truffle brown

|r|

|o|

|s|

|v|
|t|

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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|u|

* cena sugerowana

|y|

|x|

|w|

| aa |

|z|

| dd |

| cc |

| bb |

TRI PAW HAT

TRI PAW HEADBAND

Czapka polarowa z delikatnym motywem ze
śladem łapy na szerokim wywiniętym brzegu.

Regulowana opaska polarowa z delikatnym
motywem ze śladem łapy, z podszewką termiczną
i zapięciem na rzep.

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | waga: 50 g

Jeden rozmiar (51-56 cm) 64,99 zł*
w 19548-600 black
x 19548-5017 white sand
y 19548-6110 grey heather

| ee |

| ff |

| gg |

| hh |

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | podszewka:
Warm Lining Q.M.C., 100% poliester | waga: 30 g

PAW HEADGEAR

Wielofunkcyjne nakrycie głowy z miękkiego,
szybkoschnącego mikrowłókna.
Materiał: POLYESTER MICROFIBER, 100% poliester
Waga: 30 g

Jeden rozmiar
69,99 zł*
ee 1900501-1010 night blue
ff 1900501-2019 orchid
gg 1900501-2210 indian red
hh 1900501-3116 mango
ii 1900501-4125 evergreen
jj 1900501-6000 black

* cena sugerowana

|jj |

| kk |

| ll |

| mm |

| nn |

PAW WINTER HEADGEAR

Jedna połowa wykonana z mikrowłókna, a druga
z mikropolaru: wielofunkcyjne nakrycie głowy na
zimę jest cieplejsze niż wersja letnia, ale tak
samo wszechstronne.

Materiał: POLYESTER MICROFIBER, 100% poliester
TECNOPILE MICRO, 100% poliester | waga: 35 g

Jeden rozmiar
109,99 zł*
kk 1901351-1062 electric blue
ll 1901351-2590 red fire
mm 1901351-5017 white sand
nn 1901351-6000 black
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Ciepłe rękawice polarowe z delikatnym nadrukiem
ze śladem łapy.

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 60 g/para (rozmiar M)

Rozmiary: XS-L
84,99 zł*
bb 19652-600 black
cc 19652-5017 white sand
dd 19652-6110 grey heather

Jeden rozmiar (56-61 cm) 49,99 zł*
z 19549-600 black
aa 19549-5017 white sand

| ii |

TRI PAW GRIP GLOVE

| oo |

LOGO HEADGEAR

Wielofunkcyjne nakrycie głowy z miękkiego,
szybkoschnącego mikrowłókna.
Materiał: POLYESTER MICROFIBER, 100% poliester
Waga: 30 g

Jeden rozmiar
69,99 zł*
oo 1900511-6000 black

ACCESSORIES

#

OBUWIE¶
Podczas wyprawy odpowiednie obuwie jest tak samo ważne jak
funkcjonalna odzież. Krój, amortyzacja, komfort klimatu stopy oraz ochrona
przed zimnem i wilgocią muszą być dopasowane do stopy, do pogody
i do terenu. Dlatego podeszwa, cholewka i forma dostosowana jest zawsze
indywidualnie do każdego zastosowania – zdobywania szczytów, wypraw
trekkingowych, wypadów weekendowych, wypraw na rakietach śnieżnych
lub innych aktywności na śniegu. W przypadku ochrony przed wilgocią
stosowane są nieprzemakalne membrany TEXAPORE O2 lub TEXAPORE O3 –
różniące się między sobą stopniem oddychalności. Chroniące przed zimnem
elementy naszych zimowych butów to odbijające ciepło wkładki, ciepłe
materiały wyściółki i wyjmowane buty wewnętrzne.
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OBUWIE

//CO WARTO WIEDZIEĆ O NASZYCH BUTACH

SPECJALIŚCI OD RAKIET ŚNIEŻNYCH

Wyprawy na rakietach śnieżnych cieszą się coraz większą popularnością.
Naszym zdaniem to zrozumiałe, ponieważ nie ma lepszej możliwości
przemierzania zaśnieżonych krajobrazów. Więcej na temat wypraw na
rakietach śnieżnych można przeczytać na stronach 98/99. Tu
przedstawiamy buty zimowe zaprojektowane specjalnie z myślą o tej
aktywności.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Od pozostałych butów zimowych odróżnia je tak zwany HEEL
CONNECT, czyli nacięcie na pięcie, które ułatwia mocowanie paska
rakiety śnieżnej. Wszystkie nasze buty przystosowane do rakiet śnieżnych
mają poza tym wyższą cholewkę i są nieprzemakalne – zachowując
jednocześnie wysoki komfort klimatu.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Detale stosowane w różnych modelach naszych butów:
1.

TEXAPORE-Bootie: nieprzemakalna, oddychająca membrana
otacza stopę do 2/3 wysokości cholewki.

2.

Haczyk zaciskowy: ten niżej położony haczyk umożliwia
dokładne dopasowanie buta do stopy, szczególnie w obszarze
pięty.

3.

7.

SHOCK ABSORB SYSTEM: dodatkowe elementy
amortyzujące zwiększają komfort, np. na piętach.

8.

Ochrona przed ścieraniem/uderzeniami: to
dodatkowe wzmocnienie chroni wrażliwe obszary, takie jak pięta
i palce.

THINSULATE 200: wyjątkowo drobne, rozgałęzione
mikrowłókna tego cienkiego wypełnienia zapewniają bardzo
wysokie zatrzymywanie ciepła.

5.

Podpodeszwa: podpodeszwa określa sztywność buta, a tym
samym jego właściwości płynnego unoszenia stopy. W butach
trekkingowych jest znacznie grubsza niż w modelach do
biegania.

HEEL CONNECT: rowek na pięcie ułatwia mocowanie paska
rakiety śnieżnej.

4.

6.

Buty wewnętrzne: ciepłe buty wewnętrzne można wyjąć do

9.

VENT SUPPORT SYSTEM (VSS): perforowane elementy
umożliwiają stałą cyrkulację powietrza, dzięki czemu zwiększają
komfort klimatu w bucie.

przewietrzenia i wysuszenia.
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OBUWIE

// OBUWIE ZIMOWE # DLA MĘŻCZYZN

PRZEGLĄD WSZYSTKICH MĘSKICH BUTÓW
Z CHOLEWKĄ O ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI
ZNALEŹĆ MOŻNA NA STRONIE:

wolfskin.com/P225

4004731-3112
orange fall
4004731-6032 dark steel

SNOW PASS
TEXAPORE MEN

Lekkie jak piórko buty na zimowe wędrówki
i wyprawy na rakietach śnieżnych!
Do specjalnego wyposażenia tych nieprzemakalnych
butów trekkingowych należy rowek do mocowania
paska rakiety śnieżnej na pięcie, wyjątkowo wysoka
cholewka zapewniająca oparcie, wyściółka termiczna,
charakteryzująca się wysoką oddychalnością membrana
z odbijającą ciepło warstwą aluminium i zaprojektowana
specjalnie do zastosowań zimowych mieszanka gumowa
zastosowana w podeszwie. Przy swojej funkcjonalności
buty mają stosunkowo niewielką wagę.
Ocieplająca wyściółka: 100% aluminium
Podeszwa: VIBRAM MOUNTAIN TREK
Waga: 1260 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

699,99 zł*

4008012-6011
tarmac grey

WINTER TRAIL
TEXAPORE MEN

Te nieprzemakalne buty skórzane zaprojektowaliśmy
specjalnie na wyprawy na rakietach śnieżnych oraz na
zimowe wyprawy trekkingowe: rowek na pięcie ułatwia
zamocowanie paska rakiety śnieżnej lub lekkich raków.
Wysoka cholewka z wytrzymałej, olejowanej skóry
zapewnia wyjątkowo dobre oparcie. Przed zimnem
chronią: podszewka termiczna, wypełnienie oraz
odbijająca ciepło wkładka z warstwą aluminium.
Podeszwa doskonale łączy w sobie stabilność,
amortyzację i przyczepność.
Ocieplająca wyściółka: 88% polipropylen, 12% poliester
Podeszwa: VIBRAM MOUNTAIN TREK
Waga: 1470 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

789,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana
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OBUWIE ZIMOWE # DLA MĘŻCZYZN

4002051-1113
matisse blue

4003821-1100
dark stone

4002051-6101
shadow black

SNOW TREKKER
TEXAPORE MEN

4003821-6101
shadow black

ICY PARK
TEXAPORE MEN

Te ciepłe i nieprzemakalne buty na wędrówki
zaprojektowaliśmy z myślą o zimowych wędrówkach
i wyprawach trekkingowych. Sięgają powyżej kostki
i wykonane są, jak wiele naszych butów
trekkingowych i przeznaczonych na wędrówki, ze
skóry welurowej oraz wytrzymałej tkaniny. Dla
ochrony przed zimnem wyposażone są w podszewkę
termiczną i sztuczne futro. Podeszwa zapewnia
antypoślizgową stabilność na śniegu i izolację przed
zimnem.

Nowe, nieprzemakalne zimowe buty na
wędrówki ICY PARK są stosunkowo lekkie –
mimo swojej wysokiej cholewki ze skóry
welurowej i dużych wstawek z wytrzymałej
tkaniny (mniejsza waga, większy komfort
klimatu). Podeszwa gwarantuje stabilność na
pokrytym śniegiem zimowym podłożu.
Ochronę przed zimnem stanowi połączenie
ocieplającej wyściółki z cienkim, ale bardzo
wydajnym wypełnieniem.

Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: SNOW STAR
Waga: 1420 g/para (rozmiar 9)

Ocieplająca wyściółka: 88% polipropylen, 12% poliester
Podeszwa: FREEZER
Waga: 1260 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

539,99 zł*

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

4008291-6101
shadow black

GEORGIAN BAY
TEXAPORE MEN

Lekkie, nieprzemakalne i stanowiące doskonałą
ochronę buty zimowe na wędrówki z materiałów
syntetycznych (lżejszych od skóry i łatwiejszych
w pielęgnacji) z cholewką sięgającą łydki zapewniają wysoką stabilność. Ochronę przed
zimnem zapewnia połączenie ciepłego wyłożenia, lekkiego wypełnienia i odbijającej ciepło
wkładki. Zimowa podeszwa wyposażona jest
w rowek do zamocowania paska rakiety śnieżnej
na pięcie.

629,99 zł*

4008331-6350
phantom

SNOW CAMP
TEXAPORE MEN

Te nieprzemakalne buty również przeznaczone
są na wędrówki w zimowym terenie. Cholewka
sięga tylko do kostki; poza tym wszystkie
właściwości są takie same jak w przypadku
modelu po lewej stronie.
Ocieplająca wyściółka: 88% polipropylen, 12% poliester
Podeszwa: FREEZER
Waga: 1170 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

579,99 zł*

Ocieplająca wyściółka: 88% polipropylen, 12% poliester
Podeszwa: FREEZER
Waga: 1320 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

669,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana
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OBUWIE ZIMOWE # DLA MĘŻCZYZN

// CAŁOROCZNE OBUWIE # DLA MĘŻCZYZN

4001512-5590
dark brown
podwójny język
z perforowanym językiem
wewnętrznym

perforowana wyściółka
na bokach

perforowana wkładka

DEVIATOR TEXAPORE MEN

Nieprzemakalne skórzane buty zimowe z wysoką cholewką na wymagające
wędrówki górskie, trasy wspinaczkowe i wyprawy trekkingowe. System
wentylacyjny poprawia komfort klimatu. Podeszwa ma cztery strefy: ułatwiająca
wspinanie się strefa palców zapewnia oparcie przy stawianiu małych kroków,
pozostałe strefy gwarantują dobrą przyczepność i stabilność. Sztywność
podeszwy jest dostosowana do zastosowań na skalistym, żwirowatym podłożu.
Podeszwa: VIBRAM QUADRO ZONIC | waga: 1510 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

829,99 zł*
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* cena sugerowana

4003661-3112
orange fall

4003661-5116 siltstone

4003661-6910 nearly black

ALL TERRAIN TEXAPORE MEN

Klasyk: te nieprzemakalne buty trekkingowe na wielodniowe/wielotygodniowe
wyprawy wielokrotnie uzyskały bardzo dobrą ocenę w niezależnych testach.
Zalety: wysoki komfort, dobre właściwości płynnego unoszenia stopy, dobra
amortyzacja oraz przyczepna, odporna na skręcanie podeszwa i niezawodna
ochrona przed wilgocią.
Podeszwa: VIBRAM MOUNTAIN TREK
Waga: 1290 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 15

629,99 zł*

4003691-5690
dark wood

RAMBLER TEXAPORE MEN

Sportowe i klasyczne: wytrzymałe, nieprzemakalne buty trekkingowe na
cały rok! Cholewka wykonana jest z olejowanej naturalnej skóry
wierzchowej. Opracowana specjalnie na wyprawy trekkingowe podeszwa
gwarantuje dobrą amortyzację i mocne oparcie na różnych podłożach.
Podeszwa: VIBRAM MOUNTAIN TREK
Waga: 1340 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

* cena sugerowana

699,99 zł*
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CAŁOROCZNE OBUWIE # DLA MĘŻCZYZN

4003761-3112
orange fall

4005261-1100
dark stone

4003761-1100
dark stone

CROSSHIKE
TEXAPORE MEN

SHERWOOD
TEXAPORE MEN

Naprawdę lekkie, nieprzemakalne buty na
górskie wędrówki z lekkim plecakiem.
Podeszwa przystosowana jest do różnego
podłoża i gwarantuje pewność stawianych
kroków oraz dobrą amortyzację. Cholewka
została wykonana ze stabilnej skóry welurowej
oraz oddychającej, wytrzymałej tkaniny.

Idealne na zimowe wędrówki przy mokrej pogodzie
i niskich temperaturach. Te nieprzemakalne buty na
wędrówki mają cienkie, ale wydajne wypełnienie,
które utrzymuje temperaturę stóp. Cholewka ze
skóry welurowej gwarantuje stabilne oparcie,
a podeszwa zapewnia komfortową amortyzację
i dobrą przyczepność zarówno na szlakach
turystycznych, jak i w terenie.

Podeszwa: TRAIL ADVANCE MEN
Waga: 1070 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

4005261-6101
shadow black

Ocieplająca wyściółka: 88% polipropylen, 12% poliester
Podeszwa: TRAIL ADVANCE MEN
Waga: 1140 g/para (rozmiar 9)

539,99 zł*

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

4007272-6101
shadow black

4003801-1062
electric blue

4007272-4105
basil green

4003801-2210
indian red

4007272-6032
dark steel

4003801-3112
orange fall

TRAIL MASTER
TEXAPORE MEN

TRAIL CAGE
TEXAPORE MEN

Podeszwa: TRACTION
Waga: 1010 g/para (rozmiar 9)

Podeszwa: TRAILLOCK
Waga: 1000 g/para (rozmiar 9)

Nasze nieprzemakalne buty na wędrówki łączą
klasyczną
kombinację
materiałów,
czyli
stabilizującą skórę welurową i przewiewną,
wytrzymałą tkaninę, z charakterystycznym
wzornictwem o miękkich liniach. Wszechstronna
podeszwa pozwala na szeroki zakres zastosowań
podczas wędrówek z lekkim ekwipunkiem.

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 15

419,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

539,99 zł*

Nasze najlżejsze buty na wędrówki z półwysoką
cholewką są nieprzemakalne i przeznaczone na
wędrówki po górach z lekkim plecakiem.
Zastosowano tutaj klasyczne połączenie skóry
welurowej i oddychającej tkaniny. Możliwość
płynnego unoszenia stopy i amortyzacja przydają
się na szlakach i w łatwym terenie.

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13
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419,99 zł*

* cena sugerowana
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CAŁOROCZNE OBUWIE # DLA MĘŻCZYZN

4010302-6101 shadow black

CROSSTRAIL TEXAPORE MEN
4010302-4170
lime green

Nieprzemakalne buty na wędrówki dla wszystkich, którzy w szybkim tempie
przemierzają trasy poza wytyczonymi szlakami. Zapewniają doskonałe oparcie
na różnego rodzaju podłożu i wysoki komfort dzięki amortyzującej podeszwie
środkowej. Odpowiednio do szybszego tempa wypraw buty te mają najniższą
wagę spośród naszych butów na wędrówki!

Podeszwa: VIBRAM ANANASI
Waga: 700 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

4007232-2210 indian red

499,99 zł*

4007232-6101 shadow black

CANYON HIKER TEXAPORE MEN

Naprawdę lekkie, nieprzemakalne buty na wyprawy z lekkim plecakiem. Ich
znakiem rozpoznawczym jest charakteryzujące się miękkimi liniami
wzornictwo. W cholewce zastosowano nienasiąkającą wodą skórę
welurową oraz wytrzymałą tkaninę.

4007232-6011
tarmac grey

Podeszwa: TRACTION
Waga: 920 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 15

379,99 zł*

4010011-2210 indian red

4010011-6011 tarmac grey

4010011-6101 shadow black

MOUNTAIN ATTACK TEXAPORE MEN

4010011-1100
dark stone

Sportowe, nieprzemakalne buty na wędrówki wykonane ze skóry
welurowej, z sięgającymi aż do strefy palców, dużymi wstawkami
z przepuszczającej powietrze, wytrzymałej tkaniny. Dzięki lekkiej,
wytrzymałej podeszwie buty są amortyzowane na całej długości, co
gwarantuje sprężystość kroków, zarówno w łatwym terenie, jak i na
szlakach.
Podeszwa: TRAIL ADVANCE MEN
Waga: 1010 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 15
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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419,99 zł*
* cena sugerowana

4009072-1062 electric blue

4009072-6720 silver grey

EXPRESS TRAIL TEXAPORE MEN

Nieprzemakalne buty na szybkie, sportowe wędrówki po drogach i w terenie.
Dzięki dobrej amortyzacji, jaką zapewnia podeszwa, łączą w sobie ochronę
przed wilgocią z bardzo dobrym komfortem chodzenia. Specjalne strefy
odpowiedzialne za przyczepność i hamowanie gwarantują lepsze oparcie na
śliskim podłożu.

4009072-4170
lime green

Podeszwa: VIBRAM ECLIPSE
Waga: 770 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

539,99 zł*

4007252-6007 blue graphite

SAVAGE ROCK MEN
4007252-6101
shadow black

Naprawdę lekkie buty na wędrówki z niewielkim plecakiem. Wytrzymała
i wygodna podeszwa zapewnia lekkość i dobrą przyczepność. Na cholewce
zastosowano skórę welurową i wytrzymałą tkaninę. Cechą charakterystyczną
jest przyciągające wzrok wzornictwo o miękkich liniach.

Podeszwa: TRACTION
Waga: 920 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

4003991-1010 night blue

339,99 zł*

4003991-1100 dark stone

BROOKLYN PARK MEN

Na podróż: te skórzane buty z olejowanej naturalnej skóry wierzchowej
przekonują swoją niewielką wagą i eleganckim wzornictwem. Podeszwa jest
bardzo lekka i odpowiednio amortyzowana. Zapewniają wysoki komfort
noszenia, szczególnie korzystny w suche, ciepłe dni.

4003991-5116
siltstone

Podeszwa: DAYWALKER
Waga: 660 g/para (rozmiar 9)

Rozmiary (UK): 6; 6,5; 7; ...; 13

* cena sugerowana

419,99 zł*
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CAŁOROCZNE OBUWIE # DLA MĘŻCZYZN
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OBUWIE

// BUTY ZIMOWE # DLA KOBIET

TUTAJ ZNALEŹĆ MOŻNA PRZEGLĄD WSZYSTKICH
BUTÓW ZIMOWYCH DLA KOBIET:

wolfskin.com/P240

4003851-5122
sahara

SNOW PEAK TEXAPORE WOMEN
4003851-6350 phantom

Nieprzemakalne buty zimowe na wędrówki z sięgającą łydki cholewką
wykonane z wytrzymałej, pikowanej tkaniny i skóry welurowej. Elementy
chroniące przed zimnem: podszewka termiczna, bardzo lekkie, ale wydajne
wypełnienie i odbijająca ciepło wkładka z warstwą aluminium. Profil
i elastyczność podeszwy zapewniają dobrą przyczepność na zimowym
podłożu.

Ocieplająca wyściółka: 88% polipropylen, 12% poliester
Podeszwa: FREEZER
Waga: 1120 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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579,99 zł*

* cena sugerowana

LAKE TAHOE TEXAPORE WOMEN

4006711-5116
siltstone

Te nieprzemakalne buty zimowe z cholewką sięgającą łydki różnią się
wizualnie od typowych butów na wędrówki, są jednak tak samo
funkcjonalne. Ochronę przed zimnem gwarantują wełniana wyściółka,
cienkie, ale bardzo ciepłe wypełnienie oraz odbijająca ciepło wkładka
z warstwą aluminium. Podeszwa zaprojektowana została specjalnie na
zimowe wędrówki i zapewnia odpowiednio dobrą przyczepność na błocie
i śniegu.
Ocieplająca wyściółka: 88% polipropylen, 12% poliester
Podeszwa: FREEZER
Waga: 1200 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

629,99 zł*

4006711-5026 coffee brown

* cena sugerowana
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BUTY ZIMOWE # DLA KOBIET

SUPERLEKKIE,
SUPERCIEPŁE

4004241-5017
white sand

SNOWMANIA WOMEN

Lekkim krokiem przez zimę! Nasze nowe ciepłe buty zimowe na podróże
chronią przed zimnem, śniegiem i lodem, a jednocześnie są bardzo
lekkie. Zawdzięczają to z jednej strony lekkiej, nienasiąkającej wodą
tkaninie, z której wykonana jest cholewka, z drugiej strony podeszwie:
wycięcia w podeszwie zewnętrznej i dobrze amortyzowana podeszwa
środkowa sprawiają, że całość jest bardzo lekka i elastyczna. Warstwa
aluminium chroni stopę przed zimnem od spodu.
Podeszwa: SNOW JOURNEY WOMEN
Waga: 1010 g/para (rozmiar 6)

4004241-2150 dark red

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

- 242 -

499,99 zł*

* cena sugerowana

4006731-6032
dark steel

4006731-1100 dark stone

ICY PARK TEXAPORE WOMEN

Szczególną cechą tych nieprzemakalnych, wyposażonych w ciepłe
wypełnienie zimowych butów na wędrówki jest ich wzornictwo: puszysty,
futrzany kołnierz oraz delikatne tłoczenia z boku sprawiają, że buty
wyglądają mniej sportowo, jednak zapewniają przy tym funkcjonalność
niezbędną podczas wędrówek w zimnej porze roku.

Ocieplająca wyściółka: 88% polipropylen, 12% poliester
Podeszwa: FREEZER
Waga: 1120 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

579,99 zł*

4004221-7010
olive brown

4004221-6350 phantom

SNOW CRYSTAL WOMEN

Podczas gdy prezentowane po lewej stronie buty SNOWMANIA są
sznurowane, buty SNOW CRYSTAL zapinane są na zamek błyskawiczny.
Poza tym oba modele mają takie same zalety.
Podeszwa: SNOW JOURNEY WOMEN
Waga: 860 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

* cena sugerowana

419,99 zł*
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BUTY ZIMOWE # DLA KOBIET

PRZEGLĄD WSZYSTKICH DAMSKICH BUTÓW Z CHOLEWKĄ O ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI
ZNALEŹĆ MOŻNA NA STRONIE: wolfskin.com/P244

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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4004831-2129
clear red

4004831-6011 tarmac grey

SNOW PASS TEXAPORE
WOMEN

Lekkie jak piórko buty na zimowe wędrówki
i wyprawy na rakietach śnieżnych!
Do specjalnego wyposażenia tych nieprzemakalnych butów trekkingowych należy rowek
do mocowania paska rakiety śnieżnej na pięcie,
wyjątkowo wysoka cholewka zapewniająca
oparcie, wyściółka termiczna, charakteryzująca
się wysoką oddychalnością membrana z odbijającą
ciepło warstwą aluminium i zaprojektowana
specjalnie do zastosowań zimowych mieszanka
gumowa zastosowana w podeszwie. Przy swojej
funkcjonalności buty mają stosunkowo niewielką
wagę.
Ocieplająca wyściółka: 100% aluminium
Podeszwa: VIBRAM MOUNTAIN TREK
Waga: 1110 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

699,99 zł*

4008022-6011
tarmac grey

WINTER TRAIL TEXAPORE
WOMEN

Te nieprzemakalne buty skórzane zaprojektowaliśmy
specjalnie na wyprawy na rakietach śnieżnych oraz na
zimowe wyprawy trekkingowe: rowek na pięcie ułatwia
zamocowanie paska rakiety śnieżnej lub lekkich raków.
Wysoka cholewka z wytrzymałej, olejowanej skóry
zapewnia wyjątkowo dobre oparcie. Przed zimnem
chronią między innymi: podszewka termiczna,
wypełnienie oraz odbijająca ciepło wkładka
z warstwą aluminium. Podeszwa doskonale łączy
w sobie stabilność, amortyzację i przyczepność.
Ocieplająca wyściółka: 88% polipropylen, 12% poliester
Podeszwa: VIBRAM MOUNTAIN TREK
Waga: 1240 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

* cena sugerowana

789,99 zł*
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BUTY ZIMOWE # DLA KOBIET

// CAŁOROCZNE OBUWIE # DLA KOBIET

4001522-5590
dark brown
podwójny język
z perforowanym językiem
wewnętrznym

perforowana wyściółka
na bokach

perforowana wkładka

DEVIATOR TEXAPORE WOMEN

Nieprzemakalne skórzane buty zimowe z wysoką cholewką na wymagające
wędrówki górskie, trasy wspinaczkowe i wyprawy trekkingowe. System
wentylacyjny poprawia komfort klimatu. Podeszwa ma cztery strefy:
ułatwiająca wspinanie się strefa palców zapewnia oparcie przy stawianiu
małych kroków, pozostałe strefy gwarantują dobrą przyczepność
i stabilność. Sztywność podeszwy jest dostosowana do zastosowań na
skalistym, żwirowatym podłożu.
Podeszwa: VIBRAM QUADRO ZONIC | waga: 1290 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

829,99 zł*
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* cena sugerowana

4002561-6910
nearly black

4002561-1112 infinity blue

4002561-5116 siltstone

ALL TERRAIN TEXAPORE WOMEN

Klasyk: te nieprzemakalne buty trekkingowe na wielodniowe/wielotygodniowe wyprawy wielokrotnie uzyskały bardzo dobrą ocenę w niezależnych testach. Zalety: wysoki komfort, dobre właściwości płynnego
unoszenia stopy, dobra amortyzacja oraz przyczepna, odporna na
skręcanie podeszwa i niezawodna ochrona przed wilgocią.
Podeszwa: VIBRAM MOUNTAIN TREK
Waga: 1040 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

629,99 zł*

4003701-5116
siltstone

RAMBLER TEXAPORE WOMEN

Stonowany wygląd, przekonywająca funkcjonalność: wytrzymałe,
nieprzemakalne buty trekkingowe na cały rok! Cholewka wykonana jest
z olejowanej naturalnej skóry wierzchowej. Opracowana specjalnie na
wyprawy trekkingowe podeszwa gwarantuje dobrą amortyzację i mocne
oparcie na różnych podłożach.
Podeszwa: VIBRAM MOUNTAIN TREK
Waga: 1110 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

* cena sugerowana

699,99 zł*
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CAŁOROCZNE OBUWIE # DLA KOBIET

4003771-1100
dark stone

4003771-2150 dark red

CROSSHIKE TEXAPORE WOMEN

Naprawdę lekkie, nieprzemakalne buty na górskie wędrówki z lekkim
plecakiem. Podeszwa przystosowana jest do różnego podłoża i gwarantuje
pewność stawianych kroków oraz dobrą amortyzację. Cholewka została
wykonana ze stabilnej skóry welurowej oraz oddychającej, wytrzymałej
tkaniny.
Podeszwa: TRAIL ADVANCE WOMEN
Waga: 1010 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

539,99 zł*

4005271-6011
tarmac grey

4005271-4030 stone

SHERWOOD TEXAPORE WOMEN

Idealne na zimowe wędrówki przy mokrej pogodzie i niskich temperaturach.
Te nieprzemakalne buty na wędrówki mają cienkie, ale wydajne
wypełnienie, które utrzymuje temperaturę stóp. Cholewka ze skóry
welurowej gwarantuje stabilne oparcie, a podeszwa zapewnia komfortową
amortyzację i dobrą przyczepność zarówno na szlakach turystycznych, jak
i w terenie.
Ocieplająca wyściółka: 88% polipropylen, 12% poliester
Podeszwa: TRAIL ADVANCE WOMEN
Waga: 1000 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

539,99 zł*
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* cena sugerowana

4007282-6011
tarmac grey

4007282-2260 hibiscus red

4007282-4030 stone

TRAIL MASTER TEXAPORE WOMEN

Nasze nieprzemakalne buty na wędrówki łączą klasyczną kombinację
materiałów, czyli stabilizującą skórę welurową i przewiewną, wytrzymałą
tkaninę, z charakterystycznym wzornictwem o miękkich liniach.
Wszechstronna podeszwa pozwala na szeroki zakres zastosowań
podczas wędrówek z lekkim ekwipunkiem.
Podeszwa: TRACTION
Waga: 960 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

419,99 zł*

4009621-2101
windsor wine

4009621-1045 baltic blue

4009621-2260 hibiscus red

TRAIL CAGE TEXAPORE WOMEN

Nasze najlżejsze buty na wędrówki z półwysoką cholewką są
nieprzemakalne i przeznaczone na wędrówki po górach z lekkim
plecakiem. Zastosowano tutaj klasyczne połączenie skóry welurowej
i oddychającej tkaniny. Możliwość płynnego unoszenia stopy
i amortyzacja przydają się na szlakach i w łatwym terenie.
Podeszwa: TRAILLOCK
Waga: 810 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

* cena sugerowana

419,99 zł*
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CAŁOROCZNE OBUWIE # DLA KOBIET

4010312-6350 phantom

CROSSTRAIL TEXAPORE WOMEN
4010312-6032
dark steel

Nieprzemakalne buty na wędrówki dla wszystkich, którzy w szybkim tempie
przemierzają trasy poza wytyczonymi szlakami. Zapewniają doskonałe oparcie
na różnego rodzaju podłożu i wysoki komfort dzięki amortyzującej podeszwie
środkowej. Odpowiednio do szybszego tempa wypraw buty te mają najniższą
wagę spośród naszych butów na wędrówki!

Podeszwa: VIBRAM ANANASI
Waga: 630 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

4007242-1100 dark stone

499,99 zł*

4007242-6350 phantom

CANYON HIKER TEXAPORE WOMEN

Naprawdę lekkie, nieprzemakalne buty na wyprawy z lekkim plecakiem. Ich
znakiem rozpoznawczym jest charakteryzujące się miękkimi liniami
wzornictwo. W cholewce zastosowano nienasiąkającą wodą skórę
welurową oraz wytrzymałą tkaninę.

4007242-2023
crimson

Podeszwa: TRACTION
Waga: 770 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

379,99 zł*

4010031-4170 lime green

4010031-4112 mint green

4010031-2115 lavender

MOUNTAIN ATTACK TEXAPORE WOMEN
4010031-5017
white sand

Sportowe, nieprzemakalne buty na wędrówki wykonane ze skóry
welurowej, z sięgającymi aż do strefy palców, dużymi wstawkami
z przepuszczającej powietrze, wytrzymałej tkaniny. Dzięki lekkiej,
wytrzymałej podeszwie buty są amortyzowane na całej długości, co
gwarantuje sprężystość kroków, zarówno w łatwym terenie, jak i na
szlakach.
Podeszwa: TRAIL ADVANCE WOMEN
Waga: 830 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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419,99 zł*

* cena sugerowana

4009062-6350 phantom

GETAWAY TEXAPORE WOMEN

Nieprzemakalne buty na szybkie, sportowe wędrówki po drogach i w terenie.
Dzięki dobrej amortyzacji, jaką zapewnia podeszwa, łączą w sobie ochronę
przed wilgocią z bardzo dobrym komfortem chodzenia. Specjalne strefy
odpowiedzialne za przyczepność i hamowanie gwarantują lepsze oparcie na
śliskim podłożu.

4009062-2121
beetroot red

Podeszwa: VIBRAM ECLIPSE
Waga: 700 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

539,99 zł*

4007262-1100 dark stone

SAVAGE ROCK WOMEN

4007262-6350
phantom

Naprawdę lekkie buty na wędrówki z niewielkim plecakiem. Wytrzymała
i wygodna podeszwa zapewnia lekkość i dobrą przyczepność. Na cholewce
zastosowano skórę welurową i wytrzymałą tkaninę. Cechą charakterystyczną
jest przyciągające wzrok wzornictwo o miękkich liniach.
Podeszwa: TRACTION
Waga: 810 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

4004111-1113 matisse blue

339,99 zł*

4004111-2150 dark red

CORONA WOMEN

Na podróż: te skórzane buty z olejowanej naturalnej skóry wierzchowej
przekonują swoją niewielką wagą i eleganckim wzornictwem. Podeszwa jest
bardzo lekka i odpowiednio amortyzowana. Zapewniają wysoki komfort
noszenia, szczególnie korzystny w suche, ciepłe dni.

4004111-1100
dark stone

Podeszwa: DAYWALKER
Waga: 530 g/para (rozmiar 6)

Rozmiary (UK): 3; 3,5; 4; ...; 9

* cena sugerowana

419,99 zł*

- 251 -

CAŁOROCZNE OBUWIE # DLA KOBIET

// PANTOFLE DOMOWE I SKARPETY

CLOUD TEN MEN/WOMEN

Wsuwane pantofle domowe z ciepłego
i wytrzymałego wełnianego filcu. Wygodna
wkładka wykonana jest z wyjątkowo mocnego
materiału z mikrowłókna.
Ocieplająca wyściółka: 55% poliester, 45% wełna
Podeszwa: HOMETOWN

DLA MĘŻCZYZN | waga: 550 g/para (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 6; 7; 8; ...; 13
159,99 zł*
a 4004531-6000 black
b 4004531-6032 dark steel
|a|

DLA KOBIET | waga: 380 g/para (rozmiar 6)
ozmiary (UK): 3; 4; 5; ...; 9
159,99 zł*
c 4004541-2210 indian red
d 4004541-6000 black

|b|

|e|

|f|

THERMOLITE SKI XT SOCK

Skarpety narciarskie o właściwościach bakteriostatycznych. Ergonomiczna
konstrukcja uwzględniająca kształt prawej i lewej stopy zapewnia idealne
dopasowanie, wentylację i amortyzację.
Materiał: 53% poliester (Thermolite), 35% poliamid, 10% polipropylen, 2% elastan
Waga: 80 g/para (rozmiar 41-43)

Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
e 1902411-6000 black

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

|c|

82,99 zł*

|d|

|g|

MERINO SKI SOCK

Bardzo ciepłe, miękkie i w całości wyściełane, uniwersalne podkolanówki
narciarskie.
Materiał: 40% poliakryl, 40% wełna (merynosowa), 20% poliamid
Waga: 110 g/para (rozmiar 41-43)

Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
f 19499-600 black
g 19499-6120 grey
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69,99 zł*

* cena sugerowana

|h|

|i|

|j|

MERINO WINTER TREKKING SOCK

Grube skarpety trekkingowe z ergonomiczną konstrukcją uwzględniającą
kształt prawej i lewej stopy zapewniającą idealne dopasowanie, wentylację
i amortyzację.
Materiał: 44% wełna (merynosowa), 38% poliamid, 16% polipropylen, 2% elastan
Waga: 80 g/para (rozmiar 41-43)

Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
h 1901971-6000 black
i 1901971-6120 grey

82,99 zł*

|k|

MERINO SOCK

Grube i ciepłe skarpety trekkingowe z dużą zawartością wełny
merynosowej.
Materiał: 65% wełna, 33% poliamid, 2% elastan
Waga: 70 g/para (rozmiar 41-43)

Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
j 19506-522 earth
k 19506-600 black

|l|

|m|

69,99 zł*

|n|

RUGGED TREKKING SOCK

TREKKING SOCK

Materiał: 35% wełna (merynosowa), 35% poliakryl, 25% poliamid, 5% poliamid
(CORDURA) | waga: 70 g/para (rozmiar 41-43)

Materiał: 36% poliamid, 26% polipropylen (ISOLFIL), 18% poliakryl, 18% wełna,
2% elastan | waga: 65 g/para (rozmiar 41-43)

Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
l 19695-600 black

Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
m 19569-600 black
n 19569-6120 grey

Wyjątkowo mocne skarpety trekkingowe ze wzmocnionymi partiami
pięty i palców.

|o|

69,99 zł*

|p|

|q|

HIKING XT SOCK

Komfortowo wyściełane, mające właściwości
bakteriostatyczne skarpety na wędrówki o każdej
porze roku.
Materiał: 34% poliamid, 22% wełna (merynosowa),
22% poliakryl, 20% polipropylen, 2% elastan
Waga: 55 g/para (rozmiar 41-43)

Rozmiary:
35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
o 1902081-1010 night blue
p 1902081-6000 black

Skarpety trekkingowe na umiarkowaną i cieplejszą pogodę, zapewniające
regulację wilgoci i dobrą amortyzację.

74,99 zł*

|t|

|r|

THERMOLITE HIKING SOCK

Wyjątkowo szybkoschnące, ciepłe i wyściełane
skarpety na wędrówki.

Materiał: 64% poliester (Thermolite), 34% poliamid,
2% elastan
Waga: 65 g/para (rozmiar 41-43)

Rozmiary:
35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
q 1900541-6000 black

69,99 zł*

|u |

HIKING SOCK

Skarpety na wędrówki z bawełny organicznej
z upraw kontrolowanych, na umiarkowane
i cieplejsze temperatury.

THERMOLITE BASIC SOCK

Bardzo lekkie, ocieplające i wyjątkowo
szybkoschnące skarpety do noszenia w systemie
warstwowym lub na co dzień.
Materiał: 64% poliester (Thermolite), 34% poliamid,
2% elastan
Waga: 35 g/para (rozmiar 41-43)

Rozmiary:
35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
t 1901651-6000 black

Rozmiary:
35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
u 1900551-6000 black

* cena sugerowana

|s|

MULTI-FUNCTION SOCK

Lekkie, regulujące wilgoć, dobrze amortyzujące
skarpety na wędrówki podczas umiarkowanej
i cieplejszej pogody.
Materiał: 34% poliamid, 26% polipropylen (ISOLFIL),
19% wełna (merynosowa), 19% poliakryl, 2% elastan
Waga: 65 g/para (rozmiar 41-43)

Rozmiary:
35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
r 19697-600 black
s 19697-6120 grey

62,99 zł*

|v|

Materiał: 55% bawełna (organiczna), 34% poliamid,
9% polipropylen, 2% elastan
Waga: 50 g/para (rozmiar 41-43)

57,99 zł*

64,99 zł*

- 253 -

42,99 zł*

INDOOR SOCK

Ciepłe skarpety domowe z powłoką antypoślizgową.
Materiał: 42% wełna (merynosowa), 42% poliakryl,
14% poliamid, 2% elastan
Waga: 96 g/para (rozmiar 41-43)

Rozmiary:
35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
v 1902441-6000 black

62,99 zł*

PANTOFLE DOMOWE I SKARPETY

#

WYPOSAŻENIE¶
W przypadku naszych plecaków system nośny, materiały oraz
wyposażenie dopasowane są do konkretnego zastosowania. I tak na
przykład podczas wypraw wysokogórskich ważna jest swoboda ruchów
i niewielka waga, podczas wędrówek na nartach i rakietach śnieżnych
liczy się wentylacja, a w plecakach do biura, na uczelnię i na co dzień
muszą zmieścić się segregator, laptop itp. Jednak nie zawsze trzeba
zabierać ze sobą plecak, czasem do codziennych potrzeb wystarczy
torba. Niektóre z nich także przedstawione zostały w tym rozdziale.
Na sam koniec zaprezentujemy praktyczny bagaż podróżny oraz drobne
akcesoria na wyprawy.
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WYPOSAŻENIE

NASI

//ZIMOWI SPECJALIŚCI

WHITE LINE

FLEXCONTACT WHITE LINE

Nasza nowa seria produktów WHITE LINE skierowana jest do
Nowy, przylegający do ciała system nośny został zaprojektowany specjalnie z myślą
wszystkich entuzjastów rakiet śnieżnych, nart i snowboardu!
o zimowych, wymagających intensywnego ruchu aktywnościach sportowych.
System nośny, wyposażenie i materiały tych wąskich, ściśle
Zapewnia doskonałą kontrolę obciążenia i maksymalną swobodę ruchów.
przylegających plecaków dostosowane są specjalnie do
zastosowań zimowych: formowany termicznie, przylegający do
Formowana termicznie wyściółka na plecach jest odporna na wilgoć, a dzięki
ciała system nośny gwarantuje dużą swobodę ruchów przy
licznym kanałom wentylacyjnym oraz elastycznemu pokryciu zapewnia optymalny
optymalnej kontroli obciążenia. Mocne, nienasiąkające wodą
komfort noszenia. Pasy na ramiona w kształcie litery „s” są dobrze wentylowane
materiały o szczególnie gładkiej powierzchni zapobiegają
i wyjątkowo długie, dlatego pasują na każdą odzież zimową. Pas biodrowy jest
przywieraniu śniegu. Zamki błyskawiczne i sprzączki są łatwe
bezpośrednio zintegrowany z komorą główną, zapewnia więc pewne przyleganie do
w obsłudze także w rękawicach. Elementy mocujące
ciała.
umożliwiają transportowanie nart, rakiet śnieżnych oraz/lub
snowboardu... Te i jeszcze inne detale (patrz po prawej)
PAS BIODROWY STRETCHBELT
sprawiają, że produkty WHITE LINE są idealne do
Bezpośrednio zintegrowany z komorą główną pas otacza biodra. Zapewnia dobre
uprawiania sportów zimowych.
dopasowanie i najlepszą swobodę ruchów. Materiał jest elastyczny i charakteryzuje
się bardzo dobrą oddychalnością. Zapięcie na rzepy umożliwia bezstopniowe
mocowanie.
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA
WHITE LINE

1.

KRÓTKI PRZEGLĄD NASZYCH PLECAKÓW DO
SPORTÓW ZIMOWYCH: wolfskin.com/P257

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mocowanie rakiet śnieżnych z przodu plecaka

2. Szybko dostępny sprzęt
głównej
3.

www

4.

Izolująca kieszeń z zamkiem błyskawicznym przy
pasie biodrowym przeznaczona na wężyk systemu
umożliwiającego picie podczas marszu

zabezpieczający w komorze
5.

Mocowanie nart po bokach za pomocą wzmocnionych
pasków kompresyjnych i powlekanych szlufek

Podszyta polarem kieszeń chroniąca przez porysowaniem
przechowywane w niej gogle, odtwarzacz MP3 lub aparat

6. Łatwe do obsługi w rękawiczkach suwaki zamków

błyskawicznych
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HIGHLIGHT / WHITE LINE

widok z tyłu black

RADICAL PEAK 40

Duży, profesjonalnie wyposażony plecak na ambitne wyprawy skitourowe
i na rakietach śnieżnych. Ważne szczegóły: mocowanie nart, czekana, kasku
oraz rakiet śnieżnych oraz duża komora na akcesoria zapewniające
bezpieczeństwo, takie jak sonda lawinowa czy łopatka do śniegu.
Korpus: WATERLOCK 420D oraz CROSS RIP 210D, 100% poliamid | dno: BALLISTIC 840D,
100% poliamid | stelaż: SPRING STEEL | system nośny: FLEXCONTACT WHITE LINE
Waga: ok. 1560 g | ok. 40 litrów | ok. 56 x 28/26 x 20 cm

2002701-6000 black**

669,99 zł*
mocowanie rakiet
śnieżnych**

2002711-1152
brilliant blue**

2002711-6000
black**

WHITE PINE 32

Średniej wielkości specjalistyczny plecak na wyprawy na rakietach śnieżnych
oraz skitourowe. Wyposażony jest w te same elementy, co plecak RADICAL
PEAK (u góry), ale zamiast mocowania kasku ma mocowanie deski snowboardowej.
Korpus: WATERLOCK 420D oraz CROSS RIP 210D, 100% poliamid | dno: BALLISTIC 840D,
100% poliamid | stelaż: HDPE | system nośny: FLEXCONTACT WHITE LINE
Waga: ok. 1380 g | ok. 32 litrów | ok. 51 x 28/27 x 18 cm

2002711-4650 grey haze**

539,99 zł*

2002721-4650
grey haze

2002721-6000
black

WHITE PINE 26

Lekki plecak na jednodniowe wyprawy na rakietach śnieżnych. Jego
formowany termicznie system nośny zapewnia dużą swobodę ruchów oraz
najlepszą kontrolę obciążenia. Za pomocą pasków (kompresyjnych) można
mocować rakiety śnieżne i kijki.
Korpus: WATERLOCK 420D oraz CROSS RIP 210D, 100% poliamid | dno: BALLISTIC 840D,
100% poliamid | stelaż: HDPE | system nośny: FLEXCONTACT WHITE LINE
Waga: ok. 990 g | ok. 26 litrów | ok. 50 x 27/26 x 15 cm

2002721-1152 brilliant blue

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

419,99 zł*
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* Cena sugerowana | ** Cena nie obejmuje zawartości.
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SUPERPRODUKT / WHITE LINE

ELASTYCZNY PAS BIODROWY:
BEZSZWOWY, PERFEKCYJNE, PEWNE
BEZPOŚREDNIO ZINTEGROWANY Z KOMORĄ GŁÓWNĄ

OPTYMALNA SWOBODA RUCHÓW ORAZ KOMFORT WENTYLACYJNY
BARDZO DOKŁADNIE REGULOWANE ZAPIĘCIE

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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2002731-6000
black

2002731-1152
brilliant blue

GRAVITY FLOW 28

Dzięki temu, że pas biodrowy jest elastyczny i dobrze dopasowany,
plecak nie ogranicza swobody ruchów. Ma wąski krój, mocowanie nart
oraz kieszeń na akcesoria zapewniające bezpieczeństwo (takie jak
łopatka do śniegu oraz sonda lawinowa) – perfekcyjnie nadaje się na
wyprawy skitourowe i do freeride'u.
Korpus: WATERLOCK 420D oraz CROSS RIP 210D, 100% poliamid | dno: BALLISTIC
840D, 100% poliamid | stelaż: HDPE | system nośny: FLEXCONTACT WHITE LINE
Waga: ok. 1190 g | ok. 28 litrów | ok. 51 x 28 x 18 cm

2002731-4650 grey haze

499,99 zł*

2002741-6000
black

2002741-1152
brilliant blue

2002741-4650
grey haze

GRAVITY FLOW 22

Plecak na aktywny dzień na nartach: mając wszystkie elementy wyposażenia
swojego większego odpowiednika (u góry), nadaje się idealnie na sportowe
jednodniowe wyprawy.
Korpus: WATERLOCK 420D oraz CROSS RIP 210D, 100% poliamid | dno: BALLISTIC
840D, 100% poliamid | stelaż: HDPE | system nośny: FLEXCONTACT WHITE LINE
Waga: ok. 990 g | ok. 22 litrów | ok. 50 x 28 x 15 cm

2002741-4112 mint green

419,99 zł*

8001481-6000
black**

8001481-4650
grey haze**

HIP RIDE

Elastyczna kieszeń w pasie biodrowym na najpotrzebniejsze drobiazgi na
intensywne wyprawy. Pas biodrowy jest zintegrowany w komorze głównej
i gwarantuje wyśmienitą swobodę ruchów – co zapewnia doskonałe
osadzenie podczas zjazdów.
Korpus: WATERLOCK 420D oraz CROSS RIP 210D, 100% poliamid | dno: BALLISTIC
840D, 100% poliamid | waga: ok. 410 g | ok. 6,5 litra | ok. 24 x 31 x 11 cm

8001481-1152 brilliant blue**

* Cena sugerowana | ** Cena nie obejmuje zawartości.

249,99 zł*
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SUPERPRODUKT / WHITE LINE

PRZEGLĄD NASZYCH

//SYSTEMÓW NOŚNYCH

Nasze systemy nośne skonstruowane
są specjalnie z myślą o określonych
zastosowaniach. W zależności od
zapotrzebowania zwracamy szczególną uwagę na swobodę ruchów,
wagę czy wentylację.
Na przykład podczas trekkingu
decydujące znaczenie ma optymalne przenoszenie obciążenia i kontrola ładunku. Podczas wypraw
wysokogórskich na pierwszym
miejscu stoi swoboda ruchów i niewielka waga. Na wędrówkach i podczas
uprawiania
innych
aktywności z niewielkim ekwipunkiem ważna jest przede wszystkim dobra wentylacja.

ACS TIGHT

W tym systemie nośnym przeznaczonym do zastosowań
sportowych wilgotne powietrze jest stale odprowadzane
z dala od ciała przez centralny kanał wentylacyjny,
perforowaną wyściółkę oraz siatkowe materiały.
Jednocześnie dzięki osadzeniu blisko ciała cały ciężar
plecaka ściśle do niego przylega, zapewniając tym
samym bardzo dobrą swobodę ruchów.

FLEXCONTACT

SNUGGLE UP

Wytrzymały, formowany termicznie, przylegający do ciała
system nośny umożliwia dobrą kontrolę obciążenia
i swobodę ruchów. Gładkie powierzchnie i delikatna
struktura materiałów powlekających zapobiegają
przywieraniu śniegu.

Weitere
Informationen:
www.jack-wolfskin.com
Więcej informacji:
www.jack-wolfskin.com

System nośny stosowany w naszych plecakach na co
dzień: jego podstawową cechą jest szeroka uprząż na
ramiona, równomiernie rozkładająca obciążenie.
Wyściółka na całych plecach stanowi zabezpieczenie
przed twardymi elementami ekwipunku.

--262
262 - -

www

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT RÓŻNYCH SYSTEMÓW NOŚNYCH MOŻNA
ZNALEŹĆ NA STRONIE: wolfskin.com/P263

ACS CLASSIC

Ten system nośny odznacza się wyjątkowo dobrą
wentylacją. Stelaż z włókna szklanego i elastycznych
elementów z tworzywa sztucznego utrzymuje plecak
w stałej odległości od pleców. Dzięki temu możliwa jest
stała cyrkulacja powietrza pomiędzy plecami a plecakiem.

X-TRANSITION

Wyściełany system nośny do plecaków trekkingowych
zapewniający bardzo dobrą kontrolę obciążenia: dwie
krzyżujące się szyny aluminiowe tworzą stabilny, ale
elastyczny stelaż, który przejmuje i rozkłada obciążenie.
Pasy na ramiona o regulowanej wysokości oraz regulacja
długości systemu nośnego umożliwiają optymalne
dopasowanie plecaka.
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SYSTEMY NOŚNE

MINIMALISTA
W GÓRACH

2002761-6032
dark steel

MOUNTAINEER 36

Minimalistyczny, wąski i bardzo mocny plecak wysokogórski na wymagające
wyprawy jednodniowe. Jego wyposażenie zostało zredukowane do tego, co
najistotniejsze: możliwość zamocowania nart, liny i czekana, boczny zamek
błyskawiczny pozwalający na szybki dostęp do komory głównej oraz kieszeń
w klapie z możliwością regulacji wysokości dla optymalnej swobody ruchów
głowy.

2002761-3115
rusty orange

System nośny zapewnia najlepszą swobodę ruchów oraz kontrolę obciążenia.
Dzięki wyjmowanej płycie tylnej i odpinanemu pasowi biodrowemu można
zmniejszyć wagę plecaka.
Korpus: NAILHEAD 420D, 100% poliamid | dno: CHAINTECH 420D, 100% poliamid
Stelaż: ALUMINIUM 6061 + HDPE | system nośny: FLEXCONTACT ALPINE
Waga: ok. 1680 (Strip Down 1340) g | ok. 36 litrów | ok. 55 x 30/27 x 18 cm

669,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

// PLECAKI / ALPINISM

2002751-6032
dark steel

Mocowanie
rakiet śnieżnych**

MOUNTAINEER 48

Maksymalistyczny odpowiednik minimalisty przedstawionego po lewej
stronie: duży, wąski i bardzo mocny plecak wysokogórski na wymagające
wyprawy wielodniowe. Ma jeszcze więcej komór, np. wzmocnioną kieszeń
na wyposażenie z przodu (na foki narciarskie lub raki), mocowanie rakiet
śnieżnych lub deski snowboardowej oraz zamek błyskawiczny w kształcie
litery „u” z przodu (pozwalający na szybki dostęp do komory głównej).
Więcej informacji można znaleźć w tekście po lewej stronie.
Korpus: NAILHEAD 420D, 100% poliamid | dno: CHAINTECH 420D, 100% poliamid
Stelaż: ALUMINIUM 6061 + HDPE | system nośny: FLEXCONTACT ALPINE
Waga: ok. 1920 (Strip Down 1560) g | ok. 48 litrów | ok. 60 x 30/28 x 20 cm

2002751-3115 rusty orange

* Cena sugerowana | ** Cena nie obejmuje zawartości.

829,99 zł*
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PLECAKI / ALPINISM

ALPINE TRAIL 34 MEN

Lekki, wąski i wytrzymały plecak na wędrówki w górach. Jego system nośny
zapewnia dużą swobodę ruchów oraz optymalną wentylację: umieszczony
centralnie na plecach kanał wentylacyjny oraz wentylowane wyłożenie
pasków na ramiona oraz pasa biodrowego zapewniają perfekcyjny komfort
noszenia.
Pozostałe szczegóły to między innymi możliwość zamocowania liny
wspinaczkowej oraz elastyczne kieszenie otwarte po bokach.
Korpus: CROSS RIP 210D i NAILHEAD 210D, 100% poliamid | dno: CROSS RIP 300D,
100% poliester | stelaż: SPRING STEEL | system nośny: ACS TIGHT ALPINE | waga: ok.
1380 g | ok. 34 litrów | ok. 51 x 29/26 x 18 cm

499,99 zł*
2002061-6032 dark steel**

2001621-6032
dark steel

Rückansicht
dark steel

ACCELERATE PACK 30

Ten ultralekki plecak jednodniowy waży jedynie połowę tego, co inne plecaki
wysokogórskie o tej samej pojemności!
Cechy szczególne: komora główna nie jest podzielona, jej zawartość jest
mimo to szybko i łatwo dostępna, ponieważ zamek błyskawiczny na całym
obwodzie daje cztery możliwości dostępu. Ultralekkie materiały,
minimalistyczne wyposażenie oraz zoptymalizowany pod względem ciężaru
system nośny pozwalają na zmniejszenie wagi.
Korpus: CROSS RIP 100D, 100% poliamid | dno: WATERLOCK 210D, 100% poliamid
Stelaż: CROSSLINK PE | system nośny: ACS TIGHT LITE | waga: ok. 520 g | ok. 30 litrów | ok.
51 x 33/26 x 18 cm

2001621-3115 rusty orange

289,99 zł*

310 g
> TYLKO

<
2001711-6032
dark steel

2001711-3115
rusty orange

składany do
kieszeni w klapie

STOWAWAY PACK 22

Plecak może być jeszcze lżejszy i mniejszy! W tym ultralekkim (310 g!)
wysokogórskim plecaku jednodniowym zastosowano systemy znane do tej
pory tylko z kurtek przeciwdeszczowych:
można go spakować do jego kieszeni w klapie, zajmuje mniej więcej tyle
miejsca co opakowanie batoników. Dzięki temu zmieści się w każdym
bagażu i ma bardzo wszechstronne zastosowanie: podczas wyprawy po
schroniskach można wybrać się na jednodniową wycieczkę bez ciężkiego
plecaka.
Korpus: CROSS RIP 100D, 100% poliamid | dno: WATERLOCK 210D, 100% poliamid
System nośny: ukrywana uprząż barkowa | waga: ok. 310 g | ok. 22 litrów | ok. 45 x 27/25 x
18 cm

2001711-6000 black

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

209,99 zł*
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* Cena sugerowana | ** Cena nie obejmuje zawartości.
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PLECAKI / ALPINISM

// PLECAKI NA WYPRAWY

DENALI

Wytrzymałe, bardzo wygodne i wąskie – nasze plecaki
trekkingowe z pełnym wyposażeniem.
Sprawdzony, indywidualnie regulowany system nośny
gwarantuje
wysoki
komfort
noszenia
dzięki
równomiernemu rozłożeniu ciężaru na ramionach
i biodrach. Wszystkie powierzchnie stykające się z ciałem
użytkownika są dobrze wyściełane. Aluminiowy stelaż
oraz pasy biodrowe są tak uformowane, że w każdym
terenie zapewniają dobrą swobodę ruchów.
Plecaki mają przejrzysty podział na komorę w klapie,
komorę główną i dolną. Dzięki wielu kieszeniom,
możliwościom
zamocowania
akcesoriów
oraz
dostępowi od przodu plecak można szybko zapakować
i podobnie szybko go rozpakować, zachowując w nim
porządek.
Korpus: CROSS RIP 300D, 100% poliester i NAILHEAD 420D,
100% poliamid | dno: Chaintech 100D, 100% poliamid | stelaż:
ALUMINIUM HONEY COMB | system nośny: X-TRANSITION

widok z tyłu
phantom
2002141-2210
indian red**

DENALI 60 WOMEN
Waga: ok. 2550 g | ok. 60 + 8 litrów | ok. 62 x 30/26 x
23 cm | długość pleców: S-M

DENALI 75 MEN
Waga: ok. 2850 g | ok. 75 + 12 litrów | ok. 75 x 31/27 x
25 cm | długość pleców: M-XL

2002111-6350 phantom

879,99 zł*

829,99 zł*

DENALI 50 WOMEN
Waga: ok. 2450 g | ok. 50 + 7 litrów | ok. 58 x 30/26 x 22
cm | długość pleców: XS-M

DENALI 65 MEN
Waga: ok. 2750 g | ok. 65 + 11 litrów | ok. 70 x 31/27 x
25 cm | długość pleców: S-L

2002121-6350 phantom

2002141-2210 indian red

2002151-2210 indian red

789,99 zł*

829,99 zł*

DENALI 55 MEN
Waga: ok. 2600 g | ok. 55 + 10 litrów | ok. 66 x 31/26 x
24 cm | długość pleców: S-L

2002111-6350
phantom**

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

2002131-6350 phantom

789,99 zł*
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* Cena sugerowana | ** Cena nie obejmuje zawartości.

| a |**

HIGHLAND TRAIL

Plecaki na wędrówki z pełnym wyposażeniem na wielolub jednodniowe wyprawy. Dzięki przemyślanemu
podziałowi wnętrza można uporządkować bagaż tak,
aby był łatwo dostępny. Komora główna wyposażona
jest w odrębną komorę dolną z szerokim otworem,
zapinaną na zamek błyskawiczny. Klapę między
komorami można również otwierać od dołu, dzięki
czemu można zawsze łatwo uzyskać dostęp do
zawartości.
Przylegający do ciała system nośny zapewnia dobrą
kontrolę obciążenia, swobodę ruchów oraz doskonałą
wentylację. Ciężar plecaka jest przenoszony na biodra
poprzez pas biodrowy, co powoduje odciążenie ramion
i pleców.
Plecaki HIGHLAND TRAILS stanowią model pośredni
pomiędzy dużymi plecakami trekkingowymi a plecakami
na jednodniowe wędrówki.
widok z tyłu
black

Korpus: CROSS RIP 210D i NAILHEAD 210D, 100% poliamid
Dno: CROSS RIP 300D, 100% poliester | stelaż: ALUMINIUM
HONEY COMB | system nośny: ACS TIGHT HIKE

| b |**

| c |**
| d |**

| e |**

HIGHLAND TRAIL 50 MEN/46 WOMEN

HIGHLAND TRAIL 36 MEN/36 WOMEN

MEN | waga: ok. 1780 g | ok. 50 litrów | ok. 58 x 30/26 x 19 cm
a 2002161-6000 black
b 2002161-1113 matisse blue
629,99 zł*

MEN | waga: ok. 1580 g | ok. 36 litrów | ok. 51 x 26/22 x 16 cm
d 2002181-1113 matisse blue
2002181-6000 black (patrz a)
539,99 zł*

WOMEN | waga: ok. 1680 g | ok. 46 litrów | ok. 54 x 28/26 x 18 cm
c 2002171-2122 clear red
2002171-6000 black (siehe a)
629,99 zł*

WOMEN | waga: ok. 1510 g | ok. 36 litrów | ok. 51 x 26/22 x 16 cm
e 2002191-2122 clear red
2002191-6000 black (patrz a)
539,99 zł*

* Cena sugerowana | ** Cena nie obejmuje zawartości.
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PLECAKI / TREKKING / HIKING

2002251-1062
electric blue

CROSSWIND

Lekki, lecz mocny, wielofunkcyjny plecak jednodniowy nadaje się równie
dobrze na wędrówki, jak i do jazdy na rowerze. Dzięki podziałowi na dwie
komory oraz kilka kieszeni łatwo zachować przejrzystość zawartości.
Aby zapewnić optymalny komfort noszenia, w plecaku zastosowano
najlepiej wentylowany system nośny. Pozostałe elementy wyposażenia to
paski kompresyjne, mocowanie kijków trekkingowych oraz pokrowiec
przeciwdeszczowy.
Korpus: CROSS RIP 210D i NAILHEAD 210D, 100% poliamid | dno: CROSS RIP 300D,
100% poliester | stelaż: DELRIN | system nośny: ACS

2002251-6000
black

2002251-4113
seaweed

CROSSWIND 26 MEN
Waga: ok. 1090 g | ok. 26 litrów | ok. 52 x 30/24 x 20 cm

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

2002261-2121
beetroot red

339,99 zł*

2002261-4125
evergreen

2002261-6032
dark steel

CROSSWIND 24 WOMEN
Waga: ok. 1040 g | ok. 24 litrów | ok. 48 x 30/24 x 18 cm
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339,99 zł*

* cena sugerowana

// PLECAKI NA WĘDRÓWKI ORAZ ROWEROWE

MEN

WOMEN

2002211-3112
orange fall

widok z tyłu
black

2002211-6000
black

2002211-7010
olive brown

2002211-1113
matisse blue

2002221-6032
dark steel

RAMBLER 28 MEN/26 WOMEN

2002221-4125
evergreen

2002221-2121
beetroot red

Średniej wielkości, wąski, jednokomorowy plecak na wędrówki: jego system
nośny zachowuje odstęp od pleców i zapewnia tym samym maksymalną
wentylację przy dobrej kontroli obciążenia i wysokim komforcie noszenia.

MEN | Waga: ok. 1040 g | ok. 28 litrów | ok. 48 x 30/24 x 16 cm

Kieszeń przednia, kieszeń w klapie oraz dwie kieszenie boczne zapewniają
dużą pojemność. Pozostałe elementy wyposażenia: możliwość zamocowania
kijków trekkingowych, pokrowiec przeciwdeszczowy w kieszeni na spodzie
oraz wewnątrz elementy do zamocowania systemu umożliwiającego picie
podczas marszu/jazdy.

WOMEN | Waga: ok. 1030 g | ok. 26 litrów | ok. 46 x 30/24 x 16 cm

339,99 zł*

339,99 zł*

Korpus: CROSS RIP 210D i NAILHEAD 210D, 100% poliamid | dno: CROSS RIP 300D,
100% poliester | stelaż: DELRIN | system nośny: ACS

|a|

|b|

|c|

MOAB JAM 30

MOAB JAM 24

MOAB JAM 18

Waga: ok. 1040 g | ok. 30 litrów |
ok. 50 x 30/26 x 17 cm

Waga: ok. 890 g | ok. 24 litrów |
ok. 46 x 30/24 x 17 cm

Waga: ok. 800 g | ok. 18 litrów |
ok. 44 x 29/23 x 16 cm

419,99 zł*

379,99 zł*

339,99 zł*

a 2002291-3111 glowing orange
e 2002291-6720 silver grey
2002291-6000 black (patrz b)
2002291-1152 brilliant blue (patrz c)

b 2002301-6000 black
2002301-3111 glowing orange
(patrz a)
2002301-1152 brilliant blue (patrz c)
2002301-6720 silver grey (patrz e)

c 2002311-1152 brilliant blue
2002311-3111 glowing orange
(patrz a)
2002311-6000 black (patrz b)
2002311-6720 silver grey (patrz e)

|d|

MOAB JAM 18
WOMEN
Waga: ok. 790 g | ok. 18 litrów |
ok. 44 x 26/23 x 18 cm

289,99 zł*
d 2002321-2019 orchid
f 2002321-6032 dark steel
2002321-6720 silver grey (patrz e)

MOAB JAM

Nasze plecaki do jazdy na rowerze górskim oraz do biegania w terenie!
Z mocowaniem kasku, lampki LED, pompki oraz kijków trekkingowych.
System nośny przylega do ciała i jednocześnie zapewnia dobrą swobodę
ruchów oraz bardzo dobrą wentylację.

|e|

|f|

Te sportowe uniwersalne plecaki mają przejrzysty podział i są bardzo
pojemne: komora główna, duża kieszeń wewnętrzna, dwie kieszenie
boczne oraz kieszeń w pasie biodrowym. Plecak MOAB JAM 30 ma
dodatkowo komorę dolną, wszystkie pozostałe oraz kieszeń przednią
z miejscem na narzędzia.
Korpus: CROSS RIP 210D i NAILHEAD 210D, 100% poliamid | dno: CROSS RIP 210D, 100%
poliamid | stelaż: CROSSLINK PE | system nośny: ACS TIGHT

* cena sugerowana
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PLECAKI / HIKING

wyjmowana kieszeń**

2002801-6000
black

2001152-6000 black

2002801-4650 grey haze

ACS PHOTOPACK

Plecak na wędrówki oraz na akcesoria fotograficzne zapewniający wyśmienitą
wentylację pleców: w komorze dolnej znajduje się wyjmowana, wyściełana
komora z możliwością regulacji podziału wewnętrznego przeznaczona na
aparat fotograficzny, 3-4 obiektywy, lampę błyskową oraz akcesoria.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester i NAILHEAD 420D, 100% poliamid
Dno: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | stelaż: DELRIN | system nośny: ACS
Waga: ok. 1430 + 270 g | ok. 28 litrów | ok. 50 x 33/28 x 14 cm

499,99 zł*

OVERHEAD

Wytrzymały, zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
plecak jednodniowy ze zintegrowaną kieszenią na notebooka, przeznaczony
do biura, na uczelnię itd. Wyposażony w wyściełaną, całkowicie
nienasiąkającą wodą klapę, cała zawartość jest widoczna już na pierwszy
rzut oka.
Korpus: MEGA PU RIP, 80% poliuretan, 20% poliamid oraz CROSS RIP 300D, 100%
poliester | dno: BALLISTIC 1680D, 100% poliamid | system nośny: SNUGGLE UP PLUS
Waga: ok. 860 g | ok. 26 litrów | ok. 44 x 24/30 x 16 cm

379,99 zł*

2002831-6032
dark steel

2002831-4650
grey haze
2002821-6032 dark steel

2002831-2121 beetroot red

STASH PACK 28

Plecak na notebooka ze specjalnymi elementami zapewniającymi
bezpieczeństwo! Jego wyposażenie oraz wygląd chronią przed
niepożądanym dostępem do bagażu z zewnątrz. Notebook ma swoje
miejsce bezpośrednio przy plecach, tablet w komorze głównej.
Korpus: CROSS RIP 300D, 100% poliester i NAILHEAD 420D, 100% poliamid | dno:
CROSS RIP 300D, 100% poliester | system nośny: SNUGGLE UP | waga: ok. 1030 g |
ok. 28 litrów | ok. 48 x 30/28 x 19 cm

STASH PACK 22

Średniej wielkości wersja plecaka przedstawionego po lewej stronie również
wyposażona jest w kieszeń na tablet. Zalety są takie same.
Korpus: CROSS RIP 300D, 100% poliester i NAILHEAD 420D, 100% poliamid | dno:
CROSS RIP 300D, 100% poliester | system nośny: SNUGGLE UP | waga: ok. 810 g | ok.
22 litrów | ok. 46 x 28/26 x 15 cm

419,99 zł*

499,99 zł*

2002851-6000
black

2002431-6032
dark steel

2002851-5115
truffle brown
2002851-1113 matisse blue

2002431-6000 black**

METRO LINK 24

TROOPER

Korpus: CROSS RIP 300D, 100% poliester i NAILHEAD 420D, 100% poliamid | dno:
NAILHEAD 420D, 100% poliamid | system nośny: SNUGGLE UP PLUS | waga: ok. 920 +
160 g | ok. 24 litrów | ok. 49 x 30/26 x 16 cm

Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | dno: ARMATECH PLUS 600D, 100%
poliester | system nośny: SNUGGLE UP | waga: ok. 900 g | ok. 32 litrów | ok. 50 x 33/30
x 17 cm

379,99 zł*

339,99 zł*

Plecak biurowy i rowerowy z miejscem na dokumenty, książki, odzież na
zmianę, z wyjmowaną kieszenią na notebooka, kieszenią na tablet oraz
praktycznymi detalami jak mocowanie kasku, lampka LED, pokrowiec
przeciwdeszczowy oraz element odblaskowy.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

TROOPER jest jednym z naszych największych plecaków na co dzień i ze
względu na liczne komory i kieszenie jest niezwykle przydatny również
w podróży. Kieszeń na notebooka znajduje się przy plecach i jest dostępna
oddzielnie z boku.
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* Cena sugerowana | ** Cena nie obejmuje zawartości.

// PLECAKI NA CO DZIEŃ/PLECAKI JEDNODNIOWE

|a|

INVADER

|b|

Te dwa plecaki na co dzień są bardzo wytrzymałe i mają
uniwersalne zastosowanie. Z przodu plecaka INVADER 30,
który przeznaczony jest do aktywności outdoorowych oraz
do użytku na co dzień, można zamocować np. rakiety
śnieżne, a po bokach kijki tourowe. Dwie komory główne
pomieszczą większą część bagażu. Wyjmowana mata do
siedzenia w kieszeni przedniej służy w przypadku zabrania
ze sobą termosu jako dodatkowa izolacja i wyłożenie.
W komorze głównej plecaka INVADER 26, który
przeznaczony jest na uczelnię oraz do biura, zintegrowana
jest kieszeń na notebooka. Na drobne akcesoria
przewidziano dodatkowe miejsce, a na wrażliwe na
zarysowania przedmioty idealnie nadaje się przednia
komora wyłożona miękkim polarem. W przypadku
obydwu plecaków wyjątkowo szerokie, grubo wyściełane
paski wygodnie rozkładają ciężar na ramionach.
Korpus: CROSS RIP 300D, 100% poliester oraz MEGA PU RIP,
80% poliuretan, 20% poliamid | dno: BALLISTIC 1680D, 100%
poliamid | system nośny: SNUGGLE UP PLUS

| c |**

INVADER 30
Waga: ok. 950 g | ok. 30 litrów | ok. 50 x 30/26 x 17 cm

419,99 zł*

wyjmowana mata do
siedzenia (INVADER 30)

a 2002781-6000 black
b 2002781-4650 grey haze

INVADER 26
Waga: ok. 825 g | ok. 26 litrów | ok. 46 x 30/26 x 15 cm

339,99 zł*
c 2002791-6000 black
2002791-4650 grey haze (patrz b)
* Cena sugerowana | ** Cena nie obejmuje zawartości.
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wyjmowana
kieszeń na notebooka
(INVADER 26)**

PLECAKI JEDNODNIOWE/ NA CO DZIEŃ

GENIUS

DAYTON

BERKELEY

PERFECT DAY

2002901-1113 matisse blue

2002481-7467 silver flow checks

25300-7395 phantom flow checks

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

24040-7468 orange flow checks
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| a |**

|b|

widok z tyłu
black

|c|

GENIUS

Przejrzyste rozmieszczenie zawartości – po prostu genialne! Nasz nowy
plecak na co dzień GENIUS dzięki licznym kieszeniom i komorom ułatwia
przejrzyste rozmieszczenie ekwipunku.
Wszystko ma w nim swoje miejsce: począwszy od dokumentów w formacie
A4 – w komorze głównej aż po drobne akcesoria – w kieszeni przedniej. Na
tablet przeznaczona jest wyściełana komora wewnętrzna, smartfon można
schować w otwartej kieszeni z polarową podszewką.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | dno: ARMATECH PLUS 600D, 100%
poliester | system nośny: SNUGGLE UP | waga: ok. 855 g | ok. 28 litrów
ok. 50 x 32/30 x 15 cm

289,99 zł*

|g|

|h|

|i|

Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | dno: ARMATECH PLUS 600D, 100%
poliester | system nośny: SNUGGLE UP | waga: ok. 830 g | ok. 28 litrów
ok. 46 x 32/30 x 14 cm

249,99 zł*
2002481-7462 dark red glencheck
2002481-7395 phantom flow checks
2002481-4650 grey haze
2002481-6000 black

|k|

Nasz najbardziej lubiany plecak na co dzień. Oksford, Sorbona, Berlin, Oslo,
Madryt – BERKELEY jest popularny w całej Europie. Jego ogromna pojemność
przy kompaktowej formie i liczne praktyczne elementy sprawiają, że jest idealny
nie tylko na uczelnię. Wyposażony jest w dwie obszerne, dobrze dostępne
komory główne, dużą kieszeń przednią, dwie komory przednie z zamkiem
błyskawicznym oraz siatkową kieszeń boczną.

Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | dno: ARMATECH PLUS 600D, 100%
poliester | system nośny: SNUGGLE UP | waga: ok. 720 g | ok. 30 litrów
ok. 44 x 32/26 x 17 cm

|f|

DAYTON

|j|

BERKELEY

|e|

Przejrzysty wygląd, przejrzyste wnętrze: DAYTON należy do naszych
największych plecaków na co dzień. Jest wystarczająco pojemny, a jego
wnętrze zostało wygodnie podzielone na dwie komory główne, dwie
kieszenie przednie i dwie boczne. Jeżeli użytkownik posiada tablet, to
przewidziano na niego specjalną, wyściełaną kieszeń w jednej z dwóch
komór głównych.

c
d
e
f

a 2002901-6000 black
b 2002901-7479 grey dia checks

|d|

g
h
i
j
k
l
m
n

|l|

|m|

|n|

25300-60 black
25300-1113 matisse blue
25300-7465 siltstone flow checks
25300-7468 orange flow checks
25300-5115 truffle brown
25300-7462 dark red glencheck
25300-7461 titanium powder glencheck
25300-4650 grey haze

209,99 zł*

|o|

|p|

|q|

|r|

|s|

PERFECT DAY

Idealny plecak na idealny dzień: dzięki systemowi nośnemu z szeroko
przylegającą wyściółką na ramionach oraz komorze głównej w kształcie
kropli obciążenie jest wygodnie rozłożone. W komorze głównej z szerokim,
półokrągłym otworem zmieszczą się segregatory i książki, w kieszeni
przedniej wszystkie drobne akcesoria od nośników danych po długopis.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | dno: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP | waga: ok. 500 g | ok. 22 litrów | ok. 44 x 32/28 x 18 cm

|t|

|u|

o 24040-7467 silver flow checks
p 24040-7475 blue dia checks
q 24040-7476 orchid dia checks
r 24040-7477 mint dia checks
s 24040-635 phantom
t 24040-6000 black
u 24040-7465 siltstone flow checks

169,99 zł*

* Cena sugerowana | ** Cena nie obejmuje zawartości.
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PLECAKI JEDNODNIOWE/ NA CO DZIEŃ

// TORBY

2002881-5200
mocca

2002881-6032
dark steel

2002881-6720
silver grey

DISTRICT

Torba na notebooka z komorą główną, której pojemność można zmieniać.
Zamek błyskawiczny komory głównej wszyty jest dookoła klapy. Jeżeli torba
jest normalnie wypełniona, klapa zamykana jest na klamry. Jeżeli potrzebne
jest więcej miejsca, można wykorzystać również całą przestrzeń pod klapą.
2002881-1113 matisse blue

Korpus: CROSS RIP 300D, 100% poliester | dno: CROSS RIP 300D, 100% poliester
Waga: ok. 620 g | ok. 12 litrów | ok. 30 x 40 x 12 cm

209,99 zł*

25028-7395
phantom flow checks

25028-7476
orchid dia checks

25028-7477
mint dia checks

25028-635
phantom

INTERLUDE

Pod długą klapą tej torby na ramię znajduje się płytka kieszeń przednia oraz
zamykana na zamek błyskawiczny komora główna. Duża liczba kieszeni
otwartych zapewnia miejsce na drobiazgi. Luźno zamocowany pasek na
ramię automatycznie ustawia torbę w poziomej pozycji.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | dno: ARMATECH PLUS 600D, 100%
poliester | waga: ok. 490 g | ok. 11 litrów | ok. 34 x 32 x 12 cm

25028-7479 grey dia checks

169,99 zł*

2002841-6032
dark steel

2002841-4650
grey haze

STASH BAG

Ta nowa torba na ramię wyróżnia się wyjątkowo dużą liczbą elementów
zwiększających bezpieczeństwo. Wyposażenie oraz wzornictwo (osłony,
utrzymana w jednej tonacji kolorystyka, szwy) utrudniają nieupoważniony
dostęp do zawartości torby. Torba wyposażona jest także w kieszeń na
tablet.
Korpus: CROSS RIP 300D, 100% poliester i NAILHEAD 420D, 100% poliamid | dno:
CROSS RIP 300D, 100% poliester | waga: ok. 520 g | ok. 12 litrów | ok. 27 x 26/34 x 12 cm

2002841-2121 beetroot red

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

339,99 zł*
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* cena sugerowana

opcja noszenia:
na skos na plecach

25061-7462
dark red glencheck

25061-600
black

SUBWAY

Tę dużą torbę na ramię można nosić swobodnie na
ramieniu lub przewieszoną na skos. Szeroki pasek na ramię
oraz wyściełana powierzchnia przylegająca do pleców
zapewniają wysoki komfort noszenia. Wyposażenie: dwie
kieszenie na zamek błyskawiczny oraz jedna kieszonka na
telefon komórkowy w pasku na ramię.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester i NAILHEAD 420D, 100%
poliamid | dno: BALLISTIC 1680D, 100% poliamid | system nośny: SLING
Waga: ok. 310 g | ok. 13 litrów | ok. 46 x 28/8 x 10 cm

129,99 zł*

25061-7461 titanium powder glencheck

25064-7471
orchid dia lines

25064-600
black

25064-7465
siltstone flow checks

UNDERGROUND

Niezwykle praktyczna torba na ramię z szerokim paskiem nośnym oraz
z możliwością noszenia na skos. Wszystkie kieszenie są łatwo dostępne bez
konieczności zdejmowania torby. Dzięki dodatkowemu pasowi na brzuch
torbę można dobrze przymocować do pleców.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester i NAILHEAD 420D, 100% poliamid | dno:
BALLISTIC 1680D, 100% poliamid | system nośny: SLING | waga: ok. 230 g | ok. 4 litrów |
ok. 40 x 21 x 7 cm

25064-7472 mint dia lines

* cena sugerowana

opcja noszenia:
jako torba na ramię

104,99 zł*
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TORBY

25034-7471
orchid dia lines

25034-7395
phantom flow checks

25034-7465
siltstone flow checks

25034-7467
silver flow checks

25034-7010
olive brown

OVERTURE

Kompaktowa torba na ramię z komorą główną zamykaną na zamek
błyskawiczny, z kieszeniami otwartymi z przodu oraz płaską kieszenią na
książkę itp. Luźno zamocowany pasek na ramię automatycznie ustawia
torbę w poziomej pozycji.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | dno: ARMATECH PLUS 600D, 100%
poliester | waga: ok. 300 g | ok. 4 litrów | ok. 22 x 25 x 8 cm

25034-7472 mint dia lines

129,99 zł*

2002611-6350
phantom

2002611-5200
mocca

2002611-1113
matisse blue

MYSTIQUE

Ta torba na ramię jest całkowicie wyściełana – wraz z paskiem na ramię.
Długość paska można bezstopniowo regulować, górna i dolna część paska
chowa się jedna w drugiej, co pozwala wyeliminować plączące się, luźne
paski.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | dno: ARMATECH PLUS 600D, 100%
poliester | waga: ok. 350 g | ok. 8 litrów | ok. 21 x 32/30 x 12 cm

2002611-2019 orchid

169,99 zł*

25035-7476
orchid dia checks

25035-635
phantom

25035-5200
mocca

25035-6720
silver grey

BOOMTOWN

W komorze głównej tej podłużnej torby na ramię porządek zapewniają
typowa dla naszych toreb na ramię jasna podszewka, dwie kieszenie
otwarte i jedna kieszeń wewnętrzna. Ponadto: kieszeń zewnętrzna oraz
wyściełana kieszonka na telefon komórkowy.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | dno: ARMATECH PLUS 600D, 100%
poliester | waga: ok. 280 g | ok. 8 litrów | ok. 20 x 33/31 x 12 cm

25035-7479 grey dia checks

149,99 zł*

2002631-7476
orchid dia checks

2002631-7479
grey dia checks

2002631-5200
mocca

2002631-6720
silver grey

DOWNTOWN

Lekko asymetryczna torba na ramię z komorą główną zamykaną na zamek
błyskawiczny, trzema kieszeniami otwartymi, jedną zamykaną na zamek
błyskawiczny kieszenią wewnętrzną na najcenniejsze akcesoria. Dno jest
wyściełane.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | dno: ARMATECH PLUS 600D, 100%
poliester | waga: ok. 220 g | ok. 5 litrów | ok. 19 x 28/29 x 10 cm

2002631-7466 mint flow checks

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

104,99 zł*
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* cena sugerowana

ANCONA

Ten wąski plecak na co dzień dla kobiet doskonale przylega do
pleców. Paski oraz powierzchnie mające kontakt z ciałem tego
płaskiego systemu nośnego są w całości wyściełane. Ulepszona
konstrukcja pasków na ramiona zapobiega plątaniu się luźnych
końcówek pasków.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | dno: ARMATECH PLUS
600D, 100% poliester | system nośny: SNUGGLE UP | waga: ok. 330 g |
ok. 13 litrów | ok. 40 x 24 x 16 cm

149,99 zł*

25022-2019 orchid

2002541-2019
orchid

2002541-4112
mint green

2002541-1113
matisse blue

25022-6720
silver grey

25022-4112
mint green

2002541-5200
mocca

2002541-6000
black

25022-1113
matisse blue

25022-5200
mocca

25022-600
black

PICONA

Mniejsza wersja wąskiego plecaka opisanego
powyżej, którą można łatwo zrolować i w tak
kompaktowej formie wszędzie ze sobą zabrać.

Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Dno: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP | waga: ok. 290 g
Ok. 10 litrów | ok. 36 x 21/19 x 12 cm

129,99 zł*

2002541-6720 silver grey

* cena sugerowana
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TORBY

//AKCESORIA PODRÓŻNE
| a |**

|b|

COIN & CREDIT

Płaski, składany portfel.
a 8001171-6000 black
b 8001171-7461 titanium powder glencheck

49,99 zł*

|c|

MONEYPENNY

| d |**

Duży portfel z licznymi kieszeniami.
c 8001161-5200 mocca
d 8001161-6350 phantom
84,99 zł*

TRANS CITY

Duża torba na notebooka z chowanymi paskami
na ramiona.
2000751-6000 black**
419,99 zł*

GADGETARY

Wyściełana torba na ramię z kieszeniami
na tablet PC i smartfona.
8001141-6000 black**
129,99 zł*

ALPHA BELT

Duża, lekka i elastyczna saszetka do noszenia na
biodrach.
8001331-4650 grey haze
104,99 zł*

HOKUS POKUS

Niewielka, kompaktowa saszetka
do noszenia na biodrach wyposażona w ukrytą kieszonkę.
86472-6000 black** 79,99 zł*

UPGRADE

CONNETTIE BAG

Torebka do noszenia na biodrach lub ramieniu
z funkcją mufki (kieszenie wyściełane polarem).
8001471-7467 silver flow checks 169,99 zł*

Bogato wyposażona saszetka do
noszenia na biodrach z dwiema
wyściełanymi kieszeniami z przodu.
86407-6000 black** 129,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

UPGRADE S

Nieco mniejsza saszetka niż
UPGRADE (po lewej), lecz tak
samo bogato wyposażona.
86111-6000 black** 82,99 zł*
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TWIN SLING

Dwuczęściową TWIN SLING można nosić
jako saszetkę na biodrach lub przewieszoną na skos na plecach.
8001321-4650 grey haze
129,99 zł*

* cena sugerowana ** Cena nie obejmuje zawartości.

WIĘCEJ PRODUKTÓW DO PODRÓŻY I ZESTAWIEŃ KOLORYSTYCZNYCH
ZNALEŹĆ MOŻNA ONLINE: wolfskin.com/P281

DOCUMENT BELT DE LUXE

Płaski pas na dokumenty podróżne do noszenia
na brzuchu.
84370-6032 dark steel
54,99 zł*

| f |**
|e|

ORGANIZER

Lekka saszetka na szyję z przyjemnym w dotyku polarem
od strony ciała.
e 84300-6032 dark steel
f 84300-60 black**
44,99 zł*

TREK & ROLL 40

Torba na kółkach o wymiarach bagażu podręcznego ze
zintegrowaną kieszenią na laptopa.
2001891-6000 black
829,99 zł*

SECRET BELT WIDE

Pas z umieszczonym od strony ciała schowkiem
na banknoty.
8000851-5009 pure sands
74,99 zł*

WEBBING BELT WIDE

FREIGHT TRAIN 90/120

Pasek z metalową sprzączką.
84211-6032 dark steel
82,99 zł*

* cena sugerowana ** Cena nie obejmuje zawartości.

Wyjątkowo wytrzymała, ogromna torba podróżna na kółkach.
FREIGHT TRAIN 90 | 2001502-6000 black
999,99 zł*
FREIGHT TRAIN 120 | 2001492-6000 black
1119,99 zł*
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AKCESORIA PODRÓŻNE

//AKCESORIA PODRÓŻNE
WASCHSALON

Klasyk wśród kosmetyczek! Po prostu genialne:
wystarczy otworzyć i zawiesić, a całe wyposażenie
pielęgnacyjne jest dostępne.
a 86130-600 black
b 86130-7472 mint dia lines
64,99 zł*

| a |**

|b|

MINI WASCHSALON

Klasyczna kosmetyczka w małym
rozmiarze.
86150-600 black**
57,99 zł*

CADDIE

Duża kosmetyczka z wyjmowaną
saszetką.
8001211-6350 phantom** 129,99 zł*

| c |**

|d|

CULTURE DUFFLE

LITE SALOON

WOLFTOWEL SUEDE M

WOLFTOWEL TERRY M

WOLFTOWEL ULTRA S

Materiał: MICROFIBER TERRY, 85% poliester,
15% poliamid

Materiał: MICROFIBER ULTRA, 85% poliester,
15% poliamid

80105-138 frost blue

8000501-380 burly yellow

Wyjątkowo duża kosmetyczka do zawieszenia
lub postawienia.
86156-635 phantom**
109,99 zł*

Chłonny i szybkoschnący ręcznik trekkingowy.
Materiał: MICROFIBER SUEDE, 85% poliester,
15% poliamid

80101-380 burly yellow

82,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Lekka jak piórko składana kosmetyczka!
c 8001221-6000 black
d 8001221-6032 dark steel
82,99 zł*

Szybkoschnący ręcznik podróżny o strukturze frotté.
89,99 zł*
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Ultralekki i mający niewielkie wymiary po
złożeniu ręcznik trekkingowy.
44,99 zł*

* cena sugerowana ** Cena nie obejmuje zawartości.

WIĘCEJ PRODUKTÓW DO PODRÓŻY I ZESTAWIEŃ KOLORYSTYCZNYCH
ZNALEŹĆ MOŻNA ONLINE: wolfskin.com/P283

HYDRATION SYSTEM

Praktyczny bidon o pojemności 2 l,
z długim, elastycznym wężykiem.
8001091-0001 transparent
129,99 zł*

HYDRATION TUBE KIT

Zapasowy wężyk do systemu
HYDRATION SYSTEM.
8001191-0001 transparent

62,99 zł*

HYDRATION TUBE BRUSH

Szczotka ze stali szlachetnej do czyszczenia
HYDRATION TUBE.
8001201-6221 silver
62,99 zł*

THERMO MUG 0,25

Termiczny kubek ze zdejmowaną pokrywką
oraz ze składanymi uchwytami.
8000381-6221 silver
39,99 zł*

|f |
|e|

KIDS WOLF BOTTLE
0,6/0,4

Łatwy w obsłudze aluminiowy bidon
dla dzieci.
KIDS WOLF BOTTLE 0,6
e 38011-108 active blue 54,99 zł*
KIDS WOLF BOTTLE 0,4
f 38012-206 real red
44,99 zł*

|h|
|g|

|i|

BIKE BOTTLE GRIP
0,75

Sportowy bidon z zabezpieczoną
przed ślizganiem się powłoką zewnętrzną.
g 8000421-6000 black 69,99 zł*

WOLF BOTTLE GRIP
1,0/0,75

Duży aluminiowy bidon z szerokim otworem
i z zabezpieczoną przed ślizganiem się
powłoką zewnętrzną.
WOLF BOTTLE GRIP 1,0
h 8000431-6000 black
69,99 zł*
WOLF BOTTLE GRIP 0,75
i 8000441-6000 black
64,99 zł*
* cena sugerowana
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|k|
|j|

THERMO BOTTLE GRIP
0,4/0,6/0,9

Termos z zabezpieczoną przed ślizganiem się
powłoką zewnętrzną.
THERMO BOTTLE GRIP 0,4
j 8000351-6000 black
119,99 zł*
THERMO BOTTLE GRIP 0,6
k 8000341-6000 black
129,99 zł*
THERMO BOTTLE GRIP 0,9
l 8000331-6000 black
149,99 zł*
AKCESORIA PODRÓŻNE

|l|

30

235
435

95

165

95
Wymiary w cm
= namiot wewnętrzny
= tropik
= okna
= wentylacja
= zamek błyskawiczny
= wejście

175
90

Przeznaczony na ekspedycje: wyjątkowo lekki, stabilny podczas silnego wiatru
i bardzo mocny 3-osobowy namiot na ekspedycje. Połączono w nim
technologie namiotów tunelowych i kopułowych, z masztami o różnych
średnicach oraz pałąkami stelaża charakteryzującymi się specjalnymi
właściwościami zginania. W wyniku tego osiągnięto stabilny zakres centralny
oraz elastyczny zewnętrzny, tak że namiot wytrzyma także obciążenie
śniegiem. Podczas testów w kanale wiatrowym namiot był w pełni
funkcjonalny do obciążenia wiatrem o prędkości 130 km/h. Namiot stoi
stabilnie także bez odciągów. Fartuchy śnieżne, duże wnętrze oraz optymalne
wykorzystanie przestrzeni to kolejne zalety namiotu.

110
120

130
115

ASYLUM III RTD

Tropik: SILICONE HT NYLON RIPSTOP 40D (3000 mm), 100% poliamid
Waga: ok. 4650 (Strip Down 4360) g | wymiary po złożeniu: 47 x 23/18 cm

3000591-2015 peak red

2899,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

//NAMIOTY, ŚPIWORY I MATY
OPISY WSZYSTKICH NAMIOTÓW, ŚPIWORÓW ORAZ MAT
IZOLACYJNYCH ZNALEŹĆ MOŻNA W NASZEJ BROSZURZE
DOTYCZĄCEJ NAMIOTÓW: wolfskin.com/P285

|a|

|b|

WOLFSEAT

Ultralekka, kompaktowa poduszka do siedzenia, podobnie
jak oferowane przez nas maty, samoczynnie napełnia się
powietrzem. Po zrolowaniu zmieści się w każdym bagażu
podróżnym.
Materiał: ANTISLIP POLYESTER 75D, 100% poliester | spód:
NON SLIP 75D, 100% poliester | wypełnienie: AIR CORE 16,
100% poliuretan | waga: ok. 125 g | wymiary po złożeniu:
17 x 8 cm

b 3002151-6230 ebony 104,99 zł*

WOLFMAT BASE

Nasza komfortowa, standardowa mata charakteryzująca
się najlepszym stosunkiem wagi do właściwości izolacyjnych. Komfortowa grubość 4 cm oznacza ponadprzeciętnie dobrą izolację i miękkość. Charakteryzują ją
kompaktowe wymiary po zwinięciu, dzięki możliwości
rolowania także po złożeniu na pół.
Materiał: ANTISLIP POLYESTER 75D, 100% poliester | spód:
NON SLIP 75D, 100% poliester | wypełnienie: AIR CORE 16,
100% poliuretan | waga: ok. 910 g | ok. 182 x 50 x 4 cm
Wymiary po złożeniu: 27 x 19 cm

a 3000701-6230 ebony

339,99 zł*

ANTARCTICA

Nasz najcieplejszy śpiwór: całkowicie nienasiąkający wodą, wiatroszczelny i z temperaturą
komfortu wynoszącą -25°C. Opracowaliśmy go do zastosowań polarnych i zimowych. Najlepszą
izolację cieplną gwarantuje 1700 g puchu o sprężystości 700+ cuin. Konstrukcja z pionowymi
i trapezowymi komorami oraz dodatkowymi komorami bocznymi, pozbawiona zamków
błyskawicznych zapewnia optymalne zatrzymywanie ciepła. Kołnierz, powierzchnie przylegania do
ciała oraz obszar głowy i stóp mają wyjątkowo ciepłe wypełnienie.

Materiał: PERTEX ENDURANCE, 100% poliamid | wypełnienie: 90/10 GREY GOOSE DOWN, 700+ cuin
i MICROGUARD, 100% poliester | waga: ok. 2760 g | waga wypełnienia: ok. 1700 + 300 g | wymiary po
złożeniu: 51 x 33 cm, ok. 230 x 90 cm

3002251-2015 peak red

* cena sugerowana

zapobiega zamarzaniu oraz zacinaniu się –
otwór ekspander z zapięciem na rzep
zamiast zamka błyskawicznego

3119,99 zł*
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NAMIOTY, ŚPIWORY I MATY

#

OUTDOOR YOUTH¶
Nasza linia OUTDOOR YOUTH dla nastolatków w wieku od 10 do
15 lat uzupełnia sprawdzoną linię KIDS OUTDOOR. Produkty
przeznaczone są zarówno na wyprawy z rodziną, jak i do noszenia
na zewnątrz każdego dnia. Zastosowano w nich takie same
technologie jak w odzieży dla dorosłych, jednak kroje i wzornictwo
dostosowano do potrzeb tej grupy wiekowej. Produkty OUTDOOR
YOUTH są bardziej dopasowane niż modele dla młodszych dzieci
i wyposażone w mniej elementów odblaskowych. Wzornictwo
wzorowane jest na modzie ulicznej.
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OUTDOOR YOUTH

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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// 3 W 1

1603961-3115 rusty orange

KUR
TK
POD
W
PINA
ANAEWNĘTR
ZN

A

BOYS COLD MOUNTAIN

Idealna kurtka 3 w 1: kurtka BOYS COLD MOUNTAIN jest nieprzemakalna, wytrzymała,
charakteryzuje się bardzo dobrą oddychalnością i jest wyposażona w kurtkę wewnętrzną
z wyjątkowo ciepłym wypełnieniem – idealna, gdy nadchodzi zima.
Kurtka wewnętrzna i zewnętrzna połączone są za pomocą systemowego zamka
błyskawicznego. W zależności od potrzeb i warunków pogodowych można bez problemu
odpiąć kurtkę wewnętrzną – pozwala to na elastyczne dopasowanie do temperatury i pogody.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid | kurtka
wewnętrzna: materiał: FULL DULL MINI RIPSTOP, 100% poliamid | wypełnienie: POLYFIBER FILL 200 g/m², 100%
poliester | kaptur: Kids Basic Hood (fixed) | waga: 925 g (rozmiar S (140/146))

1603961-1062
electric blue

* cena sugerowana

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
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749,99 zł*

OUTDOOR YOUTH / 3 W 1

|a|

|b|

BOYS NEBRASKA PARKA

|c|

Parka 3 w 1 na zimowe wędrówki z nieprzemakalną, wytrzymałą
i charakteryzującą się bardzo dobrą oddychalnością kurtką zewnętrzną.
Kurtka wewnętrzna z welurową stroną zewnętrzną i przypominającą owczą
wełnę stroną wewnętrzną wyjątkowo dobrze ociepla.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 300 BIPOLAR, 100% poliester
kaptur: Kids Winter Hood | waga: 930 g (rozmiar S (140/146))

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
a 1603111-1010 night blue
b 1603111-6101 shadow black

749,99 zł*

|e|

|f|

|g|

|d|

GIRLS OTTAWA PARKA

Ciepło i ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz długość
charakterystyczna dla parki! Ta nieprzemakalna, charakteryzująca się bardzo
dobrą oddychalnością i miękka parka 3 w 1 dla dziewcząt chroni przed
uciążliwościami zimowej aury.
Przyciągające wzrok puszyste, futrzane obszycie kaptura chroni twarz przed
wiatrem i deszczem. Kurtka wewnętrzna wykonana jest z ciepłego polaru
welurowego. Dzięki systemowemu zamkowi błyskawicznemu obie kurtki
można rozdzielić i nosić każdą osobno.

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid |
podszewka: 100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100% poliester |
kaptur: Kids Winter Hood | waga: 830 g (rozmiar S (140/146))

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
c 1602162-5116 siltstone
d 1602162-5115 truffle brown

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

GIRLS SERPENTINE JACKET

Nieprzemakalna, wytrzymała i charakteryzująca się bardzo dobrą
oddychalnością – oto kurtka 3 w 1, na której można polegać. Kurtka
wewnętrzna z polaru welurowego zapewnia dobre zatrzymywanie ciepła.

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100% poliester | kaptur:
KIDS Ultra Light Hood | waga: 750 g (rozmiar S (140/146))

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
e 1600932-2121 beetroot red
f 1600932-1102 powder blue
g 1600932-5115 truffle brown

629,99 zł*

699,99 zł*
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* cena sugerowana
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OUTDOOR YOUTH / 3 W 1

WYJĄTKOWO LEKKA
I WYJĄTKOWO CIEPŁA
BOYS

GIRLS

1603201-2112 pink passion

1603191-1062 electric blue

1603191-3112
orange fall

1603191-6000
black

1603201-5115
truffle brown

BOYS/GIRLS FROSTBREAK JACKET

Wyjątkowo ciepła, pikowana kurtka z kapturem na zimne dni i zimowe
wędrówki: wypełnienie ze sztucznej włókniny zapewnia bardzo dobrą
ochronę przed zimnem. Kurtka jest wiatroszczelna, ekstremalnie lekka i nie
nasiąka wodą. Ponadto jest łatwa w pielęgnacji i szybkoschnąca.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | izolacja: MICROGUARD MAXLOFT 200 g/m²,
100% poliester

BOYS | waga: 385 g (rozmiar S (140/146))
GIRLS | waga: 370 g (rozmiar S (140/146))
Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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419,99 zł*

* cena sugerowana
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OUTDOOR YOUTH / OCHRONA PRZED ZIMNEM

//PRZEGLĄD

OCHRONY PRZED ZIMNEM
|a|

|c|

|b|

|d|

BOYS ARCTURUS PARKA

BOYS OMAHA JACKET

Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC, 65% poliester, 35% bawełna (organiczna)
Podszewka: 100% poliester | TEXAPORE Z-LINER, 100% poliester | wypełnienie:
POLYFIBER FILL 180 g/m², 100% poliester | kaptur: Kids Winter Hood (with Safety Snaps)
Waga: 940 g (rozmiar S (140/146))

Materiał: TEXAPORE DENSUS 2L, 100% poliamid | podszewka w górnej części ciała
i kaptur: NANUK 200, 100% poliester i 100% poliamid | wypełnienie: POLYFIBER FILL
100 g, 100% poliester | kaptur: Kids Winter Hood (with Safety Snaps)
Waga: 725 g (rozmiar S (140/146))

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
a 1603971-4690 granite
b 1603971-6000 black

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
c 1603181-6000 black
d 1603181-4690 granite

Wytrzymała parka z ciepłym wypełnieniem jest nieprzemakalna
i wiatroszczelna dzięki niewidocznej warstwie chroniącej przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Kaptur jest odpinany,
wyposażony w ciepłe wypełnienie i odpinane obszycie ze sztucznego futra.

669,99 zł*

Nieprzemakalna, mocna kurtka o krótkim kroju ma umiarkowanie ciepłe
wypełnienie, można ją więc nosić aż do okresu przejściowego. Górna część
ciała i odpinany kaptur (z odpinanym obszyciem ze sztucznego futra)
podszyte są miękkim polarem.

|e|

|g|

|f|

|h |

BOYS TRAIL CHALLENGE

Ta lekka i wytrzymała kurtka chroniąca przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi przyciąga wzrok swoim wysokogórskim wyglądem. Wyposażona
w ciepłe wypełnienie i bardzo uniwersalna – także w okresie przejściowym.
Dodatkowym atutem jest zamek błyskawiczny zabezpieczony nienasiąkającą
wodą powłoką.

Materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid
Wypełnienie: POLYFIBER FILL 120 g/m², 100% poliester | kaptur: Kids Ultra Light Hood
Waga: 560 g (rozmiar S (140/146))

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
e 1603981-3115 rusty orange
f 1603981-6102 shadow black

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

629,99 zł*

499,99 zł*

GIRLS ICEGUARD COAT

Wyjątkowo ciepły, wiatroszczelny i lekki płaszcz pikowany dla dziewcząt:
metalizowane włókna włókniny zapewniają szybkie nagrzewanie
i zwiększają zatrzymywanie ciepła. Kaptur i kołnierz wyłożone są miękkim
polarem.

Materiał: STORMLOCK ACTIVE RIPSTOP, 100% poliester | podszewka: 100% poliester
Izolacja: MICROGUARD SILVER 200 g/m², 90% poliester, 10% polipropylen | kaptur:
Kids Ultra Light Hood | waga: 720 g (rozmiar S (140/146))

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
g 1600022-5116 siltstone
h 1600022-5115 truffle brown
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499,99 zł*

* cena sugerowana

|i|

|k|

|j|

|l|

GIRLS IOWA JACKET

GIRLS FAIRBANKS PARKA

Materiał: TEXAPORE DENSUS 2L, 100% poliamid | podszewka w górnej części ciała
i kaptur: NANUK 200 SILKLOFT, 100% poliester i 100% poliamid | wypełnienie:
POLYFIBER FILL 100 g, 100% poliester | kaptur: Kids Winter Hood (with Safety Snaps)
Waga: 700 g (rozmiar S (140/146))

Materiał: TEXAPORE TWILLSUEDE 2L, 92% poliester, 8% poliamid | podszewka w górnej
części ciała i kaptur: NANUK 200 SILKLOFT, 100% poliester i 100% poliester | wypełnienie:
POLYFIBER FILL 150 g/m² (górna część ciała), 100% poliester i POLYFIBER FILL 120 g/m²
(rękawy), 100% poliester | kaptur: Kids Winter Hood | waga: 895 g (rozmiar S (140/146))

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
i 1603171-5115 truffle brown
j 1603171-2121 beetroot red

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
k 1600972-2121 beetroot red
l 1600972-5115 truffle brown

Nieprzemakalna, krótka i wytrzymała kurtka jest umiarkowanie ciepła,
można ją więc nosić aż do okresu przejściowego. Górną część ciała i kaptur
dodatkowo ociepla jedwabiście miękki polar. Kaptur i jego obszycie ze
sztucznego futra można łatwo odpiąć.

629,99 zł*

|m|

Te spodnie (na wędrówki) są przyjemnie lekkie. Jednocześnie chronią przed
zimnem i wilgocią dzięki nieprzemakalnej podszewce termicznej. Materiał
zewnętrzny ma niewielką wagę, jest jednak wytrzymały dzięki gęstemu
splotowi.
Materiał: NYLON TUSSOR DWR, 100% poliamid | podszewka: TEXAPORE WARM LINING,
100% poliester | waga: 360 g (rozmiar S (140/146))

* cena sugerowana

669,99 zł*

|n|

YOUTH MISTY TRAIL PANTS

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
m 1603991-6000 black

Girls just wanna be warm: nieprzemakalna i aksamitna parka na zimę z grubym
wypełnieniem i podszewką z puszystego polaru. Wyposażona w kaptur
z obszyciem ze sztucznego futra, regulowane ściągacze rękawów i liczne
kieszenie.

329,99 zł*
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YOUTH ACTIVATE WINTER PANTS

Lekkie, charakteryzujące się wysoką oddychalnością spodnie softshellowe
z podszewką termiczną. Pozostałe zalety: dobra swoboda ruchów,
wiatroodporna i nienasiąkająca wodą strona zewnętrzna oraz stuptuty
(chroniące przed dostępem śniegu od dołu).
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL, 90% poliamid, 10% elastan | podszewka: 100%
poliester | waga: 400 g (rozmiar 128)

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
n 1604001-6000 black

329,99 zł*

OUTDOOR YOUTH / OCHRONA PRZED ZIMNEM

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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// ODZIEŻ SOFTSHELLOWA

1602901-1062
electric blue

1602901-6032
dark steel

BOYS ULTRAVISION

Dzięki polarowej stronie wewnętrznej ta wiatroodporna i charakteryzująca się
wysoką oddychalnością softshellowa kurtka z kapturem zapewnia lekkie
ocieplenie. Jest bardzo elastyczna i sprawdza się dzięki temu szczególnie dobrze
podczas związanych z intensywnym ruchem zimowych aktywności.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester
Waga: 350 g (rozmiar S (140/146))

1602901-3112 orange fall

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)

1602911-2121
beetroot red

419,99 zł*

1602911-5017
white sand

GIRLS ULTRAVISION

Kurtka dla dziewcząt ma takie same funkcje jak model dla chłopców
przedstawiony powyżej.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester
Waga: 340 g (rozmiar S (140/146))

1602911-5115 truffle brown

* cena sugerowana

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
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419,99 zł*

OUTDOOR YOUTH / ODZIEŻ SOFTSHELLOWA

// KOSZULKI BAWEŁNIANE

1603231-1062
electric blue

1603231-3112
orange fall

BOYS GRAPHIC LONGSLEEVE

Wygodna koszulka z długimi, raglanowymi rękawami wykonana z mocnej
i rozciągliwej bawełny organicznej jest idealna, dlatego nosi się ją chętnie
i często.
Materiał: Organic Cotton Interlock, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 140 g (rozmiar S (140/146))

1603231-4450 lawn green

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)

1603241-2121
beetroot red

169,99 zł*

1603241-5116
siltstone

GIRLS PEBBLES LONGSLEEVE

Ta koszulka z długim rękawem z szerokim, okrągłym dekoltem została
wykonana z miękkiej i lekkiej bawełny organicznej. Dzięki elastyczności
zapewnia dużą swobodę ruchów.

Materiał: Organic Cotton Stretch Single Jersey, 97% bawełna (organiczna), 3% elastan
Waga: 120 g (rozmiar S (140/146))

1603241-5017 white sand

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary: S (140/146); M (152/158); L (164/170); XL (176)
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169,99 zł*

* cena sugerowana
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OUTDOOR YOUTH / KOSZULKI BAWEŁNIANE

#

KIDS OUTDOOR¶
Nasza linia produktów KIDS OUTDOOR przeznaczona jest dla dzieci
w wieku od 1,5 do 9 lat. Podstawowym celem było to, by cała rodzina mogła
iść razem na wycieczkę. Dodatkowo należało wziąć pod uwagę fakt, że
dzieci często przebywają na zewnątrz także na co dzień. Produkty KIDS
OUTDOOR charakteryzują się taką samą funkcjonalnością i jakością jak
modele dla dorosłych, a do tego dopasowane są do potrzeb dzieci. Odzież
jest wytrzymała, łatwa w obsłudze i zwiększa bezpieczeństwo: elementy
odblaskowe należą do podstawowego wyposażenia, ponieważ dzięki nim
użytkownicy są nieco lepiej widoczni na drodze.
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KIDS OUTDOOR

1601201-1062
electric blue

1601201-2111
classic rose

1603161-6000
black

1603161-5018
white rush

KIDS POWDER MOUNTAIN

Nieprzemakalna, charakteryzująca się bardzo dobrą oddychalnością i wytrzymała kurtka
narciarska dla dzieci: dzięki wypełnieniu doskonale zapobiega wychłodzeniu na wyciągu,
ale nadaje się również do jazdy na nartach aż do Wielkanocy.
Jej wyposażenie jest optymalnie dostosowane do jazdy na nartach: kaptur jest odpinany.
Fartuch śnieżny oraz ściśle przylegające ściągacze przy rękawach zapobiegają dostawaniu
się śniegu do środka. Kolejnymi detalami są elementy odblaskowe i kieszeń na karnet
narciarski.
Materiał: TEXAPORE DENSUS 2L, 100% poliamid | ramiona i piersi: TEXAPORE OXFORD 2L,
100% poliamid | podszewka na plecach: NANUK 200 SILKLOFT, 100% poliester
i 100% poliamid | wypełnienie: POLYFIBER FILL 100 g, 100% poliester i POLYFIBER FILL 60 g,
100% poliester | kaptur: KIDS Basic Hood (with Safety Snaps) | waga: 650 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

669,99 zł*
749,99 zł*

KIDS SKI PANTS

Te bardzo wytrzymałe spodnie narciarskie z lekkim
wypełnieniem dla dzieci zniosą niejedno. Sprawdzą się na
śniegu, deszczu, wietrze i zimnie. Materiał zewnętrzny jest
nieprzemakalny, wiatroszczelny, charakteryzuje się bardzo
dobrą oddychalnością, a ponadto jest bardzo wytrzymały.
W wyjątkowo obciążonych miejscach, takich jak wewnętrzna
strona łydek, zastosowano dodatkowe wstawki odporne na
ścieranie. Stuptuty zapobiegają dostawaniu się śniegu do
spodni i butów.
Materiał: TEXAPORE OXFORD 2L, 100% poliamid | łydki: TEXAPORE EXTREME
2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliester | wypełnienie: POLYFIBER FILL
40 g/m², 100% poliester | waga: 590 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176
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419,99 zł*
499,99 zł*

* cena sugerowana
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KIDS OUTDOOR / NARTY

BARDZO CIEPŁA, POLAROWA KURTKA
WEWNĘTRZNA Z WYŚCIEŁANYMI RĘKAWAMI
ELEMENTY ODBLASKOWE Z KAŻDEJ STRONY

NIEPRZEMAKALNA
WIATROSZCZELNA
CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BARDZO
DOBRĄ ODDYCHALNOŚCIĄ

SYSTEMOWY ZAMEK BŁYSKAWICZNY

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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// 3 W 1

1602671-2112 pink passion
KU
PODRTKA
PIN WE
ANA WN

ĘTR

1602671-1152
brilliant blue

1602671-2122
clear red

* cena sugerowana

ZNA

GIRLS SNOWBIRD JACKET

widok z tyłu

Ta miękka kurtka 3 w 1 na wędrówki jest nieprzemakalna, wiatroszczelna
i charakteryzuje się bardzo dobrą oddychalnością. Bardzo dobre
zatrzymywanie ciepła zapewnia wyjątkowo gruba polarowa kurtka
wewnętrzna, dzięki czemu kurtka GIRLS SNOWBIRD idealnie nadaje się na
zimowe wędrówki. Rękawy kurtki wewnętrznej są podszyte podszewką, aby
ułatwić jej zakładanie. Dzięki systemowemu zamkowi błyskawicznemu
kurtkę wewnętrzną można odpiąć, tak aby każdą z kurtek móc nosić
również oddzielnie. Elementy odblaskowe umieszczone na kurtce
zewnętrznej zwiększają bezpieczeństwo użytkownika na drodze.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid
Kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 300, 100% poliester | kaptur: KIDS Ultra Light Hood
Waga: 740 g (rozmiar 128)

1602671-3111
glowing orange

Rozmiary: 92; 98; 104; 110; 116; 122; 128; 134; 140
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629,99 zł*

KIDS OUTDOOR / 3 W 1

POZOSTAŁE

//KURTKI 3 W 1
| c|

| d|

| e|

| f|

| a|

LITTLE GIANT

Ta wszechstronna kurtka 3 w 1 chroniąca przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi charakteryzuje się bardzo dobrą oddychalnością i wytrzymałością.
Przed zimnem chroni bardzo ciepła, polarowa kurtka wewnętrzna z wyściełanymi
rękawami, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie.

Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 300, 100% poliester | kaptur:
KIDS Ultra Light Hood | waga: 820 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 98; 104; 110; 116; 122; 128; 134; 140
c 1600492-6032 dark steel
d 1600492-1010 night blue
e 1600492-4033 cucumber green
f 1600492-1152 brilliant blue

629,99 zł*

| g|

| h|

| b|

| i|

KIDS BROOKS RANGE

Nieprzemakalna, charakteryzująca się bardzo dobrą oddychalnością
i wytrzymała kurtka 3 w 1 na wędrówki. Kurtka wewnętrzna wykonana jest
z bardzo ciepłego polaru z długim włosiem ze wstawkami z polaru
welurowego po bokach i na ramionach.
Kieszenie umieszczone są wysoko nad biodrami, by były swobodnie
dostępne również podczas noszenia plecaka z pasem biodrowym. Dzięki
systemowemu zamkowi błyskawicznemu obie kurtki można rozdzielić
i nosić każdą osobno.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE DENSUS 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200 HIGHLOFT, 100% poliester
boki i wewnętrzna strona rękawów: NANUK 200, 100% poliester | kaptur: KIDS Basic
Hood (with Safety Snaps)
Waga: 705 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
a 1602541-3112 orange fall
b 1602541-1062 electric blue

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

629,99 zł*

KIDS GREENLAND

Model dla chłopców różni się od kurtki dla dziewcząt (po prawej stronie)
tylko wzornictwem.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100% poliester | kaptur:
KIDS Ultra Light Hood | waga: 670 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
g 1602701-1062 electric blue
h 1602701-1010 night blue
i 1602701-4033 cucumber green
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539,99 zł*

* cena sugerowana

OPIS WSZYSTKICH KURTEK 3 W 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: wolfskin.com/P307

|j|

|k|

|l|

GIRLS COLD RANGE

Funkcjonalność i miękkość: nieprzemakalna, charakteryzująca się bardzo
dobrą oddychalnością i miękka kurtka 3 w 1 na wędrówki. Wyjątkowo
puszysta kurtka wewnętrzna z polaru zapewnia przyjemne zatrzymywanie
ciepła nawet przy najniższych temperaturach.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200 SILKLOFT,
100% poliester | boki i ściągacz: NANUK 200, 100% poliester | kaptur: KIDS Ultra Light
Hood
Waga: 725 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
j 1601632-2121 beetroot red
k 1601632-2111 classic rose
l 1601632-1102 powder blue

629,99 zł*

|m|

|n|

|o|

GIRLS GREENLAND

Nieprzemakalna kurtka 3 w 1 na wędrówki z charakteryzującą się bardzo dobrą
oddychalnością, wytrzymałą kurtką zewnętrzną oraz ciepłą, polarową kurtką
wewnętrzną. Dzięki systemowemu zamkowi błyskawicznemu każdą z kurtek
można także nosić oddzielnie. Kolejny praktyczny element – elementy
odblaskowe z każdej strony.
Kurtka zewnętrzna: materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliamid | kurtka wewnętrzna: materiał: NANUK 200, 100% poliester | kaptur:
KIDS Ultra Light Hood
Waga: 650 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
m 1602821-2122 clear red
n 1602821-1152 brilliant blue
o 1602821-2112 pink passion

* cena sugerowana

539,99 zł*
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KIDS OUTDOOR / 3 W 1

// NIEPRZEMAKALNE KURTKI ZIMOWE

widok z tyłu

1602881-1010
night blue

1602881-4033
cucumber green

KIDS OVERWINTER JACKET

Na wędrówki czy szaleństwa na śniegu: ta lekka i wytrzymała kurtka
chroniąca przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi ma ciepłe
wypełnienie i wszechstronne zastosowanie. Niezawodnie chroni przed
wiatrem i deszczem, a przy tym charakteryzuje się bardzo dobrą
oddychalnością.
Kaptur z lekkim wypełnieniem zapewnia ciepło uszom. Cztery elementy
systemu odblaskowego 360° (np. duży ślad łapy z boku) sprawiają, że
dziecko jest lepiej widoczne w ciemności.
Materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid
wypełnienie: POLYFIBER FILL 120 g/m², 100% poliester | kaptur: KIDS Ultra Light Hood
Waga: 455 g (rozmiar 128)

1602881-1062 electric blue

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140

widok z tyłu

419,99 zł*

1603951-2111
classic rose

GIRLS OVERWINTER JACKET

Kurtka dla dziewcząt ma takie same funkcje jak model dla chłopców
(powyżej).
Materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid
Wypełnienie: POLYFIBER FILL 120 g/m², 100% poliester | kaptur: KIDS Ultra Light Hood
Waga: 455 g (rozmiar 128)

1603951-2121 beetroot red

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
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419,99 zł*

* cena sugerowana
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KIDS OUTDOOR / NIEPRZEMAKALNE KURTKI ZIMOWE

// NIEPRZEMAKALNE KURTKI ZIMOWE
WIĘCEJ OPISÓW NIEPRZEMAKALNYCH KURTEK
ZIMOWYCH MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE:

wolfskin.com/P310

|c|

|d|

|e|

|a|

BOYS PENGUIN

Ta nieprzemakalna, odporna na ścieranie kurtka chroniąca przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi ma ciepłe wypełnienie. Dodatkową
ochronę przed zimnem zapewnia miękka polarowa podszewka w kapturze.
Kurtkę można nosić od jesieni aż do wiosny.
Materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid i NANUK
200, 100% poliester | wypełnienie: POLYFIBER FILL 120 g/m², 100% poliester | kaptur: KIDS
Ultra Light Hood | waga: 535 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 98; 104; 110; 116; 122; 128; 134; 140
c 1602861-4033 cucumber green
d 1602861-6032 dark steel
e 1602861-7010 olive brown

419,99 zł*

|f|

|g|

|b|

widok z tyłu

|h|

GIRLS ALBANY PARKA

KIDS GRINDAVIK JACKET

Wysoką ochronę (nie tylko przed zimnem) zapewniają ponadto: dłuższy krój,
a także kaptur z odpinanym obszyciem ze sztucznego futra, przymocowany
zatrzaskami bezpieczeństwa, które szybko się odpinają, jeśli kaptur się zaczepi.
Kolejny praktyczny element: elementy odblaskowe z każdej strony.

Materiał: TEXAPORE RIPSTOP 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliamid
Wypełnienie: POLYFIBER FILL 100 g, 100% poliester | kaptur: KIDS Ultra Light Hood
Waga: 360 g (rozmiar 128)

Gdy na zewnątrz jest zimno, ta nieprzemakalna parka z bardzo ciepłym
wypełnieniem, wykonana z wyjątkowo miękkiego materiału chroniącego przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi, jest najbardziej odpowiednim
elementem odzieży.

Materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliester
Wypełnienie: POLYFIBER FILL 180 g/m², 100% poliester | kaptur: Kids Winter Hood (with
Safety Snaps) | waga: 620 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
a 1602841-5115 truffle brown
b 1602841-2122 clear red

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Od jesieni przez zimę aż do wiosny: wyjątkowo lekka kurtka
przeciwdeszczowa z umiarkowanie ciepłym wypełnieniem. Elastyczny brzeg
kaptura z wypełnieniem dopasowuje się do twarzy, dzięki czemu jeszcze
lepiej chroni przed wilgocią.

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
f 1603251-1062 electric blue
g 1603251-2112 pink passion
h 1603251-6000 black

379,99 zł*

629,99 zł*

- 310 -

* cena sugerowana
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KIDS OUTDOOR / NIEPRZEMAKALNE KURTKI ZIMOWE

VALENTIN
KIDS PIXY CAP patrz strona 333
KIDS HOODED ICECAMP JACKET patrz strona 314
KIDS SKI GLOVE patrz strona 330

ANNA
KIDS PIXY CAP patrz strona 333
KIDS HOODED ICECAMP JACKET patrz strona 314

- 312 -

VALENTINA
KIDS FLEECE CAP patrz strona 332
KIDS ICECAMP VEST patrz strona 314
KIDS KHUMBU JACKET patrz strona 322
KIDS FLEECE GLOVE patrz strona 331

DAVID
KIDS ICECAMP VEST patrz strona 314
KIDS RAINBOW JACKET patrz strona 320
KIDS TEXAPORE WINTER PANTS patrz strona 317
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KIDS OUTDOOR

// KURTKI ZIMOWE

FIBERCLOUD
Nasze wypełnienie z włókien syntetycznych zapewnia
sprężystość i wysokie właściwości ocieplające typowe dla
puchu oraz wszystkie pozytywne właściwości izolacji
z
włókien
syntetycznych.
Wykonane
jest
z mikrowłókien/włókien rurkowych, tworzących luźne
płatki. Umieszczone są w komorach, co pozwala na
uzyskanie maksymalnej możliwej sprężystości (co
najmniej 500 cuin!). Wypełnienie FIBERCLOUD ociepla
nawet wtedy, gdy jest wilgotne. Szybko schnie i jest
bardzo łatwe w pielęgnacji – idealne, kiedy rzadko jest
możliwość wysuszenia odzieży.

KIDS ICECAMP JACKET
1602361-1062 electric blue

KIDS HOODED ICECAMP JACKET
1602891-2112 pink passion

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

KIDS ICECAMP VEST
1602411-6000 black
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1602361-2121 beetroot red

1602361-3111 glowing orange

1602361-6001 black

1602361-7012 olive brown

KIDS ICECAMP JACKET

Ciepło, cieplej, KIDS ICECAMP: wiatroszczelna, lekka i nienasiąkająca wodą kurtka
doskonale nadaje się na wędrówki (zimowe). Przed zimnem chroni odporne, łatwe
w pielęgnacji wypełnienie z włókien syntetycznych. Ramiona i kołnierz zostały dodatkowo
wypełnione włókniną, aby nawet przy założonym plecaku zapewnione było całkowite
zatrzymywanie ciepła. Dzięki systemowemu zamkowi błyskawicznemu może być stosowana
jako kurtka wewnętrzna w kurtkach chroniących przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi, które także wyposażone są w taki zamek.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie: FIBERCLOUD HT, 500 cuin, 100%
poliester | izolacja na ramionach i kołnierzu: MICROGUARD MAXLOFT 200 g/m², 100% poliester | waga: 360 g (rozmiar
128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

1602891-2122 clear red

329,99 zł*
379,99 zł*

1602891-1062 electric blue

1602891-6000 black

KIDS HOODED ICECAMP JACKET

Ma takie same właściwości techniczne jak przedstawiona powyżej kurtka KIDS ICECAMP,
jednak zamiast systemowego zamka błyskawicznego wyposażona jest w kaptur.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie: FIBERCLOUD HT, 500 cuin, 100%
poliester | izolacja na ramionach i w kapturze: MICROGUARD MAXLOFT 200 g/m², 100% poliester | waga: 440 g
(rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

1602411-1062 electric blue

419,99 zł*
499,99 zł*

1602411-2121 beetroot red

KIDS ICECAMP VEST

Kurtka KIDS ICECAMP JACKET (powyżej) jako kamizelka.
Materiał: AIRGRID 20D, 100% poliester | podszewka: 100% poliamid | wypełnienie: FIBERCLOUD HT, 500 cuin, 100%
poliester | izolacja na ramionach i kołnierzu: MICROGUARD MAXLOFT 200 g/m², 100% poliester | waga: 315 g (rozmiar
128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

* cena sugerowana

249,99 zł*
289,99 zł*
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KIDS OUTDOOR / KURTKI ZIMOWE

1603211-2121 beetroot red

1603211-1152
brilliant blue

widok z tyłu

1603211-2112
pink passion

1603211-6032
dark steel

KIDS FROST VALLEY

Softshellowa kurtka z kapturem KIDS FROST VALLEY ma lekko ocieplającą,
polarową stronę wewnętrzną. Charakteryzuje się wysoką oddychalnością
oraz wiatroodpornością, a dzięki temu, że materiał jest elastyczny zapewnia
dobrą swobodę ruchów podczas zabaw na powietrzu. Elementy
odblaskowe na rękawach zapewniają ponadto ochronę w ruchu ulicznym.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L, 100% poliester
Waga: 305 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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329,99 zł*

* cena sugerowana

// ODZIEŻ SOFTSHELLOWA I SPODNIE

1601572-6000 black

1602921-1062 electric blue

1602921-2112
pink passion

1602921-6000
black

KIDS TEXAPORE WINTER PANTS

KIDS WINTER RASCAL PANTS

Materiał: TEXAPORE OXFORD 2L, 100% poliamid | podszewka: 100% poliester
Waga: 365 g (rozmiar 128)

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL, 90% poliamid, 10% elastan | kolana:
STORMLOCK HYPROOF OXFORD 2L, 100% poliamid | waga: 350 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 98; 104; 110; 116; 122; 128; 134; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

Rozmiary: 92; 98; 104; 110; 116; 122; 128; 134; 140

Nieprzemakalne, wytrzymałe spodnie zimowe z ciepłym wypełnieniem dla
młodych poszukiwaczy przygód. Stuptuty zapobiegają przedostawaniu się
śniegu i zimna od dołu. Dobrze się nadają np. na wędrówki (na rakietach
śnieżnych).

379,99 zł*
459,99 zł*

1600562-6000 black

Charakteryzujące
się
świetną
oddychalnością,
wiatroodporne
i nienasiąkające wodą, wytrzymałe spodnie softshellowe dla wszystkich,
którzy są w ruchu przez cały rok. Dzięki dużej zawartości elastanu spodnie
te są tak elastyczne, że można w nich swobodnie wykonywać dalekie skoki.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL, 90% poliamid, 10% elastan
Waga: 245 g (rozmiar 128)

289,99 zł*
329,99 zł*

KIDS WINTER PANTS

Wyjątkowo wytrzymałe, zimowe spodnie z lekkim wypełnieniem
z wiatroodpoornej i nienasiąkającej wodą tkaniny mieszanej z dodatkiem
bawełny organicznej. W szczególnie obciążonych miejscach zastosowano
dodatkowe wzmocnienia. Zintegrowane stuptuty chronią przed śniegiem
i wiatrem.
Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC, 65% poliester, 35% bawełna (organiczna) | kolana,
łydki i obrąbek: STORMLOCK HYPROOF OXFORD 2L, 100% poliamid | podszewka:
100% poliester | wypełnienie: POLYFIBER FILL 40 g/m², 100% poliester
Waga: 440 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 98; 104; 110; 116; 122; 128; 134; 140

* cena sugerowana

289,99 zł*

1601812-6032 dark steel

KIDS ACTIVATE PANTS

Rozmiary: 92; 98; 104; 110; 116; 122; 128; 134; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

W tych charakteryzujących się wysoką oddychalnością, wiatroodpornych
i nienasiąkających wodą spodniach softshellowych zastosowano dodatkowe
wzmocnienia w obszarze kolan. Ponadto zapewniają najlepszą swobodę
ruchów na świecie, ponieważ materiał jest całkowicie elastyczny.
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269,99 zł*

KIDS OUTDOOR / ODZIEŻ SOFTSHELLOWA I SPODNIE

1602931-7362
pink stripes

1602931-7396
clear red stripes

1602931-7397
cucumber stripes

KIDS BUMBLE BEE JACKET

Wspaniałe ciepło i wygoda: nowa kurtka z kapturem z naszego najcieplejszego
polaru!
Wyróżnia ją specjalna konstrukcja: długie i krótkie włosie przypomina
strukturę futra zwierząt żyjących w zimnych warunkach. Boki i kaptur tej
luźnej kurtki wykonane są z wytrzymałego polaru welurowego.
Materiał: NANUK 300 HIGHLOFT, 100% poliester | boki i kaptur: NANUK 200, 100%
poliester | waga: 360 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140

289,99 zł*

1602931-7367 electric blue stripes

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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* cena sugerowana

// POLARY

1603221-5017
white sand

GIRLS HOODED PUMORI COAT

Ten wyjątkowo ciepły, krótki płaszcz polarowy sprawdza się szczególnie
w niskich temperaturach dzięki swojej przyjemnie miękkiej, przypominającej
owczą wełnę stronie wewnętrznej. Kolejnym ważnym elementem jest
kaptur.
Strona zewnętrzna wykonana jest z gładkiego, mocnego polaru welurowego.
Płaszcz ma dopasowany do ciała krój, a dzięki swojej długości (sięga do
połowy uda) chroni też obszar bioder i lędźwi.
Materiał: NANUK 300 BIPOLAR, 100% poliester | waga: 390 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140

289,99 zł*

1603221-2121 beetroot red
* cena sugerowana
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KIDS OUTDOOR / POLARY

KIDS RAINBOW JACKET

GIRLS RAINBOW JACKET

1602971-4450 lawn green

1602981-2111 classic rose

1602971-1152
brilliant blue

1602981-2122
clear red

widok z tyłu

KIDS/GIRLS RAINBOW JACKET
Ta ciepła i wytrzymała kurtka polarowa w prążki utrzymana jest w radosnych kolorach. Kaptur oraz ściągacze przy
rękawach wyróżniają się optycznie i stanowią dopełnienie barwnego wyglądu.
W modelu dla chłopców na plecach znajduje się duży, wyszywany ślad łapy w paski. W dopasowanej do ciała kurtce
dla dziewcząt paski są także na bokach. Zamiast śladu łapy na plecach, elementem ozdobnym jest tu wyszywany,
roślinny wzór na rękawie.
Materiał: NANUK 200, 100% poliester | kaptur, boki (tylko GIRLS): NANUK 100 STRIPE, 100% poliester
KIDS RAINBOW JACKET | waga: 300 g (rozmiar 128)
GIRLS RAINBOW JACKET | waga: 280 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

249,99 zł*
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* cena sugerowana

1602682-7396
clear red stripes

1602682-7397
cucumber stripes

1602682-7398
pink passion stripes

KIDS CHIPMUNK JACKET

Wszechstronna kurtka z polaru 100 zapewnia lekką ochronę przed zimnem,
charakteryzuje się wysoką oddychalnością oraz nadaje się doskonale do
zastosowania w systemie warstwowym. Za pomocą systemowego zamka
błyskawicznego można ją szybko podpiąć pod pasującą kurtkę zewnętrzną.

Materiał: NANUK 100 STRIPE, 100% poliester | waga: 195 g (rozmiar 128)

1602682-7371 blue stripes

* cena sugerowana

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
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209,99 zł*

KIDS OUTDOOR / POLARY

POZOSTAŁE

//PRZEGLĄD POLARÓW

|e|

|f|

|g|

|a|

|h|

|i|

KIDS HOODED HIGHLOFT JACKET

Ta wyposażona w kaptur kurtka o szerokim kroju wykonana jest z jednego
z naszych najcieplejszych materiałów polarowych. Dzięki strukturze
o długim włosiu jest wyjątkowo ciepła i przyjemnie puszysta. Kaptur,
obrąbek i ściągacze rękawów wykonane są z polaru welurowego.
Materiał: NANUK 300 HIGHLOFT, 100% poliester | kaptur, obrąbek i ściągacze przy
rękawach: NANUK 200, 100% poliester | waga: 380 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176
e 16528-2121 beetroot red
f 16528-1152 brilliant blue
g 16528-5017 white sand
h 16528-5115 truffle brown
i 16528-7010 olive brown

289,99 zł*
329,99 zł*

|j|

|k|

|b|

|c|

|d|

|l|

KIDS KHUMBU JACKET

Niezwykle ciepło przy zimnej, suchej pogodzie: ta kurtka polarowa
zapewnia wyjątkowo dobre zatrzymywanie ciepła. W razie potrzeby kaptur
chroni głowę i kark, zmieści się również wygodnie pod kapturem kurtki
chroniącej przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Szeroki krój umożliwia włożenie pod nią jeszcze kilku warstw odzieży.
Na plecach znajduje się duża aplikacja ze śladem łapy.

KIDS THUNDER BAY

Ciepła, klasyczna kurtka polarowa dla dzieci. Kurtkę tę można nosić
samodzielnie aż do okresu przejściowego lub podczas zimnych, mokrych
miesięcy łączyć zamkiem systemowym z kurtką zewnętrzną chroniącą przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Materiał: NANUK 300, 100% poliester | waga: 365 g (rozmiar 128)
Materiał: NANUK 200, 100% poliester | waga: 285 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
a 1602961-4450 lawn green
b 1602961-1010 night blue
c 1602961-2122 clear red
d 1602961-2111 classic rose

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

289,99 zł*

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
j 1603151-1010 night blue
k 1603151-2121 beetroot red
l 1603151-6000 black
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249,99 zł*

* cena sugerowana

ONLINE MOŻNA ZNALEŹĆ JESZCZE WIĘCEJ PRODUKTÓW:

wolfskin.com/P323

|m|

|p|

|n|

|q|

|o|

|r|

BOYS BUCCANEER HALF ZIP

GIRLS LUPINE

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | waga: 205 g (rozmiar 128)

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | waga: 195 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
m 1602991-3112 orange fall
n 1602991-1152 brilliant blue
o 1602991-4450 lawn green

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
p 1603001-1102 powder blue
q 1603001-2111 classic rose
r 1603001-2122 clear red

Nie tylko dla piratów: dzięki zastosowaniu wytrzymałego, ciepłego polaru
200 ta kurtka ma wyjątkowo wszechstronne zastosowanie. Stójka
dodatkowo ociepla, a luźny krój zapewnia dużą wygodę.

209,99 zł*

Szeroki, zapinany na guzik kołnierz tej ciepłej i wytrzymałej bluzy polarowej
pozwala na założenie pod spód szalika. Dzięki haftowi na biodrze od razu
widać, że ta bluza przeznaczona jest dla dziewcząt.

|s|

209,99 zł*

|w|

|t|

|u|

|v|

KIDS CHIPMUNK HALF ZIP

Zabawa i szaleństwa w tej charakteryzującej się bardzo dobrą
oddychalnością bluzie polarowej w paski sprawiają szczególną radość. Jest
optymalna do zastosowania jako warstwa w systemie warstwowym,
ponieważ zapewnia lekkie zatrzymywanie ciepła. Stójka chroni szyję.

KIDS BACKWOODS TIGHTS

Te dopasowane do ciała, umiarkowanie ciepłe spodnie polarowe można
nosić pod spodniami narciarskimi lub przeciwdeszczowymi, a także na
kempingu, w schronisku lub w domu. Dzięki grubości materiału 150 nie są
widoczne pod warstwą chroniącą przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.

Materiał: NANUK 100 STRIPE, 100% poliester | waga: 125 g (rozmiar 128)
Materiał: NANUK 150, 100% poliester | waga: 130 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
s 1603011-7371 blue stripes
t 1603011-7396 clear red stripes
u 1603011-7397 cucumber stripes
v 1603011-7398 pink passion stripes

* cena sugerowana

169,99 zł*

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140
w 16246-635 phantom
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129,99 zł*

KIDS OUTDOOR / POLARY

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

- 324 -

// BIELIZNA

1601601-6000
black

KIDS FREEDOM TIGHTS

Nasze dopasowane do ciała spodnie z elastycznego polaru zapewniają
ciepło i dużą swobodę ruchów: ich wewnętrzna strona jest puszysta,
a zewnętrzna tak gładka, że można łatwo nałożyć na wierzch spodnie
narciarskie lub spodnie na wędrówki. Przy ładnej pogodzie można je
nosić podczas uprawiania narciarstwa biegowego lub joggingu.
Materiał: NANUK DYNAMIC, 94% poliester, 6% elastan | waga: 125 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

18669-635
phantom

KIDS ROUNDNECK
Podkoszulek funkcjonalny z długim rękawem jest bardzo lekki,
szybkoschnący i nawet wilgotny od potu zapewnia doskonałą ochronę
przed zimnem. Trwale związane z włóknami jony srebra zapewniają im
właściwości bakteriostatyczne, to znaczy spowalniają rozwój bakterii
i powstawanie nieprzyjemnego zapachu.
Materiał: MERYL NEXTEN, 100% poliamid | waga: 70 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

* cena sugerowana

149,99 zł*
169,99 zł*

18668-635
phantom

KIDS TIGHTS

Pasujące do podkoszulka KIDS ROUNDNECK getry funkcjonalne mają takie
same zalety.
Materiał: MERYL NEXTEN, 100% poliamid | waga: 75 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

129,99 zł*
149,99 zł*

129,99 zł*
149,99 zł*
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KIDS OUTDOOR / BIELIZNA

BRAUN

1603271-2111
classic rose

1603271-6032
dark steel

GIRLS AHO HOODY

Dla modnych dziewcząt: nowa bluza z kapturem wykonana z organicznej
bawełny z upraw kontrolowanych ma szeroki krój, jest wygodna i zapewnia
dużą swobodę ruchów. Kieszeń typu „kangurka” pomieści to i owo.
Wyglądu dopełnia dekoracyjny nadruk.
Materiał: Organic Cotton Brushed French Terry, 100% bawełna (organiczna)
Podszewka kaptura: Organic Cotton Interlock, 100% bawełna (organiczna)
Ściągacze: Organic Cotton Stretch Rib, 96% bawełna (organiczna), 4% elastan
Waga: 330 g (rozmiar 128)

1603271-5115 truffle brown

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

1603261-1062
electric blue

249,99 zł*
289,99 zł*

1603261-6000
black

1603261-6032
dark steel

BOYS AHO HOODY

Swobodnie, swobodniej, najswobodniej: nowa bluza z kapturem dla
chłopców różni się od przedstawionego powyżej modelu dla dziewcząt
jedynie napisem na plecach. Wszystko inne: jak wyżej.
Materiał: Organic Cotton Brushed French Terry, 100% bawełna (organiczna)
Podszewka kaptura: Organic Cotton Interlock, 100% bawełna (organiczna)
Ściągacze: Organic Cotton Stretch Rib, 96% bawełna (organiczna), 4% elastan
Waga: 350 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

1603261-4033
cucumber green

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

249,99 zł*
289,99 zł*

widok z tyłu
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* cena sugerowana

- 327 -

KIDS OUTDOOR / BAWEŁNIANE BLUZY

POZOSTAŁE

//KOSZULKI BAWEŁNIANE

KIDS PAW FLAG LONGSLEEVE
1603071-3112 orange fall

widok z tyłu
KIDS PAINTER PAW LONGSLEEVE
1603101-2122 clear red

KIDS STRIPED PIRATE LONGSLEEVE
1603081-7367 electric blue stripes

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

GIRLS LOOP LONGSLEEVE
1603091-2112 pink passion
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1603071-1010
night blue

1603071-2121
beetroot red

1603071-4033
cucumber green

widok z tyłu
1603101-1152
brilliant blue

1603101-4450
lawn green

widok z tyłu
1603101-5017
white sand

KIDS PAW FLAG LONGSLEEVE

KIDS PAINTER PAW LONGSLEEVE

Materiał: Organic Cotton Interlock, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 140 g (rozmiar 128)

Materiał: Organic Cotton Interlock, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 135 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140

Bawełna organiczna oraz międzynarodowe flagi układające się w ślad łapy: ta
koszulka wygląda tak, jakby połączono koszulkę z krótkim rękawem oraz
ocieplającą koszulkę z długim rękawem.

1603081-2440
olive brown stripes

1603081-7396
clear red stripes

129,99 zł*

1603081-7397
cucumber stripes

1603091-2121
beetroot red

KIDS STRIPED PIRATE LONGSLEEVE

Ta lekka koszulka z długim rękawem z bawełny organicznej oferuje młodym
„wilkom morskim” wystarczającą swobodę ruchów. A więc: mapa skarbów
w dłoń i witaj przygodo!
Materiał: Striped Organic Cotton Single Jersey, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 110 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140

Dużo kolorów, dużo ruchu: koszulka z długim rękawem z rozciągliwej,
mocnej bawełny. A do tego: nawet Picasso nie potrafiłby piękniej
zaakcentować śladu łapy na plecach.

1603091-5116
siltstone

GIRLS LOOP LONGSLEEVE

Lekka i elastyczna koszulka z długim rękawem z bawełny organicznej dla
aktywnych dziewcząt zapewnia dużą swobodę ruchów. Ściśle przylegające
ściągacze rękawów gwarantują dobre dopasowanie. Elementem
przyciągającym wzrok jest znajdujący się z przodu nadruk przedstawiający
spiralę.

Materiał: Organic Cotton Stretch Single Jersey, 97% bawełna (organiczna),
3% elastan | waga: 110 g (rozmiar 128)

119,99 zł*

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140

* cena sugerowana

119,99 zł*

- 329 -

119,99 zł*

KIDS OUTDOOR / KOSZULKI BAWEŁNIANE

//RĘKAWICE, CZAPKI ITP.

|a|

|b|

KIDS GAITER

Wytrzymałe, nieprzemakalne stuptuty
z haczykami do sznurówek oraz licznymi
możliwościami regulacji.
Materiał: ARMATECH PLUS 450D, 100% poliester
Waga: 200 g/para

Jeden rozmiar
a 1900391-6000 black

169,99 zł*

|c|

KIDS TEXAPORE SNOW
MITTEN

Nieprzemakalne rękawice z jednym palcem,
z ciepłym wypełnieniem i długimi mankietami.
Materiał: TUSSOR 150D, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliester
TEXAPORE Z-LINER, 100% poliuretan
Wypełnienie: MICROGUARD, 120 g/m², 100% poliester
Waga: 95 g/para (rozmiar 128)

Rozmiary: 104; 128; 152
b 1902461-6000 black

|d|

169,99 zł*

|e|

KIDS SKI GLOVE

Mocne rękawice narciarskie z ciepłym
wypełnieniem.

Materiał: 400D OXFORD NYLON, 100%
poliamid | podszewka: Warm Lining
Q.M.C., 100% poliester | wypełnienie:
THINSULATE, 100% poliester
Waga: 120 g/para (rozmiar 128)

Rozmiary:
116; 128; 140; 152
d 18945-600 black

129,99 zł*

Materiał: NYLON TASLAN, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliester | wypełnienie:
POLYFIBER FILL 60 g/m², 100% poliester
Waga: 85 g/para (rozmiar 128)

Rozmiary:
104; 128; 152
f 18941-6000 black

Rozmiary:
116; 128; 140; 152
129,99 zł*
e 1900161-6000 black

|i|

KIDS STORMLOCK
WINTER GLOVE

Mocne, mające ciepłe wypełnienie
rękawice z jednym palcem – łatwe do
zakładania, z wygodnym zapięciem
na rzep.

Materiał: 400D OXFORD NYLON, 100%
poliamid | podszewka: 100% poliester
Wypełnienie: THINSULATE, 100% poliester
Waga: 75 g/para (rozmiar 116)

Rozmiary:
92; 104; 116
104,99 zł*
g 1900181-6000 black

KIDS STORMLOCK GLOVE

Materiał: STORMLOCK HYPROOF STRETCH 2L, 87%
poliester, 13% elastan | podszewka: NANUK 200 SILKLOFT,
100% poliester
Waga: 70 g/para (rozmiar 128)

Materiał: STORMLOCK FLEECE BASIC, 100% poliester
Podszewka: 100% poliester
Wypełnienie: THINSULATE, 100% poliester
Waga: 80 g/para (rozmiar 128)

Rozmiary: 116; 128; 140; 152
h 1903061-6000 black

Rozmiary: 116; 128; 140; 152
i 19802-600 black

Wiatroszczelne rękawiczki z ciepłym wypełnieniem i szybkoschnącą podszewką.
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129,99 zł*

KIDS EASY ENTRY
MITTEN

|j|

KIDS SOFTSHELL
HIGHLOFT GLOVE

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

169,99 zł*

|g|

Mające bardzo ciepłe wypełnienie,
mocne rękawiczki z jednym palcem.

Materiał: 400D OXFORD NYLON, 100%
poliamid | podszewka: 100% poliester
Wypełnienie: THINSULATE, 100% poliester
Waga: 90 g/para (rozmiar 128)

149,99 zł*

Rozmiary: 116; 128; 140; 152
c 1900201-6000 black

KIDS SHELLED
MITTEN

Mocne, mające ciepłe wypełnienie,
łatwe do zakładania rękawice z zapięciem na rzep.

Całkowicie nienasiąkające wodą rękawiczki softshellowe z puszystą, polarową podszewką.

Materiał: 400D OXFORD NYLON, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliester
TEXAPORE Z-LINER, 100% poliuretan
Wypełnienie: THINSULATE, 100% poliester
Waga: 90 g/para (rozmiar 128)

|f|

KIDS EASY ENTRY
GLOVE

|h|

KIDS TEXAPORE GLOVE

Bardzo wytrzymałe, nieprzemakalne rękawice
z elementami odblaskowymi.

149,99 zł*

Wiatroszczelne rękawiczki z szybkoschnącą
podszewką i z ciepłym wypełnieniem.

Materiał: STORMLOCK FLEECE BASIC, 100% poliester
Podszewka: Warm Lining Q.M.C., 100% poliester
Wypełnienie: THINSULATE, 100% poliester
Waga: 60 g/para (rozmiar 128)

Rozmiary: 116; 128; 140; 152
j 1901841-6000 black

129,99 zł*

* cena sugerowana

|k|

|l|

|m|

GIRLS STORMLOCK
SHAPKA

Bardzo ciepła, wiatroszczelna czapka z rozkładanymi osłonami na uszy oraz podszewką
z przypominającego owczą wełnę polaru.

Materiał: STORMLOCK FLEECE BASIC, 100% poliester
Podszewka: NANUK STRUCTURE, 80% poliakryl, 20% poliester
Waga: 90 g (rozmiar M)

Rozmiary: S; M
k 1903191-1010 night blue
l 1903191-6000 black

119,99 zł*

|n |

KIDS STORMLOCK
SHAPKA

Wyjątkowo ciepła, nienasiąkająca wodą,
wiatroszczelna czapka z rozkładanymi osłonami
na uszy oraz podszewką z przypominającego
owczą wełnę polaru.

Materiał: TUSSOR 150D, 100% poliester
Podszewka: NANUK STRUCTURE, 80% poliakryl, 20% poliester
Waga: 85 g (rozmiar M)

Rozmiary: S; M
m 19441-6000 black

104,99 zł*

|o|

KIDS STORMLOCK
WINTER HAT

Czapka polarowa z wiatroszczelnym polarem
w obszarze uszu i czoła.

Materiał: NANUK 200, 100% poliester | uszy i czoło:
STORMLOCK FLEECE BASIC, 100% poliester
Waga: 65 g (rozmiar M)

Rozmiary: S; M
n 18928-1062 electric blue
o 18928-6000 black

82,99 zł*

|r|
|s|

|p|

|q|

KIDS BALACLAVA

Polarowa kominiarka chroniąca przed
wychłodzeniem całą głowę.

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 50 g

Jeden rozmiar (51-53 cm) 99,99 zł*
p 16710-635 phantom

|t|

KIDS DYNAMIC
HELMET FACE MASK

Lekka elastyczna kominiarka z miękką polarową stroną wewnętrzną
idealnie pasująca pod kask.
Materiał: NANUK DYNAMIC JERSEY,
94% poliester, 6% elastan
Waga: 35 g (rozmiar M)

Rozmiary: S; M
q 1903101-6000 black

|x|

|y|

|z|

82,99 zł*

| aa |

|u|

KIDS CAMELEON

Ciepła chustka wielofunkcyjna z polaru i mikrowłókien. Do użycia jako
szal, czapka lub opaska.

Materiał: TECNOPILE MICRO, 100% poliester
Waga: 30 g

Materiał: POLYESTER MICROFIBER, 100%
poliester | TECNOPILE MICRO, 100% poliester
Waga: 35 g

Jeden rozmiar
64,99 zł*
r 1902371-1152 brilliant blue
s 1902371-2121 beetroot red
t 1902371-6000 black

Jeden rozmiar
92,99 zł*
u 1903291-1010 night blue
v 1903291-2590 red fire
w 1903291-6000 black

| cc |

KIDS FLEECE MITTEN

KIDS FLEECE GLOVE

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 45 g/para (rozmiar 128)

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 40 g/para (rozmiar 128)

Rękawice z jednym palcem z ciepłego polaru 200.
Rozmiary: 104; 128; 152
x 1901871-1010 night blue
y 1901871-1062 electric blue
z 1901871-2121 beetroot red
aa 1901871-6000 black

* cena sugerowana

|w|

KIDS WINTER
HEADGEAR

Trzy w jednym: chustka wielofunkcyjna może pełnić funkcję czapki,
opaski lub szalika.

| bb |

|v|

| dd |

| ee |

Rękawiczki z ciepłego polaru 200.

74,99 zł*

Rozmiary: 116; 128; 140; 152
bb 1901861-2121 beetroot red
cc 1901861-1010 night blue
dd 1901861-1062 electric blue
ee 1901861-6000 black
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82,99 zł*

KIDS OUTDOOR, ACCESSORIES

|b|
|c|
|d|

|e|

KIDS KNIGHT HAT

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 75 g

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 60 g

Jeden rozmiar (49-55 cm)
a 18936-2121 beetroot red
b 18936-600 black
c 18936-1010 night blue
d 18936-1062 electric blue

74,99 zł*

Ciepła, dobrze przykrywająca uszy czapka polarowa.

Jeden rozmiar (49-55 cm)

59,99 zł*

e 18926-1010 night blue
f 18926-1062 electric blue
g 18926-2121 beetroot red

|h|

|i|

|l|

|m|

|p|

|q|

|j|

|k |

|n|

|o|

|r|

|s|

KIDS FLEECE CAP

KIDS JELLY BAG CAP

Ciepła czapka polarowa z wyszywanym
wzorem ze śladem łapy.

Oryginalna czapeczka dziecięca z polaru.
Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 50 g

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 35 g

Jeden rozmiar (49-55 cm)
69,99 zł*
l 1902331-1010 night blue
m 1902331-1062 electric blue
n 1902331-2121 beetroot red
o 1902331-5115 truffle brown

Jeden rozmiar (49-55 cm)
54,99 zł*
h 1901891-1010 night blue
i 1901891-1062 electric blue
j 1901891-2121 beetroot red
k 1901891-6000 black

|t|

|g|

KIDS DIABOLO CAP

Przyciągająca uwagę czapka z ciepłego polaru.

|a|

|f|

|u|

|v|

KIDS REAL STUFF

Bardzo lekka czapka polarowa zapewniająca
umiarkowaną ochronę przed zimnem.
Materiał: TECNOPILE MICRO, 100% poliester
Waga: 15 g

Jeden rozmiar (49-55 cm)
p 1902341-1010 night blue
q 1902341-1062 electric blue
r 1902341-2121 beetroot red
s 1902341-6000 black

|w|
|x|

|y|

KIDS CHIPMUNK CAP

KIDS CHIPMUNK SCARF

Materiał: NANUK 100 STRIPE, 100% poliester
Waga: 35 g (rozmiar M)

Materiał: NANUK 100 STRIPE, 100% poliester
Waga: 35 g

Lekka czapeczka dziecięca z mikropolaru.
Rozmiary: S, M
t 1903111-7371 blue stripes
u 1903111-7396 clear red stripes
v 1903111-7397 cucumber stripes
w 1903111-7398 pink passion stripes

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

42,99 zł*

|z|

| aa |

Lekki szal z mikropolaru z wyszywanym wzorem ze śladem łapy.
62,99 zł*

Jeden rozmiar
x 1903171-7371 blue stripes
y 1903171-7396 clear red stripes
z 1903171-7397 cucumber stripes
aa 1903171-7398 pink passion stripes
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64,99 zł*

* cena sugerowana

| hh |

| bb |

| ee |

| cc |

| ff |

| dd |

| gg |

KIDS PAW
HEADBAND

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 30 g (rozmiar M)

Rozmiary: S, M
49,99 zł*
bb 19632-1010 night blue
cc 19632-2121 beetroot red
dd 19632-5017 white sand

| mm |

| nn |

KIDS BOBBLE CAP

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 35 g (rozmiar M)

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna
Podszewka: 100% poliester | waga: 115 g (rozmiar M)

Rozmiary: S, M
42,99 zł*
ee 19637-1010 night blue
ff 19637-1062 electric blue
gg 19637-2121 beetroot red

Rozmiary: S, M
hh 1903071-1010 night blue
ii 1903071-2112 pink passion
jj 1903071-2121 beetroot red
kk 1903071-3116 mango
ll 1903071-4112 mint green

| oo |

| pp |

| xx |

| rr |

| ss |

| tt |

| uu |

Pozdrowienia od krasnala: dziecięca czapeczka z dzianiny.
Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka: 100% poliester
Waga: 90 g (rozmiar M)

119,99 zł*

| yy |

99,99 zł*

KIDS PIXY CAP

Materiał: nić; 50% poliakryl, 50% wełna | podszewka: 100% poliester
Waga: 110 g (rozmiar M)

Rozmiary: S, M
mm 1903081-1010 night blue
nn 1903081-2112 pink passion
oo 1903081-1062 electric blue
pp 1903081-2121 beetroot red
qq 1903081-4450 lawn green

Czapka z dzianiny z pomponem z szerokim, zapewniającym
dobre przyleganie brzegiem.

| qq |

Czapka z dzianiny z pomponem i z wiązanymi pod brodą
osłonami na uszy.

| ww |

| ll |

KIDS HEADBAND

KIDS KNOT CAP

| vv |

| jj |

|kk |

Ciepła opaska z polaru, znacznie
szersza w obszarze uszu.

Ciepła, polarowa opaska, szersza
w obszarze uszu.

| ii |

| zz |

KIDS PAW SCARF

Rozmiary: S, M
rr 1903091-1062 electric blue
ss 1903091-2112 pink passion
tt 1903091-2121 beetroot red
uu 1903091-4112 mint green

104,99 zł*

| aaa |

| bbb |

| ccc |

| ddd |

| eee |

KIDS FRONT PAW HAT

Ciepły, polarowy szal z aplikacją ze śladem łapy.

Ciepła, polarowa czapka z dużym, kolorowym śladem łapy.

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 50 g

Materiał: NANUK 200, 100% poliester
Waga: 55 g

Jeden rozmiar
vv 1900861-1058 night blue
ww 1900861-1152 brilliant blue
xx 1900861-2121 beetroot red
yy 1900861-6000 black
zz 1900861-7010 olive brown

* cena sugerowana

74,99 zł*

Jeden rozmiar (49-55 cm)
aaa 19424-1058 night blue
bbb 19424-1152 brilliant blue
ccc 19424-2121 beetroot red
ddd 19424-6000 black
eee 19424-7010 olive brown
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69,99 zł*

KIDS OUTDOOR, ACCESSORIES

#

OBUWIE DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY¶
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DZIECI I MŁODZIEŻ / OBUWIE

SUPERCIEPŁE,
SUPERWYTRZYMAŁE

4005302-5570
light brown

KIDS WINTERLAND

Superciepłe buty zimowe na przygody w zimowej krainie. Dolna część
sięgającej łydki cholewki z welurowej skóry jest całkowicie nieprzemakalna,
ponieważ podeszwa otacza całą stopę. Jej gruby profil zapewnia dobre
oparcie na zimowych podłożach.
Aby stopy pozostały ciepłe, buty wyposażono w ciepłe buty wewnętrzne
z obszyciem ze sztucznego futra przy krawędziach. Można je wyciągnąć
w celu przewietrzenia i wysuszenia.
Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: HIMALAYA
Waga: 940 g/para (rozmiar 31)

wyjmowane buty
wewnętrzne

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40
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329,99 zł*
359,99 zł*
379,99 zł*

* cena sugerowana

4001111-5017
white sand

4001111-1640
aubergine

4001111-4030
stone

GIRLS LAKE TAHOE TEXAPORE

Nieprzemakalne, wąskie buty zimowe na wędrówki dla dziewczynek.
Wyłożone są puszystym, sztucznym futrem, ozdobione wytłoczonym wzorem,
a sznurówki mocowane są częściowo w małych, metalowych oczkach
o kształcie kwiatuszków.
Jednocześnie buty te są bardzo funkcjonalne. Pod sięgającą łydki cholewką ze
skóry welurowej oddychająca membrana gwarantuje ochronę przed wilgocią.
Podeszwa zapewnia dobrą przyczepność podczas wędrówek lub zabaw na
śniegu.
Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: ICICLE
Waga: 720 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

* cena sugerowana

339,99 zł*
359,99 zł*
379,99 zł*
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DZIECI I MŁODZIEŻ / OBUWIE ZIMOWE

// OBUWIE ZIMOWE

4008531-3410
spicy orange

4008531-1010
night blue

4008531-4125
evergreen

4008531-6350
phantom

KIDS POLAR BEAR TEXAPORE

Nieprzemakalne buty zimowe z podwójnym zapięciem
na rzep. Podeszwa zapewniająca stabilność kroków
oraz wykonane z syntetycznej skóry nubukowej
wzmocnienia wysokiej cholewki dają bardzo dobre
oparcie. Membrana zabezpiecza but przed wilgocią,
utrzymując równocześnie dobry komfort klimatu.
Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: ICICLE
Waga: 670 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

269,99 zł*
289,99 zł*
309,99 zł*

4008541-1152
brilliant blue

4002541-7474
blue petit checks

4002541-1152
brilliant blue

4008541-6032
dark steel

4002541-6011
tarmac grey

BOYS SNOW KING
TEXAPORE

Nasze nowe buty zimowe są całkowicie nieprzemakalne –
dzięki membranie (uszczelnia cholewkę) oraz podeszwie
(stanowi całość z gumową dolną częścią buta). Mają ciepłą
wyściółkę i można regulować ich szerokość za pomocą
troczka ściągającego ze stoperem, także w założonych
rękawiczkach.

Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: HIMALAYA
Waga: 820 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

329,99 zł*
359,99 zł*
379,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

KIDS SNOW VALLEY
TEXAPORE

Bardzo lekkie, nieprzemakalne śniegowce z zabezpieczonym nienasiąkającą wodą powłoką bocznym
zamkiem błyskawicznym (ułatwia zakładanie), wieloma
elementami odblaskowymi oraz ochroną przed
uderzeniami. Od góry zabezpieczone są troczkiem
ściągającym. Podeszwa zapewnia solidne oparcie na
zimowych podłożach.

Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: ICICLE
Waga: 580 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40
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249,99 zł*
269,99 zł*
289,99 zł*

* cena sugerowana

4002641-4030
stone

4001131-1102
powder blue

4001131-2009
dark berry

4002641-6011
tarmac grey

GIRLS SNOW WALKER
TEXAPORE

4001131-5017
white sand

GIRLS SNOW FLAKE
TEXAPORE

Oddychająca ochrona przed niekorzystnymi czynnikami
pogodowymi, puszyste i ciepłe sztuczne futro, wąski
krój, długi zamek błyskawiczny ułatwiający zakładanie –
to dobre argumenty przemawiające za wyborem tych
zimowych butów ze skóry welurowej. Gruby profil zapewnia antypoślizgowe oparcie na zimowym podłożu.

Wąskie, nieprzemakalne buty zimowe dla dziewczynek. Miękką cholewkę z nienasiąkającej wodą,
wytrzymałej tkaniny można szybko dopasować do
nogi za pomocą zapięcia na rzep. Puszysta wyściółka
ze sztucznego futra zapewnia ciepło stopom, a membrana chroni je przed wilgocią.

Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: ICICLE
Waga: 700 g/para (rozmiar 31)

Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: ICICLE
Waga: 650 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

329,99 zł*
359,99 zł*
379,99 zł*

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

4001861-6350
phantom

269,99 zł*
289,99 zł*
309,99 zł*

4008001-1152
brilliant blue

4001861-1010
night blue

4001861-1152
brilliant blue

4008001-6350
phantom

KIDS SNOW DIVER
TEXAPORE

KIDS ICEDANCER
TEXAPORE

Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: ICICLE
Waga: 655 g/para (rozmiar 31)

Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: ICICLE
Waga: 680 g/para (rozmiar 31)

Nieprzemakalne buty zimowe na wędrówki, o wąskim
kroju, z potrójnym zapięciem na rzepy. Pod wytrzymałą
tkaniną ochronę przed wilgocią zapewnia membrana,
a ochronę przed zimnem wyściółka termiczna oraz
wyściółka ze sztucznego futra. Podeszwa gwarantuje
dobre oparcie na śniegu.

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

* cena sugerowana

Nieprzemakalne, charakteryzujące się wysoką oddychalnością, mocne sznurowane buty na zimowe
wędrówki z sięgającą łydki cholewką z syntetycznego
nubuku oraz wytrzymałej tkaniny. Ochronę przed
zimnem gwarantują sztuczne futro oraz wyściółka
termiczna, oparcie na ośnieżonym podłożu podeszwa.

289,99 zł*
309,99 zł*
329,99 zł*

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40
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289,99 zł*
309,99 zł*
329,99 zł*

DZIECI I MŁODZIEŻ / OBUWIE ZIMOWE

4004281-2116
purple glow

4004271-2113
raspberry

4004281-5122
sahara

4004271-6011
tarmac grey

GIRLS SNOW DOME

Zalety tych butów zimowych są takie same jak
w przypadku GIRLS SNOW CRYSTAL przedstawionych
po prawej stronie. Natomiast zamiast zamka
błyskawicznego mają zapięcie na rzep, odróżnia je
także inne wzornictwo.
Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: GIRLS SNOW JOURNEY
Waga: 620 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

249,99 zł*
269,99 zł*
289,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

GIRLS SNOW CRYSTAL

Te buty zimowe ważą relatywnie niewiele – zawdzięczają
to lekkiej, ale wytrzymałej tkaninie cholewki oraz nowej,
bardzo lekkiej podeszwie: zastosowana w niej warstwa
aluminium izoluje przed zimnem od spodu i odbija część
ciepła z powrotem w kierunku stopy. W butach
zastosowano dwukolorowy zamek błyskawiczny po
wewnętrznej stronie.

Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: GIRLS SNOW JOURNEY
Waga: 630 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40
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249,99 zł*
269,99 zł*
289,99 zł*

* cena sugerowana

WIĘCEJ OPISÓW BUTÓW ZIMOWYCH DLA
DZIECI MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE:

wolfskin.com/P341

4001142-7473
pink petit checks

4001142-7474
blue petit checks

KIDS SNOW ROCKER

Bardzo wytrzymałe, łatwe w obsłudze buty zimowe
z bardzo ciepłym, wyjmowanym butem wewnętrznym
oraz odbijającą ciepło warstwą aluminium. Gumowa
dolna część sięgającej łydki cholewki jest całkowicie
nieprzemakalna, a podeszwa zapewnia stabilność
stawianych kroków.

Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: HIMALAYA
Waga: 830 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

249,99 zł*
269,99 zł*
289,99 zł*

wyjmowane buty
wewnętrzne

4000132-3410
spicy orange

4001152-5114
raisin

4000132-6910
nearly black

4001152-1640
aubergine

GIRLS SNOW QUEEN

Te śniegowce dla dziewczynek mają te same właściwości co buty KIDS
SNOW CARVER prezentowane po prawej stronie.
Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: HIMALAYA
Waga: 850 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

Śniegowce z przyczepną, nieprzemakalną podeszwą i gumową dolną
częścią buta. Ochronę przed zimnem gwarantują buty wewnętrzne; można
je wyjąć w celu przewietrzenia lub wysuszenia. Sznurówki umożliwiają
łatwe dopasowanie buta do stopy.
Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: HIMALAYA
Waga: 810 g/para (rozmiar 31)

269,99 zł*
289,99 zł*
309,99 zł*

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40
wyjmowane buty
wewnętrzne

* cena sugerowana

KIDS SNOW CARVER
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249,99 zł*
269,99 zł*
289,99 zł*
wyjmowane buty
wewnętrzne

DZIECI I MŁODZIEŻ / OBUWIE ZIMOWE

// BUTY NA WĘDRÓWKI

4004581-4113
seaweed

Z SYSTEMEM WENTYLACYJNYM

4004581-1320
ensign blue

4004581-6350
phantom

KIDS ALL TERRAIN TEXAPORE

KLASYK wśród naszych odpornych na niekorzystne warunki pogodowe,
sznurowanych butów na wędrówki i do zabaw na zewnątrz! Jak wskazuje
ich nazwa, buty zapewniają pewność kroków w każdym terenie. Wyjątkowa
cecha zapewniająca komfort: nasz system wentylacji pozwalający na stałą
cyrkulację powietrza.
Membrana sprawia, że buty są nieprzemakalne i charakteryzują się wysoką
oddychalnością. Dzięki sznurowaniu można je dobrze dopasować do stopy.
Podeszwa: ARIZONA | waga: 610 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

289,99 zł*
309,99 zł*
329,99 zł*
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* cena sugerowana

4008501-6101
shadow black

4001821-3116
mango

4001821-1152
brilliant blue

KIDS SHERWOOD TEXAPORE

KIDS MANITOBA TEXAPORE

Ocieplająca wyściółka: 88% polipropylen, 12% poliester
Podeszwa: LITTLE ROCK | waga: 690 g/para (rozmiar 31)

Podeszwa: LITTLE ROCK | waga: 630 g/para (rozmiar 31)

Nieprzemakalne, charakteryzujące się wysoką oddychalnością buty na wędrówki z dodatkowym ociepleniem (dzięki cienkiemu, ale bardzo wydajnemu
wypełnieniu). Podeszwa zapewnia dobre oparcie.

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

Wąskie, nieprzemakalne i charakteryzujące się wysoką
oddychalnością buty na wędrówki z potrójnym zapięciem
na rzep. Wykonane są ze skóry welurowej oraz wytrzymałej tkaniny. Podeszwa gwarantuje pewne oparcie.

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

339,99 zł*
359,99 zł*
379,99 zł*

4002331-4112
mint green

GIRLS MANITOBA TEXAPORE

309,99 zł*
329,99 zł*
359,99 zł*

4003311-1113
matisse blue

4002331-5114
raisin

Te buty dla dziewczynek różnią się wyłącznie wyglądem od
modelu dla chłopców o tej samej nazwie, przedstawionego
u góry po prawej stronie. Pod względem funkcjonalności
ich właściwości są takie same.

BOYS RASCAL TEXAPORE

4003311-3800
burly yellow

Nieprzemakalne, charakteryzujące się wysoką
oddychalnością sznurowane buty na wędrówki
o wąskim kroju. Wykonane ze skóry welurowej
oraz wytrzymałej tkaniny. Podeszwa zapewnia
dobre oparcie stopy.

Podeszwa: ARIZONA | waga: 590 g/para (rozmiar 31)
Podeszwa: LITTLE ROCK | waga: 600 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

309,99 zł*
329,99 zł*
359,99 zł*

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

4002341-5017
white sand

289,99 zł*
309,99 zł*
329,99 zł*

4008551-3410
spicy orange
4008551-5026
coffee brown

GIRLS PURPLE RAIN
TEXAPORE

4002341-2150
dark red

Specjalnie dla dziewczynek: wykonane ze skóry welurowej
sznurowane buty na wędrówki charakteryzujące się wąskim
krojem, nieprzemakalnością i wysoką oddychalnością.
Dzięki zastosowanej podeszwie są jednakowo stabilne na
leśnej drodze, jak i na asfalcie.

Nieprzemakalne, charakteryzujące się wysoką oddychalnością buty na wędrówki z dużymi wstawkami
z wytrzymałej tkaniny oraz z dwoma zapięciami na rzep.
Podeszwa jest przyczepna, amortyzująca i zapewnia
płynne unoszenie stopy.

Podeszwa: LITTLE ROCK | waga: 600 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40
* cena sugerowana

KIDS WILD COUNTRY
TEXAPORE

4008551-6101
shadow black

Podeszwa: ARIZONA | waga: 670 g/para (rozmiar 31)

289,99 zł*
309,99 zł*
329,99 zł*

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40
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289,99 zł*
309,99 zł*
329,99 zł*
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4004051-1113
matisse blue

4004051-4105
basil green

4004051-6350
phantom

KIDS OFFROAD TEXAPORE

Nieprzemakalne buty na wędrówki wykonane ze skóry
welurowej, z łatwym zapięciem na rzepy. Podeszwa
zapewnia najlepsze oparcie również na podłożu mokrym
od deszczu. Dzięki zastosowaniu nieprzemakalnej,
charakteryzującej się wysoką oddychalnością membrany
stopy są chronione przed wilgocią zarówno z zewnątrz,
jak i od wewnątrz.

Podeszwa: RANGER | waga: 570 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

4002221-2150
dark red

269,99 zł*
289,99 zł*
309,99 zł*

4001121-6032
dark steel
4001121-3800
burly yellow

4002221-2116
purple glow

4001121-4163
elemental green

GIRLS NATURE PASS
TEXAPORE

KIDS AMBITION TEXAPORE

Nieprzemakalne, sznurowane buty na wędrówki dla
dziewczynek, które mają wyjątkowo wąskie stopy.
Podeszwa jest wyjątkowo lekka i elastyczna, dzięki czemu
świetnie nadaje się również do użytku na co dzień.

Sportowe, nieprzemakalne buty na wędrówki z lekkich
i łatwych w pielęgnacji, syntetycznych materiałów.
Podeszwa zapewnia dobre oparcie na drogach
i bezdrożach. Dzięki systemowi szybkiego sznurowania
buty można dopasować do stopy jednym pociągnięciem.

Podeszwa: RANGER | waga: 570 g/para (rozmiar 31)

Podeszwa: ARIZONA | waga: 530 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

269,99 zł*
289,99 zł*
309,99 zł*

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

269,99 zł*
289,99 zł*
309,99 zł*

4004611-4105
basil green

4004631-1320
ensign blue
4004611-1152
brilliant blue

4004611-6101
shadow black

KIDS STAR TRACK TEXAPORE

4004631-4170
lime green

KIDS CROSSHIKE

Nieprzemakalne, wykonane ze skóry welurowej
sznurowane buty na wędrówki. Uniwersalna, elastyczna
podeszwa zapewnia oparcie na utwardzonym oraz
błotnistym podłożu.

Klasyczne buty na wędrówki ze skóry welurowej z wieloma wstawkami z przewiewnej tkaniny. Podeszwa
zapewnia przyczepność na wszystkich rodzajach
podłoża.

Podeszwa: ARIZONA | waga: 560 g/para (rozmiar 31)

Podeszwa: ARIZONA | waga: 550 g/para (rozmiar 31)

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40

269,99 zł*
289,99 zł*
309,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary (EUR): 26-33
Rozmiary (EUR): 34-37
Rozmiary (EUR): 38-40
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249,99 zł*
269,99 zł*
289,99 zł*

* cena sugerowana

KIDS BIG PAW XT

Cechami charakterystycznymi tych pantofli domowych są stabilna podeszwa i puszysta wyściółka.
Elastyczny kołnierz wygodnie utrzymuje je na
stopie.

Ocieplająca wyściółka: 100% poliester
Podeszwa: HOMETOWN
Waga: 220 g/para (rozmiar 31)

4004691-1062
electric blue

115,99 zł*

Rozmiary (EUR): 26-36

4004691-2210
indian red

4004691-6000
black

|b|

|a|

|c|

KIDS STRIPED SKI SOCK

Bardzo ciepłe, długie podkolanówki narciarskie.
Materiał: 39% poliamid, 25% poliakryl, 25% wełna
(merynosowa), 9% polipropylen, 2% elastan
Waga: 55 g/para (rozmiar 31-33)

54,99 zł*

Rozmiary: 28-30; 31-33; 34-36
a 1903271-1062 electric blue
b 1903271-2150 dark red

|e|

KIDS WINTER HIKING
SOCK

Bardzo ciepłe, wyściełane podkolanówki.
Materiał: 42% wełna (merynosowa), 40% poliakryl,
10% poliamid, 6% polipropylen, 2% elastan
Waga: 70 g/para (rozmiar 31-33)

KIDS ICELAND SOCK

Bardzo grube, ciepłe podkolanówki.

Materiał: 40% wełna (merynosowa), 40% poliakryl,
18% poliamid, 2% elastan
Waga: 70 g/para (rozmiar 31-33)

Rozmiary: 28-30; 31-33; 34-36
c 19557-125 nordic blue
d 19557-5220 earth

59,99 zł*

|h|

KIDS MULTI-FUNCTION
SOCK

Ciepłe, wyściełane podkolanówki.

Materiał: 33% poliakryl, 32% poliamid, 28% bawełna,
5% wełna (merynosowa), 2% elastan
Waga: 55 g/para (rozmiar 31-33)

* cena sugerowana

KIDS BASIC WINTER SOCK

|f|

|g|

Rozmiary: 28-30; 31-33; 34-36
e 1901341-6110 grey heather
f 1901341-6200 graphite

59,99 zł*

Rozmiary: 28-30; 31-33; 34-36
1902001-6000 black

|d|

49,99 zł*

Uniwersalne skarpety na wędrówki o każdej
porze roku.
Materiał: 42% poliamid, 22% poliakryl,
22% wełna (merynosowa), 12% polipropylen,
2% elastan
Waga: 45 g/para (rozmiar 31-33)

Rozmiary: 28-30; 31-33; 34-36
g 1902101-2005 tango red
h 1902101-6120 grey
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54,99 zł*

KIDS INDOOR SOCK

Ciepłe skarpety domowe z powłoką antypoślizgową.
Materiał: 41% wełna (merynosowa), 41% poliakryl,
16% poliamid, 2% elastan
Waga: 55 g/para (rozmiar 31-33)

Rozmiary: 28-30; 31-33; 34-36
1900581-6000 black

49,99 zł*

DZIECI I MŁODZIEŻ / BUTY NA WĘDRÓWKI
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KIDS OUTDOOR / PLECAKI

//PRZEGLĄD PLECAKÓW

KIDS EXPLORER
2000861-5011 basalt

BERKELEY S

25336-7476 orchid dia checks

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

KIDS MOAB JAM
2000851-1062 electric blue
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LITTLE JOE

26221-4450 lawn green

TINY JACK

2000881-2121 beetroot red

KRÓTKI PRZEGLĄD WSZYSTKICH PLECAKÓW ORAZ TOREB DLA DZIECI:

wolfskin.com/P349

z wyjmowaną
matą do
siedzenia

2000861-1113
matisse blue

2000861-4450
lawn green

|a|

|b|

|c|

|d|

|e|

KIDS EXPLORER

BERKELEY S

Przydatne podczas przerw w drodze: wyjmowana mata do
siedzenia. System nośny jest komfortowo wyściełany i ma
centralnie umieszczony kanał wentylacyjny. Elementy
odblaskowe z przodu i z tyłu zwiększają bezpieczeństwo
w ruchu drogowym.

Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | spód: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP | waga: ok. 600 g | ok. 23 litrów | ok. 38 x 23/28 x 15 cm

Na wypady weekendowe, wędrówki, wycieczki szkolne
lub do szkoły: wąski i wysoki plecak z komorą główną
i komorą w klapie, kieszenią przednią i dwiema kieszeniami bocznymi.

Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Spód: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 540 g | ok. 16 litrów | ok. 38 x 22 x 14 cm

209,99 zł*

2000851-3115
rusty orange

Wystarczająca ilość miejsca na książki, zeszyty i inne przybory: plecak przeznaczony jest dla
dzieci powyżej 6 roku życia, ma dwie duże komory główne, dużą komorę przednią z kieszeniami
otwartymi na długopisy, monety itp. oraz jedną kieszeń boczną. Wyściełany system nośny
wygodnie rozkłada obciążenie.

189,99 zł*
a
b
c
d
e
f

Plecak rowerowy dla dzieci w wieku od 6 lat, z elementami do zamocowania systemu umożliwiającego
picie, mocowaniem lampki LED oraz elementami
odblaskowymi. W elastycznej kieszeni z przodu można
schować rzeczy, które trzeba mieć szybko pod ręką.
Wszystko pozostałe zmieści się w komorze głównej,
przedniej oraz dwóch kieszeniach bocznych.

Korpus: CROSS RIP 300D, 100% poliester i NAILHEAD 420D,
100% poliamid | spód: ARMATECH PLUS 600D, 100%
poliester | rama: CROSSLINK PE | system nośny: ACS TIGHT
Waga: ok. 440 g | ok. 10 litrów | ok. 37 x 24/18 x 13 cm

169,99 zł*

25336-600 black
25336-7395 phantom flow checks
25336-7467 silver flow checks
25336-7468 orange flow checks
25336-7470 blue dia lines
25336-7472 mint dia lines

|g|

2000851-4450
lawn green

KIDS MOAB JAM

|f|

|h|

|i|

|j|

|k|

|l|

|m|

LITTLE JOE

Plecak na co dzień, w którym dzieci w wieku 3 lat są w stanie obsługiwać wszystkie elementy
wyposażenia. Idealny jako plecak do przedszkola. Komora główna, duża kieszeń przednia oraz
dwie kieszenie boczne.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | spód: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP | waga: ok. 300 g | ok. 11 litrów | ok. 30 x 24 x 14 cm

129,99 zł*
g
h
i
j
k
l
m

26221-2590 red fire
26221-3115 rusty orange
26221-5011 basalt
26221-7384 electric paw
26221-7385 berry paw
26221-7473 pink petit checks
26221-7474 blue petit checks

TINY JACK

Wielkość i komfort użytkowania naszego najmniejszego plecaka na co dzień dostosowane są do
potrzeb dzieci w wieku od 3 lat. Komora główna dostępna jest od góry, ale np. kurtkę można
umieścić po prostu pod klapą. Po bokach plecak ma jeszcze dwie kieszenie.

Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Spód: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP
Waga: ok. 290 g | ok. 9 litrów | ok. 28 x 24/22 x 10 cm

2000881-1152
brilliant blue

* cena sugerowana

2000881-5011
basalt

119,99 zł*
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//WSZYSTKO DO SZKOŁY

PEN BOX

8000541-6350 phantom**

ACTION BAG 35

KIDS BACK SPIN

BOARD WALK 20

BOARD WALK 26

8000531-7475 blue dia checks

8001251-2121 beetroot red

25043-7379 phantom glencheck

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

25049-7475 blue dia checks
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** Cena nie obejmuje zawartości.

|a|

|b|

|d|

|f|

|c|
|e|

PEN BOX

Porządek to połowa sukcesu: dlatego piórnik PEN
BOX pomieści nie tylko długopisy, ale także
cyrkiel, nożyczki, klej i linijkę. Praktyczne rozwiązanie: podnoszone drugie dno. Wszystko, co potrzebne, jest natychmiast dostępne.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Spód: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 150 g | ok. 5 x 21 x 9 cm

64,99 zł*
a 8000541-7475 blue dia checks
b 8000541-7471 orchid dia lines
c 8000541-7379 phantom glencheck

|g|

ACTION BAG 35

Sportowa torba z oddzielną komorą na buty,
przydatna na szkolne i pozaszkolne zajęcia
sportowe. W dużej komorze głównej znajdzie się
miejsce na przyrządy sportowe, piłkę i/lub odzież
na zmianę. Otwory wentylacyjne po bokach
ograniczają
powstawanie
nieprzyjemnego
zapachu.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Spód: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 340 g | ok. 35 litrów | ok. 24 x 45 x 25 cm

209,99 zł*

KIDS BACK SPIN

Stary dobry worek gimnastyczny – wciąż tak samo
praktyczny i lubiany, ale teraz wykonany z wytrzymałego materiału o charakterystycznym wzornictwie.

Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 120 g | ok. 12 litrów | ok. 44 x 34/29 cm

64,99 zł*
f 8001251-6032 dark steel
g 8001251-1113 matisse blue

d 8000531-7471 orchid dia lines
e 8000531-7379 phantom glencheck

BOARD WALK 20/26

Plecak dla starszych uczniów. Porządek
gwarantuje podział komór na komorę główną
i środkową (obie w formacie A4) oraz kieszeń
przednią i kieszeń w klapie. Wygodnie wyściełany
system nośny, dzięki dobremu rozłożeniu
obciążenia, ułatwia noszenie książek itp.
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Spód: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP

BOARD WALK 20
25043-7475
blue dia checks

BOARD WALK 20
25043-7471
orchid dia lines

BOARD WALK 26
25049-7379
phantom glencheck

BOARD WALK 26
25049-7471
orchid dia lines

BOARD WALK 20
Waga: ok. 860 g | ok. 20 litrów
ok. 43 x 29/28 x 16 cm

289,99 zł*

BOARD WALK 26
Waga: ok. 1080 g | ok. 26 litrów
ok. 47 x 31/29 x 18 cm
339,99 zł*

* cena sugerowana
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KIDS OUTDOOR / SZKOŁA

//LEKSYKON MATERIAŁÓW
NASZE MATERIAŁY CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM
PUCH KACZY O WSPÓŁCZYNNIKU 90/10 I SPRĘŻYSTOŚCI 700 CUIN: Wyjątkowo ciepły i lekki,

wysokowydajny puch o bardzo wysokiej, 90-procentowej zawartości białego puchu kaczego. Wyjątkowo wysoka
sprężystość wynosząca 700 cuin spełnia swoje zadanie przede wszystkim w połączeniu z ekstremalnie lekkimi materiałami
wierzchnimi. Współpracując z renomowaną instytucją IDFL, stosujemy się do wiążących wytycznych, gwarantujących, że
stosowany przez nas puch nie pochodzi ze skubania żywego ptactwa ani od zwierząt z przymusowego tuczu. Mieszanka
puchowa zawiera nietekstylne elementy pochodzenia zwierzęcego.

PUCH KACZY O WSPÓŁCZYNNIKU 80/20 I SPRĘŻYSTOŚCI 550 CUIN: Wytrzymała mieszanka puchowa

o wysokiej, 80-procentowej zawartości szarego puchu kaczego. Sprężystość wynosi 550 cuin. Mieszanka puchowa zawiera
nietekstylne elementy pochodzenia zwierzęcego.

FIBERCLOUD HT: FIBERCLOUD to wypełnienie z włókien syntetycznych, które rozmieszczone jest w komorach tak jak
puch, jego sprężystość wynosi 500 cuin. Zapewnia wydajność cieplną porównywalną z puchem, a jednocześnie jest odporne
na działanie wilgoci i łatwe w pielęgnacji.
MICROGUARD: Wypełnienie, zaprojektowane pierwotnie do naszych śpiworów, wykonane z dwóch różnych
typów włókien: włókna spiralne zapewniają stałą, wysoką sprężystość, a delikatne mikrowłókna wyjątkowo dobrze
gromadzą ciepło. Wypełnienie zachowuje w znacznym stopniu swą wydajność, również kiedy jest wilgotne. Dzięki
temu można z powodzeniem wykorzystywać śpiwory i odzież z wypełnieniem MICROGUARD podczas jesiennych
wypraw, skandynawskich wypraw trekkingowych czy wypraw kajakowych.
A MICROGUARD SILVER: Trzecią materiałową warstwą tego wypełnienia zwróconą w kierunku ciała jest cienka włóknina
punktowo naparowana aluminium. Zapewnia szybsze nagrzewanie się, optymalne rozprowadzanie oraz dłuższe utrzymanie
ciepła, ponieważ jego część wraca do ciała.
A MICROGUARD STRETCH: Dobra ochrona przed zimnem przy równocześnie nieograniczonej swobodzie ruchów
i doskonałym komforcie klimatu odgrywa najważniejszą rolę przy sportach zimowych wymagających dużej aktywności. Materiał
MICROGUARD STRETCH zapewnia znakomitą bi-elastyczność i pozwala, nawet w przypadku ubrań z wypełnieniem, na
przylegający do ciała, dopasowany krój. Ma kompaktową budowę, przy czym zachowuje tak samo dobre właściwości izolacyjne.
A MICROGUARD MAXLOFT: Wersja wypełnienia zawierająca oprócz mikrowłókien i włókien spiralnych także dużą
ilość włókien rurkowych. Wypełnienie jest dzięki temu wyjątkowo sprężyste i zapewnia nadzwyczaj dobrą wydajność
cieplną. W dotyku jest niemal porównywalne z puchem i przy dużej gramaturze (np.180 g/m²) jest bardzo dobrą
alternatywą dla puchu, gdy nie jest ekstremalnie zimno i możliwe są opady.
POLYFIBER FILL: Klasyczne, wytrzymałe wypełnienie z włókien syntetycznych, bez dodatku mikrowłókna, stosowane
w wielu modelach kurtek zimowych – różna grubość materiału w zależności od zakresu zastosowania kurtki.

400D OXFORD NYLON: Szczególnie odporna na ścieranie tkanina
poliamidowa o grubej strukturze, wykonana z mocnych nici o grubości 400
den. Stosowana jest np. jako materiał kontrastowy do spodni, w szczególnie
obciążonych miejscach, np. na kolanach, ściągaczach czy obrąbku.

AIR CORE 16 Porowata pianka wykorzystywana jako wypełnienie w naszych
matach WOLFMAT. Kumuluje w sobie dużo ocieplającego powietrza i doskonale
amortyzuje.

A

AIRGRID 20D: Superlekka, wiatroszczelna tkanina z wyjątkowo
delikatnych nici poliestrowych 20D. Waży jedynie 40 g/m², nie nasiąka
wodą, jest bardzo miękka i ma wyjątkowo niewielkie wymiary po złożeniu.
Dzięki strukturze ripstop z zastosowaniem wzmacniających nici, mimo
niewielkiej wagi, tkanina jest wystarczająco odporna na rozdarcia.

ACS: Zaletą tego systemu nośnego stosowanego w ple-

AIRMESH HIGHLOFT: Bardzo lekka podszewka siatkowa mająca pod
spodem polar highloft z długim włosiem, prawie tak ciepła jak lekkie wypełnienie
lub podszewka z polaru 100. Stosowana w odzieży, która ma zapewniać zarówno
lekką ochronę przed zimnem, jak i bardzo wysoki komfort klimatu.

BRASION GUARD: Laminowane wzmocnienie z wyjątkowo
odpornego na ścieranie poliuretanu, stosowane w szczególnie obciążonych
miejscach, np. na ramionach.
cakach na wędrówki jest stała wentylacja (ACS oznacza
AIR CONTROL SYSTEM). Elastyczny stelaż utrzymuje plecak w stałej odległości
od pleców i redukuje powierzchnie stykające się z ciałem użytkownika plecaka.
Zapewnia to równomierny dopływ świeżego powietrza. Perforowany poliester
i oddychające materiały siatkowe dodatkowo zwiększają komfort klimatu.

ACS TIGHT: W przypadku tego całkowicie przylegającego do ciała systemu
nośnego najważniejszą cechą jest kombinacja osadzenia blisko ciała, swobody
ruchów i optymalnej wentylacji. Przez centralny kanał wentylacyjny, perforowaną wyściółkę oraz siatkowe materiały wilgotne powietrze jest stale
odprowadzane z dala od ciała. Jednocześnie dzięki osadzeniu blisko ciała cały
ciężar plecaka ściśle do niego przylega, zapewniając tym samym tak dobrą
swobodę ruchów.
A ACS TIGHT ALPINE: W tym systemie zaprojektowanym specjalnie do
plecaków wysokogórskich stabilność i rozłożenie obciążenia zapewnia
elastyczny stelaż ze stali sprężynowej. Wyściółka i powierzchnie przylegania
charakteryzują się wyjątkowo dobrą oddychalnością.
A ACS TIGHT HIKE: System do większych plecaków na wędrówki zapewniający dzięki zastosowaniu aluminiowych szyn wysoką stabilność kształtu
oraz elastyczność boczną. Pas biodrowy i pasy na ramiona są też wyjątkowo
grubo wyściełane.
A ACS TIGHT LITE: Wyjątkowo lekki, elastyczny system nośny do
plecaków przeznaczony do aktywności związanych z intensywnym
ruchem. Paski na ramiona SNUGGLE UP zapewniają dobre dopasowanie
do ciała i najlepszą wentylację.
ACTIVE FIT: Dopasowany do ciała krój z wąskimi nogawkami stosowany

zwykle w przypadku ubrań z elastycznych materiałów. Został opracowany
przede wszystkim z myślą o odzieży do aktywności wysokogórskich, podczas
których liczy się swoboda ruchów, a nadmiar materiału mógłby przeszkadzać.

ALU WRAP: Dodatkowa warstwa aluminium pomiędzy
podeszwą zewnętrzną a podeszwą środkową zapewniająca
wysoką izolację cieplną.
ALUMINIUM HONEY COMB: Aluminiowe drążki systemów nośnych
plecaków, puste w środku i usztywnione zastosowaną strukturą plastra
miodu. Pozwala to wyraźnie zredukować wagę plecaka bez uszczerbku dla
stabilności kształtu.
ANTISLIP POLYESTER 75D: Materiał zewnętrzny maty z miękką,
lekko drapaną powierzchnią antypoślizgową.

ARCTIC HOOD: Kaptur stosowany w wyjątkowo ciepłych kurtkach chroniących przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi zwykle wyposażony
w odpinane obszycie ze sztucznego futra oraz wokół twarzy wewnętrzny
fartuch wiatrowy z mikropolaru (chroni przed wiatrem i śniegiem). Wyposażony
jest we wzmocniony daszek oraz możliwość regulacji pola widzenia i wielkości.
ARCTIC TUNNEL HOOD: Wersja kaptura ARCTIC HOOD będąca klasycznym kapturem tunelowym. Obszycie ze sztucznego futra przy krawędziach
chroni twarz przed odmrożeniami. Poza tym kaptur ma ciepłe wypełnienie.

ARIZONA: Wielofunkcyjna, elastyczna podeszwa hikingowa zaprojektowana specjalnie do butów dla dzieci. Gumowa skorupa podeszwy ma
wyważony profil, który zapewnia pewne oparcie na wielu różnych podłożach.
Dwa elementy z tworzywa EVA gwarantują dobrą amortyzację. Lekka podpodeszwa zwiększa stabilność, a wkładka jest wyjmowana.
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ARMATECH PLUS 600D: Odporna na ścieranie

tkanina z teksturowanych (kędzierzawionych) nici poliestrowych jest tak wszechstronna, że stosowana jest w licznych produktach, np.
plecakach, torbach, akcesoriach podróżnych itp. Od spodu powleczona jest
trwale nieprzemakalną powłoką poliuretanową, ma trwały kolor i jest odporna
na działanie promieniowania UV.

B

ALLISTIC 1680D: Ze względu na dużą odporność na ścieranie ta
tkanina z ciężkiej przędzy nylonowej stosowana jest głównie na spodach
toreb i plecaków.
BALLISTIC 840D: Umiarkowanie ciężka tkanina poliamidowa o grubości

nici 840D jest nadzwyczaj mocna i często stosowana jest na spodach toreb
i plecaków. Śnieg nie przywiera do jej gładkiej powierzchni.

BASIC HOOD: Nasz standardowy, odpinany kaptur ma anatomiczny krój,

nie ogranicza swobody ruchów głowy i można go regulować jedną ręką. Pole
widzenia i wielkość kaptura można dostosować do indywidualnych potrzeb.
Kaptur przymocowany jest z zewnątrz do kołnierza za pomocą guzików lub
zamka błyskawicznego i ma wysunięty do przodu daszek.

C

HAINTECH 420D / 1000D: Gęsto tkana tkanina poliamidowa,
bardzo odporna na rozdarcia i ścieranie. Idealnie nadaje się do zastosowań na
spodach plecaków – im wyższa wartość, tym większa odporność materiału na
rozdarcia.

CORDURA 500D: Wyjątkowo odporna na rozdarcia i ścieranie nić
CORDURA o grubości 500 den.

CORNER EDGES: Pionowe stabilizatory stosowane w rogach namiotów, zwiększające odporność na wiatr, powiększające przestrzeń wewnętrzną i ułatwiające rozbijanie namiotu.
CROSS RIP: Wykonane z poliamidu lub poliestru lekkie, ale jednocześnie

odporne na rozdarcia dzięki wzmacniającym niciom (nici zatrzymują rozdarcia
materiału) tkaniny. Różnej grubości tkaniny CROSSRIP stosowane są w plecakach i torbach:
A CROSS RIP 100D: Tkanina poliamidowa do lekkich plecaków.
A CROSS RIP 210D: Bardzo lekka tkanina poliestrowa tak samo stabilna
jak materiał o podwójnej grubości nici.
A CROSS RIP 300D: Lekka tkania poliestrowa do plecaków.

CROSSLINK PE: Z tego specjalnego, siatkowego polietylenu o wysokiej
wytrzymałości i odporności na rozdarcia wykonywane są płyty tylne do
naszego systemu nośnego ACS TIGHT. Zapobiegają one uciskaniu pleców
przez bagaż, pozostawiając przy tym dużą swobodę ruchów. Otwory
wentylacyjne zapobiegają przegrzewaniu się ciała użytkownika.

D

AC FEATHERLITE NSL: Wyważony, lekki stelaż aluminiowy
naszych mających najwyższą jakość namiotów SILICONE to połączenie
najwyższej wytrzymałości i najmniejszej wagi. W celu zwiększenia stabilności
i elastyczności zastosowano bezpośrednie połączenie mających różne
średnice elementów stelaża. Wyjątkowo lekkie połączenia wtykowe są
wzmocnione i dzięki temu niezwykle stabilne.

DAYWALKER: Wyjątkowo lekka, elastyczna podeszwa przeznaczona na
podróże lub na całodzienne wyprawy. Międzypodeszwa z tworzywa EVA
i podpodeszwa Strobel z tworzywa EVA gwarantują dobrą amortyzację
Perforowana wkładka z tworzywa EVA z powłoką poliestrową dodatkowo
umożliwia regulację wilgoci i zapewnia komfort.

DELRIN: Twardy i odporny na zmiany temperatury materiał stosowany
w stelażu niektórych naszych systemów nośnych. Jest to tworzywo sztuczne
produkowane z żywicy acetalowej zawierającej teflon.
DYNAMIC UV Q.M.C.: Wytrzymały, bardzo elastyczny pojedynczy
jersey zapewniający ochronę UV (UPF 50+ wg normy AS/NZS 4399:
1996) stosowany w koszulkach funkcyjnych. Pętelki po wewnętrznej
stronie zapewniają odstęp od ciała, dzięki czemu materiał nie przykleja
się do skóry, a powietrze może swobodnie cyrkulować pomiędzy skórą
a materiałem.

E

EDGE’N ABRASION GUARD: Materiał ze wzmocnionego nylonowymi
nićmi poliuretanu zapewniający nie tylko wyjątkową odporność na ścieranie, lecz
także dodatkowo chroniący przed przecięciami i przebiciami spowodowanymi
przez kontakt materiału z krawędziami nart, rakami i rakietami śnieżnymi.

EXTRA-LONG SYSTEM ZIP: Za pomocą bardzo długiego systemowego zamka błyskawicznego można łączyć ze sobą przedłużone kurtki
wewnętrzne i zewnętrzne (np. płaszcze). Szlufki mocujące na rękawach i na
karku zapobiegają przesuwaniu się kurtek.

F

INE OXFORD STRETCH DWR: Bardzo lekka, bi-elastyczna i miękka
tkanina. Jest łatwa w pielęgnacji, charakteryzuje się wzdłużną i poprzeczną
elastycznością, a dzięki temu zapewnia bardzo dobrą swobodę ruchów.

FLEXCONTACT: Nasz przylegający do ciała system
nośny FLEXCONTACT zapewnia najlepszą swobodę ruchów i kontrolę
obciążenia również w trudnym terenie, ponieważ dzięki ścisłemu
przyleganiu plecaka ciężar utrzymywany jest blisko ciała.
A FLEXCONTACT ALPINE: Wytrzymały, formowany termicznie,
przylegający do ciała system nośny gwarantuje najlepszą kontrolę
obciążenia i swobodę ruchów podczas wędrówek w wysokogórskim
terenie. W celu zmniejszenia wagi można wyjąć elastyczną płytę tylną
i używać plecaka jako ultralekkiego, miękkiego plecaka.
A FLEXCONTACT WHITE LINE: Formowany termicznie przylegający
do ciała system nośny umożliwia optymalną kontrolę obciążenia i swobodę
ruchów. Gładka powierzchnia i drobna struktura odpornych na działanie
wilgoci materiałów zapobiegają przywieraniu śniegu.
FLEX SHIELD LITE: Lekka, bi-elastyczna tkanina nylonowa, trwale
wiatroodporna i nienasiąkająca wodą. Dzięki 11-procentowej zawartości elastanu
zapewnia 25% elastyczności w czterech kierunkach. Poza tym stanowi również
bardzo dobrą ochronę UV (UPF 30+ wg AS/NZS 4399: 1996).
FLEX SHIELD SOFTSHELL: Bi-elastyczna, bardzo

wytrzymała, podwójna tkanina softshellowa, wiatroodporna, trwale
nienasiąkająca wodą i charakteryzująca się wyjątkowo dobrą oddychalnością.
Drobna, pętelkowa struktura od spodu sprawia, że materiał jest miły w dotyku,
a dzięki cyrkulacji powietrza zapewnia zrównoważony bilans cieplny. Pętelki
ograniczają punkty kontaktu ze skórą i tkanina nie przykleja się do niej nawet w
przypadku intensywnego wydzielania potu.
A FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO: Wersja tkaniny FLEX
SHIELD SOFTSHELL z poliestrowego mikrowłókna, wyjątkowo miękka, ale
w porównaniu do wersji nylonowej mniej wytrzymała.
A FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L: Dzięki zastosowaniu mikropolaru 100 po wewnętrznej stronie tej dwuwarstwowej wersji
materiału FLEX SHIELD SOFTSHELL jest on cieplejszy, mimo że nie jest
typowym materiałem do zastosowania zimą.
A FLEX SHIELD SOFTSHELL HIGHLOFT 2L: Dwuwarstwowy
laminat softshellowy składający się z lekkiej, elastycznej tkaniny po stronie
zewnętrznej oraz polaru o długim włosiu po stronie wewnętrznej. Jest
niemal wiatroszczelny i charakteryzuje się wyjątkowo dobrą oddychalnością.
Ponadto nie nasiąka wodą i ma doskonałe właściwości izolujące.
A FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO-LOFT 2L: Prawie całkowicie
wiatroszczelny, ciepły, a mimo to charakteryzujący się wyjątkowo dobrą
oddychalnością, 2-warstwowy materiał softshellowy z nienasiąkającą wodą
stroną zewnętrzną oraz stroną wewnętrzną z miękkiego mikropolaru 150.
Poliestrowo-elastanowa tkanina 75D jako materiał wierzchni powoduje, że ma
wyjątkowo dobrą bi-elastyczność.

FREEZER: Zaprojektowana specjalnie na zimną porę roku podeszwa butów
na wędrówki i do rekreacji. Bardzo lekka, elastyczna, z umiarkowanie grubym
profilem, zapewniającym dobrą przyczepność na śniegu i błocie. Jej wytrzymała
gumowa podeszwa zewnętrzna ma gwarantujący większą stabilność profil
z dużymi szczelinami. Za amortyzację odpowiedzialna jest lekka podeszwa
środkowa z tworzywa EVA i ergonomicznie ukształtowana wkładka z tworzywa
EVA z zapewniającą regulację wilgoci powłoką poliestrową.
DOPROWADZENIE WĘŻYKA SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO PICIE PODCZAS MARSZU FROSTGUARD: Izolowana

kieszeń na zamek błyskawiczny na pasku na ramię przeznaczona na wężyk
systemu HYDRATION SYSTEM – aby ciecz w wężyku zbyt szybko nie zamarzła.

FULL DULL DOUBLE RIP / FULL DULL MINI RIPSTOP: Lekkie

wiatroodporne i nienasiąkające wodą tkaniny. Dzięki wzmacniającym niciom
materiały te mimo niewielkiej wagi są odporne na rozdarcia.

FUNCTION 65 ORGANIC: Klasyk wśród naszych
-TOUCH NYLON: Włókna poliamidowe zastosowane w tej specjalnej

tkaninie mają metalizowaną powierzchnię. Tkanina ta stosowana na opuszkach
palców w rękawicach, dzięki czemu można w nich obsługiwać ekrany
dotykowe (w smartfonach, odbiornikach GPS, komputerach rowerowych itp.).
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materiałów funkcjonalnych! Tkanina mieszana składająca się w 65% z
poliestru (zapewniającego wytrzymałość i szybkie schnięcie) oraz w 35% z
organicznej bawełny z upraw kontrolowanych (zapewniającej wysoki komfort
noszenia) stosowana np. w kurtkach i spodniach trekkingowych, w których
takie połączenie funkcjonalności i wygody noszenia jest szczególnie
przyjemne. Wiatroodporna i nienasiąkająca wodą.

LEKSYKON MATERIAŁÓW

// LEKSYKON MATERIAŁÓW

G

IRLS SNOW JOURNEY: Podeszwa zimowych butów zaprojektowana do użycia na śniegu i lodzie. Gwarantuje pewność stawianych
kroków oraz ciepłe stopy podczas zimowych wypraw. Przyczepna
i zachowująca elastyczność w niskich temperaturach gumowa podeszwa
dzięki specjalnemu profilowi bardzo dobrze przystosowana do użycia na
lodzie i śniegu. Warstwa aluminium zatrzymuje ciepło i trwale chroni stopę
przed zimnem. Lekka i elastyczna wkładka z tworzywa EVA zapewnia
amortyzację oraz dodatkową ochronę przed zimnem.

H

ELMET BASIC HOOD (FIXED): Kaptur jest po zewnętrznej stronie
kołnierza na stałe połączony z kurtką, ma anatomiczny krój i można go regulować
jedną ręką. Pole widzenia i wielkość kaptura można dostosować do indywidualnych
potrzeb. Jest na tyle obszerny, że zmieści się pod nim kask (wspinaczkowy).
HELMET INTEGRAL HOOD: Zintegrowany kaptur z dołączonym

wzmocnionym daszkiem zapewniający wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścił
się pod nim kask (wspinaczkowy). Wielkość i pole widzenia można regulować.
Za pomocą trzeciego, pionowego elementu regulacyjnego umieszczonego z tyłu
głowy można zmniejszyć wielkość kaptura, kiedy kask nie jest stosowany. Dzięki
temu jest zawsze precyzyjnie dopasowany i wygodny.

HELMET SUMMIT HOOD: Odpinany kaptur, zapewniający zarówno

doskonałą ochronę, jak i dobre pole widzenia, dzięki anatomicznej formie
oraz obsługiwanej jedną ręką regulacji wielkości i pola widzenia. Daszek jest
oddzielny i wzmocniony. Jest na tyle obszerny, że zmieści się pod nim kask
(wspinaczkowy).

HIGH WAIST: Sięgający z przodu nieco poniżej pępka, a z tyłu
przykrywający obszar nerek pas spodni. Zapewnia bardzo dobrą ochronę
i swobodę ruchów, co jest nieodzowne w przypadku spodni chroniących
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz spodni zimowych
stosowanych podczas uprawiania sportów wysokogórskich.

HIMALAYA: Wytrzymała skorupa podeszwy stworzona specjalnie do
niskich temperatur. Dolna część buta, wykonana z termoplastycznej
i elastycznej w niskich temperaturach gumy, jest całkowicie nieprzemakalna.
Głęboki na cztery milimetry profil zimowy zapewnia przyczepność na
mokrych podłożach. Zastosowana międzypodeszwa zapewnia sztywność
i ochronę przed zimnem. Wkładka z tworzywa EVA dodatkowo zwiększa
komfort.
HOMETOWN: Lekka i elastyczna podeszwa pantofli domowych, składająca

się z trzech elementów:
1. odpornej na ścieranie i antypoślizgowej podeszwy z termoplastycznej gumy,
2. międzypodeszwy,
3. zintegrowanej, zapewniającej amortyzację wkładki z pianki.

HONEYCOMB RIPSTOP: Łatwa w pielęgnacji, odporna na rozdarcia
tkanina poliestrowa o strukturze plastrów miodu, wyróżniająca się przede
wszystkim wysoką wytrzymałością i niewielką wagą.

I

CICLE: Zapewniająca stabilność kroków podeszwa butów zimowych
na spacery i wędrówki na zimnie i śniegu. Gumowa skorupa podeszwy
z wysokim pasem ochronnym i grubym profilem zachowuje elastyczność
nawet przy niskich temperaturach. Zintegrowane w przedniej części stopy
i w obszarze pięty wewnętrzne elementy z tworzywa EVA zapewniają dobrą
amortyzację nawet na długich odcinkach podejścia i zejścia z góry. Miękka
wkładka z tworzywa EVA z poliestrową powłoką współtworzy wysoki komfort noszenia i może być wyjmowana w celu wysuszenia lub przewietrzenia.
INTEGRAL SUMMIT HOOD: Zintegrowana, czyli na stałe połączona

z kurtką, wersja kaptura SUMMIT HOOD (patrz poniżej). Pozostałe elementy
są w obu wersjach takie same: regulacja pola widzenia i wielkości obsługiwane są jedną ręką, daszek jest oddzielny i wzmocniony.

K

IDS BASIC HOOD (FIXED): Na stałe połączony z kurtką po
zewnętrznej stronie kołnierza kaptur, mający poza tym takie same właściwości
jak odpinany kaptur BASIC HOOD.

KIDS SYSTEM ZIP: Nasz systemowy zamek błyskawiczny

stosowany w kurtkach dla dzieci, służący do łączenia kurtki
chroniącej przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
z kurtką polarową. Przedni zamek błyskawiczny kurtki wewnętrznej łączony jest
przy tym z drugim zamkiem błyskawicznym kurtki zewnętrznej, szlufki do
mocowania na rękawach i karku zapobiegają przesuwaniu się kurtek.

KIDS ULTRA LIGHT HOOD: Zintegrowany kaptur z wysuniętym

daszkiem stosowany często w lżejszych kurtkach. Zapewnia lepszą ochronę
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi niż odpinany kaptur. Pole
widzenia i wielkość są oddzielnie regulowane.

L

IGHT HOOD IN COLLAR: Cienki, lekki kaptur chowany w kołnierzu. W razie potrzeby zapewnia ochronę przed wiatrem i deszczem i wyposażony
jest w regulację pola widzenia.
LITTLE ROCK: Stabilna i wszechstronna podeszwa dziecięcych butów na
wędrówki i do rekreacji. Składa się z czterech komponentów:

1. wytrzymałej gumowej skorupy podeszwy o specjalnym profilu odpowiednim do chodzenia po różnych podłożach,

2. elastycznego obszaru przedniej części stopy oraz zintegrowanych elementów amortyzujących zapewniających wysoki komfort,

3. lekkiej, elastycznej podpodeszwy,
4. wkładki z dobrze amortyzującego tworzywa EVA z regulującą wilgoć
powłoką poliestrową.

M

EGA PU RIP: Wytrzymała tkanina nylonowa z podwójną strukturą
ripstop oraz obustronną, wyjątkowo mocną powłoką z PU. Dzięki temu jest
nieprzemakalna, bardzo mocna i trwała. Równocześnie jest miękka w dotyku
i charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem funkcjonalności do wagi –
idealny materiał zewnętrzny na plecaki i torby.

MERINO WOOL SINGLE JERSEY: Lekki, miękki, bardzo elastyczny

pojedynczy jersey z bardzo delikatnej wełny merynosowej. Dzięki ocieplającym oraz naturalnie antybakteryjnym, ograniczającym powstawanie
nieprzyjemnych zapachów właściwościom wełny merynosowej jest optymalny
do zimowych aktywności wykonywanych przez dłuższy czas, przy niskiej lub
średniej intensywności. Szczególną cechą wełny są jej naturalne właściwości
termoregulacyjne: włókna absorbują nie dopiero płynny, lecz jeszcze parujący
z ciała pot i odprowadzają go na zewnątrz.

MERYL NEXTEN: Lekka, poliamidowa dzianina stosowana do produkcji
naszej bielizny termicznej, mająca wysoką zawartość włókien rurkowych,
dzięki czemu jest o 25% cieplejsza i 30% lżejsza niż standardowy poliamid.
Kolejna zaleta przydatna podczas wypraw: dzięki zastosowaniu włókien
rurkowych materiał ociepla, nawet kiedy jest wilgotny. Włókna z jonami srebra
(technologia MERYL SKINLIFE) hamują rozwój bakterii odpowiedzialnych za
powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Funkcja ta ograniczona jest jednakże
wyłącznie do materiału, nie narusza więc naturalnej flory bakteryjnej skóry.
MICROFIBER SUEDE: Lekki, wyjątkowo chłonny i szybkoschnący ma-

teriał o stosunkowo gładkiej powierzchni. Procesy kapilarne zachodzące
w zastosowanych tu mikrowłóknach powodują, że jest on niezwykle chłonny.
Dlatego stosowany jest do produkcji naszych ręczników.

MICROFIBER TERRY: Lekki, bardzo chłonny i szybkoschnący materiał,
którego powierzchnia przypomina materiał frotté. Procesy kapilarne zachodzące
w mikrowłóknach powodują, że jest on niezwykle chłonny. Dlatego stosowany
jest do produkcji naszych ręczników.
MICROFIBER ULTRA: Wyjątkowo lekki, mający bardzo niewielkie
wymiary po złożeniu, charakteryzujący się dobrymi właściwościami
kapilarnymi materiał, z którego produkowane są ręczniki. Stosowany jest do
produkcji WOLFTOWEL ULTRA.
MOISTURE CONTROL 30D: Supermiękka, ekstremalnie lekka, a mimo
to mocna i puchoszczelna tkanina poliamidowa stosowana jako wyściółka
wewnętrzna śpiworów puchowych.

N

AILHEAD 100D / 210D / 420D: Lekki, bardzo mocny materiał
nylonowy stosowany w plecakach, torbach itp. Zaleta tej powierzchni
o nitowanej strukturze: materiał nie przeciera się na całej powierzchni, tylko
na obrzeżach. Materiał ten wykonywany jest z nici różnej grubości (den),
w zależności od tego, do czego przeznaczony jest plecak lub też od tego,
czy materiał ma być zastosowany w korpusie czy na spodzie.

NANUK ATHLETIC Q.M.C.: Bardzo lekki polar
o grubości 100 zapewniający aktywną regulację wilgoci
dzięki włóknom Q.M.C po stronie wewnętrznej. Umożliwiają one szybkie odprowadzanie wilgoci z dala od ciała na powierzchnię materiału, skąd odparowuje.
NANUK 100 MICRO STRIPE: Szczególna cecha
tego klasycznego mikropolaru: delikatne, poprzeczne paski.

NANUK 100 STRIPE: Cechą szczególną tego
klasycznego mikropolaru jest jego charakterystyczne
wzornictwo w paski.
NANUK 150: Dzięki grubości materiału 150 ten

welurowy polar zapewnia umiarkowane właściwości
ocieplające i nosi się go przyjemnie także w okresie przejściowym oraz latem.
Oznaczony jest etykietą „bluesign® approved fabric”.

KIDS WINTER HOOD: Kaptur, w jaki wyposażone są wyjątkowo
ciepłe kurtki dla dzieci. Ochronę przed zimnem i śniegiem zapewnia
(odpinane) obszycie ze sztucznego futra wokół twarzy.
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NANUK 150 AIRLOFT: Dzięki zastosowaniu

materiału siatkowego jako bazy ten polar highloft jest
bardzo lekki, charakteryzuje się wyjątkowo dobrą oddychalnością
i niewielkimi wymiarami po złożeniu. Jego struktura z długim włosiem,
w którym gromadzi się więcej ocieplającego powietrza, sprawia, że
mimo to jest bardzo ciepły (w porównaniu z polarem NANUK 200).
Dzięki tym właściwościom szczególnie dobrze nadaje się do noszenia
podczas uprawiania zimowych aktywności, które wymagają niewielkiego
i lekkiego ekwipunku, np. wyprawy górskie.

NANUK 150 BIPOLAR: Polar o dwóch różnych

powierzchniach łączący w sobie klasyczny, naturalny
wygląd dzianinowego swetra z funkcjonalnością polaru. Przypominająca
owczą wełnę strona wewnętrzna zapewnia umiarkowane zatrzymywanie
ciepła.

NANUK 150 HEATHER: Lekki polar o grubości 150,

NANUK DYNAMIC HEATHER: Bi-elastyczny polar o dwukolorowym
melanżowym wzorze, zapewniający dobrą swobodę ruchów podczas
sportowych zastosowań. Strona zewnętrzna wykonana jest z miękkiego,
gładkiego i odpornego na ścieranie poliestrowego jerseyu. Wewnątrz
puszysty polar welurowy o kompaktowej strukturze zapewnia dobre
zatrzymywanie ciepła.
NANUK DYNAMIC JERSEY: Materiał odznacza się takimi samymi

właściwościami jak NANUK DYNAMIC, jest jednak nieco lżejszy. Strona
wewnętrzna wykonana jest z puszystego, welurowego polaru, strona
zewnętrzna z gładkiego, miękkiego jerseyu.

NANUK STRUCTURE: Przyjemnie ciepły, przypominający wyglądem
owczą wełnę polar stosowany głównie jako podszewka w czapkach.

NANUK WINDRESISTANT: Wyjątkowo wiatroodporny polar (cztery
razy bardziej niż zwykły polar) zapewniający bardzo dobrą izolację cieplną.

z naturalnym, melanżowym wzorem. Charakteryzuje się
doskonałym stosunkiem właściwości zatrzymywania ciepła do wagi oraz
wysoką oddychalnością i jest łatwy w pielęgnacji.

NON SLIP 75D: Wytrzymały materiał z powłoką antypoślizgową,

NANUK 200: Wytrzymała welurowa struktura oraz

NYLON AIRGRID BRILLIANT: Wyjątkowo lekka, niemal wiatro-

zapewniająca ocieplenie grubość 200 sprawiają, że ten
polar to uniwersalny klasyk: dzięki swoim właściwościom ocieplającym ma
wyjątkowo wszechstronne zastosowanie.

NANUK 200 BIPOLAR JERSEY: Polar o dwóch

różnych powierzchniach łączący w sobie klasyczny, naturalny
wygląd dzianinowego swetra z funkcjonalnością polaru. Przypominająca owczą
wełnę strona wewnętrzna zapewnia bardzo dobre zatrzymywanie ciepła.

NANUK 200 HEATHER: Melanżowa wersja polaru

NANUK 200, mająca takie same zalety jak wersja
podstawowa, stosowana jest w ubraniach o mniej technicznym wyglądzie,
których zaawansowana funkcjonalność nie jest widoczna na pierwszy rzut oka.

NANUK 200 HIGHLOFT: W długim włosiu struktury

highloft gromadzi się więcej ocieplającego powietrza,
dzięki czemu, mimo podobnej wagi, ta wersja jest cieplejsza niż zwykły NANUK
200. Charakteryzuje się doskonałym stosunkiem właściwości zatrzymywania
ciepła do wagi i stosunkowo niewielkimi wymiarami po złożeniu.

NANUK 200 SILKLOFT: Polar stosowany najczęściej
do produkcji kurtek dla kobiet, ponieważ jest wyjątkowo
miękki, ma jedwabisty połysk, a dzięki strukturze z długim włosiem jest
cieplejszy niż polar NANUK 200 i ma mniejsze wymiary po złożeniu.
NANUK 300: 300 oznacza największą, a tym samym
najcieplejszą stosowaną przez nas grubość materiału
polarowego. Ze względu na wytrzymałą, welurową strukturę oraz
doskonałe właściwości ocieplające stosujemy ten polar m.in. w naszych
kolekcjach KIDS oraz YOUTH, ale także w mocnych kurtkach dla dorosłych.
NANUK 300 BIPOLAR: Dzięki przypominającej

owczą wełnę stronie wewnętrznej ten polar jest
jeszcze cieplejszy niż zwykły polar NANUK 300.

NANUK 300 BIPOLAR JERSEY HEATHER:

Wersja naszego polaru NANUK 200 BIPOLAR JERSEY
o grubości 300 ma takie same właściwości jak wersja podstawowa, zapewnia
jednak lepsze właściwości ocieplające i jest wiatroodporna.

NANUK 300 HIGHLOFT: Nasz najcieplejszy polar!
Dzięki grubości 300 oraz strukturze highloft materiał ten
zapewnia wyjątkowo dobrą ochronę przed zimnem.

NANUK 300 TWINLOFT: Polar o specjalnej zaawan-

sowanej konstrukcji, mający najlepsze właściwości zatrzymywania ciepła spośród wszystkich naszych polarów. Imituje budowę futra zwierząt
żyjących w zimnych regionach. W tym polarze highloft włosie ma zróżnicowaną
długość: długie kryjące i krótsze wypełniające czy podstawowe występują na
przemian. W efekcie powstaje charakterystyczny dwukolorowy design. Dzięki
temu materiał ma doskonałą funkcjonalność, a zarazem niezwykle atrakcyjny
wygląd.

NANUK 300 TECH VELOUR CRAYON: Dzięki

technologii TECH VELOUR mocniejszy i czterokrotnie
bardziej wiatroodporny polar niż normalny polar welurowy. Miękka,
kompaktowa powierzchnia z mikroweluru zapobiega przyczepianiu się do
leżących pod nim warstw odzieży.

NANUK DYNAMIC: Bi-elastyczny polar stosowany

w koszulkach funkcjonalnych na zimę oraz w postaci
elastycznych wstawek, zwiększających swobodę ruchów w kurtkach polarowych.
Podczas gdy zewnętrzna strona wykonana jest ze szczelnego, nienasiąkającego
wodą jerseyu, puszysty polar welurowy zastosowany po wewnętrznej stronie
zapewnia zatrzymywanie ciepła takie jak polary od 100 do 150.
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stosowany na spodach mat.

szczelna, błyszcząca tkanina o wysokiej odporności na rozdarcia.

NYLON RIPSTOP 40D BREATHABLE: Jasny, gęsto tkany materiał wewnętrzny do produkcji lekkich namiotów (50 g/m²). Poliamidowa
tkanina ze wzmacniającymi nićmi zapewniająca idealną kombinację wagi,
stabilności, właściwości perlenia wody oraz oddychalności.
NYLON TASLAN: Bardzo mocna, przypominająca w dotyku bawełnę

tkanina nylonowa. Obrabiane parą wodną (kędzierzawione) nici zwiększają
wytrzymałość i zapewniają przyjemną w dotyku powierzchnię.

NYLON TUSSOR DWR: Dzięki bardzo gęsto tkanym nylonowym

włóknom (splot TUSSOR) niemal całkowicie wiatroszczelny materiał.
Dodatkowo wytrzymały, a w dotyku przypominający bawełnę (co sprawia,
że jest tak wygodny) i nie nasiąka wodą.

O

RGANIC COTTON: Używamy wyłącznie bawełny
organicznej z upraw kontrolowanych. Bawełna jest
uprawiana w sposób zrównoważony, bez zastosowania
chemicznych biocydów i nawozów oraz inżynierii genetycznej. Uprawa oraz
dalsza obróbka zapewniają ponadto oszczędne wykorzystanie zasobów
wody pitnej.
A ORGANIC COTTON BRUSHED FRENCH TERRY: Klasyczny
materiał na bluzy z drapaną stroną wewnętrzną.
A ORGANIC COTTON INTERLOCK: Przypominający jersey, nieco cięższy
materiał (ok. 200 g/m²) z organicznej bawełny z upraw kontrolowanych.
A ORGANIC COTTON STRETCH SINGLE JERSEY: Dodatek
3% elastanu sprawia, że ten jersey z organicznej bawełny z upraw
kontrolowanych jest wyjątkowo rozciągliwy. Jest miękki, ma stabilny
kształt i jest idealny do zastosowania w koszulkach bawełnianych, które
mają zapewniać lepszą swobodę ruchów.
A STRIPED ORGANIC COTTON SINGLE JERSEY: Jersey z organicznej bawełny z upraw kontrolowanych jest lekko rozciągliwy, miękki
w dotyku i zapewnia wysoką stabilność kształtu. Jersey o gramaturze ok.
170 g/m² stosowany jest do produkcji typowych, bawełnianych koszulek.
OVERLAY TAPE: Bardzo odporny na ścieranie materiał poliuretanowy
stosowany jako wzmocnienie w szczególnie obciążonych miejscach, takich
jak otwory kieszeni czy krawędzie laminowanych kieszeni zewnętrznych
w kurtkach chroniących przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi,
odzieży softshellowej i spodniach.

P

OLARTEC CLASSIC 300: Dzięki wytrzymałości i wyjątkowo
dobrym właściwościom ocieplającym ten polar 300 o przypominającej
owczą wełnę stronie wewnętrznej zapewnia optymalną ochronę przed
zimnem podczas wypraw trekkingowych.
POLYESTER MICROFIBER: Bardzo lekka i miękka tkanina z najdelikatniejszych nici z mikrowłókna mająca różne zastosowania, np. w naszym
uniwersalnym nakryciu głowy HEADGEAR lub jako materiał na lekkie,
chowane w kołnierzu kaptury. Przyjemnie miękka i szybko schnąca.

R

ANGER: Lekka podeszwa dziecięcych butów na co dzień, do
rekreacji oraz na łatwe wędrówki, składająca się z trzech elementów:
1. gwarantującej pewność kroków, przyczepnej gumowej podeszwy oraz
elementów amortyzujących w przedniej części stopy i na pięcie,
2. lekkiej podpodeszwy,
3. komfortowej, amortyzującej wkładki z tworzywa EVA (z regulującą wilgoć powłoką poliestrową).

LEKSYKON MATERIAŁÓW

// LEKSYKON MATERIAŁÓW
REAL DOME (RD): Aby również w naszych namiotach
kopułowych lepiej wykorzystać przestrzeń i osiągnąć większą
stabilność, udoskonalono zasady technologii REAL TUNNEL dla namiotów
kopułowych. W namiotach REAL DOME kąt ustawienia stelaża w stosunku do
podłoża jest większy niż w tradycyjnych namiotach kopułowych, co pozwala
zwiększyć przestrzeń.
Przegląd zalet:
1. Dzięki zastosowaniu rurek o różnej średnicy podczas silnego wiatru namiot
dłużej utrzymuje swój kształt, ponieważ następuje elastyczne wyrównanie
nacisku. Poza tym jest bardziej wytrzymały na siły oddziałujące w obszarze
dachu.
2. Bardziej pionowy układ stelaża mimo niewielkiej powierzchni ustawienia
zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni.
3. Rozbijanie jest wyjątkowo łatwe – dzięki samonośnej, wolnostojącej
konstrukcji kopułowej.
REAL TUNNEL (RT): W naszej opatentowanej, wielokrotnie nagradzanej technologii namiotów tunelowych, stelaż
namiotu jest w dolnej części lekko wygięty na zewnątrz, na bokach bardziej
stromy, a u góry bardziej płaski niż w tradycyjnych namiotach tunelowych. W ten
sposób uzyskuje się więcej przestrzeni użytkowej. Poszczególne elementy stelaża
składają się z rurek o różnej średnicy. Sprawia to, że po bokach namiot jest
bardziej stabilny, a jego dach bardziej elastyczny. Trójkątne punkty naciągu przy
nóżkach stelaża zapewniają większą stabilność na podłożu. Przestrzeń użytkową
apsyd zwiększają krótkie, pionowe maszty (tak zwane CORNER EDGES)
zastosowane w rogach namiotu.
Przegląd zalet:
1. Testy w kanale wiatrowym wykazały, że namioty REAL TUNNEL charakteryzuje większa boczna stabilność na wietrze. Nawet przy wietrze
o prędkości 80 km/h uginają się tylko nieznacznie.

2. Wygięcie stelaża na zewnątrz oraz maszty CORNER EDGES powiększają
przestrzeń: można korzystać z całej powierzchni podłogi namiotu.

3. Dzięki dużemu naprężeniu podstawowemu odciągi są potrzebne jedynie
w wyjątkowych przypadkach. Pozwala to zmniejszyć powierzchnię, na
której stoi namiot.

RECCO®-SYSTEM: Element odblaskowy RECCO, zapewniający pasywne
bezpieczeństwo, umieszczany jest przede wszystkim na kurtkach i spodniach
zimowych przeznaczonych do jazdy na nartach i snowboardzie. Po zejściu lawiny
w górach ułatwia ratownikom odnalezienie przysypanych śniegiem osób. System
RECCO jest bardzo popularny w regionach narciarskich na całym świecie.
REGULAR FIT: Klasyczny krój spodni z prostymi nogawkami zapewnia
bardzo dobrą swobodę ruchów. Może być stosowany w przypadku
wszystkich materiałów i sprawdza się podczas uprawiania klasycznych
aktywności outdoorowych (sporty górskie, trekking, wędrówki i podróże).
REGULAR WAIST: Pas spodni sięga z przodu nieco poniżej pępka.

Z tyłu jest lekko podwyższony, dzięki czemu zapewnia ochronę i swobodę ruchów podczas uprawiania klasycznych aktywności outdoorowych
(sporty górskie, trekking, wędrówki i podróże).

REGULAR SYSTEM ZIP: Za pomocą systemowego zamka

błyskawicznego można łączyć kurtki polarowe, z nieprzemakalnymi kurtkami TEXAPORE lub kurtkami softshellowymi, stosując je jako kurtki
wewnętrzne. Przedni zamek błyskawiczny kurtki wewnętrznej łączony jest przy
tym z drugim zamkiem błyskawicznym kurtki zewnętrznej, szlufki do mocowania
na rękawach i karku zapobiegają przesuwaniu się kurtek. Systemowy zamek
błyskawiczny nie zmienił się od 10 lat i tak już pozostanie. Dzięki temu można
łączyć również starsze modele z nowymi.

NASZE MATERIAŁY SOFTSHELLOWE
STORMLOCK AIR SOFTSHELL TASLITE: 50%
bardziej oddychający niż STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL
TASLITE. 3-warstwowy, wiatroszczelny, nienasiąkający wodą, bi-elastyczny i odporny na ścieranie laminat. Ekstremalnie dobra oddychalność jest zasługą
makroporowatej membrany, która oprócz tego, że przepuszcza parę wodną,
umożliwia także wymianę powietrza. Strona zewnętrza wykonana jest
z wytrzymałej tkaniny z nylonowych nici 6.6. Stronę wewnętrzną tworzy miękki,
lekko drapany jersey termiczny.
STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL: Absolut-

nie wiatroszczelny i całkowicie nienasiąkający wodą
3-warstwowy laminat, charakteryzujący się wysoką oddychalnością i bardzo
elastyczny. Elastyczna, nienasiąkająca wodą tkanina po stronie zewnętrznej.
Strona wewnętrzna: polar highloft, polar z mikrowłókien, polar o fakturze wafla
lub drapany jersey zapewniający izolację cieplną.

A STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL JERSEY THERMIC:

Ekstremalnie elastyczny, wiatroszczelny laminat softshellowy: delikatny
poliestrowy jersey 60D jako materiał zewnętrzny sprawia, że ten miękki
materiał jest wyjątkowo bi-elastyczny. Dzięki membranie jest nie tylko
wiatroszczelny, ale ponadto nieprzemakalny. Nie udało się natomiast
uszczelnić szwów, ponieważ na spodzie materiału jest lekki mikropolar 100,
zapewniający dobrą izolację cieplną.
A STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL SMOOTHLIGHT: Absolutnie wiatroszczelny, charakteryzujący się wysoką oddychalnością i lekko
ocieplający laminat softshellowy. Doskonała swoboda ruchów dzięki mechanicznej bi-elastyczności. Strona zewnętrzna jest miękka i nie nasiąka wodą.
A STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL TASLITE: Wytrzymały,
całkowicie wiatroszczelny, charakteryzujący się wysoką oddychalnością
laminat softshellowy. Doskonała swoboda ruchów dzięki mechanicznej bielastyczności. Bardzo mocna tkanina nylonowa z nici taslanowych. Matowa

powierzchnia, przypominająca w dotyku i wyglądzie bawełnę. Miękki,
drapany trykot zastosowany jako zapewniająca lekkie zatrzymywanie
ciepła warstwa wewnętrzna.

FLEX SHIELD SOFTSHELL: Bi-elastyczna,
bardzo wytrzymała, podwójna tkanina softshellowa,
wiatroodporna, trwale nienasiąkająca wodą i charakteryzująca się wyjątkowo dobrą oddychalnością. Drobna, pętelkowa struktura od spodu sprawia,
że materiał jest miły w dotyku, a dzięki cyrkulacji powietrza zapewnia
zrównoważony bilans cieplny. Pętelki ograniczają punkty kontaktu ze skórą
i tkanina nie przykleja się do niej nawet w przypadku intensywnego
wydzielania potu.
A FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO: Wersja tkaniny FLEX
SHIELD SOFTSHELL z poliestrowego mikrowłókna, wyjątkowo miękka,
ale w porównaniu do wersji nylonowej mniej wytrzymała.
A FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L: Dzięki zastosowaniu mikropolaru 100 po stronie wewnętrznej tej dwuwarstwowej
wersji materiału FLEX SHIELD SOFTSHELL jest on cieplejszy, mimo że nie
jest typowym materiałem do zastosowania zimą.
A FLEX SHIELD SOFTSHELL HIGHLOFT 2L: Dwuwarstwowy
laminat softshellowy składający się z lekkiej, elastycznej tkaniny po stronie
zewnętrznej oraz polaru o długim włosiu po stronie wewnętrznej. Jest
niemal wiatroszczelny i charakteryzuje się wyjątkowo dobrą oddychalnością. Ponadto nie nasiąka wodą i ma doskonałe właściwości izolujące.
A FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO-LOFT 2L: Prawie całkowicie wiatroszczelny, ciepły, a mimo to charakteryzujący się wyjątkowo
dobrą oddychalnością, 2-warstwowy materiał softshellowy z nienasiąkającą wodą stroną zewnętrzną oraz stroną wewnętrzną z miękkiego
mikropolaru 150. Poliestrowo-elastanowa tkanina 75D jako materiał
wierzchni powoduje, że ma wyjątkowo dobrą bi-elastyczność.

OCHRONA PRZED WIATREM
I NIEKORZYSTNYMI
WARUNKAMI POGODOWYMI

WYSOKI POZIOM

NISKI POZIOM

STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL TASLITE
STORMLOCK SOFTSHELL JERSEY

STORMLOCK AIR
SOFTSHELL ATMOSPHERE

FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC

FLEX SHIELD SOFTSHELL

KOMFORT KLIMATU I KOMFORT NOSZENIA
windproof soft shells

wind-resistant soft shells
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FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO

WYSOKI POZIOM

RIPSTOP 70D: Lekka, odporna na rozdarcia tkanina z nici o grubości
70D o splocie ripstop: przebiegające na krzyż nici wzmacniające zwiększają
odporność na rozdarcia. Materiał ten stosowany jest w akcesoriach, takich
jak portfele itp.

S

HORT SYSTEM ZIP: Za pomocą krótkiego, systemowego zamka błyskawicznego można łączyć kurtki polarowe
z nieprzemakalnymi kurtkami TEXAPORE lub kurtkami softshellowymi, stosując je
jako kurtki wewnętrzne. Przedni zamek błyskawiczny kurtki wewnętrznej łączony
jest przy tym z drugim zamkiem błyskawicznym kurtki zewnętrznej, szlufki do
mocowania na rękawach i karku zapobiegają przesuwaniu się kurtek. Systemowy
zamek błyskawiczny nie zmienił się od 10 lat i tak już pozostanie. Dzięki temu
można łączyć również starsze modele z nowymi.
SILICONE HT NYLON RIPSTOP 40D: Lekka

tkanina tropiku do zastosowań w ekstremalnych warunkach (57 g/m²). Odporna na rozdarcia tkanina nylonowa ze wzmacniającymi
nićmi jest z obu stron pokryta silikonową powłoką, dzięki czemu zapewnia
trwałą ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz wyjątkową
odporność na rozciąganie oraz rozdarcia.

SLIM FIT: Oprócz charakteryzującego się normalnym krojem

obuwia dziecięcego oferujemy również różne modele o węższym
kroju specjalnie dla wąskich stóp. Są one oznaczone ikoną SLIM FIT.

podczas wędrówki na śniegu i lodzie chcą stawiać pewne kroki. Przyczepna,
zachowująca na stałe elastyczność w niskich temperaturach podeszwa
gumowa jest dzięki specjalnemu profilowi idealnie przystosowana do
zastosowania na śniegu i lodzie. Warstwa aluminium trwale chroni stopy
przed zimnem. Lekka, elastyczna podeszwa środkowa z tworzywa EVA
i wkładka z tworzywa EVA zapewniają dodatkowy komfort i ochronę przed
zimnem.

SNOW STAR: Sportowa zimowa podeszwa butów na wędrówki z elementami shock pads z amortyzującego i izolującego tworzywa EVA. Są one
zintegrowane w nieprzemakalnej i elastycznej gumowej skorupie podeszwy
w obszarze kłębu palucha i pięty. Profil zapewnia stabilność i antypoślizgowość na śniegu. Wyjmowana wkładka z tworzywa EVA zwiększa komfort
amortyzacji.
SNUGGLE UP: Od ponad 15 lat polegamy na tym
systemie nośnym i stosujemy go w plecakach na co dzień,
na uczelnię, do biura itp. Podstawową cechą jest szeroka uprząż na ramiona,
równomiernie rozkładająca obciążenie. Wyściółka na całych plecach stanowi
zabezpieczenie przed twardymi elementami ekwipunku. Poza tym w zależności
od modelu plecak wyposażony jest w odpinany pas na brzuch.
A SNUGGLE UP PLUS: Zalety tej wersji to zintegrowany uchwyt
w wyjątkowo miękko wyściełanych pasach na ramiona, gruba wyściółka
na plecach oraz lepsza oddychalność dzięki powłoce AIRMESH.
SOFTTOUCH TAFFETA: Wyjątkowo lekka i miękka tkanina poliestro-

SNAP-IN-SYSTEM: System mocowania w kurtkach wysoko-

górskich 3 w 1: kurtka wewnętrzna łączona jest z kurtką zewnętrzną za pomocą zatrzasków, tak że kurtkę można łatwiej
złożyć do niewielkich rozmiarów. Ponadto system zapobiega powstawaniu
mostków termicznych z przodu, ponieważ kurtka wewnętrzna oraz zewnętrzna
zapinane są oddzielnie.

SNOW JOURNEY: Podeszwa TRAVEL do zimowych zastosowań.

Bardzo lekka, elastyczna podeszwa zimowa dla wszystkich, którzy również

wa, stosowana zwykle jako materiał podszewkowy, np. w rękawach kurtek
polarowych.

SPRING STEEL: Stal sprężynowa, czyli wyjątkowa wytrzymała, a jedno-

cześnie elastyczna stal. Stosowana jest np. do produkcji stelaży w naszych
plecakach.

STAINLESS STEEL: Nierdzewny stop stali stosowany przede wszystkim
jako materiał stelaży w plecakach ACS.

NASZE MATERIAŁY CHRONIĄCE PRZED WIATREM
STORMLOCK ACTIVE: Taką nazwę noszą nasze

najlżejsze, wiatroszczelne materiały STORMLOCK.
Wiatroszczelność gwarantuje wyjątkowo gęsty splot oraz specjalna obróbka
termiczna spodniej warstwy. Ponieważ można było zrezygnować z powłoki
oraz membrany, materiał składa się tylko z jednej warstwy i charakteryzuje
się wyjątkowo dobrą oddychalnością. Poza tym nie nasiąka wodą.
A STORMLOCK ACTIVE FLYGRID: Lekka jak piórko (35 g/m²),
wiatroszczelna tkanina z wyjątkowo delikatnych nici nylonowych 15D. Ma
bardzo małe wymiary po złożeniu, a dzięki zastosowaniu silikonowych
polimerów materiał jest odporny na rozdarcia i miękki.
A STORMLOCK ACTIVE HEATHER: Wiatroszczelna, charakteryzująca się wyjątkowo dobrą oddychalnością tkanina o naturalnym,
melanżowym wzorze. Dzięki konstrukcji mini ripstop, mimo niewielkiej
wagi materiał jest wystarczająco odporny na rozdarcia.
A STORMLOCK ACTIVE MINIRIP STRETCH: Bardzo lekka,
wiatroszczelna i nienasiąkająca wodą tkanina z delikatnych nylonowych
nici 40D. Dzięki konstrukcji mini ripstop, mimo niewielkiej wagi materiał
jest wystarczająco odporny na rozdarcia. Wyjątkowe połączenie zalet
umożliwia zaklasyfikowanie tego materiału jako nowej kategorii softshellu: lekkich, wyposażonych w wypełnienie i całkowicie elastycznych hybryd softshellowych.
A STORMLOCK ACTIVE RIPSTOP: Dzięki konstrukcji ripstop
z wzmacniającymi nićmi ten bardzo lekki, chroniący przed wiatrem
materiał jest wystarczająco odporny na rozdarcia.
A STORMLOCK ACTIVE SLUB RIP: Lekka, ale wytrzymała, chroniąca przed wiatrem tkanina ripstop, w której wzmacniające nici tworzą
przypominającą len, nieregularną strukturę, nadając odzieży naturalny
wygląd.
A STORMLOCK ACTIVE SMOOTHLIGHT: Chroniąca przed
wiatrem tkanina z matowych nici poliestrowych o drobnej, diagonalnej
strukturze mniej szeleści i zapewnia doskonałe połączenie miękkości,
wytrzymałości oraz stosunkowo niewielkiej wagi.
A STORMLOCK ACTIVE TUSSOR: Dzięki zastosowaniu nici z mikrowłókna oraz wyjątkowego splotu tussor, ten chroniący przed wiatrem
materiał jest wytrzymały i jednocześnie tak przyjemny w dotyku jak bawełna.

STORMLOCK AIR SOFTSHELL TASLITE:
Szczegółowe informacje w temacie dotyczącym softshellu.

STORMLOCK FLEECE: Ideą przyświecającą
podczas prac nad tym materiałem było stworzenie
polaru ze zintegrowaną ochroną przed wiatrem. Ten polarowy laminat
składa się z dwóch warstw welurowego polaru, pomiędzy którymi
zastosowano wiatroszczelną, oddychającą i bardzo elastyczną membranę.
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STORMLOCK FLEECE BASIC: Wiatroszczelny polar

stosowany przede wszystkim do produkcji rękawiczek. Jest
ciepły i jednocześnie oddychający, dzięki czemu odprowadza parę wodną (pot)
na zewnątrz.

STORMLOCK HYPROOF: Wariant materiału STORM-

LOCK zapewniający najlepszą ochronę przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi, stanowi połączenie materiału zewnętrznego i absolutnie wiatroszczelnej, całkowicie nienasiąkającej wodą powłoki lub membrany.
Sam materiał jest nawet nieprzemakalny, wilgoć może przenikać tylko przez szwy
i otwory, takie jak kieszenie.
A STORMLOCK HYPROOF AIRGRID 2L: Całkowicie nienasiąkająca
wodą i wiatroszczelna tkanina nylonowa stosowana w obszarach głowy i stóp
w naszych śpiworach puchowych, zabezpieczająca puch np. przed parą
wodną skroploną na ścianach namiotu.
A STORMLOCK HYPROOF OXFORD 2L: Dobra wytrzymałość to
cecha charakterystyczna tego dwuwarstwowego laminatu. Poza tym jest
absolutnie wiatroszczelny, całkowicie nienasiąkający wodą i oddychający. To,
że materiał jest tak wytrzymały, jest zasługą splotu oxford.
A STORMLOCK HYPROOF SMOOTHLIGHT 2L: Chroniący przed
wiatrem materiał z matowych nici nylonowych o drobnej, diagonalnej
strukturze mniej szeleści i zapewnia doskonałe połączenie miękkości, wytrzymałości oraz stosunkowo niewielkiej wagi.
A STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL: Szczegółowe informacje w temacie dotyczącym softshellu.

A STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL JERSEY THERMIC:
Szczegółowe informacje w temacie dotyczącym softshellu.

A STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL SMOOTHLIGHT:
Szczegółowe informacje w temacie dotyczącym softshellu.

A STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL TASLITE: Szczegółowe
informacje w temacie dotyczącym softshellu.

A STORMLOCK HYPROOF STRETCH 2L: Nazwa jest zarazem pro-

gramem: argumentem przemawiającym za tym elastycznym, chroniącym przed
wiatrem materiałem z 6% domieszką elastanu, stosowanym m.in. w odzieży
softshellowej jest swoboda ruchów.
A STORMLOCK HYPROOF TASLAN STRETCH: Dzięki zastosowaniu
materiału wierzchniego z obrabianych parą wodną (kędzierzawionych) nici, ten
chroniący przed wiatrem materiał jest wytrzymały i jednocześnie przypomina
w dotyku bawełnę, natomiast zawartość elastanu zapewnia dobrą swobodę
ruchów.
A STORMLOCK HYPROOF TASLITE 2L: Wytrzymały, przypominający
bawełnę materiał chroniący przed wiatrem, w którym zastosowano obrabiane
parą wodną (kędzierzawione) nici, stosowany często jako wzmocnienie
w odzieży softshellowej, np. w szczególnie obciążonych miejscach, jak ramiona
czy obrąbek spodni.
A STORMLOCK HYPROOF WARM LINING: Wiatroszczelny, ocieplający laminat podszewkowy.

LEKSYKON MATERIAŁÓW

// LEKSYKON MATERIAŁÓW
STORM COLLAR: Wyjątkowo wysoki kołnierz chroniący twarz aż po
czubek nosa. Szerokość można łatwo regulować za pomocą troczka
ściągającego. Dzięki elastycznym wstawkom pozostaje wiele miejsca na
kołnierze stosowanych w systemie warstwowym spodnich warstw odzieży.

STRIP DOWN (plecaki): Minimalna waga: ponieważ w niektórych
zastosowaniach waga ma decydujące znaczenie, zawsze podajemy również
wagę STRIP DOWN, tak aby użytkownik wiedział, do ilu kilogramów da się
zredukować wagę plecaka, np. poprzez wyjęcie płyty tylnej.

STRETCH BELT: Pas biodrowy plecaka zapewniający najlepszą
swobodę ruchów oraz dobre przyleganie plecaka na trasie narciarskiej.
Oddychająca, elastyczna podszewka siatkowa 3D AIRMESH umożliwia
nieporównywalny z niczym komfort wentylacji i swobodę ruchów. Pas jest
bezpośrednio, bezszwowo zintegrowany z komorą główną i perfekcyjnie,
obejmuje biodra – podobnie jak ochraniacze motocrossowe. Za pomocą
szerokiego zapięcia na rzep oraz aluminiowego haczyka przy pasku można
bardzo dokładnie regulować zamek.

STRIP DOWN (namioty): Aby umożliwić lepsze porównanie z dostępnymi na rynku produktami, podajemy dwie wagi namiotów:
1. Waga maksymalna obejmująca całe wyposażenie, odpowiadająca więc
wadze dostawy (w oryginalnym opakowaniu).
2. Waga STRIP DOWN obejmująca wszystko, co jest potrzebne, by namiot
stał: namiot, stelaż oraz minimalną liczbę śledzi (po ustawieniu).
SUMMIT HOOD: Kaptur stosowany w większości naszych kurtek
trekkingowych. Można go odpiąć, a dzięki anatomicznej formie oraz obsługiwanej jedną ręką regulacji wielkości i pola widzenia zapewnia zarówno
doskonałą ochronę, jak i dobre pole widzenia. Daszek jest oddzielny
i wzmocniony.

NASZE MATERIAŁY CHRONIĄCE PRZED NIEKORZYSTNYMI
WARUNKAMI POGODOWYMI

40 000-50 000

40 000

20 000

10 000

25 000-30 000

20 000

35 000-40 000

20 000

15 000-20 000

5 000

ab 30 000

5 000

ab 15 000

6 000

9 000

4 000

4 000

5 000

5 000

mm słupa wody*

TEXAPORE AIR O2+ COMFORT 2L: Nastawiona

całkowicie na komfort wersja naszych materiałów TEXAPORE AIR: materiał wierzchni to lekka, miękka tkanina z mikrowłókien poliestrowych. Powłoka tego charakteryzującego się nadzwyczaj dobrą oddychalnością, nieprzemakalnego i lekkiego materiału chroniącego przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi przepuszcza powietrze. Przepuszczalność
pary wodnej wzmacniana jest jeszcze przez wymianę powietrza. Wraz ze
wzrostem aktywności fizycznej wzrasta także oddychalność.
Przepuszczalność pary wodnej: od 15 000 g/m²/24 h**; przepuszczalność
powietrza: 0,5 l/m²/s; nieprzemakalność: 5000 mm*.

TEXAPORE AIR O2+ DENSLITE 2L: Jak zwykle

10 000

20 000

40 000

g/m²/24 h przepuszczalność pary wodnej (MVTR)**

TEXAPORE AIR O3+ 3L: 3-warstwowy, bardzo

lekki laminat chroniący przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi, jak zwykle nieprzemakalny i wiatroszczelny, ale
dodatkowo także przepuszczający powietrze. W efekcie możliwa jest
stała wymiana powietrza, wspierająca odprowadzanie pary wodnej przez
mikroporowatą membranę. Im intensywniejszy ruch użytkownika, tym
większa wymiana powietrza oraz tym lepsza oddychalność materiału.
Zjawisko to określa się mianem dynamicznej oddychalności.
Przepuszczalność pary wodnej: od 30 000 g/m²/24 h**; przepuszczalność
powietrza 1,5 l/m²/s; nieprzemakalność: 5000 mm*.

TEXAPORE HYPROOF O3 MICRORIP 3L:

nieprzemakalny i wiatroszczelny TEXAPORE AIR, dodatkowo charakteryzujący się zwiększoną przepuszczalnością powietrza.
W efekcie możliwa jest stała wymiana powietrza, wspierająca odprowadzanie
pary wodnej przez mikroporowatą powłokę. Im intensywniejszy ruch
użytkownika, tym większa wymiana powietrza oraz tym lepsza oddychalność
materiału. Zjawisko to określa się mianem dynamicznej oddychalności.
Przepuszczalność pary wodnej: od 15 000 g/m²/24 h**; przepuszczalność
powietrza: 0,5 l/m²/s; nieprzemakalność: 5000 mm*.

3-warstwowy laminat łączący w sobie ekstremalną
nieprzemakalność z nadzwyczaj dobrą oddychalnością i niską wagą. Tak
doskonałe parametry udało się uzyskać dzięki zastosowaniu wzmocnionej
membrany ze specjalną technologią katalizującą. Materiał wierzchni to
miękka tkanina z nylonu 40D z konstrukcją mikroripstop.
Przepuszczalność pary wodnej: od 30 000 g/m²/24 h**; nieprzemakalność:
40 000 mm*.

TEXAPORE AIR O2+ STRETCH 2L: Zapewnienie

nieprzemakalny 2-warstwowy laminat: wyjątkowo
gruba mikroporowata powłoka w połączeniu z zamkniętą membraną
wytrzymuje wysokie ciśnienie wody i zapewnia równocześnie bardzo dobrą
przepuszczalność pary wodnej.
Przepuszczalność pary wodnej: od 10 000 g/m²/24 h**; nieprzemakalność:
50 000 mm*.

swobody ruchów to podstawowa zaleta tego chroniącego
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiału: dzięki zastosowaniu nici o mechanicznej elastyczności odznacza się 15-procentową
elastycznością poprzeczną.

TEXAPORE HYPROOF TASLITE 2L: Nadzwyczaj

* JIS L 1092 / ** JIS L 1099 B-1
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TEXAPORE O2 COMFORT 3L: Oprócz wytrzymałości typowej dla 3-warstwowych laminatów, dzięki
miękkiemu materiałowi zewnętrznemu z mikrowłókien poliestrowych ten
chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał
zapewnia wysoki komfort klimatu, a jednocześnie jest stosunkowo lekki.
Jak zwykle w 3-warstwowych laminatach ochronna podszewka siatkowa
jest nałożona bezpośrednio na membranę. Przepuszczalność pary wodnej:
20 000 g/m²/24 h**; nieprzemakalność: 20 000 mm*.
TEXAPORE O2 EXTREME 2L: Chroniący przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi, wyjątkowo
odporny na rozdarcia i ścieranie oraz bardzo nieprzemakalny i charakteryzujący się wysoką oddychalnością materiał. Dlatego też stosowany jest
jako wzmocnienie w szczególnie narażonych miejscach naszej odzieży
chroniącej przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi (np. ramiona,
obszar pasa biodrowego, łokcie lub kolana). Materiał zewnętrzny to mocna
i przyjemna w dotyku tkanina poliamidowa canvas o matowym wyglądzie.
Przepuszczalność pary wodnej: 20 000 g/m²/24 h**; nieprzemakalność:
20 000 mm*.
TEXAPORE O2 NAILHEAD 2L: Szczególną
cechą tego nylonowego materiału chroniącego przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi jest nitowana struktura powierzchni. Dzięki temu materiał jest bardzo odporny na ścieranie, co sprawia,
że doskonale nadaje się jako wzmocnienie ramion, np. w kurtkach wysokogórskich.
TEXAPORE O2 SNOW DENSUS 2L: Chroniący

przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał
został opracowany specjalnie na zimę i do ochrony przed zimnem. Dzięki
specjalnej, zachowującej elastyczność w niskich temperaturach membranie
prawie nie szeleści, a szczególnie gęsty splot sprawia, że materiał jest lekki,
a mimo to odporny na ścieranie i wytrzymały. Stosowany jest np. w odzieży
narciarskiej.

TEXAPORE O2 SOFTSHELL TASLITE:

Wytrzymały i elastyczny 3-warstwowy laminat łączący
ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi z komfortem noszenia, jaki zapewnia odzież softshellowa. Materiał wierzchni z nici o splocie
minioxford jest przyjemny w dotyku i przypomina bawełnę. Mechaniczny
stretch nadaje temu softshellowemu laminatowi 20-procentową elastyczność
poprzeczną. Membrana gwarantuje wysoką oddychalność. Lekko drapana,
miękka i ocieplająca wewnętrzna strona z jerseyu 75D dodatkowo przyczynia
się do zapewnienia komfortu noszenia. Nieprzemakalność: 20 000 mm* słupa
wody, przepuszczalność pary wodnej: 15 000 g/m²/24 h**.

TEXAPORE O2 TASLITE 3L: 3-warstwowy

materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi jest bardzo wytrzymały, a równocześnie stosunkowo lekki.
Siatkowa strona wewnętrzna z poliestru zabezpiecza bardzo nieprzemakalną
i charakteryzującą się wysoką oddychalnością membranę i sprawia, że
podszewka jest zbędna.

TEXAPORE O3 SMOOTHLIGHT
SOFTSHELL: Wyjątkowy, lekki i elastyczny

3-warstwowy laminat łączący stuprocentową ochronę przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi z komfortem noszenia odzieży softshellowej.
Materiał wierzchni (tkanina o diagonalnym splocie z nylonu 40D) dzięki
zastosowaniu mechanicznego stretchu charakteryzuje się 20-procentową
elastycznością poprzeczną. Technologia membrany gwarantuje wyjątkowo
dobrą oddychalność. Patrząc na stronę wewnętrzną, wyraźnie widać
różnicę w stosunku do typowych 3-warstwowych laminatów: miękki,
ekstremalnie lekki jersey 20D (znany z koszulek funkcjonalnych) jest bardzo
miły w dotyku, przy czym udało się uszczelnić jego szwy. Nieprzemakalność: 20 000 mm* słupa wody, przepuszczalność pary wodnej:
30 000 g/m²/24 h**.

TEXAPORE O4 EVO STRETCH 2L: Bardzo
nieprzemakalny laminat zapewniający najwyższą
oddychalność spośród wszystkich materiałów TEXAPORE. Kolejną cechą
szczególną jest wyjątkowa wygoda uzyskana w wyniku zastosowania
stretchu. Jest bi-elastyczny, czyli charakteryzuje się zarówno elastycznością wzdłużną, jak i poprzeczną. Wyjątkową oddychalność udało
się uzyskać dzięki pozbawionej porów membranie wyposażonej
dodatkowo w specjalną warstwę katalizującą, przyspieszającą
odprowadzanie pary wodnej. Nieprzemakalność: 20 000 mm*; przepuszczalność pary wodnej: 40 000 g/m²/24 h**.
MATERIAŁY TEXAPORE: Technologia ochrony

przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi o standardowej wydajności, najczęściej stosowana w naszym asortymencie.
Materiały te są nieprzemakalne i charakteryzują się bardzo dobrą
oddychalnością. Poza tym mikroporowata powłoka lub membrana łączona
jest w zależności od zastosowania z różnego rodzaju materiałami zewnętrznymi. Parametry: nieprzemakalność: 10 000 mm*; przepuszczalność
pary wodnej: 6000-10 000 g/m²/24 h**.

A TEXAPORE 3GRID DT 2.5L: Materiał, z którego wykonywana

jest lekka, mająca niewielkie wymiary po złożeniu odzież chroniąca
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Dzięki potrójnej
konstrukcji ripstop ze wzmacniającymi nićmi materiał jest mimo
niewielkiej wagi wystarczająco odporny na rozdarcia. Dzięki specjalnej,
polimerowej warstwie ochronnej po wewnętrznej stronie powłoki
można zrezygnować ze stosowanej zwykle ochronnej podszewki
siatkowej, a materiał nie przykleja się do skóry (DT= Dry Touch).
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A TEXAPORE DENSUS 2L: Nylonowy wierzch tego chroniącego

przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiału stosowanego
w odzieży trekkingowej jest szczególnie gęsto tkany i zapewnia najlepszą
równowagę pomiędzy wytrzymałością a niewielką wagą.
A TEXAPORE EXTREME 2L: Nadzwyczaj odporny na rozdarcia
i ścieranie materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Stosowany jest jako wzmocnienie w szczególnie narażonych miejscach (np.
na ramionach, łokciach, kolanach, w obszarze raków lub na pośladkach).
A TEXAPORE HEATHER 2L: Wytrzymały, ale lekki 2-warstwowy
materiał z lekko strukturyzowaną konstrukcją fine oxford. Jednolita
mieszanka włókien nylonowych i poliestrowych w tkaninie znajduje
odzwierciedlenie w wyjątkowym, delikatnym, dwukolorowym wyglądzie
materiału.
A TEXAPORE HERRINGBONE 2L: Nowoczesna funkcjonalność
o klasycznym wyglądzie: ten wytrzymały 2-warstwowy materiał wyróżnia się
charakterystyczną strukturą ze wzorem w jodełkę. Dodatkowo dzięki niciom
z nylonu taslan w dotyku niemal nie różni się od bawełny.
A TEXAPORE LINING: Nieprzemakalna i charakteryzująca się bardzo dobrą oddychalnością podszewka z pozbawionej porów membrany i z lekkiego,
miękkiego jerseyu zapewnia niewidoczną ochronę przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi. Umożliwia zastosowanie różnych materiałów
zewnętrznych i zapewnia więcej swobody przy projektowaniu, ponieważ
uszczelniane są nie szwy materiału zewnętrznego, lecz szwy podszewki.
A TEXAPORE OXFORD 2L: Gładki materiał zewnętrzny z nylonu
oxford sprawia, że ten chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał jest bardzo wytrzymały.
A TEXAPORE OXFORD HEATHER 2L: Chroniący przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi materiał, przypominający pod względem właściwości
i parametrów TEXAPORE OXFORD 2L, odróżnia go jedynie melanżowy wzór.
A TEXAPORE RIPSTOP 2L: Dzięki zastosowaniu wzmacniających
nici ten bardzo lekki, nieprzemakalny i charakteryzujący się bardzo dobrą
oddychalnością materiał jest wystarczająco odporny na rozdarcia.
A TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L: Nieprzemakalny i charakteryzujący
się bardzo dobrą oddychalnością materiał z matowych nici nylonowych
o drobnej, diagonalnej strukturze mniej szeleści i stanowi doskonałe połączenie miękkości, wytrzymałości oraz stosunkowo niewielkiej wagi.
A TEXAPORE SMOOTHRIDGE 2L: Charakterystyczne właściwości
tego chroniącego przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiału to wyjątkowo miękka, nieszeleszcząca powierzchnia nylonowa oraz
matowy wygląd. Jest lekki, ale mimo to mocny.
A TEXAPORE SLUB RIP 2L: Dzięki wytrzymałej, przypominającej
len, nieregularnej strukturze z wzmacniającymi nićmi ten chroniący przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał stosowany jest głównie
w sportowych kurtkach dla mężczyzn.
A TEXAPORE TASLAN 2L: Dzięki teksturowanym niciom taslanowym
z niezliczonymi, niezwykle cieniutkimi włoskami na powierzchni, ten
chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał jest
bardzo wytrzymały i prawie tak naturalny w dotyku jak bawełna.
A TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L: Poprzecznie elastyczny
(rozciągliwość 20%) wariant materiału TEXAPORE TASLAN 2L z 6-procentową zawartością elastanu wykorzystywany np. we wstawkach ze
stretchu, gdy w przypadku danego produktu ważna jest nie tylko
wytrzymałość, lecz także wyjątkowo dobra swoboda ruchów.
A TEXAPORE TASLITE 2L: Zoptymalizowany pod względem wagi
wariant materiału TEXAPORE TASLAN 2L także odporny na ścieranie,
ale nieco lżejszy niż inne wersje.
A TEXAPORE TASRIDGE 2L: Wyjątkowo mocny materiał chroniący
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, dzięki zastosowaniu nici
z nylonu taslan przypominający w dotyku bawełnę.
A TEXAPORE TWILLSUEDE 2L: Dzięki zastosowaniu poliestrowych
mikrowłókien ten przyjemny w dotyku, lekko lejący się materiał chroniący
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi z drobną, wygładzoną
diagonalną strukturą ma wyjątkowo aksamitną powierzchnię.
A TEXAPORE WARM LINING: Zimowa wersja podszewki chroniącej
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, dodatkowo lekko drapana,
dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed zimnem.
A TEXAPORE Z-LINER: W tej warstwie chroniącej przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi pozbawiona porów, bardzo elastyczna membrana
nałożona została na lekki, cieniutki materiał nośny, pełniąc funkcję
dodatkowej warstwy pomiędzy materiałem zewnętrznym a podszewką.
Umożliwiło to stworzenie bardzo miękkich i luźnych ubrań.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI ODZIEŻY TEXAPORE:

Zabrudzenia, takie jak kurz, piasek, oleje, smary, kosmetyki i pozostałości
potu (sól) prędzej czy później wpływają negatywnie na wydajność materiałów TEXAPORE, przede wszystkim na nienasiąkający wodą impregnat
materiału wierzchniego. Skutkiem może być obniżenie parametrów
nieprzemakalności i oddychalności. Prawidłowa konserwacja jest bardzo
ważna, aby funkcjonalność materiałów TEXAPORE na długo pozostała na
wysokim poziomie:
A Należy zawsze stosować się do wskazówek zamieszczonych na wszytej
etykiecie dot. pielęgnacji.
A Należy zapiąć zamki błyskawiczne i zapięcia na rzepy.
A Należy zawsze stosować delikatne środki piorące, a najlepiej specjalny
środek piorący do odzieży funkcjonalnej (np. nasze produkty pielęgnacyjne
UNIVERSAL CLEANER PLUS lub APPAREL CLEAN & PROOF).
A Nie wolno używać zmiękczających płynów do płukania.
A Materiały TEXAPORE można suszyć w suszarce z uwzględnieniem
wskazówek na etykiecie dot. pielęgnacji.
A Należy regularnie prać odzież TEXAPORE – lepiej częściej z niewielką ilością
środka piorącego niż rzadziej, a z dużą ilością środka. Odzież z konstrukcją
TEXAPORE Z-Liner i laminatami podszewkowymi należy odwirowywać
wyłącznie na najniższym stopniu prędkości.
* JIS L 1092 / ** JIS L 1099 B-1
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AFFETA LINING: Lekki, miękki i szybkoschnący materiał podszewkowy z jedwabiście gładkiej poliestrowej i poliamidowej tafty.
TECH FLANNEL: Ocieplająca, szybkoschnąca, niemnąca się i miękka
tkanina stosowana w funkcjonalnych koszulach zimowych, stanowiąca
element pośredni pomiędzy klasyczną bawełnianą flanelą a funkcjonalnymi
materiałami koszulowymi.
TECH FLANNEL LIGHT Q.M.C.: Lżejsza wersja tkaniny TECH FLANNEL, która wyróżnia się także aktywną regulacją wilgoci oraz właściwościami
pozwalającymi na zastosowanie prawie przez cały rok.
TECH FLANNEL HERRINGBONE: Funkcjonalna, ocieplająca, miękka

tkanina flanelowa, która w porównaniu z klasyczną flanelą bawełnianą o wiele
szybciej schnie, jest łatwa w pielęgnacji i się nie mnie. Delikatny wzór w jodełkę
połączony z tradycyjną kratą nadaje szczególny charakter tej lekko drapanej
mieszanej tkaninie poliestrowo-wiskozowej.

TECNOPILE 300 BIPOLAR: Wyjątkowo ciepły, wytrzy-

mały polar 300 z przypominającą owczą wełnę stroną wewnętrzną, charakteryzujący się również przypominającym wełnę,
melanżowym wzorem. Ten polarowy materiał oznaczony jest
etykietą „bluesign®approved fabric”.

TECNOPILE MICRO: Z tego bardzo lekkiego mikropolaru

najwyższej jakości o welurowej strukturze i grubości 100 wykonane są nasze absolutnie klasyczne modele: bluzy GECKO.
Ponieważ zapewnia lekkie zatrzymywanie ciepła, jest idealny do
aktywności sportowych o każdej porze roku, a jego niewielkie wymiary po
złożeniu gwarantują mu miejsce w każdym plecaku. Oznaczony jest etykietą
„bluesign® approved fabric”.

TENCEL: Włókna lyocell zastosowane w tym stworzonym z myślą

o ochronie zasobów naturalnych, biodegradowalnym materiale uzyskiwane
są z drewna. Dzięki temu dobrze wchłaniają wilgoć i wpływają pozytywnie
na regulację termiczną. Jego gładkie włókna są przyjazne dla skóry
i antystatyczne. W naturalny sposób zapobiegają rozwojowi bakterii
i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

TEXAPORE (OBUWIE): Nieprzemakalne buty
wyposażone w nieprzemakalną i oddychającą membranę
sięgającą powyżej kostki. Otacza ona stopę od podeszwy do 2/3 wysokości danej
cholewki. Membrana TEXAPORE wykonana jest z czterech warstw, składa się
z materiału nośnego (siatki), membrany, materiału pośredniego (wyściółka
spodnia) oraz materiału podszewkowego. Warianty TEXAPORE, czyli TEXAPORE
O2 i TEXAPORE O3 różnią się wydajnością membrany, krótko mówiąc: przepuszczalnością pary wodnej (oddychalnością).
TEXAPORE O2:
A nieprzemakalny
A charakteryzujący się wysoką oddychalnością
TEXAPORE O3:
A nieprzemakalny
A charakteryzujący
oddychalnością

się

nadzwyczaj

wysoką

THERMAL COLLAR: Wyściełany kołnierz termiczny zapobiegający
utracie ciepłego powietrza ze śpiwora przez otwór na głowę. Szerokość
można regulować za pomocą obsługiwanego od środka, elastycznego
troczka ściągającego ze stoperem.
THERMOZONE TECHNOLOGY: Technologia THERMOZONE TECHNOLOGY stosowana jest we wszystkich naszych śpiworach z włókien syntetycznych. Są to dodatkowe warstwy wypełnienia przy szczególnie
wrażliwych na zimno częściach ciała (głowa, tors, stopy).
THINSULATE: Bardzo dobrze izolujące mikrowłókno z poliestru. Dzięki

wyjątkowo delikatnym i rozgałęzionym włóknom materiał ma wyjątkowo
wysokie właściwości zatrzymywania ciepła. Ponadto jest wyjątkowo odporny na
nacisk i nie przepuszcza wiatru, a tym samym doskonale nadaje się jako izolacja
cieplna.

TRAIL ADVANCE: Lekka, wszechstronna podeszwa butów na wędrówki,
które stanowią wprowadzenie do świata butów trekkingowych, sprawdzi się
tak samo dobrze na utwardzonych trasach, jak i na ścieżkach lub w trudnym
terenie. Podeszwy dostępne są w wersjach dla kobiet i mężczyzn. Obie wersje
skonstruowane są z następujących elementów:
1. podeszwy zewnętrznej wykonanej z odpornej na ścieranie i odkształcanie gumy
o profilu 3-4 mm zapewniającym bardzo dobrą przyczepność,
2. podeszwy zewnętrznej wykonanej z odpornej na ścieranie i odkształcanie
gumy o profilu 3-4 mm zapewniającym bardzo dobrą przyczepność,
3. podpodeszwy z PE o grubości 2 mm w butach nieprzemakalnych lub
podpodeszwy Texon w butach bez membrany,
4. perforowanej wkładki z tworzywa EVA z regulującą wilgoć powłoką
poliestrową.
TRAILLOCK: Elastyczna i wygodna podeszwa butów na wędrówki po
łatwych terenach i szlakach turystycznych. Składa się z czterech komponentów:
1. przyczepnej gumowej podeszwy zewnętrznej z antypoślizgowym profilem,
2. elastycznej i amortyzującej podeszwy środkowej z tworzywa EVA,
3. podpodeszwy z tworzywa PE o grubości 2 mm,
4. wkładki z tworzywa EVA z regulującą wilgoć powłoką poliestrową.
TUSSOR 150D: Miękka tkanina ze 100% poliestru, stosowana przede
wszystkim w rękawicach.

U

LTRA LIGHT HOOD: Zintegrowany kaptur z wysuniętym
daszkiem stosowany często w lżejszych kurtkach. Zapewnia lepszą
ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi niż odpinany
kaptur. Pole widzenia i wielkość są oddzielnie regulowane.

V

IBRAM ANANASI: Sportowa, opracowana przez firmę VIBRAM
podeszwa butów na wędrówki, dzięki doskonałemu profilowi, twardości oraz
właściwościom amortyzującym doskonale nadająca się do szybkich wędrówek
w terenie. Gumowa podeszwa zewnętrza z profilem na całej powierzchni
zapewnia optymalne oparcie na różnego rodzaju podłożach oraz idealne
właściwości hamowania. Międzypodeszwa z tworzywa EVA zapewnia amortyzację oraz płynne unoszenie stopy. Wyjmowana wkładka z tworzywa EVA
z regulującą wilgoć powłoką poliestrową zapewnia dodatkowy komfort.

VIBRAM ECLIPSE: Firma VIBRAM opracowała tę podeszwę specjalnie do butów na szybkie i łatwe sportowe wędrówki. Dzięki dobrej
przyczepności, amortyzacji i sztywności wspomaga ona chodzenie po
utwardzonych drogach i w terenie. Składa się z czterech elementów:
1. gumowej strefy zewnętrznej ze strefami odpowiedzialnymi za przyczepność
i hamowanie, zapewniającej dobre oparcie na różnych podłożach,
2. międzypodeszwy z tworzywa EVA zapewniającej optymalną amortyzację
i płynne unoszenie stopy,
3. podpodeszwy (w zależności od modelu z PE lub EVA o grubości 1,5 mm),
4. perforowanej wkładki z tworzywa EVA z regulującą wilgoć powłoką
poliestrową.
VIBRAM MOUNTAIN TREK: Odporna na skręcanie podeszwa do

butów trekkingowych, przeznaczonych na wyprawy z ciężkim ekwipunkiem
w średnio trudnym lub trudnym terenie, opracowana we współpracy ze
specjalizującą się w produkcji podeszew firmą VIBRAM: szczególną uwagę
zwrócono na to, aby podeszwa zapewniała dobrą amortyzację i była
antypoślizgowa. Składa się z czterech komponentów:
1. mającej zróżnicowany profil podeszwy zewnętrznej wykonanej z odpornej
na ścieranie gumy,
2. zapewniającej przyjemną amortyzację podeszwy środkowej z tworzywa EVA,
3. stabilizującej podpodeszwy (elastyczność dopasowana jest do konkretnego
modelu buta),
4. amortyzującej, anatomicznie ukształtowanej, wyjmowanej wkładki. W butach zimowych podeszwa VIBRAM MOUNTAIN TREK wykonana jest z mieszanki gumowej stworzonej specjalnie do zastosowań na śniegu i lodzie.

VIBRAM QUADRO ZONIC: Techniczna podeszwa butów wysoko-

1. podeszwy zewnętrznej wykonanej z elastycznej, odpornej na ścieranie

górskich i trekkingowych opracowana wraz ze specjalistą w zakresie podeszew
– firmą VIBRAM – z myślą o wymagających wędrówkach górskich, jak również
wyprawach wspinaczkowych i trekkingowych. Składa się z pięciu elementów:
1. wytrzymałej, gumowej podeszwy zewnętrznej,
2. lekkiej podeszwy środkowej z tworzywa PU,
3. elementu amortyzującego z tworzywa PU na pięcie i w przedniej części stopy,
4. wyjątkowo stabilnej, zapewniającej sztywność nylonowej podpodeszwy,
5. amortyzującej i wentylowanej filcowej wkładki.
Cechą szczególną są cztery strefy specjalne podeszwy zewnętrznej: STABILITY
ZONE zapewniająca stabilność, GRIP ZONE zapewniająca dobrą przyczepność,
BRAKE ZONE zapewniająca wysoką antypoślizgowość i hamowanie oraz
ROCK ZONE na czubku – ułatwiająca wspinanie się.

2. lekkiej podeszwy środkowej z tworzywa EVA, zapewniającej bardzo dobry

VSS (VENT SUPPORT SYSTEM): Opracowany

THINSULATE 200: Zapewniająca bardzo dobrą izolację włóknina
z drobno rozgałęzionych mikrowłókien poliestrowych. Plecionka skutecznie
gromadzi dużo powietrza, jest mocna i szybko schnie. Stosowana jest jako
materiał chroniący przed zimnem w wielu modelach zimowego obuwia
trekkingowego i na wędrówki.

TRACTION: Wytrzymała, lekka podeszwa przeznaczona na różnorodne
wyprawy wędrowne, składająca się z:

gumy, której profil zapewnia optymalną przyczepność i bezpieczeństwo,

komfort noszenia oraz doskonałą amortyzację,
3. podpodeszwy z PE o grubości 2 mm i
4. wkładki z perforowanego tworzywa EVA z regulującą wilgoć powłoką
poliestrową.
* JIS L 1092 / ** JIS L 1099 B-1
Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

przez nas system wentylacyjny do obuwia. Takie elementy
jak język, wyściółka kołnierza i obszaru kostek, podszewka na bokach i wkładka
są perforowane, a ponadto w większości modeli pokryte siatkowym materiałem,
dzięki czemu zapewniają stałą cyrkulację powietrza. W wyniku tego klimat
w bucie utrzymywany jest na stałym, wysokim poziomie. System VSS dostępny
jest w wersjach odpowiednich do różnych zakresów zastosowania.
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ARM LINING (Q.M.C. / MICROFLEECE): Lekko drapany
materiał podszewkowy z wytrzymałej i łatwej w pielęgnacji tkaniny poliestrowej. Stosowany jest np. dla lekkiego zatrzymywania ciepła w spodniach
trekkingowych.

WATERLOCK 420D: Dzięki zwielokrotnionej strukturze wątku i osnowy
osiągnięto w tej klasie wagowej materiału maksymalną odporność na ścieranie
i rozdarcia. W ten sposób powstała idealna tkanina poliamidowa o wyważonych właściwościach. Ponadto jest przyjemnie miękka, miła w dotyku oraz
dzięki drobnej strukturze łatwo na niej zastosować powłokę. Dodatkowo
względnie gładka powierzchnia optymalnie zapobiega przywieraniu śniegu.

X

-TRANSITION: Dwie krzyżujące się szyny aluminiowe zastosowane w naszym sprawdzonym, dobrze
wyściełanym systemie nośnym do plecaków trekkingowych tworzą stabilny,
ale elastyczny stelaż, który przejmuje i rozkłada obciążenie. Zapewnia bardzo
dobrą swobodę ruchów przy obciążeniu do 25 kg. Pasy na ramiona o regulowanej wysokości oraz regulacja długości systemu nośnego umożliwiają
optymalne dopasowanie plecaka. Ponadto dostępne są wersje anatomicznie
dostosowane dla mężczyzn i kobiet.

//ŚRODKI DO PIELĘGNACJI
APPAREL RESTORER

UNIVERSAL DOWN CLEANER

APPAREL RESTORER 275 | waga: ok. 330 g | 275 ml
a 77061-000 (1000 ml: 301,78 zł) 275 ml:

82,99 zł*

f

APPAREL RESTORER 60 | waga: ok. 85 g | 60 ml
b 8000991-000 (1000 ml: 749,83 zł) 60 ml:

44,99 zł*

Spray impregnujący i pielęgnujący do wszystkich nowoczesnych materiałów funkcjonalnych.

APPAREL CLEAN & PROOF

Połączenie środka piorącego i impregnującego do wszystkich nowoczesnych
materiałów funkcjonalnych.

APPAREL CLEAN & PROOF 300 | waga: ok. 345 g | 300 ml
c 77304-000 (1000 ml: 276,63 zł) 300 ml:

82,99 zł*

APPAREL CLEAN & PROOF 60 | waga: ok. 75 g | 60 ml
d 77305-000 (1000 ml: 716,50 zł) 60 ml:

42,99 zł*

Bardzo skuteczny środek piorący do odzieży i śpiworów puchowych.

Waga: ok. 345 g | 300 ml
8001011-000 (1000 ml: 183,30 zł) 300 ml:

54,99 zł*

UNIVERSAL CLEANER PLUS

Uniwersalny środek piorący na bazie wody do nowoczesnych materiałów
funkcjonalnych.
Waga: ok. 345 g | 300 ml
g 77031-000 (1000 ml: 183,30 zł) 300 ml:

54,99 zł*

FOOTWEAR PASTE WAX

Pasta do butów zapewniająca miękkim wierzchnim materiałom skórzanym i skórze
wierzchowej ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i miękkość.

Waga: ok. 95 g | 75 ml
h 8001001-000 (1000 ml: 733,20 zł) 75 ml:

54,99 zł*

APPAREL WATERPROOF WASH IN

Głęboko wnikający środek impregnujący do wszystkich tekstyliów, do
stosowania w praniu.
Waga: ok. 345 g | 300 ml
e 77041-000 (1000 ml: 233,30 zł) 300 ml:

69,99 zł*

FOOTWEAR PROTECTOR PLUS

Spray impregnujący i pielęgnujący do wszystkich materiałów stosowa nych
w obuwiu: chroni przed wilgocią, zapewnia oddychalność i zapo biega
wysychaniu skóry.
Waga: ok. 335 g | 275 ml
i 77206-00 (1000 ml: 301,78 zł) 275 ml:

|a|

* cena sugerowana

|b|

|c|

|d|

|e|
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|f|

|g|

|h|

82,99 zł*

|i|

LEKSYKON MATERIAŁÓW/ ŚRODKI DO PIELĘGNACJI

// TABELE WYMIAROWE FIRMY JACK WOLFSKIN
DLA MĘŻCZYZN normalne rozmiary [cm]
Rozmiar odzieży
44
173 -175
➀ Wzrost
➁ Obwód klatki piersiowej 89 - 93
76 - 80
➂ Obwód w pasie
88 - 92
➃ Obwód bioder
80
➄ Wewnętrzna długość nogawek
62
➅ Długość rąk
Rozmiar międzynarodowy

46
175 -177
93 - 97
80 - 84
92 - 96
81
63

S

48
177-179
97-101
84 - 88
96 -100
82
64

OBUWIE (przeliczenie na europejski system rozmiarów)

50
179 -181
101-105
88 - 92
100 -103
83
65

M

52
181-183
105 -109
92 - 96
103 -106
84
66

54
183 -185
109 -113
96 -100
106 -109
85
67

L

56
185 -187
113 -117
101-105
109 -112
86
68

XL

58
187-189
117-121
104 -108
112 -115
87
69

60
189 -191
121-125
108 -112
115 -118
88
70

XXL

XXXL

29
179 -181
117-121
104 -108
112 -115
82
66

30
181-183
121-125
108 -112
115 -118
83
67

Rozmiary dla osób niższych [cm]
Rozmiar odzieży
22
165 -167
➀ Wzrost
➁ Obwód klatki piersiowej 89 - 93
76 - 80
➂ Obwód w pasie
88 - 92
➃ Obwód bioder
75
➄ Wewnętrzna długość nogawek
59
➅ Długość rąk

23
24
167-169 169 -171
93 - 97 97-101
80 - 84 84 - 88
92 - 96 96 -100
76
77
60
61

25
171-173
101-105
88 - 92
100 -103
78
62

26
173 -175
105 -109
92 - 96
103 -106
79
63

27
175 -177
109 -113
96-100
106 -109
80
64

28
177-179
113 -117
101-105
109 -112
81
65

Rozmiary dla osób wyższych – spodnie [cm]
Rozmiar odzieży
90
94
98
102
106
110
181-183 183 -185 185 -187 187-189 189 -191 191-193
➀ Wzrost
76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 -100
➂ Obwód w pasie
88 - 92 92 - 96 96 -100 100 -103 103 -106 106 -109
➃ Obwód bioder
85
86
87
88
89
90
➄ Wewnętrzna długość nogawek

Dla dzieci
EUR

UK

US

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

8
9
10
11
11,5
12
13
1
2
2,5
3,5
4
5
5,5
6,5

Fußlänge
(cm)
9
16,0
10 16,7
11 17,4
12 18,1
12,5 18,8
13 19,5
1
20,2
2
20,8
3
21,5
3,5 22,2
4,5 22,9
5
23,5
6
24,2
6,5 24,9
7,5 25,6

Dla kobiet

5Dla mężczyzn

EUR

UK

EUR

UK

35,5
36
37
37,5
38
39
39,5
40
40,5
41
42
42,5
43

3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9

39,5
40
40,5
41
42
42,5
43
44
44,5
45
45,5
46
47
47,5
48
49
50

6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
14
15

US Długość
stopy
(cm)
5
22,4
5,5 22,9
6
23,3
6,5 23,8
7
24,2
7,5 24,7
8
25,1
8,5 25,6
9
26,0
9,5 26,4
10 26,8
10,5 27,2
11 27,6

US Długość
stopy
(cm)
7
25,1
7,5 25,6
8
26,0
8,5 26,4
9
26,8
9,5 27,2
10 27,6
10,5 28,0
11 28,4
11,5 28,8
12 29,3
12,5 29,7
13 30,2
13,5 30,6
14 31,0
15 31,6
16 32,3

DLA KOBIET normalne rozmiary [cm]
Rozmiar odzieży
34
36
38
166 -168 166 -168 168 -170
➀ Wzrost
➁ Obwód klatki piersiowej 82 - 86 86 - 90 90 - 94
63 - 67 67-71
71-75
➂ Obwód w pasie
87- 91
91- 95 95 - 99
➃ Obwód bioder
78
78
79
➄ Wewnętrzna długość nogawek
59
59
60
➅ Długość rąk
Rozmiar międzynarodowy

XS

S

40
168 -170
94 - 98
75 -79
99 -103
79
60

42
170 -172
98 -102
79 - 83
103 -107
80
61

M

44
46
48
170 -172 170 -172 170 -172
102 -106 106 -110 110 -114
83 - 87
87- 91
91- 95
107-111 111-115 115 -119
80
80
80
61
61
61

L

XL

➀

➆

XXL

Rozmiary dla osób niższych [cm]
Rozmiar odzieży
17
18
19
20
21
159 -161 159 -161 161-163 161-163 163 -165
➀ Wzrost
82-86
86-90
90-94
94-98 98-102
➁ Obwód klatki piersiowej
63 - 67
67-71
71-75
75 -79 79-83
➂ Obwód w pasie
87- 91
91- 95 95 - 99 99 -103 103 -107
➃ Obwód bioder
74
74
75
75
76
➄ Wewnętrzna długość nogawek
56
56
57
57
58
➅ Długość rąk

22
163 -165
102-106
83 - 87
107-111
76
58

➁

➅

23
163 -165
106-110
87- 91
111-115
76
58

➁

➅

104
3-4
104
56
52
58
44
36

➄

116
5-6
116
60
55
63
51
40

122
6 -7
122
62
57
65,5
54,5
42,5

128
7- 8
128
64
59
68
58
45

134
8-9
134
67
61
71
61,5
47,5

140
9 -10
140
70
63
74
65
49

140
9 -10
140
70
63
74
65
49

146
10 -11
146
73
65
77,5
68,5
51,5

152
11-12
152
76
67
81
71
54

S

RĘKAWICZKI (obwód dłoni [cm])
16 -17
XS

➄

DLA MŁODZIEŻY normalne rozmiary [cm]
110
4-5
110
58
53,5
60,5
47,5
38

Rozmiar międzynarodowy

Rozmiar
➆ Unisex
➆ Dla kobiet

➃

➃

➄

DLA DZIECI normalne rozmiary [cm]
98
2-3
98
54
51
55,5
40,5
34

158
12 -13
158
79,5
69
84,5
74
56

164
13 -14
164
83
71
88
77
58

M

170
14+
170
86,5
73
91,5
80
60,5
L

CZAPKI (obwód głowy [cm])
Rozmiar
Dla dorosłych
Dla dzieci

17,5 -19 19,5 -21 21,5 -23 23,5 -25,5 26 - 28
S
M
L
XL
S
M
L

S
51- 54
49 - 50

M
54 - 57
51- 53

L
57- 60

Informacje dotyczące fotografów oraz regionów przedstawionych w katalogu:
Alpinism: La Grave, Frankreich / Moritz Attenberger
Active Trail: La Grave, Frankreich / Moritz Attenberger, Manuel Nagel
Winter & Travel: La Grave, Frankreich / Manuel Nagel
Trekking / Insulation: Spitzbergen, Norwegen / Gaudenz Danuser
Hiking: Nord-Island / Moritz Attenberger
Insulation: Torridon, Schottland / Moritz Attenberger
Kids Outdoor: Montafon / Gargellen, Österreich / Claudia Ziegler
Outdoor Youth: Flims / Laax, Schweiz / Gaudenz Danuser

Copyright: Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszy katalog jest firma JACK
WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1,
65510 Idstein, Niemcy.
Projekt i realizacja: intention Werbeagentur GmbH, Bonn

Zawsze gdy jest to możliwe, stosujemy papier z recyklingu. Zastosowany w niniejszym
katalogu papier pochodzi w 100% z recyklingu i wyróżniony został certyfikatem „Der
Blaue Engel” za ochronę zasobów naturalnych.
Związana z procesem produkcyjnym katalogu emisja CO2 została w całości
zrekompensowana przez firmę ClimatePartner, co potwierdza certyfikatami emisji
CO2. Firma Jack Wolfskin realizuje tzw. „Gold Standard”, czyli najwyższy standard
dla projektów na rzecz ochrony klimatu według zasad określonych przez Protokół
z Kioto.
Jeżeli katalog ten otrzymali Państwo drogą pocztową w Europie, to tam gdzie było
to technicznie możliwe, przesyłka została zrealizowana w ramach usługi GOGREEN
– czyli ekologicznej przesyłki Deutsche Post. Emisja CO2 powstała podczas
transportu rekompensowana jest w ramach projektów na rzecz ochrony klimatu
zgodnie z postanowieniami Protokołu z Kioto.

W dalszym ciągu dążymy do tego, by redukować naszą emisję CO2. Od roku 2010
w ramach akcji zalesiania prowadzonej we współpracy z organizacją PrimaKlimaweltweit e.V. rekompensujemy emisje, których mimo usilnych starań nie jesteśmy
w stanie uniknąć.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

➂

➂
➃

Rozmiary dla osób wyższych – spodnie [cm]

92
1,5-2
92
52
50
53
37
32

➁

➅

➂

➀

Rozmiar odzieży
68
72
76
80
84
88
92
173 -175 173 -175 175 -177 175 -177 177-179 177-179 177-179
➀ Wzrost
63 - 67
67-71
71-75 75 -79 79 - 83 83 - 87 87- 91
➂ Obwód w pasie
87- 91
91- 95 95 - 99 99 -103 103 -107 107-111 111-115
➃ Obwód bioder
82
82
83
83
84
84
84
➄ Wewnętrzna długość nogawek

Rozmiar odzieży
Wiek
➀ Wzrost
➁ Obwód klatki piersiowej
➂ Obwód w pasie
➃ Obwód bioder
➄ Wewnętrzna długość nogawek
➅ Długość rąk

➀

Wszystkie podane ceny to ceny sugerowane dla Polski łącznie z ustawowym
podatkiem VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, pomyłek, błędów
drukarskich i zmian technicznych. Z przyczyn technicznych prezentowane kolory
mogą odbiegać od rzeczywistych.

irma JACK WOLFSKIN jest członkiem fundacji Fair Wear Foundation (FWF),
niezależnej organizacji non-profit, której celem jest poprawa warunków pracy
w przemyśle odzieżowym. Zobowiązaliśmy się tym samym do przestrzegania
kodeksu praktyk pracowniczych FWF. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne na
całym świecie są poddawane kontroli i ocenie przez fundację FWF.
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176
14+
176
90
75
95
83
62
XL

OCHRONA PRZED ZIMNEM
NARTY

Dla mężczyzn
Dla kobiet
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// INDEKS PRODUKTÓW

8 - 53

64, 68 - 71
62, 74 - 77

NIEPRZEMAKALNE KURTKI
ZIMOWE/ KURTKI 3 W 1
Dla mężczyzn
Dla kobiet

80 - 83
84 - 87

112 - 115
116 - 117

124 - 131
138 - 147

152

153

KURTKI
NIEPRZEMAKALNE
ODZIEŻ SOFTSHELLOWA

Dla mężczyzn

88 - 89

Dla kobiet

88 - 89

100 - 101
104 - 105
102 - 103
106 - 107

132 - 135
148 - 151

SPODNIE
POLARY
KOSZULKI FUNKCJONALNE
BIELIZNA
ACCESSORIES

Dla mężczyzn 184 - 189

Dla kobiet 192 - 195

Dla mężczyzn 158 - 169

Dla kobiet 172 - 183

Dla mężczyzn 197 - 201

Dla kobiet 202 - 205

OBUWIE
PANTOFLE DOMOWE/ SKARPETY

Dla mężczyzn 224 - 237

206 - 211
212 - 223
Dla kobiet 240 - 251

252 - 253

PLECAKI
PLECAKI JEDNODNIOWE/ TORBY
AKCESORIA PODRÓŻNE

254 - 271
272 - 279

Y

K

O

ID

U

S

TH

280 - 285

3W1
KURTKI ZIMOWE
ODZIEŻ SOFTSHELLOWA
SPODNIE
KOSZULKI

286 - 291

304 - 307

292 - 295

302, 308 - 315

297

316

295

302, 317

298

326 - 329

POLARY
BIELIZNA
ACCESSORIES

318 - 323

OBUWIE/ SKARPETY
PLECAKI/ TORBY

334 - 345

LEKSYKON/ ŚRODKI DO
PIELĘGNACJI
INDEKS

324 - 325
330 - 333

346 - 351

MERINO TIGHTS .............209
MERINO T-SHIRT ............208
MERINO WINTER
TREKKING SOCK .........253
MERINO ZIP SHIRT..........208
METRO LINK 24 ..............272
MIDNIGHT MOON...168, 182
MINI WASCHSALON.......282
MOAB JAM.....................271
MONEYPENNY ...............280
MONTREAL PARKA
WOMEN ........................52
MOONRISE JACKET..168, 182
MOUNTAIN ATTACK
TEXAPORE...........236, 250
MOUNTAINEER ......264, 265
MULTI-FUNCTION SOCK ..253
MYSTIQUE ......................278
NANUK SCARF................222
NIMBUS COAT WOMEN...30
NORTH COUNTRY MEN ...41
NORTH COUNTRY PARKA
MEN...............................40
NORTHPANTS
VENT PRO............189, 195
NUCLEON JACKET...100, 102
NUCLEON PANTS....100, 102
NUCLEON VEST ......105, 106
OAKRIDGE ..............168, 182
ONYX JACKET ................153
ORGANIZER ....................281
OTTAWA COAT WOMEN...52
OVERHEAD .....................272
OVERTURE ......................278
PARKSVILLE COAT
WOMEN ........................45
PAW GLOVES..................222
PAW HEADGEAR............223
PAW SCARF ....................222
PAW WINTER
HEADGEAR..................223
PEN BOX .........................351
PEREGRINE JACKET ..125, 139
PERFECT DAY .................275
PICONA ...........................279
PINE CONE JACKET...163, 176
PLAIT CAP .......................219
POLAR ICE PARKA MEN...36
POWDER MOUNTAIN
JACKET ....................71, 77
POWDER MOUNTAIN
PANTS......................68, 75
PRODUCT CARE..............361
PUMORI COAT WOMEN ....180
PUMORI MEN ......................166
PUMORI PARKA WOMEN..180
QUEBEC COAT WOMEN ..52
RADICAL PEAK 40 ..........258
RAINFOREST
PANTS..................187, 193
RAMBLER........................271
RAMBLER ROSE
WOMEN ......................151
RAMBLER
TEXAPORE...........233, 247
RAZOR MOUNTAIN
MEN.............................131
REAL STUFF.....................222
RIP RAP HAT ...................219
RIVER FALLS JACKET
WOMEN ........................50
RUGGED TREKKING
SOCK............................253
SAVAGE ROCK........237, 251
SECRET BELT WIDE.........281
SERPENTINE
JACKET ................130, 146
SHERWOOD
TEXAPORE...........234, 248
SNOW CAMP TEXAPORE
MEN.............................230
SNOW CRUST PANTS........89
SNOW CRYSTAL
WOMEN ......................243
SNOW PASS
TEXAPORE...........228, 245
SNOW PEAK TEXAPORE
WOMEN ......................240
SNOW SHELTER CAP ......216
SNOW TREKKER
TEXAPORE MEN..........230
SNOWDRIFT XT JACKET
MEN...............................41
SNOWMANIA WOMEN ...242
SNOWSHOE CAP ............216

SNOWSHOE GLOVE........214
SNOWSHOE LOBSTER
GLOVE .........................214
SOFT ASYLUM CAP
WOMEN ......................220
SOFT ASYLUM SCARF.....220
SOFT ASYLUM WOMEN..180
SOFTSHELL
ALPINE GLOVE ............215
BASIC GLOVE ..............215
HIGHLOFT GLOVE
WOMEN ......................215
TOUCH GLOVE ............215
SPECTRUM MEN .............130
STASH BAG .....................276
STASH PACK ...................272
STORMLOCK
ALPINE GLOVE ............215
BALACLAVA ................216
CAP ..............................217
FACE MASK .................216
GLOVE .........................215
GLOVE WOMEN..........215
HEADBAND .................216
HOOD ..........................216
KNIT CAP .....................217
POMPOM CAP.............217
RIP RAP CAP ................217
ROPE CAP ....................217
SHADOW CAP .............217
SHAPKA.......................216
THINSULATE GLOVE ...215
STOWAWAY PACK 22....266
STRATUS JACKET........21, 30
STRATUS VEST MEN ...21, 30
STRETCH COMFORT
GLOVE .........................217
STRETCH WINTER
PANTS..................187, 193
SUBWAY .........................277
SUPERCHARGE
JACKET ....................62, 64
SUPERSONIC XT
GLOVE .........................215
SVALBARD JACKET ....20, 29
TEXAPORE
DOWN MITTEN ...........214
MICROWAVE GLOVE ....214
MICROWAVE MITTEN ...214
WINTER GLOVE...........214
WINTER PANTS ...187, 193
XT GAITER ...................214
THERMIC.................210, 211
THERMO BOTTLE GRIP...283
THERMO MUG 0,25........283
THERMOLITE
BASIC SOCK.................253
HIKING SOCK ..............253
SKI XT SOCK ................252
THERMOSPHERE
JACKET ....................20, 30
THUNDER BAY MEN ......166
TINY JACK.......................349
TOPAZ JACKET ...............153
TRAIL CAGE
TEXAPORE...........234, 249
TRAIL MASTER
TEXAPORE...........234, 249
TRANS CITY ....................280
TREK & ROLL 40 .............281
TREK’N ICE..............113, 116
TREKKING SOCK.............253
TRI PAW GRIP GLOVE ....223
TRI PAW HAT..................223
TRI PAW HEADBAND .....223
TROOPER ........................272
TWIN SLING ....................280
ULTIMATE BARRIER ...82, 87
ULTRASONIC CAP ...........216
ULTRAVISION
JACKET MEN ...............134
VEST.....................135, 151
UNBOUND JACKET ...130, 142
UNDERGROUND.............277
UPGRADE/UPGRADE S ...280
VANCOUVER PARKA
MEN...............................40
VERNON JACKET
WOMEN ........................52
VERTICAL OUTBURST
MEN...............................82
VERTIGO
CAP ..............................220
GLOVE .........................220
JACKET ................167, 182

Accessories
nieprzemakalne kurtki
Koszule .......................198 i nast.
odzież ........................214-223
z izolacją cieplną
Koszulki funkcjonalne
wyposażenie .............280-283
.................294 i nast., 308-310
......................................198-204
ACTIVE TRAIL
obuwie oraz skarpety
Kurtki
kurtki ................100, 102, 105
......................................336-345
3 w 1........................38, 40, 52,
obuwie.......................237, 251
odzież narciarska .............302
........................81-87, 113-117,
wyposażenie.............258, 271
odzież softshellowa
.....................125-130, 139-146
Alpinism
.....................................297, 316
hiking.................20 i nast., 30,
kurtki ..........17-20, 24, 27, 30,
odzież z bawełny ....................
............125-134, 139-151, 153
..............................62-65, 81-88
...............................98, 326-329
narty ................................68-77
obuwie.......................232, 246
pantofle domowe ...........345
nieprzemakalne....152 i nast.
plecaki ........................264-266
plecaki ........................348-351
puch....................17-29, 36-40,
Bagaż podróżny........280 i nast.
polary..........................318-323
....................................45-47, 51
Bielizna ..........................208-211
rękawice .................330 i nast.
puchowe, nieprzemakalne
Bielizna funkcjonalna
spodnie .....................295, 317
..............................38 i nast., 45
......................................208-211
szaliki...........................331-333
softshell ..................62-65, 88,
Bluzki ..........................202 i nast. Hiking
....................100-106, 132-134,
Buty na wędrówki ........228-237,
kurtki .................20 i nast., 30,
......................................148-151
...................240 i nast., 243-251
............125-134, 139-151, 153
trekking .............113-117, 152
Dzieci i młodzież
obuwie ......................228-230,
wędrówki..........20 i nast., 30,
funkcjonalne koszulki
............234-241, 243, 248-251
............125-134, 139-151, 153
i bielizna ............................325
plecaki ........................269-272
wysokogórskie .............17-20,
kamizelki ...........................315 Kamizelki
...........24-27, 30, 62-65, 81-88
kurtki 3 w 1
puch ..................21, 29, 41, 51
z izolacją cieplną
.....................289-290, 305-307
polary ............166, 180 i nast.
.................20 i nast., 30, 41, 47
kurtki z izolacją cieplną
z izolacją cieplną
z izolacją cieplną
.............................292-294, 315
...................................21, 30, 51
i nieprzemakalne
nakrycia głowy
softshell .105 i nast., 135, 151
..............39-41, 47-52, 131, 147
......................................331-333 Kosmetyczki .........................282 Kurtki na wędrówki

.............................20 i nast., 30,
............125-134, 139-151, 153
Maty .......................................285
Nakrycia głowy ............216-223
Namioty .................................284
Obuwie
active trail..................237, 251
hiking ...............228, 230, 234,
236 i nast., 243, 245, 248-251
nieprzemakalne.......228-241,
......................................243-251
pantofle domowe ...........252
trekking.....................228-233,
......................................245-247
wędrówki ........228, 230, 234,
236 i nast., 243, 245, 248-251
wysokogórskie ........232, 246
zima ..........................228, 230,
....................234, 240-245, 248
Ochrona przed zimnem
lekka i mająca niewielkie
rozmiary po złożeniu...17-30
na ekstremalne zimno.36-52
Odzież narciarska
dla dorosłych.................68-77,
.....................................186, 192
dla dzieci ............................302
Odzież softshellowa..................
active trail..................100-106

5TH AVENUE COAT..........47
ACCELERATE
PACK 30.......................266
PANTS..................187, 193
ACS PHOTOPACK ...........272
ACTION BAG 35..............351
ACTIVATE
PANTS..................189, 195
WINTER PANTS ...188, 194
ALL TERRAIN
TEXAPORE...........233, 247
ALPHA BELT....................280
ALPINE TRAIL 34 MEN....266
ANCHORAGE PARKA .......39
ANCONA.........................279
ANTARCTICA ..................285
ARCO HOODY WOMEN ..183
ARCO ......................169, 183
ARCTIC TRAIL VEST
WOMEN ......................180
ARTIST GLOVE ................222
ASYLUM III RTD..............284
ATMOSPHERE DOWN
PANTS......................21, 29
VEST.........................21, 29
AVALANCHE JACKET
MEN...............................88
BAFFIN JACKET...........40, 51
BAFFIN VEST WOMEN......51
BARYON JACKET.....105, 106
BASIC GAITER .................214
BASIC HEADBAND..........220
BEN NEVIS MEN..............114
BERKELEY .......................275
BERKELEY S ....................349
BIG WHITE XT.............68, 75
BIKE BOTTLE GRIP 0,75 ..283
BIRCH LAKE PARKA
WOMEN ........................51
BLACK RANGE MEN .......152
BOARD WALK ................351
BOBBLE CAP ...................219
BOOMTOWN ..................278
BROOKLYN PARK MEN..237
CADDIE ...........................282
CALGARY CAP MEN .......216
CANYON HIKER
TEXAPORE...........236, 250
CARIBOU
CAP ..............................221
GLOVE .........................221
HOODED JACKET
MEN.............................166
LODGE .................166, 178
PARKA WOMEN..........180
SCARF ..........................221
CARSON JACKET ....163, 176
CHILLY
MORNING WOMEN ....147
PASS JACKET .................88
TRACK PANTS .....189, 195
CHOGORI VEST WOMEN ...29
CLOUD TEN.....................252
COIN & CREDIT ...............280
COLD GLEN.............129, 144
COLD HARBOUR PARKA
MEN...............................38
COLORFLOAT CAP..........218
COMPOSITE ACTION
JACKET ................158, 172
COMPOUND
JACKET ................132, 148
CONNETTIE BAG.............280
COOL WAVE WOMEN....146
CORONA WOMEN..........251
COUNTY PARK WOMEN..150
CROCHET CAP ................218
CROSS KNIT CAP.............218
CROSSHIKE
TEXAPORE...........234, 248
CROSSTRAIL
TEXAPORE...........236, 250
CROSSWIND....................270
CRUSH’N ICE ...........126, 140
CRYSTAL ICEGUARD
WOMEN ........................47
CRYSTAL MOUNTAIN
WOMEN ......................117
CULTURE DUFFLE ...........282
CYPRESS VALLEY WOMEN..48
DAYTON .........................275
DENALI............................268
DEVIATOR
TEXAPORE...........232, 246
DISTRICT .........................276

DOCUMENT BELT
DE LUXE ......................281
DOWNTOWN..................278
DYNAMIC
HALF ZIP ..............200, 204
HELMET FACE MASK...217
LIGHT CAP ...................217
LIGHT HEADBAND ......217
LONGSLEEVE .......200, 204
TOUCH GLOVE ............217
EXPRESS TRAIL TEXAPORE
MEN.............................237
FAIRBANKS PARKA ....39, 50
FAIRFIELD ...............128, 146
FARO LONGSLEEVE..199, 203
FLUFFY YARN CAP .........219
FLUFFY YARN
HEADBAND .................219
FREE ME HALF ZIP ............91
FREE ME HOODY..............91
FREE ME JACKET ..............90
FREIGHT TRAIN...............281
FROST VALLEY........134, 151
FROZEN PEAK GLOVE ....215
GADGETARY...................280
GECKO ....................169, 183
GENIUS............................275
GEORGIAN BAY
TEXAPORE MEN..........230
GETAWAY TEXAPORE
WOMEN ......................251
GLENWOOD
HOODY................160, 174
ICE JACKET ..........158, 172
JACKET ................167, 174
GRAVITY FLOW ..............261
HANGOVER CAP.............218
HEADWIND CAP .............216
HELIUM DOWN
JACKET ....................19, 27
HIGH VOLTAGE
PANTS......................62, 64
HIGHLAND TRAIL ...........269
HIKING SOCK..................253
HIKING XT SOCK ............253
HIP RIDE..........................261
HOKUS POKUS ...............280
HYDRATION
SYSTEM .......................283
TUBE BRUSH................283
TUBE KIT......................283
ICEBOUND PARKA MEN...114
ICECAT WOMEN.............142
ICEDANCER VEST
WOMEN ......................181
ICEGUARD COAT..............47
ICEGUARD VEST WOMEN..51
ICELAND .................128, 144
ICY PARK
TEXAPORE...........230, 243
ICY SLOPE XT PANTS..71, 77
INDOOR SOCK ................253
INTERLUDE .....................276
INVADER.........................273
KALEIDOSCOPE CAP ......218
KLONDIKE COAT
WOMEN ......................181
KLONDIKE...............166, 182
KNITTED STORMLOCK
GLOVE .........................215
KODIAK JACKET
WOMEN ......................180
LAKE TAHOE TEXAPORE
WOMEN ......................241
LAKOTA VEST MEN..........41
LHOTSE VEST MEN ...........41
LITE SALOON ..................282
LITTLE GIANT..................306
LITTLE JOE ......................349
LODGEPOLE SHIRT...199, 203
LOGO HEADGEAR ..........223
LONE MOUNTAIN ......70, 77
LUNAR VEST MEN ..........166
LYNNWOOD SHIRT
MEN.............................199
MANDU PEAK ............81, 84
MELLOW RANGE WOMEN
.....................................152
MELVILLE JACKET WOMEN
.....................................151
MERCURY CAP ...............217
MERINO 3/4 TIGHTS .......209
MERINO LONG SHIRT.....208
MERINO SKI SOCK..........252
MERINO SOCK ................253

352 - 361
362 - 363

TEXAPORE – ALL THE PROOF YOU NEED. GUARANTEED.
PRZEGLĄD FUNKCJI:
Wszystkie oferowane przez nas produkty TEXAPORE są trwale nienasiąkające wodą i wiatroszczelne, a także
oddychające. Różnice w wydajności poszczególnych materiałów prezentujemy teraz w przejrzysty sposób
za pomocą symboli.
Niebieski symbol wskazuje, w jakim stopniu
materiał jest nieprzemakalna*:
1 kreska = 1300 mm (nieprzemakalna wg normy DIN)
2 kreski = 5000/6000 mm słupa wody
3 kreski = 10 000 mm słupa wody
4 kreski = 20 000 mm słupa wody
5 kresek = 40 000-50 000 mm słupa wody

Pomarańczowy symbol pozwala
odczytać wartość oddychalności**
(przepuszczalności pary wodnej):
1 kreska = 3000 g/m²/24 h
2 kreski = 6000 g/m²/24 h
3 kreski = 9 000-10 000 g/m²/24 h
4 kreski = 15 000-20 000 g/m²/24 h
5 kresek = 30 000-40 000 g/m²/24 h

*JIS L 1092

**JIS L 1099B-1

VIEWPOINT SHIRT MEN...199
WASCHSALON................282
WEBBING BELT WIDE.....281
WESTPORT JACKET MEN...40
WHITE PINE ....................258
WHITEHORSE PANTS
MEN.............................189
WICHITA SHIRT.......199, 203
WINNIPEG WOMEN .......182
WINTER BASEBALL CAP...216
WINTER TRAIL
TEXAPORE...........228, 245
WINTERHAWK........130, 146
WOLF BOTTLE GRIP........283
WOLFMAT BASE.............285
WOLFSEAT......................285
WOLFTOWEL ..................282
YAKIMA DOWN COAT
WOMEN ........................47
ZENON JACKET...........17, 24
BOYS
AHO HOODY...............326
ARCTURUS PARKA......294
BUCCANEER HALF ZIP ..323
COLD MOUNTAIN.......289
FROSTBREAK JACKET...292
GRAPHIC
LONGSLEEVE............298
NEBRASKA PARKA......290
OMAHA JACKET .........294
PENGUIN .....................310
RASCAL TEXAPORE.....343
SNOW KING
TEXAPORE ...............338
TRAIL CHALLENGE ......294
ULTRAVISION ..............297
GIRLS
AHO HOODY...............326
ALBANY PARKA..........310
COLD RANGE ..............307
FAIRBANKS PARKA.....295
FROSTBREAK JACKET ..292
GREENLAND................307
HOODED PUMORI
COAT........................319
ICEGUARD COAT ........294
IOWA JACKET .............295
LAKE TAHOE
TEXAPORE ...............337
LOOP LONGSLEEVE.....329
LUPINE.........................323
MANITOBA
TEXAPORE ...............343
NATURE PASS
TEXAPORE...................344
OTTAWA PARKA ........290
OVERWINTER JACKET..308
PEBBLES LONGSLEEVE ..298
PURPLE RAIN
TEXAPORE ...............343
RAINBOW JACKET ......320
SERPENTINE JACKET ...290
SNOW CRYSTAL ..........340
SNOW DOME ..............340
SNOW FLAKE
TEXAPORE ...............339
SNOW QUEEN .............341
SNOW WALKER
TEXAPORE...................339
SNOWBIRD JACKET ....305
STORMLOCK SHAPKA..331
ULTRAVISION ..............297

DYNAMIC HELMET
FACE MASK..............331
EASY ENTRY GLOVE ...330
EASY ENTRY MITTEN...330
EXPLORER ...................349
FLEECE CAP .................332
FLEECE GLOVE ............331
FLEECE MITTEN ...........331
FREEDOM TIGHTS .......325
FRONT PAW HAT ........333
FROST VALLEY ............316
GAITER ........................330
GREENLAND................306
GRINDAVIK JACKET....310
HEADBAND .................333
HOODED HIGHLOFT
JACKET.....................322
HOODED ICECAMP
JACKET.....................315
ICECAMP JACKET........315
ICECAMP VEST ............315
ICEDANCER
TEXAPORE ...............339
ICELAND SOCK............345
INDOOR SOCK.............345
JELLY BAG CAP ...........332
KHUMBU JACKET .......322
KNIGHT HAT ...............332
KNOT CAP ...................333
MANITOBA
TEXAPORE ...............343
MOAB JAM .................349
MULTI-FUNCTION
SOCK ........................345
OFFROAD TEXAPORE...344
OVERWINTER JACKET...308
PAINTER PAW
LONGSLEEVE............329
PAW FLAG
LONGSLEEVE............329
PAW HEADBAND........333
PAW SCARF .................333
PIXY CAP .....................333
POLAR BEAR
TEXAPORE ...............338
POWDER MOUNTAIN ..302
RAINBOW JACKET ......320
REAL STUFF .................332
ROUNDNECK...............325
SHELLED MITTEN ........330
SHERWOOD
TEXAPORE ...............343
SKI GLOVE ...................330
SKI PANTS....................302
SNOW CARVER ...........341
SNOW DIVER
TEXAPORE ...............339
SNOW ROCKER ...........341
SNOW VALLEY
TEXAPORE................338
SOFTSHELL HIGHLOFT
GLOVE......................330
STAR TRACK
TEXAPORE ...............344
STORMLOCK GLOVE ....330
STORMLOCK SHAPKA ..331
STORMLOCK WINTER
GLOVE........................330
STORMLOCK WINTER
HAT ............................331
STRIPED PIRATE
LONGSLEEVE............329
STRIPED SKI SOCK.......345
TEXAPORE GLOVE ......330
TEXAPORE SNOW
MITTEN ....................330
TEXAPORE WINTER
PANTS ......................317
THUNDER BAY ............322
TIGHTS.........................325
WILD COUNTRY
TEXAPORE ...............343
WINTER HEADGEAR.....331
WINTER HIKING SOCK..345
WINTER PANTS .............317
WINTER RASCAL
PANTS ........................317
WINTERLAND................336
WOLF BOTTLE .............283

KIDS
ACTIVATE PANTS ........317
ALL TERRAIN
TEXAPORE ...............342
AMBITION TEXAPORE..344
BACK SPIN ...................351
BACKWOODS TIGHTS ..323
BALACLAVA ................331
BASIC WINTER SOCK ..345
BIG PAW XT ................345
BOBBLE CAP ................333
BROOKS RANGE..........306
BUMBLE BEE JACKET...318
CAMELEON .................331
CHIPMUNK CAP ..........332
CHIPMUNK HALF ZIP...323 YOUTH
CHIPMUNK JACKET ....321
ACTIVATE
CHIPMUNK SCARF ......332
WINTER PANTS ........295
CROSSHIKE ..................344
MISTY TRAIL PANTS....295
DIABOLO CAP .............332

// INDEKS HASEŁ
hiking.........132-134, 148-151
kamizelki ..............105 i nast.,
.....................................135, 151
nieprzemakalna ..........62-65
wysokogórska ....................88
zima .......................151 i nast.
Plecaki
active trail...........................271
hiking..........................269-271
na co dzień/do biura272-275
sporty zimowe .........258-261
trekking .............................268
wędrówki ..................269-271
wysokogórskie .........264-266
Plecaki na wędrówki
......................................269-271
Płaszcze i parki
dla kobiet ...............30, 45-47,
........................50-52, 90 i nast.
dla mężczyzn .................36-40
Polary
bluzy ...............91, 168 i nast.,
..................182i nast., 90i nast.
kurtki ...............90 i nast.,158,
..........160, 163, 166, 168, 172,
............174, 176, 178, 180-183
Puch .......................17-21, 24, 27,
......................29, 36, 38 i nast.,
.................40 i nast., 45, 47, 51

Rękawice ..........214 i nast., 217,
......................................220-223
Skarpety/podkolanówki
..................................252 i nast.
Spodnie
narty ........................68, 71, 75,
....................76 i nast., 188, 192
nieprzemakalne ..........62-65,
.....................................187, 193
outdoor .....................189, 195
puch ...............................21, 29
softshell .........62, 64, 89, 100,
......102, 188 i nast., 194 i nast.
Śpiwory..................................285
Środki do pielęgnacji ..........361
Stuptuty .................................214
Szaliki/chustki wielofunkcyjne
..................................221 i nast.
Termosy/bidony....................283
Torby .............................276-278
Trekking
kurtki .................113-117, 152
obuwie .......228-233, 245-247
Wyprawy na rakietach
śnieżnych
obuwie..............228, 230, 245
odzież ........................100-106
wyposażenie .....................258
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