PRODUK TY 2008 / 2009 PRODUCTS

TY USTALASZ REGUŁY GRY... TY WYZNACZASZ SWOJE LIMITY,
TY WYBIERASZ PRZYGODĘ DLA SIEBIE... SKUP SIĘ NA DOŚWIADCZANIU,
RESZTĘ POZOSTAW NAM...
YOU SET THE RULES OF THE GAME… YOU SET YOUR LIMITS, YOU
CHOOSE YOUR ADVENTURE… FOCUS ON EXPERIENCE,
LEAVE THE REST TO US…

Drodzy klienci Trek Sport,
Od samego początku, Trek Sport był marką
“techniczną”. Tworzyliśmy z najnowszych
materiałów i wykorzystując najnowsze
technologie. Ponadto, wszystkie nasze
nowe produkty powstały w oparciu o
doświadczenia ludzi testujących je w
najbardziej wymagających warunkach
jakie natura może zgotować...
Historia naszej marki rozpoczyna się w 1990.
Od tamtego czasu przebyliśmy długą drogę.
Po ponad roku innowacji prezentujemy
niniejszy katalog z naszą najnowszą kolekcją
- kolekcją produktów outdoorowych TREK
SPORT na sezon 2008/2009.
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i
z nadzieją oczekujemy dalszej.
Zespół Trek Sport
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Ever since its beginning, Trek Sport has
been a technical brand. We build on the
newest from what the technology and
material markets offer. Furthermore, our
new products are based on experience of
the people testing them outdoors under the
most demanding conditions nature
can prepare…
History of our brand dates back to 1990.
We have gone a long journey ever since.
After a year of innovation we are presenting
you this workbook with new collection.
Collection of TREK SPORT outdoor products
for 2008 season.
Thank you for your confidence and we hope
you will trust Treksport also in the future.
Your Trek Sport Team

Wszystko co najlepsze w naszej kolekcji.
Sprzęt stworzony z myślą o użyciu w najbardziej
wymagających warunkach, zaprojektowany
we współpracy z górskimi ekspertami.
Zero kompromisów, czysty wyczyn.
The very best of our collection. Outfit designed
for the toughest conditions, developed in close
cooperation with mountain sports experts.

Seria dla tych którzy podejmują wszelkie
wyzwania, dla prawdziwych entuzjastów outdooru,
poszukujących smaku prawdziwej przygody. Łączy
w sobie doświadczenie współpracującego z nami
grona ekspertów, bardzo wysoką jakość materiałów
i świetną cenę!
For those willing to accept the challenge. Outfit
designed for outdoor sports fans looking for the
real adventure. Our team experts’ experience
is embodied in very affordable yet top quality
products. The perfect mixture of challenge and
adventure.

Produkty do użycia na szlaku i w mieście,
w podróży i na co dzień. Maksymalny komfort
i funkcjonalność z domieszką świetnego stylu!
For those who feel themselves at home in the
nature, city or on the road. Outfit designed for
travelling, socializing or for enjoying active
free time, offering the maximum use value.
Style and functionality for every day.
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Celtycki symbol TRISKELE reprezentuje harmonię 3 elementów- mocy,
mądrości oraz pasji. Dokładnie te same składniki kryją się w duszy każdej
kobiety. Znak ten stał się inspiracją LADY SERIES- damskiej kolekcji produktów outdoorowych Trek Sport, zaprojektowanych tak, by dopasowane
były do damskiej anatomii.
Stworzone dla twojej górskiej przygody w dodowlnym miejscu planety.

Ancient celtic symbol TRISKELE represents harmony of 3 elements
- power, wisdom and passion. The very same elemnts that are hidden
in soul of every woman. It inspired creation of LADY SERIES – female
collection of Trek Sport outdoor products carefully developed with
regards to the specifics of female anatomy.
For your outdoor adventures anywhere at the planet.

Kolekcja TREK SPORT LADY SERIES:
TATRAN 4[x] Lady Series PATAGONIA 4[x] Lady Series
LADAKH Lady Series STORM Jacket Lady ELEMENTS Jacket Lady
TECNO TOP Lady THERMO Top Lady PRO DRY funkcjonalna bielizna dla kobiet (Dry Top Lady, Dry Polo Lady, Dry Tee Lady, Dry Box Lady,
Dry pant Lady) KARAKORAM Pants Lady krótsze wersje śpiworów
POLAR, MOUNTAIN, ADVENTURE (do 185 cm)

TREK SPORT LADY SERIES collection:
TATRAN 4[x] Lady Series PATAGONIA 4[x] Lady Series LADAKH
Lady Series STORM Jacket Lady TECNO TOP Lady THERMO
TOP Lady PRO DRY functional underwear for women (Dry Top
Lady, Dry Polo Lady, Dry Tee Lady, Dry Box Lady, Dry pant Lady)
Karakoram Pants Lady shorter versions of sleeping bags POLAR,
MOUNTAIN, ADVENTURE (up to 185 cm)

PLECAKY /
BACK PACKS

7 ..... TATRAN 4[x]
7 ..... TIBET XT
8 ..... X-RAID
8 ..... ASSAULT

ŚPIOWORY /
SLEEPING BAGS

12 ... EXTREME Down
12 ... TREKKER Down
13 ... LIGHT Down
13 ... EXTREME Primaloft
13 ... LIGHT Primaloft

ODZIEŻ OUTDOOROWA
OUTDOOR WEAR

AKCESORIA /
ACCESSORIES

Warstwa wierzchnia / Shell layer

Saszetki i akcesoria do plecaków /
Backpack Accessories & Pouches

18 ... LIQUID ICE Jacket
18 ... LIQUID ICE Pants
18 ... STORM Jacket / Jacket Lady
18 ... STORM Pants
19 ... ELEMENTS Jacket / Jacket lady
19 ... ELEMENTS LIGHT Jacket / LIGHT lady
19 ... ELEMENTS Pants
19 ... GRAVITY Jacket
20 ... GRAVITY Pants

Contents

Soft shell

Treść
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8 ..... PATAGONIA 4[x]
8 ..... LADAKH
9 ..... TIBET
9 ..... SPAWN
9 ..... EIGER NG
9 ..... NETRON
10 ... EIGER NG LT
10 ... ODIN 22 / ODIN 28

13 ... POLAR
14 ... MOUNTAIN
14... ADVENTURE

Wind shell

21 ... TRAVERSE Jacket
22 ... ZENITH Vest / ZENITH Vest Lady

14 ... CARAVAN
14 ... LIGHT

10 ... COLLEGE PCX / COLLEGE LT
10 ... CRONO NG
10 ... ZULU

20 ... ESSENCE Jacket
20 ... ESSENCE Pants
20 ... ZANSKAR Jacket
21 ... ÓM Jacket
21 ... ZIPPER Pants
21 ... SHELL West / SHELL Vest Lady

Warstwa środkowa / Mid Layer
22 ... INTI Jacket
22 ... ASCENT WIND Jacket
22 ... ASCENT Jacket
23 ... DESCENT
23 ... SIKKIM Pullover
23 ... TECNO TOP / TECNO TOP Lady
23 ... THERMO TOP / THERMO TOP Lady
24 ... THERMO Pants

Warstwa podstawowa / Base Layer
24 ... DRY Top / DRY Top Lady
24 ... DRY Polo / DRY Polo Lady
24 ... DRY Tee/ DRY Tee Lady
24 ... DRY Pant / DRY Pant Lady
25 ... DRY Box / DRY Box Lady

Odzież letnia / Summer Garments
25 ... KARAKORAM Pants / Pants Lady

25 ... OSCAR
25 ... 2FLASK
26 ... BARMA
26 ... BALI
26 ... PERU
26 ... OMO
26 ... COMFORT KIT
26 ... TRAVEL KIT
27 ... COVER
27 ... STRAP
27 ... BUCKLES

Czapki / Caps
27 ... CRUX
27 ... TOPO
27 ... CERRO
28 ... RIDE
28 ... GOBI
28 ... CLUX XT
28 ... CLUX
28 ... MASK

Rękawice / Gloves
28 ... CUMBRE
29 ... AVALANCHE
29 ... SUMMIT
29 ... CREST

Skarpety / Socks
29 ... EXPEDITION
29 ... FREERIDE
30 ... TREKKING
30 ... TRAIL

Inne / Other

30 ... GAITOR Basic
30 ... GAITOR Expedition
30 ... PONCHO

2008 backpack collection is characterized by
several changes. New backpacks introduced for
2006/2007 season remain in the collection with
slight changes and modifivcations. We are also
introducing several new items and some backpacks have undergone total redesign. There is a
general change of return to wider use of branded
materislas, such as Cordura.

Najbardziej zaawansowany system nośny stosowany w topowych modelach
plecaków TrekSport. Jego unikalną cechą jest możliwość szybkiej zmiany środka
ciężkości w trakcie marszu- bez konieczności zdejmowania plecaka. Przystosowany do transportu bardzo dużych ciężarów. Oparty na dwóch płaskownikach
duraluminiowych zakończonych przy pasie biodrowym, gwarantujących idealne
rozłożenie ciężaru. Poduszka nośna, pasy ramienne oraz pas biodrowy wyściełane
grubą pianką o otwartych porach. Najbardziej zewnętrzną warstwę stanowi
siateczka 3D o wysokiej zdolności transmisji wilgoci.
New ergonomic back system with the possibility to adjust the center of gravity of
the load during walk. The perforated plastic part of the reinforcement enables the
shorter people to lean the head backwards comfortably. The hip belt duralumin
reinforcement ending guarantees ideal weight transfer to the hips. Designed for
tough heavy loads carrying expedition walks.

TE Total Ergonomic back system

Zaawansowany system nośny stosowany w największych modelach plecaków
TrekSport. Od wersji TE+ różni go jedynie brak możliwości szybkiej zmiany środka
ciężkości w trakcie marszu- bez konieczności zdejmowania plecaka.
New ergonomic back system identical with TE+ system except for the possibility
to adjust the center of gravity during walk.

VL

Variable Length back system

Oparty na sprawdzonej i w 100% niezawodnej koncepcji, zaprojektowany do
przenoszenia średnich i dużych ciężarów. Całkowicie odpinaną wyściółkę pasa
biodrowego docenią w szczególności wspinacze: plecak można bowiem z
łatwością - tuż przed wbiciem się w ścianę- przerobić na “kompatybilny” z uprzężą
wspinaczkową. Zredukowany pas ułatwia dostęp do szpejarek, jest przy tym
wystarczająco skuteczny by w pełni stabilizować ładunek na plecach.
Height adjustable back system, proven concept for lower wheight carrying or for
carrying of the heavz loads for short distance. Removable hip belt cushioning will
be appreciated especially by climbers (better access to harness loops).
LADY SERIES
Systemy nośne TE+, TE i VL dostępne są również w wersjach dla Pań- gdzie
kształt wszystkich elementów dostosowano do kobiecej anatomii: nieco szerszych
bioder, węższych ramion i szyi.
TE plus, TE and VL back systems are also available in lady’s design
considering the specifics of female anatomy – conical shape of the hips, narrower
shoulders and neck.

TF

Total freedom back system

System nośny który świetnie przylega do pleców, a przy tym w żaden sposób nie
krępuje ruchów. Oparty na płaskim usztywnieniu przechodzącym w szeroki pas

Back system offering the maximum freedom of movement during freeriding,
snowboarding or ice-climbing. Ergonomic cushioning and removable hip belt
destine it for tough winter events.

Xpress back system

Zaprojektowano z myślą o maksymalnej ergonomii i oddychalności, przy zachowaniu minimalnej wagi. Nie posiada wewnętrznych elementów usztywniających.
Profilowane szelki i pas biodrowy stabilizują ładunek, sprawiają również, iż plecak
bardzo dobrze przylega do ciała użytkownika.
A back system offering the maximum ergonomics and ventilation at minimum
weight. For extreme and fast alpine strikes.

Air Mesh back system

System nośny zbudowany z profilowanego stelaża na którym napięto siatkę o bardzo dużej gęstości oczek. Tworzy on tunel wentylacyjny, nie pozwala by główna
komora plecaka dotykała pleców użytkownika. Dzięki temu, plecy użytkownika są
stale “owiewane”, a pot ma szansę natychmiast odparować.
Net back system offering perfect ventilation of the back during active movement,
while carrying little loads.

AL

Backpacks

Kolekcja plecaków na sezon 2008 charakteryzuje
się kilkoma zmianami. Najnowsze plecaki wprowadzone w latach 2006/ 2007 pozostają w ofercie, z
niewielkimi ulepszeniami i modyfikacjami. Do tego
prezentujemy kilka całkowicie nowych modeli, inne
zaś zostały totalnie przeprojektowane. Ogólnie,
staraliśmy się powrócić do szerszego stosowania
cenionych, markowych tkanin tj. Cordura.

TE+ Total Ergonomic + back system

biodrowy, który maksymalnie stabilizuje ładunek. Wszystkie miejsca stykające się
z ciałem użytkownika wyłożone są miękką pianką dystansową oraz powleczone
szybkoschnącą siateczką 3D.
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Alpine Light back system

Nový ergonomicý chrbtový systém pre komfortný prenos stredných záťaží na
dlhšie vzdialenosti. Pevná dĺžka chrbta umožňuje úsporu na hmotnosti a jednoduché používanie.
A new ergonomic back system for transport of mid-weight loads for longer
distances. Fixed back-length enables weight saving and simple use.

AS II Aircomfort softening II back system

System nośny oparty na piance polimerowej EVA. Oferuje użytkownikom doskonały komfort podczas przenoszenia mniejszych ciężarów. System ten idealnie dopasowuje się do kształtu pleców. Polimery EVA znane są z wyjątkowej trwałości,
odporności na trwałe odkształcenia oraz zdolności do amortyzacji uderzeń.
An improved version of the former AS system. Thanks to EVA polymer used,
it offers ideal comfort when carrying smaller loads. Thanks to this system, the
backpack fits the body shape perfectly. EVA polymers are renowned for their
superb durability, shape memory and shock-absorbing ability. Therefore, they are
incorporated into our new back systems.

VS II Versatile solution back system

Nowa wersja sprawdzonego systemu VS. Wypełniony polimerem EVA oferuje
doskonały komfort w czasie przenoszenia lżejszego bagażu.
An improved version of the former VS system. Thanks to EVA polymer, it offers
ideal comfort when carrying smaller loads during non-difficult activities.

Plecaky

PLECAKY /
BACK PACKS

CHRBTOVÉ SYSTÉMY / BACK SYSTEMS

4[x]
- QUATTRO CROSS SYSTEM

Backpacks

System który umożliwia pewne i różnorodne sposoby mocowanie sprzętów o dużych czy nietypowych gabarytach
na zewnątrz plecaka.

Plecaky
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Dzięki zastosowaniu wytrzymałych, głęboko wszytych
taśm w pionie i poziomie, z łatwością można troczyć
narty, snowboard, linę, kije, czekany, namiot, karimatę
i tym podobne sprzęty (kilka elementów jednocześnie).
Poziome taśmy umożliwiają ponadto kompresję plecaka
dzięki regulacji ich długości.

Transportation backpack should offer comfortable transport of big loads for long distances. Expedition experience
has pointed out to necessity to be able to attach to the
backpack various gear with great variability. Our response
to this request is the QUATTRO CROSS SYSTEM.
Thanks to the horizontal and vertical straps of this system,
you can attach to backpack externally all necessary gear
such as skis, snowboard, sleeping mat, ropes, tent, etc.
The horizontal straps enable perimeter compression of the
backpack and are vertically adjustable.

MATERIAŁY / MATERIALS
Cordura

Prawdziwe dzieło sztuki wśród tkanin technicznych. Powszechnie już znana z ekstremalnej trwałości i wytrzymałości na przecieranie. Oparta na włóknach poliamidowych
pokrytych grubą warstwą PU oraz trwale impregnowanych
przeciw wilgoci Teflonem.
State of art technical textile with extreme firmness and
abrasion resistance. Cordura is a polyamide textile with strong
polyurethane coating and water repellent Teflon finish. Its
mechanical resistance is 3 times higher than regular polyester
and 2 times higher than Nylon.

Duramid

Materiał o identycznej konstrukcji i technologii
tkania jak Cordura. Jedyną różnicą jest zastosowanie
lżejszych włókien nylonowych o bardzo wysokiej wodoodporności. Tkanina również pokryta jest PU w celu jeszcze
lepszego zabezpieczenia przed namakaniem.
Technical polyamide textile with the same construction and
weaving technology as Cordura. The only difference is that instead of Invista Cordura yarns, special water repellent treated
light-weight Nylon yarns are used. Thanks to polyurethane
coating, the textile is highly waterproof.

Duramid Hexaconac

Ekstremalnie lekka tkanina używana przy produktach dla aktywności wymagającym najwyższej wytrzymałości i najnizszej
wagi. Struktura plastra miodu podnosi odporność mechaniczną materiału nie powodująć jednak zwiększenia jego wagi.
Extremely light-weight textile used for products designed
for activities, that demand the highest possible resistance at
minimum weight. The honeycomb structure adds high tear and
abrasion resistance in spite of minimum weight of the material.

Duramid RS

Tkanina nylonowa wykonana ze specjalnie obrabianych
włókien poliamidowych które minimalizują tarcie. Struktura
RipStop (RS) zapewnia doskonałą wytrzymałość na rozdarcia.
Stosowana jest w miejscach, gdzie zwykła tkanina mogła by
ulec zbyt szybkiemu przetarciu.
Nylon textile with special treatment of polyamide yarns that
minimizes friction and abrasion. The RS - Ripstop structure
assures high tear resistance. Used at places, where material
could be torn or damaged by intense friction.

Duratex

Tkanina poliestrowa najnowszej generacji. Charakteryzuje ją
dużo niższa waga w porównaniu do np. Cordury, przy zachowaniu doskonałej wytrzymałości. Impregnowana i pokrywana PU.

Technical textile of 3rd generation with excellent resistance to
tear and abrasion and wate -repellent treatment.
A special adaptation of polyester fiber, as well as consistent
layer of PU coating and special external treatment of this fabric
predestine it for demanding use.

Duratex RS

Tkanina przy której skupiono się na uzyskaniu dużego poślizgu,
tak by włókna były jak najmniej wrażliwe na tarcie. Wysoką
odporność na rozerwania zapewnia struktura RipStop.
Materiał ten zastosowano w miejscach najbardziej narażonych
na powtarzające się pocieranie.
A textile with special treatment of yarns that minimizes
friction and abrasion. The RS - Ripstop structure assures high
rip resistance. Used in places, where material could be torn or
damaged by intense friction.

3M

Elementy odblaskowe zastosowane w różnych miejscach plecaków i akcesoriów. Zwiększają twe bezpieczeństwo w czasie
marszu przy drodze, w warunkach ograniczonej widoczności.
In order to increase your safety on the road, in low visibility
conditions or at night, we use 3M reflective components in our
products more often then ever.

YKK

Zamki błyskawiczne światowego lidera gwarantują
trwałość i wysoką funkcjonalność całego produktu.
Zippers from one of the world most renowned zipper
manufacturer ensure long life and high functionality of the
entire product.

Duraflex

Klamry tego najbardziej uznanego producenta na
świecie cechują się bardzo dużą wytrzymałością na pęknięcia
i wyjątkową odpornością na zużycie, nawet podczas ujemnych
temperatur. Łatwe i szybkie w obsłudze.
The use of plastic buckles from this renowed buckle manufacturer guarantees their resistance to impacts and wear even
in the lowest temperatures. Buckles are characterized by
firmness and comfortable manipulation.

Hypalon

Giętkie tworzywo sztuczne z wtopioną siateczką z mocnych
włókien. Stosowany przy elementach najbardziej narażonych
na rozerwanie.
Its qualities were proven in the toughest conditions in
industrial use. This rubber-textile is used for strengthening
of excessively stressed backpack parts.

TATRAN 4[X]

System nośny TE Total Ergonomic /
TE Total Ergonomic back system

Klapa zmienna w torbę biodrową /
lid transformable into waist-pack

Odpinana klapa z regulacją wysokości /

removable lid with height regulation

Przednia „skrzelowa” kieszeń /
front expansible pocket

Zintegrowany pokrowiec /
integrated raincover

Przedni suwak dostępowy do komory
głównej / vertical zipper access to
the main chamber

CECHY:

- system troków 4[X]
- dwie oddzielne komory
- regulowany system nośny
- możliwość zamocowania kieszeni Extrabag
- dostęp do komory głównej poprzez
pionowy suwak na przodzie
- pas kompresyjny pod klapą
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- wodoszczelna kieszeń w klapie
- elementy odblaskowe 3M
- 2 boczne kieszenie kompresyjne
- 2 pętle na czekany/ kije
- boczne troki do nart

A highly technical transportation back
for expedition use. Comfortable transport
of all necessary gear.

FEATURES:

- 4[x] strap system
- 2 separable chambers
- removable lid with height regualtion
- vertical zipper access to the main chamber
- compression strap below lid
- integrated DBS pouch and outlet
- integrated raincover
- waterproof pocket inside the lid
- 3M reflexive safety elements
- two expandable side pockets
- two ice axe loops
- side ski holders

- dostępny również z systemem nośnym w wersji damskiej
/ lady version of back system available

60 L

70 L

POJEMNOŚĆ/ VOLUME:

60+, 70+, 70+
WAGA/ WEIGHT:

1990 g, 2160 g
MATERIAŁY/ MATERIALS:

Cordura 1000D / 750D /500D,
Duramid RS, Duraflex, Hypalon, YKK
SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM:

TE+
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TIBET XT
Pasek kompresyjny pod klapą /
compression strap below lid

Kieszeń na pasie biodrowym /
hip-belt pocket

Wodoodporna kieszeń pod klapą /
waterproof pocket inside the lid

System troków 2[x] /
2[x] strap system

Zintegrowana kieszeń na bukłak DBS /
integrated DBS pouch and outlet

Kieszeń na stylisko łopaty i sondę /
avalanche probe and shovel handle
compartment

Prawdziwy wojownik- formą i duszą!
Jednokomorowy plecak z regulowanym systemem nośnym, na najbardziej
ekstremalne, 1-2 dniowe wypady.

A single-chamber backpack for versatile
one or two-day use during climbing or
ski-mountaineering trips.

CECHY:

FEATURES:

- regulowany system nośny
- dostęp do komory głównej poprzez
pionowy suwak z boku
- możliwość przekształcenia klapy w torbę
biodrową
- przednia kieszeń typu „skrzelowego”
- pas kompresyjny pod klapą
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- całkowicie odpinany pas biodrowy
- przegrody na sondę lawinową oraz stylisko
łopaty śnieżnej
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- elementy odblaskowe 3M
- 2 pętle na czekany/ kije
- boczne troki do nart
- elastyczna gumki do mocowania
akcesoriów z przodu i na klapie

Backpacks

Techniczny, świetnie przemyślany i
dopracowany plecak transportowy
zaprojektowany z myślą o najbardziej
wymagających użytkownikach
wypraw górskich. Umożliwia bardzo
komfortowe przenoszenie bagażu
oraz dodatkowego sprzętu.

Plecaky

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA / INOVATIVE SOLUTIONS

- removable lid with height regulation
- side chamber entrance by vertical
zipper
- lid transformable into waist-pack
- front expansible pocket
- compression strap below lid
- removable hip-belt cushioning
- integrated DBS pouch and outlet
- avalanche probe and shovel handle
compartment
- integrated raincover
- waterproof pocket inside the lid
- 3M reflexive safety elements
- two ice axe loops
- side ski holders
- elastic drawcord on front panel

45 L

55 L

POJEMNOŚĆ/ VOLUME:

45+, 55+
WAGA/ WEIGHT:

1920 g, 1950 g
MATERIAŁY/ MATERIALS:

Cordura 750D /500D, Duramid RS,
Hypalon, Duraflex, YKK
SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM:

VL

Backpacks

X-RAID

Plecaky
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PATAGONIA 4[X]

Specjalista w dziedzinie sportów
ekstremalnych! Idealny wybór
nie tylko do trekkingu, ale przede
wszystkim do wszelkich sportów
zimowych: na ski-toury, snowboard,
do freeridu czy wspinania w lodzie.

A winter extremes specialist or activities
ranging from ski-mountaineering,
snowboarding and freeriding to ice
climbing. Total freedom of movement…

CECHY:

- zipper main entrance
- 2[x] strap system
- side & front ski fastening
- front snowboard fastening
- ice axe loops
- side compression straps
- integrated DBS pouch and outlet
- avalanche probe and shovel handle
compartment
- front pocket for maps, etc.
- removable hip-belt cushioning
- hip-belt pocket
- integrated raincover
- 3M reflexive safety elements
- two ice axe loops

- dostęp do komory głównej zabezpieczony
wodoszczelnym zamkiem
- system troków 2[X]
- możliwość zamocowania kieszeni
Extrabag
- boczne i przednie uchwyty do nart
- uchwyt do deski snowboardowej z przodu
- przednia kieszeń na mapy, foki itp.
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- całkowicie odpinany pas biodrowy
- przegrody na sondę lawinową oraz
stylisko łopaty śnieżnej
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- elementy odblaskowe 3M
- 2 pętle na czekany/ kije
- kieszeń na pasie biodrowym

Our most popular transportation
backpack for long treks or demanding
expedition-style travelling.

CECHY:

FEATURES:

FEATURES:

POJEMNOŚĆ/ VOLUME:

30 L
WAGA/ WEIGHT:

1060 g
MATERIAŁY/ MATERIALS:

Cordura 500D, Duramid RS
Duratex 600D, Hypalon, Duraflex

- system troków 4[X]
- dwie oddzielne komory
- regulowany system nośny
- możliwość zamocowania kieszeni Extrabag
- przednia kieszeń na podręczne akcesoria
- pas kompresyjny pod klapą
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- elementy odblaskowe 3M
- 2 pętle na czekany/ kije
- boczne troki do nart

- 4[x] strap system
- 2 separable chambers
- removable lid with height regualtion
- front pocket for necessities
- compression strap below lid
- integrated DBS pouch and outlet
- integrated raincover
- waterproof pocket inside the lid
- 3M reflexive safety elements
- two ice axe loops
- side ski holders
- dostępny również z systemem nośnym w wersji damskiej
/ lady version of back system available

SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM:

TF

60 L

70 L

80 L

POJEMNOŚĆ/ VOLUME:

60+, 60+

, 70+, 70+

,80+

WAGA/ WEIGHT:

2250 g, 2320 g, 2390 g
MATERIAŁY/ MATERIALS:

Cordura 1000D / 750D, Duramid RS,
Duratex 600D, Duraflex, Hypalon
SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM:

TE

LADAKH

ASSAULT
Ultralekki plecak o niewielkich
wymiarach - idealny by podjąć
wszelkie wyzwania gdzie liczy
się niska waga i maksymalna
prędkość!

An ultralight backpack of small
dimensions for undertakings demanding
the lowest possible weight and
maximum speed.

CECHY:

FEATURES:

- wodoodporne zamki
- możliwość mocowania nart po
przekątnych
- 2 pętle na czekany/ kije
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- przegrody na sondę lawinową oraz
stylisko łopaty śnieżnej
- przednia kieszeń na mapy, foki itp.
- dodatkowa kieszonka na pasie biodrowym
- elementy odblaskowe 3M
- elastyczna gumka do mocowania
akcesoriów z przodu

Całkowicie nowa wersja
najpopularniejszego plecaka
transportowego TrekSport.
Wyposażony w mnóstwo nowych,
funkcjonalnych dodatków.

- diagonal ski fastnening
- hide-away ice axe and ski loops
- integrated DBS pouch and outlet
- avalanche probe and shovel handle
compartment
- front pocket for maps, etc.
- hip-belt pocket
- 3M reflexive safety elements
- elastic drawcord on front panel

POJEMNOŚĆ/ VOLUME:

30 L
WAGA/ WEIGHT:

Kompaktowy plecak dwukomorowy
z odpinaną kieszenią przednią.
Zaprojektowany do trekkingu
i podróży (jako plecak typowo
transportowy).

A compact double chambered
backpack with removable extrabag
for traveling and less demanding
trekking.

CECHY:

FEATURES:

- dwie oddzielne komory
- regulowany system nośny
- możliwość odpięcia przedniej kieszeni
Extrabag i przekształcenia jej w mały
plecaczek
- 2 boczne kieszenie kompresyjne
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- elementy odblaskowe 3M
- 2 pętle na czekany/ kije

- 2 separable chambers
- removable lid with height regulation
- side compression straps
- removable front pocket transformable
into a small backpack
- integrated DBS pouch and outlet
- integrated raincover
- waterproof pocket inside the lid
- 3M reflexive safety elements
- two ice axe loops
- side ski holders

780 g
MATERIAŁY/ MATERIALS:

Duratex RS, Duratex mini RS, Duraflex
SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM:

Xpress

- dostępny również z systemem nośnym w wersji damskiej
/ lady version of back system available

65 L

55 L

POJEMNOŚĆ/ VOLUME:

55+, 55+

,65+, 65+

WAGA/ WEIGHT:

2270 g, 2340 g
MATERIAŁY/ MATERIALS:

Cordura 1000D / 750D, Duramid RS,
Duratex 600D, Duraflex
SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM:

VL

EIGER NG

Uproszczona wersja popularneg
Tibet XT. Jednokomorowy plecak
o uniwersalnym zastosowaniu.

A simplified version of TIBET XT
backpack. Single-chamber backpack
for versatile outdoor use.

CECHY:

FEATURES:

- odpinana klapa o regulowanej wysokości
- pasek kompresyjny pod klapą
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- elementy odblaskowe 3M
- 2 pętle na czekany
- szpejarka z przodu
- boczne paski kompresyjne
- elastyczna gumka do troczenia

- removable lid with height regulation
- side mesh pockets
- compression strap below lid
- integrated DBS pouch and outlet
- integrated raincover
- waterproof pocket inside the lid
- 3M reflexive safety elements
- two ice axe loops
- gear attachemnt loops
- side compression straps
- elastic drawcord on front panel

35 L

45 L

55 L

POJEMNOŚĆ/ VOLUME:

35+, 45+, 55+
WAGA/ WEIGHT:

1550 g, 1590 g, 1640 g

Uniwersalny, bardzo lekki plecak do
turystyki górskiej, ski-touringu, jaki
id o miejskiego użytku.

A universal backpack for skimountaineering, trekking or leisure
activities

CECHY:

FEATURES:

- centralna pętla na czekan lub kije
trekkingowe
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- przednia kieszeń na mapy i inne akcesoria
- elementy odblaskowe 3M
- elastyczna gumka na przednim panelu
- 3 siatkowe kieszenie na podręczne drobiazgi
- pokrowiec przeciwdeszczowy

- front ski or ice-axe fastening
- ice-axe and pole loops
- integrated DBS pouch and outlet
- front pocket for maps, etc.
- 3M reflexive safety elements
- elastic drawcord on front panel
- front and side mesh pockets
- integrated raincover

POJEMNOŚĆ/ VOLUME:

30 L
WAGA/ WEIGHT:

1000 g
MATERIAŁY/ MATERIALS:

MATERIAŁY/ MATERIALS:

Duratex 600D, Duramid RS,
Duraflex

Duramid RS, Duratex
900D / 600D, Hypalon, Duraflex

SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM:

SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM:

AS II

AL

Backpacks

TIBET

SPAWN

NETRON

Jeden z najbardziej uniwersalnych
plecaków w kolekcji TrekSport.
Doskonały wybór na krótkie
wypady pełne różnorodnych
przygód.

The most versatile backpack of the
collection. Ideal for shorter all-year-round
adventures.

CECHY:

FEATURES:

- dwie oddzielne komory
- boczne paski kompresyjne
- 2 pętle na czekany/ kije
- możliwość przytroczenia nart lub deski
snowboardowej
- możliwość przytroczenia łopaty śnieżnej
- przedni panel całkowicie odpinany
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- elementy odblaskowe 3M

Plecaky
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- diagonal ski fastnening
- hide-away ice axe and ski loops
- integrated DBS pouch and outlet
- avalanche probe and shovel handle
compartment
- front pocket for maps, etc.
- hip-belt pocket
- 3M reflexive safety elements
- elastic drawcord on front panel

POJEMNOŚĆ/ VOLUME:

38 L
WAGA/ WEIGHT:

1590 g
MATERIAŁY/ MATERIALS:

Duratex 900D / 600D, Duramid RS,
Hypalon, Duraflex
SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM:

AS II

Wspinanie, góry, narty, rower
- Netron z pewnością się przyda
- plecak przystosowany do najbardziej
ekstremalnych wypadów. Dzięki
systemowi Air Mesh plecak idealnie
układa się na plecach zapewniając Ci
komfort i doskonałą wentylację nawet
w najtrudniejszych warunkach.

A net back system-equipped backpack
for active use at single-day ski, biking or
trekking tours.

CECHY:

FEATURES:

- 2 pętle na czekany lub kije trekkingowe
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- kieszeń na akcesoria w klapie
- elementy odblaskowe 3M
- elastyczna gumka do mocowania
dodatkowego bagażu na klapie
- siatkowe kieszenie na podręczne drobiazgi
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- możliwość przytroczenia nart

- integrated DBS pouch and outlet
- front pocket for map or small items
- side mesh pockets
- side ski holders
- two ice axe loops
- 3M reflexive safety elements
- elastic drawcord on the lid
- integrated raincover

POJEMNOŚĆ/ VOLUME:

30 L
WAGA/ WEIGHT:

1350 g
MATERIAŁY/ MATERIALS:

Duramid RS, Duratex 900D / 600D,
Hypalon, Duraflex
SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM:

Air Mesh System

9

COLLEGE PCX / COLLEGE LT

EIGER NG LT
Lekki, poręczny plecak
turystyczny - idealny na krótkie
wypady za miasto.

Nowa generacja legendarnego
plecaka do użytku miejskiego.
Wyposażony w kieszeń na laptopa.

A smaller version of the popular back
pack suitable especially for nondemanding trekking, leisure or in the city.

CECHY:

Backpacks

CECHY:

- pętla na czekan lub kije trekkingowe
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- przednia kieszeń na mapy i inne akcesoria
- elementy odblaskowe 3M
- elastyczna gumka na przednim panelu
- 3 siatkowe kieszenie na podręczne
drobiazgi

FEATURES:

- front ski or ice-axe fastening
- integrated DBS pouch and outlet
- front pocket for maps, etc.
- 3M reflexive safety elements
- elastic drawcord on front panel
- front and side mesh pockets
POJEMNOŚĆ/ VOLUME:

22 L
WAGA/ WEIGHT:

FEATURES:

- integrated DBS pouch and outlet
- integrated padded notebook compartment
- front pockets for everything necessary
- side mesh pockets
- back security pocket
- internal organizer
- side compression straps
- 3M reflexive safety elements

College

College

COLLEGE PCX

1000 g

College

College

POJEMNOŚĆ/ VOLUME: 30
WAGA/ WEIGHT: 950

L, 25 L
g, 1050 g

MATERIAŁY/ MATERIALS:

College

COLLEGE NG

Duratex 900D / 600D, Duraflex (30L)
Duratex 600D, Duramid RS,
Duraflex (25L)
SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM: VS II

MATERIAŁY/ MATERIALS:

Duramid RS, Duratex 900D / 600D,
Hypalon, Duraflex
SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM:

AS II

CRONO NG
Wygodny plecak do zastosowań
miejskich jak i lekkiej turystyki.
Niesamowicie funkcjonalny!
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Plecaky

- specjalna przegroda na laptopa
- wewnętrzny organizer
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- przednia kieszeń na akcesoria
- siatkowe kieszenie na podręczne drobiazgi
- tylna kieszeń Security Pocket na
dokumenty
- boczne troki kompresyjne
- elementy odblaskowe 3M

New generation of the legendary city
and school backpack with integrated
notebook compartment.

CECHY:

- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na
bukłak z wodą (DBS Drinking Bag System)
- przednia kieszeń na akcesoria
- siatkowe kieszenie na podręczne drobiazgi
- tylna kieszeń Security Pocket na dokumenty
- boczne troki kompresyjne
- elastyczna gumka na przednim panelu
- elementy odblaskowe 3M

ODIN 22 / ODIN 28
Nowa gwiazda na horyzoncie!
Plecak turystyczny o klasycznym
dostępie, wyposażony w tunelowy,
świetnie wentylowany system
nośny Air Mesh.

Net back system equipped backpack
designed for trekking, traveling, bike
tours or city use.

CECHY:

FEATURES:

- zintegrowana kieszeń oraz wyjście
na bukłak z wodą (DBS Drinking Bag
System)
- przednia kieszeń na mapy i inne
akcesoria
- wewnętrzny organizer
- elementy odblaskowe 3M
- elastyczna gumka na przednim panelu
- siatkowe kieszenie na podręczne
drobiazgi
- pokrowiec przeciwdeszczowy
- pętle na czekany lub kije trekkingowe
- boczne troki kompresyjne

- integrated DBS pouch and outlet
- front pocket for map or small items
- internal organizer
- side mesh pockets
- side compression straps
- two ice axe loops
- 3M reflexive safety elements
- elastic drawcord on the front panel
- integrated raincover (ODIN 28)
- adjustable ventilation mesh

OBJEM/ VOLUME:

22 L, 28 L
HMOTNOSŤ/ WEIGHT:

950 g, 1000 g

MATERIÁLY/ MATERIALS: Duramid

RS,
Duratex 900D / 600D, Duraflex

CHRBTOVÝ SYSTEM/ BACK SYSTEM:

Air Mesh System

City and leisure backpack for young people.
FEATURES:

- integrated DBS pouch and outlet
- front pocket for everything necessary
- side mesh pockets
- back security pocket
- side compression straps
- elastic drawcord on front panel
- 3M reflexive safety elements

WAGA/ WEIGHT: 840

RS,
Duratex 900 / 600D, Duraflex
SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM: VS II

A richly equipped bag for city, school
or leisure use or for non-demanding
nature strolls.

Wygoda i funkcjonalność przydatna
na każdy dzień w mieście oraz
podczas krótszych wycieczkach
turystycznych.

FEATURES:

- wewnętrzny organizer
- zintegrowana kieszeń oraz wyjście na bukłak
z wodą (DBS Drinking Bag System)
- przednia kieszeń na akcesoria
- siatkowe kieszenie na podręczne drobiazgi
- tylna kieszeń Security Pocket na dokumenty
- boczne troki kompresyjne
- elementy odblaskowe 3M
- zaczep na dodatkową lampkę bezpieczeństwa

L

g

MATERIAŁY/ MATERIALS: Duramid

ZULU
CECHY:

POJEMNOŚĆ/ VOLUME: 28

- integrated DBS pouch and outlet
- front pockets for everything necessary
- side mesh pockets
- back security pocket
- internal organizer
- side compression straps
- emergency light fastener
- 3M reflexive safety elements

POJEMNOŚĆ/ VOLUME: 28
WAGA/ WEIGHT: 840

L

g

MATERIAŁY/ MATERIALS: Duramid

RS,

Duratex 900 / 600D, Duraflex
SYSTEM NOŚNY/ BACK SYSTEM: VS

II

Dbamy o Twój spokojny sen w każdym zakątku planety...
Increased thermal insulation comfort at lower weight,
improved ergonomic cut that copies the body shape
better and prevents heat-losses, two sizes of some of
the models that take into account different height of our
customers, new filling materials. These are only some
of the innovations you can find in the new Trek Sport
sleeping bag collection.

- anatomicznie ukształtowany panel w okolicach stóp
/ anatomically shaped feet panel for increased comfort

- wygodne w użyciu elastyczne
ściągacze ze stoperami
/ elastic drawcord with outlet at chest
– better manipulation

- kołnierz termiczny chroniący
przed utratą ciepła
/ insulation collar for
heat loss
avoidance
- dwubiegow e zamki
/ two zip drawers on the zipper

Sleeping Bags

Najwyższy komfort termiczny przy zachowaniu niskiej
wagi, ergonomiczny krój który kopiuje anatomię ludzkiego
ciała i skutecznie chroni przed utratą zbędnego ciepła,
możliwość wyboru pomiędzy 2 rozmiarami dopasowanymi
do wzrostu użytkownika, nowe wypełnienia- to zaledwie
kilka z innowacji które znajdziesz w najnowszej kolekcji
śpiworów TrekSport.

- listwa termiczna z taśmą zabezpieczającą przed wciąganiem
materiału podszewki w mechanizm suwaka
/ zipper insulation flap with anti-stick tape
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Your sleep is taken care of wherever on the planet you
might be…

- możliwość połączenia 2 śpi worów razem
/ possibility to zip together two sleeping bags

- wewnętrzna kieszonka cenne drobiazgi
/ valuables and small items pocket inside the
sleeping bag
- ergonomiczny kaptur
/ ergonomic hood

- przegroda na poduszkę w kapturze
- możliwość użycia zrolowanej kurtki jako poduszki
/ pillow case in the hood area – possibility to use a rolled-up
jacket as a pillow

- dwie wielkości śpiworów syntetycznych:
regular (do 180cm) i long (do 200cm)
/ two sizes of synthetic sleeping bags:
regular (up to 180cm) long (up to 200cm)

Śpiwory

ŚPIWORY /
SLEEPING BAGS

ŚPIOWORY PUCHOWE / DOWN SLEEPINGBAGS

MATERIAŁY / MATERIALS
240T Nylon/ 240T Nylon RS

Sleeping Bags

Tkanina stosowana w całej kolekcji syntetycznych
śpiworów TrekSport. Grubszy, gęściej tkany splot
(większość producentów stosuje cieńszą, nieco tańszą
wersję 210T) jeszcze lepiej chroni przed wydostawaniem
się ociepliny na zewnątrz śpiwora. Dzięki temu, śpiwór
zachowuje niezmienione właściwości termiczne nawet po
długim okresie użytkowania. Siateczka Rip-Stop zwiększa
wytrzymałość materiału na uszkodzenia mechaniczne.
Wykończenie wodoodporne chroni przed zbytnim
namakaniem śpiwora oraz przed powstawaniem trudnych
do usunięcia plam.

Śpiwory
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Outer material standardly used for Treksport synthetic
sleeping bags. Where our competitors use cheaper fabric
with closeness 210 T, we use 240 T fabric with thicker
weaving to prevent the synthetic fibre penetrating the
outer material. The sleeping bag retains its high thermal
insulation values for a long period of time, this way.
Material has durable waterproof treatment.

Tactel DWR Downproof

Ultra lekki materiał wyprodukowany na bazie cienkich,
a przy tym bardzo wytrzymałych włókien nylonowych.
Oprócz zminimalizowania wagi śpiwora zapewnia on także
pełniejsze wykorzystanie sprężystości puchu. Dzięki
bardzo gęstemu splotowi, Tactel jest jednym z najbardziej
puchoszczelnych materiałów na rynku. Skutecznie chroni
przed wydostawaniem się puchu na zewnątrz, a dzięki
trwałej impregnacji DWR zabezpiecza również przed
wilgocią. Ponadto, posiada on rewelacyjne własności
oddychające - para wodna powstająca w wyniku
pocenia się z łatwością przenika na zewnątrz tkaniny i nie
kondensuje się w komorach powietrzno-puchowych.
Is an ultra low-weight material made of special DWR fibers
providing extremely thick weaving that prevents down
losses. Tactel has a strong water repellent finish protecting
the down from humidity, retaining the sleeping bag´s
permeability at the same time.

TecLoft 4

Silikonizowane włókno 4-kanalikowe najnowszej generacji.
Charakteryzuje się podwyższonym współczynnikiem
izolacji cieplnej oraz dużo wyższą trwałością w stosunku
do powszechnie stosowanych włókien poliestrowych.
Dzięki swej konstrukcji i wykończeniu, zachowuje ww.
właściwości przez cały okres użytkowania produktu.
A siliconized hollow 4-hole fiber of new generation
characterized by increased thermal-insulation values and
durability compared to commonly used polyester fibers in
the same category. Thanks to its construction and finish
it maintains its values throughout the whole life span of
the product.

PS Micro

Lekka, w 100% syntetyczna tkanina o strukturze podobnej
do jedwabiu. Delikatna i przyjemna w dotyku, świetnie
oddychająca, bardzo trwała i odporna na rozerwania.

EXTREME DOWN
Śpiwór ekspedycyjny na najbardziej
wymagające warunki zimowe.

Ideal rest in the extreme conditions
during demanding winter
undertakings

CECHY:

FEATURES:

Light-weight synthetic fabric resembling silk by appearence
and tenderness but with lower weight and significantly
higher durability in comparison to its natural equivalent.

Puch / Down

Puch gęsi to jeden z najdoskonalszych,
naturalnych materiałów izolacyjnych. Jest w stanie
utrzymać wysoką temperaturę przy ciele nawet w
najbardziej ekstremalnych warunkach, charakteryzuje się
przy tym bardzo niską wagą, doskonałą sprężystością i
możliwością bardzo dużej kompresji. Wysoki stosunek
puchu do pierza (90/10) stanowi o bardzo wysokiej jakości
tego wypełnienia. Puch naturalny wymaga większej
troski niż wypełnienia syntetyczne, ale w zamian oferuje
ponadprzeciętne właściwości termiczne.
Goose Down is one of the best natural insulation materials.
It is able to retain heat even in extreme conditions at low
weight and great compressibility. Fluff to little down ratio
represents 90:10 in favor of fluff. Down sleeping bags
require extra care in comparison to synthetic sleeping
bags, but offer high standard comfort and thermalinsulation values.

Primaloft Sport

Materiały izolacyjne Primaloft zaprojektowane
zostały początkowo na użytek armii amerykańskiejgłównym celem było odkrycie materiału równie ciepłego
jak puch, ale anty-alergicznego i całkowicie odpornego
na grzyby i bakterie. Ekstremalnie lekkie i miękkie włóka
Primaloft zawierają w sobie miliony kanalików powietrza
zamkniętych w drobną siateczkę. Opatentowana mikro
struktura nie absorbuje wilgoci, dzięki czemu utrzymuje
swe właściwości termiczne nawet w najbardziej
niesprzyjających warunkach klimatycznych.
Primaloft insulation technology was originally developed
for U.S. Army request as anti-bacterial and hypoallergenic
synthetic replacement of down. Extremely lightweight
and unbelievably fine Primaloft insulation is made from
millions of air spaces in the micro fiber net. Patented micro
fiber structure doesn´t absorb humidity and water, hence
Primaloft keeps you perfectly warm even in wet conditions.

- puch naturalny 650 cuin
- kształt mumii
- anatomicznie profilowany kaptur
- nylonowym ściągacz kaptura
- zaciągany kołnierz wewnętrzny
- powiększona powierzchnia w
okolicach stóp
- listwa termiczna wzdłuż całego zamka
- taśma zapobiegająca zacinaniu się zamka
- możliwość spięcia 2 śpiworów razem
- wewnętrzna kieszonka na drobiazgi
- suwak z dwubiegowy
- worek kompresyjny

- 650 cuin down loft
- anatomical hood
- mummy shape
- ergonomic feet panel
- insulation collar
- insulation lining of zipper
- zipper anti stuck tape
- possibility to zip 2 sleepingbags together
- internal pocket
- zipper with two pullers
- compression pack

2100 g

24x40 cm

MATERIAŁY /MATERIALS:

Tactel DWR, Puch /Down, PS Micro
KONSTRUKCJA /CONSTRUCTION:

komory typu Z /shingle construction
WYPEŁNIENIE /FILL:

90:10 puch gęsi /goose down: 1200g

200 cm

+15
-5 / -20
-40

ŚPIOWORY PUCHOWE / DOWN SLEEPINGBAGS

TREKKER DOWN
4-sezonowy śpiwór o maksymalnym
komforcie cieplnym i minimalnej
wadze.

4 season sleeping bag with minimum
weight, maximum compressibility
and great comfort

CECHY:

FEATURES:

- puch naturalny 650 cuin
- kształt mumii
- anatomicznie profilowany kaptur
- nylonowym ściągacz kaptura
- zaciągany kołnierz wewnętrzny
- powiększona powierzchnia w
okolicach stóp
- listwa termiczna wzdłuż całego zamka
- taśma zapobiegająca zacinaniu się zamka
- możliwość spięcia 2 śpiworów razem
- wewnętrzna kieszonka na drobiazgi
- suwak z dwubiegowy
- worek kompresyjny

- 650 cuin down loft
- anatomical hood
- mummy shape
- ergonomic feet panel
- insulation collar
- insulation lining of zipper
- zipper anti stuck tape
- possibility to zip 2 sleepingbags together
- internal pocket
- zipper with two pullers
- compression pack

1600 g

20x40 cm

MATERIAŁY /MATERIALS:

Tactel DWR, Puch /Down, PS Micro
KONSTRUKCJA /CONSTRUCTION:

komory typu Z /shingle construction
WYPEŁNIENIE /FILL:

90:10 puch gęsi /goose down: 700g

200 cm

+18
0 / -10
-18

ŚPIWORY Z PRIMALOFTEM / PRIMALOFT SLEEPINGBAGS

LIGHT DOWN

LIGHT PRIMALOFT

Lekki śpiwór o doskonałej kompresji
- idealny od wiosny do jesieni, dla
wszystkich tych ktorze cenią sobie
maksymalny komfort i wygodę oraz
niską wagę i niewielkie wymiary
bagażu.

Lightweight ultra-packable sleeping
bag for moderately cold temperatures

FEATURES:
CECHY:

- puch naturalny 650 cuin
- kształt mumii
- anatomicznie profilowany kaptur
- nylonowym ściągacz kaptura
- zaciągany kołnierz wewnętrzny
- powiększona powierzchnia w
okolicach stóp
- listwa termiczna wzdłuż całego zamka
- taśma zapobiegająca zacinaniu się zamka
- możliwość spięcia 2 śpiworów razem
- wewnętrzna kieszonka na drobiazgi
- suwak z dwubiegowy
- worek kompresyjny

- 650 cuin down loft
- anatomical hood
- mummy shape
- ergonomic feet panel
- insulation collar
- insulation lining of zipper
- zipper anti stuck tape
- possibility to zip 2 sleepingbags together
- internal pocket
- zipper with two pullers
- compression pack

1200 g

16x35 cm

MATERIAŁY /MATERIALS:

Tactel DWR, Puch /Down, PS Micro
KONSTRUKCJA /CONSTRUCTION:

komory typu Z /shingle construction
WYPEŁNIENIE /FILL:

90:10 puch gęsi /goose down 400g

190 cm

Lekki śpiwór o wysokim komforcie
termicznym- idealny dla tych,
którzy liczą każdy gram bagażu.

Light-weight sleeping bag with
increased thermal comfort for the
gram-obsessed

CECHY:

FEATURES:

- kształt mumii
- anatomiczny kaptur
- kołnierz termiczny w okolicach szyi
- listwa termiczna wzdłuż całego zamka
- taśma zapobiegająca zacinaniu się zamka
- możliwość spięcia 2 śpiworów razem
- wewnętrzna kieszonka na drobiazgi
- suwak z dwubiegowy
- worek kompresyjny

- anatomical hood
- mummy shape
- ergonomic feet panel
- insulation collar
- insulation lining of zipper
- zipper anti stuck tape
- possibility to zip 2 sleepingbags together
- internal pocket
- zipper with two pullers
- compression pack

+20
+5 / -5
-12

1150 g

MATERIAŁY /MATERIALS:

240 T Nylon RS, Primaloft Sport,
PS Micro
KONSTRUKCJA /CONSTRUCTION:

1-warstwowa /single layer
WYPEŁNIENIE /FILL WEIGHT:

130g/m2

+25
+6 / 0
-8

200 cm

16x30 cm

Sleeping Bags

ŚPIOWORY PUCHOWE / DOWN SLEEPINGBAGS

ŚPIWORY Z PRIMALOFTEM / PRIMALOFT SLEEPINGBAGS

ŚPIWORY SYNTETYCZNE / SYNTHETIC SLEEPING BAGS

EXTREME PRIMALOFT

POLAR

Extremalnie ciepły i odporny
na wilgoć- prawdziwy zimowy
wojownik.

Extreme warmth and moisture
resistance - a real winter warrior

Ciepły śpiwór na jesienno-zimowe
wypady górskie.

Optimal insulation values for winter
nights in our climatic area

CECHY:

FEATURES:

CECHY:

FEATURES:

- kształt mumii
- anatomiczny kaptur
- kołnierz termiczny w okolicach szyi
- listwa termiczna wzdłuż całego zamka
- taśma zapobiegająca zacinaniu się zamka
- możliwość spięcia 2 śpiworów razem
- wewnętrzna kieszonka na drobiazgi
- suwak z dwubiegowy
- worek kompresyjny

- anatomical hood
- mummy shape
- ergonomic feet panel
- insulation collar
- insulation lining of zipper
- zipper anti stuck tape
- possibility to zip 2 sleepingbags together
- internal pocket
- zipper with two pullers
- compression pack

MATERIAŁY /MATERIALS:

240 T Nylon RS, Primaloft Sport,
Primaloft One, PS Micro
KONSTRUKCJA /CONSTRUCTION:

3-warstwowa, typu „sandwich”
/ 3-layer sadwich
WYPEŁNIENIE /FILL WEIGHT:

- kształt mumii
- anatomiczny kaptur
- kołnierz termiczny w okolicach szyi
- listwa termiczna wzdłuż całego zamka
- taśma zapobiegająca zacinaniu się zamka
- możliwość spięcia 2 śpiworów razem
- wewnętrzna kieszonka na drobiazgi
- suwak z dwubiegowy
- worek kompresyjny

- anatomical hood
- mummy shape
- ergonomic feet panel
- insulation collar
- insulation lining of zipper
- zipper anti stuck tape
- possibility to zip 2 sleepingbags together
- internal pocket
- zipper with two pullers
- compression pack

22x40 cm

200 cm

regular

long

MATERIAŁY /MATERIALS:

240 T Nylon RS, TecLoft 4, PS Micro
KONSTRUKCJA /CONSTRUCTION:

2-warstwowa, typu „sandwich”
/double layer sadwich
WYPEŁNIENIE /FILL WEIGHT:

300g/m2

3x100g/m2

1850 g

Śpiwory
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+20
-6 / -12
-28

1900 g

24x40 cm

185 cm
200 cm

+25
- 2 / -6
-18
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Sleeping Bags

ŚPIWORY SYNTETYCZNE / SYNTHETIC SLEEPING BAGS

ŚPIWORY SYNTETYCZNE / SYNTHETIC SLEEPING BAGS

MOUNTAIN

CARAVAN

Zimne wiosenne czy też późno-jesienne
noce w górach? Nie ma problemu!

Cold nights in the mountains from
spring through early winter?
No problem...

CECHY:

FEATURES:

- kształt mumii
- anatomiczny kaptur
- kołnierz termiczny w okolicach szyi
- listwa termiczna wzdłuż całego zamka
- taśma zapobiegająca zacinaniu się zamka
- możliwość spięcia 2 śpiworów razem
- wewnętrzna kieszonka na drobiazgi
- suwak z dwubiegowy
- worek kompresyjny

- anatomical hood
- mummy shape
- ergonomic feet panel
- insulation collar
- insulation lining of zipper
- zipper anti stuck tape
- possibility to zip 2 sleepingbags together
- internal pocket
- zipper with two pullers
- compression pack

regular

long

MATERIAŁY /MATERIALS:

240 T Nylon RS, TecLoft 4, PS Micro
KONSTRUKCJA /CONSTRUCTION:

2-warstwowa, typu „sandwich”
/double layer sadwich

Letni śpiwór o niskiej wadze,
w kształcie klasycznej kołdry.

Travelers’ blanket-shaped sleeping
bag for those searching great
comfort en-route

CECHY:

FEATURES:

- ściągany kaptur
- listwa termiczna wzdłuż całego zamka
- taśma zapobiegająca zacinaniu się zamka
- możliwość spięcia 2 śpiworów razem
- wewnętrzna kieszonka na drobiazgi
- suwak z dwubiegowy
- worek kompresyjny

- insulation lining of zipper
- zipper anti stuck tape
- possibility to zip 2 sleepingbags together
- internal pocket
- zipper with two pullers
- compression pack

MATERIAŁY /MATERIALS:

240 T Nylon RS, TecLoft 4, PS Micro
KONSTRUKCJA /CONSTRUCTION:

1-warstwowa /single layer
WYPEŁNIENIE /FILL WEIGHT:

130g/m2

WYPEŁNIENIE /FILL WEIGHT:

240g/m2

1600 g

+25
+2 / -2
-15

185 cm
200 cm

22x40 cm

1300 g

+27
+6 / +2
-5

200 cm

20x34 cm

Śpiwory
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ŚPIWORY SYNTETYCZNE / SYNTHETIC SLEEPING BAGS

ŚPIWORY SYNTETYCZNE / SYNTHETIC SLEEPING BAGS

ADVENTURE

LIGHT

Lekki śpiwór na wiosenno-letnie
noce pod gołym niebem.

For the summer star-lit nights
outdoors

CECHY:

FEATURES:

- kształt mumii
- anatomiczny kaptur
- kołnierz termiczny w okolicach szyi
- listwa termiczna wzdłuż całego zamka
- taśma zapobiegająca zacinaniu się zamka
- możliwość spięcia 2 śpiworów razem
- wewnętrzna kieszonka na drobiazgi
- suwak z dwubiegowy
- worek kompresyjny

- anatomical hood
- mummy shape
- ergonomic feet panel
- insulation collar
- insulation lining of zipper
- zipper anti stuck tape
- possibility to zip 2 sleepingbags together
- internal pocket
- zipper with two pullers
- compression pack

1200 g

20x35 cm

regular

long

MATERIAŁY /MATERIALS:

240 T Nylon RS, TecLoft 4, PS Micro
KONSTRUKCJA /CONSTRUCTION:

1-warstwowa /single layer
WYPEŁNIENIE /FILL WEIGHT:

180g/m2

185 cm
200 cm

+27
+4 / 0
-5

Bardzo lekki (1kg) śpiwór o kształcie
mumii. Idealny na piesze i rowerowe
wyprawy w ciepłych porach roku.

Light summer sleeping bag for nights
at mountain chalets, cycling tours or
short summer raids

CECHY:

FEATURES:

- kształt mumii
- anatomiczny kaptur
- kołnierz termiczny w okolicach szyi
- listwa termiczna wzdłuż całego zamka
- taśma zapobiegająca zacinaniu się zamka
- możliwość spięcia 2 śpiworów razem
- wewnętrzna kieszonka na drobiazgi
- suwak z dwubiegowy
- worek kompresyjny

- anatomical hood
- mummy shape
- ergonomic feet panel
- insulation collar
- insulation lining of zipper
- zipper anti stuck tape
- possibility to zip 2 sleepingbags together
- internal pocket
- zipper with two pullers
- compression pack

1000 g

18x34 cm

regular

long

MATERIÁLY /MATERIALS:

240 T Nylon RS, TecLoft 4, PS Micro
KONŠTRUKCIA /CONSTRUCTION:

1-vrstvová /single layer
HMOTNOSŤ VÝPLNE /FILL WEIGHT:

150g/m2

185 cm
200 cm

+27
+8 / +4
0

Protection from elements, thermal regulation, breathability,
ability to adapt to the body shape even during the most
improbable movements, the latest technology and trends,
anatomical cut and comfort – these are just some of
the demands that were taken into consideration during
the development of the new Trek Sport outdoor apparel
collection. Wear it for your adventures in the nature, in the
mountains or close to the civilization and they will become
your second skin and armor together.

- zintegrowany, anatomicznie skrojony kaptur
który można zrolować do wnętrza kurtki
/ anatomical integrated hood that can be
rolled-up into inside of the jacket

- regulacja kołnierza jedną ręką
/ single hand hem adjustment

Outdoor wear

Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, regulacja
temperatury, oddychalność, zdolność dopasowania się do
ciała w trakcie największej aktywności ruchowej, najnowsze
technologie i trendy, anatomiczny krój i wygoda noszenia- to
tylko kilka z czynników które mieliśmy na uwadze tworząc
najnowszą kolekcję odzieży TrekSport. Załóż ją przeżywając
przygodę na łonie natury, w najwyższych górach czy też
gdzieś bliżej cywilizacji, a stanie się twoją drugą skórą i
bronią jednocześnie.

- wzmacniany materiał w miejscach najbardziej
narażonych na przetarcia i rozerwania
/ reinforced material on the most exposed areas for
increased protection against wear and tear

- wodoodporne zamki
YKK; zapewniają trwałość
i niższą wagę
/ YKK water-tight zippers
for durability and lower
weight
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- elementy odblaskowe 3M
/ 3M reflexive elements

Odzież outdoorowa

ODZIEŻ
OUTDOOROWA /
OUTDOOR WEAR

- podklejone szwy
/ sealed seams
- otwory wentylacyjne dla
optymalnej regulacji
temperatury
/ arm-pit vents for optimal
thermal regulation

- wstawki stretchowe dla zwiększenia wygody i swobody ruchów
/ stretch panels for added comfort and freedom of movement

- anatomiczny krój nie ograniczający ruchów w trakcie wspinaczki, na
lodospadach czy też podczas ski-tourowego zjazdu
/ anatomical cut that will not limit your freedom of movement whether
in a rocky face, icefall or on ski-mountaineering trip

( Liquid Ice Jacket )

MATERIAŁY / MATERIALS
ProDry

Funkcjonalna tkanina o specjalnej strukturze
zapewniająca transpirację potu do zewnętrznych
warstw odzieży. Syntetyczne włókna poliestrowe absorbują
i magazynują mniej niż 1/100 wytwarzanej podczas wysiłku
wilgoci, odprowadzają całość z dala od skóry. Zewnętrzna
warstwa o zwiększonej powierzchni skraca do minimum czas
schnięcia materiału i wspomaga odparowanie.

Outdoor wear

Functional fabric with special structure assures the transport
of body moisture to outer clothing layers. Synthetic polyester
fibers absorb less than 1/100 of the humidity and transport
almost all of the humidity away from the body. Outer layer’s increased surface assures fast drying and moisture evaporation.

Odzież outdoorowa
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Tecnopile Basic Micro

Klasyczna wersja mikropolarowej dzianiny TECNOPILE, która
oferuje idealny komfort termiczny przy zachowaniu minimalnej
wagi. Bardzo gęsta- na 1mm2 przypada ponad 250 pojedynczych włókien. Produkty wykonane z tego materiału doskonale
sprawdzają się zarówno jako pierwsza warstwa odzieży
noszona bezpośrednio na ciele, jaki również jako termiczna
warstwa pośrednia noszona w trakcie wysokiej aktywności
fizycznej lub też podczas umiarkowanej pogody.
Classical version of TECNOPILE microfleece fabric, that offers
an ideal thermal comfort at minimum weight. Weaving density
of yarn with more than 250 fibres per ½ mm2. Products made
from this material are ideal as base layers or as an insulation
middle layer for active movements, or in moderate weather.

Pontetorto Tecno Stretch

Specjalistyczny, lekki materiał poliestrowy o dużej elastyczności. Cechuje go optymalny stosunek termiki do wagi oraz
doskonała oddychalność. Sprawdza się jako umiarkowanie
gruba warstwa pośrednia, dla sportów o duzej aktywności.
Gładka warstwa zewnętrzna podnosi trwałość, zaś fleecowa
strona wewnętrzna zwiększa właściwości termiczne.
A special light-weight stretch polyester jersey with optimal
weight to warmth ratio and superior breathability. Works as
a perfectly balanced second layer for active sports clothing.
Smooth surface for increased durability and combed hair on
inside for increased thermal insulation.

Polartec 200

Ultralekki, bardzo gęsty materiał z krótko przyciętym włosiem, który oferuje idealną ochronę przed utratą
temperatury w czasie najgorszych warunków pogodowych.
Jedna z najbardziej znanych dzianin z szerokiej gamy produktów Polartec, czołowego producenta Malden Mills.
Thickly weaved light-weight and durable fabric with short
trimmed hairs, that offers ideal protection against the loss of
body heat in cold conditions. It is a member of the big Polartec
product family from a renowned manufacturer Malden Mills.

Duramid Stretch RS

Wysoce wodoodporna tkanina stosowana na wzmocnienia
w najbardziej narażonych na uszkodzenia miejscach w naszych

kurtkach polarowych. Odpowiednia kompozycja mocnych
włókien nylonowych i Spandex gwarantuje najwyższą
odporność na rozerwania i przetarcia, przy zachowaniu pełnej
elastyczności tkaniny.
Fabric treated with highly durable DWR water repellent
treatment used for reinforcement of stressed parts of our
fleece jackets. Its Nylon/Spandex composition secures not
only high resistance to tear and abrasion but also enables it
to stretch together with the body.

Kevlar

Jedno z najważniejszych włókien sztucznych, jakie
kiedykolwiek stworzono. Wspólną cechą rodziny produktów
KEVLAR® jest duża wytrzymałość na rozciąganie przy małym
ciężarze właściwym włókna. Przy tej samej masie, KEVLAR®
jest pięciokrotnie wytrzymalszy od stali. Odznacza się również
doskonałą wytrzymałością i odpornością na naturalne zużycie.
The result of space industry research. Fabric made of Kevlar
yarns is extremely resistant to tear and wear.

DuraDry

Lekki, świetnie oddychający i szybkoschnący materiał z
wykończeniem UV. Idealny do produkcji letniej odzieży.
Light-weight, highly breathable and quick-drying material
with UV protection tretment suitable for summer garments.

CrossWind Active

Techniczny materiał o bardzo dobrej oddychalnośc
i odporności na wiatr. Skonstruowany z laminowanych 3
warstw. Zewnętrzny mikropolar oferuje idealny komfort
termiczny w trakcie aktywności fizycznej. Wiatrszczelna,
paro-przepuszczalna membrana CrossWind chroni ciało
przed utratą ciepła. Laminowana podszewka odciąga wilgoć
z dala od ciała; zabezpiecza membranę przed uszkodzeniem.
Technical breathable and wind-proof fabric constructed of 3
laminated layers: Outer microfleece layer offers ideal active
movement thermal comfort. Wind-proof and breathable
CrossWind membrane protects the body from heat loss.
Laminated lining transfers body moisture away from the
body and protects the CrossWind membrane.

PowerBloc

Ten materiał typu soft shell zaprojektowany i przetestowany został przez grupę badawczą TrekSport w
ścisłej współpracy ze specjalistami od tkanin funkcjonalnych.
Głównymi jego zaletami jest elastyczność na 4 strony, wysoka
odporność na mechaniczne uszkodzenia tj. przetarcie czy
rozerwanie i bardzo długa żywotność.
This soft shell material was developed and tested by Treksport
development team in close cooperation with functional fabrics
development specialists. Its main characteristics are 4-way
stretch, mechanical resistance, low weight and long lifespan

PowerBloc Active

Jednowarstwowy soft shell z trwałą impregnacją
zewnętrzną DWR. Sposób i gęstość tkania włókien
oferuje umiarkowaną termikę (poziom idealny przy

średniej i dużej aktywności fizycznej), dobrą ochronę przed
wiatrem i częściową wodoodporność.

wodoodporność... 20 000mm H20
oddychalność ... 16 000 g/m2 /24hod.

Single-layer soft shell material with outer Durable Water
Repellent treatment (DWR). The way of weaving offers
standard warmth comfort during active movement,
maximum bodyfit, partial wind and waterproofness and high
mechanical resistance.

A modification of PowerBloc-3 Pro material. The inner fleece
layer is replaced by insulation/transport layer made of twice
woven polyester fibers, which assures optimum moisture
transfer away from the body. This predestines the material
for the most active way of use in the toughest conditions.
waterproofness ... 20 000mm H20
breathability ... 16 000 g/m2 /24hrs.

PowerBloc Ultra

Cienka, oddychająca i szybkoschnąca wersja jednowarstwowego softshella PowerBloc Active.
Thin,breathable and quick-drying version of single layer
softshell PowerBloc Active material.

PowerBloc 2-Tech

Lekki soft shell dwuwarstwowy. Warstwa zewnętrzna wykonana została z włókien nylonowych o bardzo
wysokiej odporności mechanicznej, pokrytych trwałą powłoką
impregnującą z Teflonu. Wewnętrzna warstwa ocieplająca z
włókien poliestrowych gwarantuje optymalne odprowadzanie
wilgoci z dala od ciała. Unikalna metoda laminowania sprawia,
że materiał ten jest wysoce wiatro- i wodoodporny.
Lightweight 2-layer soft shell material. Outer layer made
of nylon fibers is abrasion resistant and has durable Teflon
water repellent treatment. Inner insulation and transport
layer made of twice woven polyester fibers assures optimum
moisture transfer away from the body. The unique lamination
technology makes the material highly wind and water proof.

PowerBloc 3-Pro

Unikalny soft shell trójwarstwowy. Warstwa
zewnętrzna wykonana została z włókien nylonowych
o bardzo wysokiej odporności mechanicznej, pokrytych trwałą
powłoką impregnującą z Teflonu. Wewnętrzna warstwa
ocieplająca z włókien poliestrowych gwarantuje optymalne
odprowadzanie wilgoci z dala od ciała. Wiatroszczelna i wodoodporna membrana zalaminowana pomiędzy tymi warstwami
sprawia, że materiał ten ma cechy wyjątkowe i sprawdza się
w najbardziej wymagających warunkach pogodowych:
wodoodporność ... 20 000mm H20
oddychalność: ... 16 000 g/m2 /24hod.
A unique 3-layer soft shell material. Outer layer made of
nylon fibers is abrasion resistant and has durable Teflon
water repellent treatment. Inner fleece insulation layer
offers optimal thermo insulation values. A waterproof and
windproof membrane is laminated in between these two
layers with exceptional values that predestine this fabric for
use in the most challenging climatic conditions:
waterproofness ... 20 000mm H20
breathability ... 16 000 g/m2 /24hrs.

PowerBloc 3-Active

Odmiana materiału PowerBloc 3-Pro. Wewnętrzna
warstwa polarowa zastąpiona została podwójnie
tkanym poliestrem typu jersey. Zapewnia on doskonałe odprowadzanie wilgoci z dała od ciała. Oznacza to, że materiał
ten najlepiej sprawdzi się w trakcie intensywnej aktywności
fizycznej, w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Proteclime

Dwuwarstwowy materiał z nieprzemakalną i
nieprzewiewną membraną, zaprojektowany i przetestowany
przez firmę TrekSport, we współpracy z przodującymi producentami tkanin technicznych. Jej podstawowe właściwości
predestynują Proteclime do zastosowań w czasie najbardziej
aktywnych form turystyki, w wymagających warunkach
klimatycznych. Dzi ęki zastosowaniu membrany, materiał ten,
zapewnia użytkownikowi stały komfort i pełną ochronę nawet
w najbardziej niekorzystną pogodę.
Parametry techniczne:
wodoodporność: 20 000mm słupa wody
oddychalność/ paroprzepuszczalność: 20 000g pary wodnej
w ciągu doby na powierzchni 1m2 tkaniny
Two-layer membrane material specially developed and
tested for Treksport in cooperation with specialists in the
area of research and development of functional textiles. Its
basic characteristics predestine it for active movement use
in tough climatic conditions.
Material composition:
waterproofness ... 20 000mm H20
breathability ... 20 000 g/m2 /24hrs.

Proteclime DT

2,5 warstwowa wersja membrany PROTECLIME
opracowanej dla naszej marki. Ultralekki materiał z mikroporową warstwą ochronną stosowany wszędzie tam, gdzie
liczy sie waga.
Skład:
1. Ultralekki nylon RIPSTOP
2. Mikroporowa powłoka Proteclime DT zapewnia optymalną
ochronę przed czynnikami atmosferycznymi:
wodoodporność ... min. 10 000 mm H2O
oddychalność ... min. 10 000 g/m2/24h (metoda B-1)
3. Wykończenie powłoki DT. Dzięki 0,5 warstwowej powłoce
nie jest wymagana osobna podszewka, co sprawia, że produkt
końcowy ma minimalną wagę i zajmuje bardzo mało miejsca.
2,5 layer version of PROTECLIME developed for our brand.
Ultra-light 2,5 layer textile with microporous coating for
activities demanding low weight.
Composition:
1. Upper ultra-light nylon RIPSTOP fabric
2. Proteclime DT microporous functional coating:
waterproofness … min. 10 000 mm H20
breathability ... min. 10 000 g/m2 /24 hrs (B-1 method)
3. DT finish of coating. The 0,5 layer protecting the coating
and increasing the wearing comfort.

Całkowita nowość w gamie produktów japońskiego
producenta TORAY. Ultralekki, 2,5-warstwowy materiał wyposażony w mikroporowatą membranę, idealny dla aktywności
gdzie prędkość i lekkość są czynnikami nadrzędnymi.
- Zewnętrzna warstwa wykonana z nylonu RIPSTOP o dużej
odporności na rozerwania i przetarcia
- Trwała impregnacja zewnętrznych włókien, chroniąca przed
nasiąkaniem (wydajność 80% po 20 cyklach prania)
Skład:
1. Ultralekki nylon RIPSTOP
2. Mikroporowata powłoka Entrant DT™ zapewniająca
optymalną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi:
wodoodporność … min. 20 000 mm H20
oddychalność … min. 15 000 g/m2/24 hod (metóda B-1)
3. Wykończenie powłoki DT™ - Dry Tech. Dzięki niemu, nie jest
wymagana odrębna podszewka, co sprawia że produkt końcowy
ma minimalną wagę i zajmuje bardzo mało miejsca.

3-layer membrane material from TORAY of Japan developed for
use under the most extreme conditions. Main characteristics:
high waterproofness, excellent breathability, extreme durability of water repellent used for treatment of yarns protecting
them from water absorption (80% efficiency after 100 laundry
cycles), stretch modification of material used at specific parts
for total freedom of movement.
Composition:
1. Upper Nylon fabric with high resistant against abrasion
and tear
2. Dermizax EV™ polyurethane (PU) membrane
waterproofness ...min. 20 000 mm H20
breathability ... min. 30 000 g/m2 /24 hrs (B-1 method)
3. Laminated lining protecting the membrane from mechanical
damage.

A novelty from Entrant materials manufacturer - TORAY of
Japan. Ultra-light 2,5 layer textile with microporous coating
suitable for activities, where lightness and speed are crucial
factors.
- Nylon RIPSTOP upper fabric resistant against tear and
abrasion,
- Used impregnation secures for durable protection of yarns
against water-absorption (more than 80% efficiency after 20
laundry cycles)
Composition:
1. Upper ultra-light Nylon RIPSTOP fabric
2. Entrant DT™ microporous PU coating offering optimal
protection in demanding conditions:
waterproofness ... min. 20 000 mm H20
breathability ... min. 15 000 g/m2/24 hrs (B-1 method)
3. DT™ - Dry Tech finish of coating. Thanks to DT finish, no lining
is needed, which enables minimization of the product weight and
increases of its comfort.

Dermizax EV™

Dwuwarstwowy materiał japońskiego producenta TORAY,
zaprojektowany do użycia podczas intensywnego wysiłku fizycznego w trudnych warunkach atmosferycznych. Główne cechy:
bardzo wysoka wodoodporność, doskonała oddychalność,
wyjątkowa trwałość impregnacji zewnętrznej chroniącej przed
nasiąkaniem włókien (wydajność 80% po 100 cyklach prania),
elastyczność materiału zależna od miejsc w których ma być
zastosowana- dla pełnej swobody ruchu.
Skład:
1. Lekka, zewnętrzna tkanina o dużej odporności na przetarcia
2. Membrana poliuretanowa Dermizax EV™ (PU)
wodoodporność … min. 20 000 mm H20
oddychalność … min. 16 000 g/m2/24 hod (metoda B-1)
2-layer membrane material from TORAY of Japan developed
for active use under demanding climatic conditions. Main
characteristics: high waterproofness, excellent breathability,
extreme durability of water repellent used for treatment of yarns
protecting them from water absorption (80% efficiency after 100
laundry cycles), stretch modification of material used at specific
parts for total freedom of movement.
Composition:
1. Upper light fabric with abrasion resistant treatment
2. Dermizax EV™ polyurethane (PU) membrane
waterproofness … min. 20 000 mm H20
breathability … min. 16 000 g/m2/24 hrs. (B-1 method)

Polipropylen / Polypropylen

Polipropylen to materiał o optymalnych zdolnościach do
transpiracji wilgoci. Nie absorbuje i nie magazynuje molekuł
wody, w związku z czym stosowany jest jako wewnętrzna
warstwa- najbliższa ciału- w skarpetach TrekSport. Zapewnia
stopie maksymalną wentylację nawet podczas całodniowych
trekkingów w górach. Pomaga chronić przed odciskami,
odparzeniami czy odmrożeniami.
Polypropylene is a material with optimal body moisture transfer abilities. It does not absorb water molecules and its use on
the inner surface of TREK SPORT outdoor socks secures dry
feet even after a demanding day in the mountains. This helps to
prevent blisters, frostbite and dermatine diseases.

Drivex

Materiał skomponowany z 2 surowców: odpowiednio wykańczanej bawełny (60%) oraz wiskozy modal. Główna charakterystyka produktów z Drivex to: odporność na odkształcenia,
podwyższona odporność na przetarcia, miękkość.
is a material composed of specially treated cotton and modal
viscose sheare. Main characteristics of DRIVEX products are:
shape memory and fullness, moisture and shock absorbing
capabilities, soft handfeel.

EKSPEDYCJE / EXPEDITIONS
Shipton z Liquid Ice
Ostatnie dwa lata mojego życia poświęcone były przepieknej
górze w paśmie Karakoram - Shipton Spire. Serce każdego
wspinacza szaleje na widok tego wielkiego obelisku. Żółtoczerwony granit oferuje wspaniałe, wielkościanowe wspinanie
wysoko ponad lodowcami.
Rzeczywistość jednak nie jest tak romantyczna. Shipton
wznosi sie na wysokość prawie 6000 metrów. To wiąże się
z problemem - pogodą. Zawsze gorszą niż można się było
spodziewać. Wybraliśmy naprawdę wymagającą linię. Ciężka,
pionowa i przewieszona ściana w swojej dolnej części i trudne,
mixtowe wspinanie w jej górnych partiach. Wspinaliśmy
się w okresie dobrej pogody. Później nadciągnęły burze z
deszczem i śniegiem. W takich sytuacjach decydujące staje
się wyposażenie wspinacza i to, czy będzie mógł kontynuowac
wspinaczkę. Przez dwa sezony używałem spodni i kurtki LIQUID
ICE. Okazały sie doskonałe! Oddychające, wodoodporne, lekkie i
wygodne. Podczas pierwszych prób, po założeniu portaledge’a,
dobra pogoda utrzymała sie tylko przez trzy dni. Wspinaczkę
kontynuowaliśmy w strugach deszczu i śniegu. Siedzę w
eksponowanym miejscu, mój partner - Gabo usuwa haki i friendy
pode mną. Nagle ogromny strumień wody uderzył prosto w nas i
nie wiedzieliśmy nawet skąd się wziął. Jestem ubrany w kurtkę

LIQUID ICE i jestem suchy. Walczymy przez 5 dni w naprawde
złej pogodzie, jaką tylko Patagonia może przygotować. Ściana
nie chce puścić. Rok później jestesmy spowrotem na Shipton’ie.
Wielka ściana jest za nami, szczyt amerykańskiej drogi Ship of
Fools przed nami. Pierwsi ludzie, którzy znaleźli się na szczycie
określili to jako najtrudniejsze wspinanie mixtowe. Pogoda
znowu sie pogarsza, naszą ostatnią próbę kończymy w śnieżycy,
która dopada nas przed samym szczytem. Zejście ze szczytu
przerodziło sie w pradziwy horror - szalejąca pogoda, mokry
śnieg dosłownie wszędzie. LIQIUD ICE także ten test przeszło
pomyslnie. Nawet najlepszy sprzęt nie “wniesie” Cię na szczyt, z
pewnością jednak pomoże Ci przeżyć.
Zespół TREK SPORT’a bardzo długo pracował nad tą kurtką i
osiągnął wspaniały rezultat. Na pewno docenisz doskonały
kaptur, obszerne kieszenie, do których swobodnego dostepu
nie ogranicza nawet założenie uprzęży czy zapięcie pasa
biodrowego. Wodoodporne zamki nie potrzebują dodatkowej
patki co obniża wagę całego produktu. Wiem, że w Karakoram
miałem na sobie to co było najlepsze.

Igor Koller

SHIPTON with Liquid Ice
The last two years of my life were dedicated to a beatifull
mountain in Karakoram - Shipton Spire. Climber’s heart goes
crazy an instance after spotting this great obelisk. Yellow – red
granite promises great bigwall climbing high above the glaciers.
Reality is not so romantic. Shipton rises up to 6000 meters.
Reason? - the weather. Always worse then we expected. We
chose a really demanding line. A hard vertical and overhanging
wall in its lower portion and hard mixed climbing in the upper
wall. In periods of good weather we climb. Then the storms
move in with snow and rain. In situations like this, it is crucial
how the climber is equipped and if he will be able to continue.
For two seasons on Shipton, I used LIQUID ICE jacket and pants.
They were great! Breathable, waterproof, light-weight and
comfortable. During the first attempt after installing portaledge,
the weather was good only for three days. We had to continue
in rain and snow. I am sitting in a very exposed stand place,
Gabo is removing the bolts and friends beneath me. It is
snowing. Suddenly a big fall of water flows right through us
and we just don’t know where it came from. I am dressed up in
LIQUID ICE jacket and I am dry. We fight five days in really bad
Patagonia-like weather. The wall resisted. Year later we are
back on Shipton. The bigwall is behind us, the crest of American
route Ship of Fools ahead. The first summiters identified it as
the hardest mixed climbing. The weather worsens again, our
last attempt is ending in snow storms a touch beneath the top.
The descent changed into a horror movie - mad weather, wet
snow all around. LIQUID ICE resisted this test too. Even though
the best gear will not get you to the top, it will definitely help
you survive.
TREK SPORT team has worked long time on this jacket and the
result is great. You will appreciate perfect hood, roomy pockets
which are harness friendly. Waterproof zips do not need a flap
resulting into low weight of this set. The zip on pants in the
front is long enough and the back can be unclamped. It is easy
to get accustomed to good things. I know that in Karakoram, I
used the best gear of the present time.

Igor Koller

Outdoor wear

Dermizax ENTRANT DT™

Trójwarstwowy materiał japońskiego producenta TORAY,
zaprojektowany do użycia w najtrudniejszych warunkach
atmosferycznych. Główne cechy: bardzo wysoka wodoodporność, doskonała oddychalność, wyjątkowa trwałość
impregnacji zewnętrznej chroniącej przed namakaniem
włókien (wydajność 80% po 100 cyklach prania), elastyczność
materiału zależna od miejsc w których ma być zastosowanadla pełnej swobody ruchu.
Skład:
1. Zewnętrzna tkanina nylonowa, niesamowicie wytrzymała na
rozdarcia i przetarcia
2. Membrana poliuretanowa Dermizax ZR™ (PU)
wodoodporność...min. 20 000 mm H20
oddychalność ... min. 30 000 g/m2 /24 hod
(metoda B-1)
3. Laminowana podszewka chroniąca membranę przed
uszkodzeniem mechanicznym.
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Odzież outdoorowa

Dermizax ZR™

Outdoor wear

WARSTWA WIERZCHNIA / SHELL LAYER

WARSTWA WIERZCHNIA / SHELL LAYER

LIQUID ICE JACKET

STORM JACKET / LADY

Najlepsze co możesz dostać na
wyprawy podczas których sięgniesz
poza dotychczasowe limity. Pełna
ochrona, pełna swoboda, absolutny
brak kompromisów.

The best you can get for your
journeys to explore your limits.
Absolute protection, absolute
freedom, absolutely no compromise.

Dla wymagających i odważnych.
Wszystkie burze przejdą
niezauważone.

CECHY:

FEATURES:

- anatomiczny krój
- rolowany kaptur
- wodoodporne zamki YKK
- podklejane szwy
- elementy odblaskowe 3M
- wstawki stretchowe
- wentylacja pod pachami
- regulacja obwodu jedną ręką

- anatomical cut
- roll-away hood
- YKK watertight zippers
- sealed seams
- welded seams
- 3M reflexive elements
- stretch panels
- armpit vents
- single hand hem adjustment

Anatomically trimmed jacket for
demanding activities. Protection
from any storm.

CECHY:

MATERIAŁY /MATERIALS:

- komfortowy krój
- rolowany kaptur
- wodoodporne zamki YKK
- podklejane szwy
- elementy odblaskowe 3M
- wstawki stretchowe
- wzmacniane ramiona i łokcie
- wentylacja pod pachami
- regulacja obwodu jedną
ręką

Dermizax ZR, YKK, 3M

FEATURES:

- comfortable cut
- roll-away hood
- YKK watertight zippers
- sealed seams
- 3M reflexive elements
- stretch pannels
- reinforced elbows and shoulders
- armpit vents
- single hand hem adjustment

MATERIAŁY /MATERIALS:

Dermizax EV, YKK, 3M

ROZMIARY /SIZES:

ROZMIARY /SIZES:

S, M, L, XL, XXL
KRÓJ /TRIM:

man: S, M, L, XL, XXL
lady: XS, S, M, L, XLL

unisex

KRÓJ /TRIM:

WAGA /WEIGHT:

male / female

700g

WAGA /WEIGHT: 700g

Odzież outdoorowa
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WARSTWA WIERZCHNIA / SHELL LAYER

WARSTWA WIERZCHNIA / SHELL LAYER

LIQUID ICE PANTS

STORM PANTS

Druga skóra i pancerz w jednym.
W tych spodniach nigdy się nie
poddasz- nawet w czasie
najgorszej pogody.

Your second skin and armor in a
single pack. You’ll never give up
in these pants even in the worst
weather.

Anatomiczny krój, wzmocnienia w
kluczowych miejscach, absolutna
swoboda ruchów.

Anatomical cut, reinforcement on
essential places, absolute freedom
of movement.

CECHY:

FEATURES:

CECHY:

FEATURES:

- anatomiczny krój
- wodoodporne zamki YKK
- wzmocnienia Kevlarowe przy kostkach
- elementy odblaskowe 3M
- boczne zamki na całej długości
- wzmocnienia przy kolanach i na
pośladkach
- odpinane szelki
- profilowane kolana
- podklejane szwy
- wewnętrzne ochraniacze przeciwśnieżne

- technical cut
- anatomically shaped knees
- YKK watertight zippers
- sealed seams
- welded seams
- 3M reflexive elements
- side-long zippers
- waist and leg cuff adjustment
- reinforced ankle, knee and seat part
- removable suspenders
- snow gaiters

MATERIAŁY /MATERIALS:

Dermizax EV, YKK, 3M
ROZMIARY /SIZES:

S, M, L, XL, XXL

- anatomiczny krój
- wodoodporne zamki YKK
- elementy odblaskowe 3M
- boczne zamki na całej długości
- wzmocnienia przy kostkach, kolanach i
na pośladkach
- odpinane szelki
- elastyczne wstawki
- podklejane szwy
- wewnętrzne ochraniacze przeciwśnieżne

- anatomical cut
- anatomically shaped knees
- YKK zippers
- sealed seams
- 3M reflexive elements
- side-long zippers
- waist and leg cuff adjustment
- reinforced ankle, knee and seat part
- /stretch pannels
- removable suspenders
- snow gaiters

MATERIAŁY /MATERIALS:

Dermizax EV, YKK
ROZMIARY /SIZES:

S, M, L, XL, XXL

KRÓJ /TRIM:

KRÓJ /TRIM:

unisex

unisex

WAGA /WEIGHT:

WAGA /WEIGHT:

750g

800g

WARSTWA WIERZCHNIA / SHELL LAYER

ELEMENTS JACKET / LADY

ELEMENTS PANTS

Dwuwarstwowa kurtka na czas
aktywnie spędzany w górach.
Chroni przed niekorzystnymi
czynnikami pogody.

A 2-layer versatile jacket that will
protect you from the elements either
at the mountains or in the city

Anatomicznie skrojone spodnie z
membraną Preteclime, rozpinane
na całej długości. Niezbędne by
zmagać się z najgorszą pogodą!

Anatomical pants with side length
zippers essential for combating the
weather challenges.

CECHY:

FEATURES:

CECHY:

FEATURES:

- komfortowy krój
- odpinany kaptur
- zamki YKK
- podklejane szwy
- elementy odblaskowe 3M
- regulacja obwodu kołnierza
- możliwość podpięcia kurtki DESCENT

- comfortable cut
- removable hood
- YKK zippers
- sealed seams
- neck adjustment drawcord
- armpit vents
- single hand hem adjustment
- possibility to zip in the DESCENT Jacket
MATERIAŁY /MATERIALS:

Proteclime, YKK

- anatomiczny krój
- zamki YKK
- elementy odblaskowe 3M
- boczne zamki na całej długości
- wzmocnienia przy kostkach, kolanach i
na pośladkach
- odpinane szelki
- podklejane szwy
- wewnętrzne ochraniacze przeciwśnieżne

- anatomical cut
- anatomically shaped knees
- YKK zippers
- sealed seams
- side-long zippers
- reinforced ankle, knee and seat part
- removable suspenders
- snow gaiters

Proteclime, YKK
ROZMIARY /SIZES:

XS, S, M, L, XL, XXL

ROZMIARY /SIZES:

man: S, M, L, XL, XXL
man: XS, S, M, L, XL

KRÓJ /TRIM:

unisex

KRÓJ /TRIM:

WAGA /WEIGHT:

male /female
WAGA /WEIGHT:

MATERIAŁY /MATERIALS:

840g

850g

Outdoor wear

WARSTWA WIERZCHNIA / SHELL LAYER
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ELEMENTS LIGHT JACKET

GRAVITY JACKET

Dwuwarstwowa kurtka na czas
aktywnie spędzany w górach.
Chroni przed niekorzystnymi
czynnikami pogody.

A 2-layer versatile jacket that will
protect you from the elements either
at the mountains or in the city

Na szybkie akcje górskie, gdzie
waga musi zostać ograniczona.
Pokonaj grawitację!

Ultra-light 2,5 layer jacket for fast
alpine undertakings, where weight
must be cut. Get rid of gravity!

CECHY:

FEATURES:

CECHY:

FEATURES:

- komfortowy krój
- odpinany kaptur
- zamki YKK
- podklejane szwy
- elementy odblaskowe 3M
- regulacja obwodu kołnierza
- możliwość podpięcia kurtki DESCENT

- comfortable cut
- removable hood
- YKK zippers
- sealed seams
- neck adjustment drawcord
- armpit vents
- single hand hem adjustment
- possibility to zip in the DESCENT Jacket
MATERIAŁY /MATERIALS:

Proteclime DT, YKK
ROZMIARY /SIZES:

S, M, L, XL, XXL
KRÓJ /TRIM:

- anatomical cut
- ARM UP sleeve cut
- integrated hood
- YKK watertight zippers
- sealed seams
- 3M reflexive elements
- armpit vents
- neck adjustment drawcord
- single hand hem adjustment
MATERIAŁY /MATERIALS:

ENTRANT DT, YKK
ROZMIARY /SIZES:

S, M, L, XL, XXL
KRÓJ /TRIM:

unisex
WAGA /WEIGHT:

- anatomiczny krój
- zamki YKK
- elementy odblaskowe 3M
- boczne zamki na całej długości
- wzmocnienia przy kostkach, kolanach i
na pośladkach
- odpinane szelki
- podklejane szwy
- wewnętrzne ochraniacze przeciwś
nieżne

Odzież outdoorowa

WARSTWA WIERZCHNIA / SHELL LAYER

WARSTWA WIERZCHNIA / SHELL LAYER

780g

unisex
WAGA /WEIGHT:

360g

SOFT SHELL

Outdoor wear

WARSTWA WIERZCHNIA / SHELL LAYER

GRAVITY PANTS

ESSENCE PANTS

Lekkie, łatwe do spakowania
spodnie- niezbędne przy załamaniu
pogody. Warstwa ochronna podczas
działań pokonujących grawitację.

Packable and light-weight pants
essential in bad weather. Protection
layer for situations out of gravity.

Spodnie o zróżnicowanej grubości
na sytuacje ekstremalne. Optymalna
regulacja temperatury, zamki na całej
długości, ochrona przed kaprysami
pogody. Twoja druga skóra.

Pants for every extreme situation
with warmer material on selected
parts. Optimal thermal regulation,
full-side zippers, protection against
elements. Your second skin.

CECHY:

FEATURES:

CECHY:

FEATURES:

- anatomiczny krój
- wodoodporne zamki YKK
- elementy odblaskowe 3M
- wzmocnienia Kevlarowe przy kostkach
- boczne zamki na całej długości
- odpinane szelki
- podklejane szwy

- anatomical cut
- sealed seams
- side-long zippers
- waist and leg cuff adjustment
- Kevlar ankle reinforcement
- removable suspenders
MATERIAŁY /MATERIALS:

ENTRANT DT, Kevlar, YKK

- anatomiczny krój
- docieplenie przy kolanach i plecach
- zamki YKK
- wzmocnienia Kevlarowe przy kostkach
- boczne zamki na całej długości
- odpinane szelki
- kieszonka na udzie

ROZMIARY /SIZES:

S, M, L, XL, XXL

- anatomical cut
- anatomically shaped knees
- warmer knee and back parts
- YKK zippers
- side-long zippers
- waist and leg cuff regulation
- Kevlar ankle reinforcement
- removable suspenders
- side tight pocket
- snow gaiters

MATERIAŁY /MATERIALS:

PowerBloc 3-Active,
PowerBloc 3-Pro, Kevlar
ROZMIARY /SIZES:

KRÓJ /TRIM:

XS, S, M, L, XL, XXL

unisex

KRÓJ /TRIM:

unisex

WAGA /WEIGHT:

WAGA /WEIGHT: 850g

360g

Odzież outdoorowa
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SOFT SHELL

SOFT SHELL

ESSENCE JACKET / LADY

ZANSKAR JACKET

Najnowsze osiągnięcia techniczne
wkomponowane w kurtkę która Cię
rozgrzeje i ochroni przed złą pogodą.
Dla tych którzy stawiają na najlepsze.

Kurtka softshellowa przemieniająca
się w kamizelkę po odpięciu rękawów oraz kaptura. Wiatroszczelna
i wodoodporna. Idealna do uzytku
podczas szybko zmieniającej się
pogody.

A softshell jacket convertible into
a softshell vest by zipping-off the
sleeves and hood. Windproof and
water-repellent material. Ideal for use
in fast changing weather.

CECHY:

FEATURES:

CECHY
- anatomiczny krój
- krój ramion chroniący przed
podciąganiem
- zamki YKK
- wentylacja pod pachami
- regulacja obwodu kołnierza

The latest development in technology
incorporated into a jacket that will
warm up and protect reliably against
the elements.
FEATURES:
- anatomical cut
- ARM UP sleeve cut
- YKK zippers
- armpit vents
- neck adjustment drawcord
- single hand hem adjustment
MATERIAŁY /MATERIALS:

PowerBloc 3-Pro, YKK
ROZMIARY /SIZES:

man: S, M, L, XL, XXL
lady: XS, S, M, L, XLL
KRÓJ /TRIM:

male / female
WAGA /WEIGHT:

700g

- anatomiczny krój
- odpinane rękawy i kaptur
- zamki YKK
- obszerne kieszenie boczne
- dodatkowa kieszonka na klatce
piersiowej
- regulacja obwodu kołnierza
- ściągacze obsługiwane jedną ręką

- anatomical cut
- zip-off sleeves and hood
- YKK zippers
- roomy hand pockets
- chest pocket
- neck adjustment drawcord
- single hand hem adjustment

MATERIAŁY /MATERIALS:

PowerBloc 3-Pro,
PowerBloc 2-Tech, YKK
ROZMIARY /SIZES:

XS, S, M, L, XL, XXL
KRÓJ /TRIM:

unisex
WAGA /WEIGHT:

750g

SOFT SHELL

SOFT SHELL

ÓM JACKET

SHELL VEST / SHELL VEST LADY
Óm is a syllable, that opens up space.
It is the beginning of each Tibetan
mantra. Our Óm technical jacket will
open up space for your demanding
outdoor adventures from spring to
autumn.

CECHY:

FEATURES:

- anatomiczny krój
- krój rękawów chroniący przed
podciąganiem
- zintegrowany kaptur
- zamki YKK
- obszerne kieszenie boczne
- dodatkowa kieszonka na klatce
piersiowej
- ściągacze obsługiwane jedną ręką

- anatomical cut
- ARM UP sleeve cut
- integrated hood
- YKK zippers
- roomy hand pockets
- chest pocket
- single hand hem adjustment

Techniczna kamizelka która ochroni
cię przed wiatrem i chłodem.

CECHY:

- techniczny krój
- zamki YKK
- ściągacz w kołnierzu
- regulacja obwodu jedną ręką

Technical vest that will protect you
against wind and chill during your
sport activities.
FEATURES:

- technical cut
- YKK zippers
- neck adjustment drawcord
- single hand hem adjustment

MATERIAŁY /MATERIALS:

PowerBloc 2-Tech, YKK
ROZMIARY /SIZES:

man: S, M, L, XL, XXL
lady: XS, S, M, L, XL
KRÓJ /TRIM:

male /female
WAGA /WEIGHT:

400g, 350g (lady)

Outdoor wear

Óm to sylaba która otwiera
przestrzeń. To początek każdej
tybetańskiej mantry. Nasza
techniczna kurtka Óm otworzy
przed tobą świat najbardziej
ekstremalnych przygód górskich,
o każdej porze roku.

MATERIAŁY /MATERIALS:

PowerBloc Active, YKK
ROZMIARY /SIZES:

S, M, L, XL, XXL
KRÓJ /TRIM:

unisex
WAGA /WEIGHT:

500g
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SOFT SHELL

TRAVERSE JACKET

ZIPPER PANTS
Zmienna pogoda podczas długich
trekkingów nie jest już wyzwaniem!
Lekkie, anatomicznie skrojone
spodnie podołają każdej przygodzie.

Changeable weather during long
treks is not a challenge anymore in
these pants.

CECHY:

FEATURES:

- anatomiczny krój
- profilowane kolana
- wzmocnienia Kevlarowe przy kostkach
- zamki YKK
- możliwość zastosowania paska
- regulacja obwodu u dołu nogawek
- wentylacja boczna poprzez kieszenie

Odzież outdoorowa

WIND SHELL

- anatomical cut
- anatomically shaped knees
- Kevlar ankle reinforcement
- YKK zippers
- possibility to use belt or suspenders
- leg cuff adjustment
- side vents combined with pockets

Lekka kurtka która ochroni Cię przed
wiatrem w górach i na co dzień- w
mieście.

A decent jacket, that will protect
you from wind in the mountains,
or in the city.

CECHY:

FEATURES:

- anatomiczny krój
- zamki YKK
- wentylacja pod pachami
- ściągacz w kołnierzu
- regulacja obwodu jedną ręką
MATERIAŁY /MATERIALS:

PowerBloc Active, Kevlar, YKK
ROZMIARY /SIZES:

XS, S, M, L, XL, XXL
KRÓJ /TRIM:

unisex
WAGA /WEIGHT:

500g

- technical cut
- YKK zippers
- armpit vents
- neck adjustment drawcord
- single hand hem adjustment
MATERIAŁY /MATERIALS:

CrossWind
ROZMIARY /SIZES:

XS, S, M, L, XL
KRÓJ /TRIM:

unisex
WAGA /WEIGHT:

650g

WARSTWA ŚRODKOWA / MID LAYER

WIND SHELL

ZENITH VEST / ZENITH VEST LADY

ASCENT WIND JACKET

Techniczna kamizelka która ochroni
cię przed wiatrem i chłodem.

Termiczny komfort i ochrona przed
wiatrem. Idealnie sprawdzi się jako
druga warstwa podczas zimowych
wypraw, oraz jako kurtka wierzchnia
na czas chłodnych, wiosennych i
jesiennych dni.

Wind resistance and thermal comfort.
Ideal mid layer jacket for winter tours
or an outer jacket for sunny spring or
autumn days.

CECHY:

FEATURES:

CECHY:

FEATURES:

- technical cut
- YKK zippers
- neck adjustment drawcord
- single hand hem adjustment

MATERIAŁY /MATERIALS:

CrossWind, YKK
ROZMIARY /SIZES:

man: S, M, L, XL, XXL
lady: XS, S, M, L, XL
KRÓJ /TRIM:

male /female
WAGA /WEIGHT:

400g, 350g (lady)

Outdoor wear

- techniczny krój
- zamki YKK
- ściągacz w kołnierzu
- regulacja obwodu jedną ręką

Technical vest that will protect you
against wind and chill during your
sport activities.

- anatomiczny krój
- krój ramion chroniący przed
podciąganiem
- zamki YKK
- membrana CrossWind
- obszerne kieszenie
- ściągacz w kołnierzu
- regulacja obwodu jedną ręką

- anatomical cut
- ARM UP sleeve cut
- YKK zippers
- CrossWind windproof lining
- neck adjustment drawcord
- reinforced elbow, shoulder and back area
- single hand hem adjustment
- hand cuff regulation

MATERIAŁY /MATERIALS:

Polartec 200, Duramid Stretch RS,
CrossWind membrane
ROZMIARY /SIZES:

XS, S, M, L, XL, XXL
KRÓJ /TRIM:

unisex
WAGA /WEIGHT:

800g

Odzież outdoorowa
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WARSTWA ŚRODKOWA / MID LAYER

WARSTWA ŚRODKOWA / MID LAYER

ASCENT JACKET

INTI JACKET
Mała po spakowaniu, ultralekka
kurtka która świetnie spisze się jako
dodatkowa warstwa izolacyjna w
trakcie największych mrozów, lub tez
jako zewnętrzna kurtka na chłodną i
suchą pogodę.

A feather-weight and compressible
jacket, that serves well as
insulation layer in extremely cold
conditions, or as a shell layer
when the weather is cold and dry.

Wzmacniana kurtka polarowa o
anatomicznym kroju. Zapewni komfort
i poczucie ciepła w najgorszych
warunkach klimatycznych.

Warmth, anatomical cut,
reinforcement of stressed parts.
Ergonomic jacket that will keep you
warm in the extremities.

CECHY:

FEATURES:

CECHY:

FEATURES:

- anatomiczny krój
- krój rękawów chroniący przed
podciąganiem
- zamki YKK
- obszerne kieszenie boczne
- dodatkowa kieszeń na klatce piersiowej
- regulacja obwodu jedną ręką

- anatomical cut
- ARM UP sleeve cut
- integrated hood
- YKK zippers
- roomy hand pockets
- chest pocket
- single hand hem adjustment

MATERIAŁY /MATERIALS:

Tactel DWR, Primaloft Sport, YKK

- anatomiczny krój
- krój ramion chroniący przed
podciąganiem
- zamki YKK
- obszerne kieszenie
- ściągacz w kołnierzu
- regulacja obwodu jedną ręką
- regulowane mankiety

- anatomical cut
- ARM UP sleeve cut
- YKK zippers
- neck adjustment drawcord
- reinforced elbow, shoulder and back area
- single hand hem adjustment
- hand cuff regulation

MATERIAŁY /MATERIALS:

Polartec 200, Duramid Stretch RS

ROZMIARY /SIZES:

ROZMIARY /SIZES:

S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL

KRÓJ /TRIM:

KRÓJ /TRIM:

unisex

unisex

WAGA /WEIGHT:

WAGA /WEIGHT:

450g

700g

WARSTWA ŚRODKOWA / MID LAYER

WARSTWA ŚRODKOWA / MID LAYER

DESCENT JACKET

TECNO TOP / TECNO TOP LADY

Komfortowa kurtka polarowa o
atrakcyjnym wyglądzie. Może służyć
jako podpinka do kurtki Elements.

Comfortable fleece jacket with
attractive look that can be zipped
into the Elements jacket

Dopasowana do sylwetki bluza
polarowa. Idealna jako pośrednia
warstwa odzieży na czas górskich
wypraw, lub też jako luźna i wygodna
bluza noszona na co dzień.

CECHY:

FEATURES:

Anatomically shaped microfleece
pullover ideal as mid layer in the
mountains or for cooler summer
nights in the city.

MATERIAŁY /MATERIALS:

Tecnopile Basic Micro
ROZMIARY /SIZES:

man: S, M, L, XL, XXL
lady: XS, S, M, L, XL
KRÓJ /TRIM:

male /female

- comfortable cut
- ARM UP sleeve cut
- two internal mesh pockets
- YKK zippers
- single hand hem adjustment

WAGA /WEIGHT:

200g, 170g (lady)

Outdoor wear

- anatomiczny krój
- krój ramion chroniący przed podciąganiem
- zamki YKK
- regulacja obwodu jedną ręką

MATERIAŁY /MATERIALS:

Polartec 200
ROZMIARY /SIZES:

XS, S, M, L, XL, XXL
KRÓJ /TRIM:

unisex
WAGA /WEIGHT:

550g

WARSTWA ŚRODKOWA / MID LAYER

SIKKIM PULLOVER

THERMO TOP / THERMO TOP LADY

Anatomicznie skrojona bluza
polarowa.

Elastyczna bluza o anatomicznym
kroju. Posiada kieszeń na klatce
piersiowej; oferuje najwyższy
komfort cieplny na czas aktywności
fizycznej.

CECHY:

- zamek na całej długości
- 2 kieszenie zewnętrzne
- zapinana kieszonka na klatce piersiowej

Anatomically shaped light
microfleece pullover.

FEATURES:

Anatomically trimmed stretch
pullover with chest pocket offering
ideal warmth comfort during active
movement.

MATERIAŁY /MATERIALS:

Pontetorto TECNOSTRETCH
ROZMIARY /SIZES:

man: S, M, L, XL, XXL
lady: XS, S, M, L, XL
KRÓJ /TRIM:

- full length zipper
- 2 hand pockets
- chest zipper pocket

male /female
WAGA /WEIGHT:

300g

MATERIAŁY /MATERIALS:

Tecnopile Basic Micro
ROZMIARY /SIZES:

XS, S, M, L, XL
KRÓJ /TRIM:

unisex
WAGA /WEIGHT:

250g

Odzież outdoorowa
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WARSTWA ŚRODKOWA / MID LAYER

WARSTWA ŚRODKOWA / MID LAYER

WARSTWA PODSTAWOWA / BASE LAYER

THERMO PANTS
Przylegające, wygodne, super ciepłe
getry termoaktywne.

Anatomically shaped stretch tights
for all-year-round active movement.

DRY POLO / DRY POLO LADY
MATERIAŁY /MATERIALS:

Pontetorto TECNOSTRETCH
ROZMIARY /SIZES:

XS, S, M, L, XL, XXL
KRÓJ /TRIM:

unisex
WAGA /WEIGHT:

Outdoor wear

250g

MATERIAŁY /MATERIALS:

ProDry
ROZMIARY /SIZES:

man: S, M, L, XL, XXL
lady: XS, S, M, L, XL
KRÓJ /TRIM:

male /female

WARSTWA PODSTAWOWA / BASE LAYER

DRY TEE / DRY TEE LADY
MATERIAŁY /MATERIALS:

ProDry
ROZMIARY /SIZES:

Odzież outdoorowa
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man: S, M, L, XL, XXL
lady: XS, S, M, L, XL

WARSTWA PODSTAWOWA / BASE LAYER

DRY TOP / DRY TOP LADY

KRÓJ /TRIM:

male /female

MATERIAŁY /MATERIALS:

ProDry
ROZMIARY /SIZES:

man: S, M, L, XL, XXL
lady: XS, S, M, L, XL
KRÓJ /TRIM:

male /female

WARSTWA PODSTAWOWA / BASE LAYER

DRY PANT / DRY PANT LADY
MATERIAŁY /MATERIALS:

ProDry
ROZMIARY /SIZES:

man: S, M, L, XL, XXL
lady: XS, S, M, L, XL
KRÓJ /TRIM:

male /female

OSCAR
5 litrowa torebka Oscar stanowi
doskonałą alternatywę dla małego
plecaka.

New face of our legendary
OSCAR hip-bag.

ROZMIARY /SIZES:

man: S, M, L, XL, XXL
lady: XS, S, M, L, XL

CECHY:

FEATURES:

MATERIAŁY /MATERIALS:

ProDry

- 2 troki kompresyjne służące również do
mocowania przedmiotów na zewnątrz
- mała i duża zapinana kieszeń
- elementy odblaskowe 3M
- pojemna komora główna
- boczne paski kompresyjne
- stabilny pas biodrowy

KRÓJ /TRIM:

male /female

- 2 compression straps for
external attachement of gear
- roomy front zipper pockets
- 3M reflexive safety elemnts
- main waistpack compartment
- organizer compartments
- side compression straps

MATERIAŁY /MATERIALS: Cordura
POJEMNOŚĆ /VOLUME: 5L
WYMIARY /DIMENSIONS: 30x15x13cm
WAGA /WEIGHT:

330g

SASZETKI I AKCESORIA DO PLECAKÓW / BACKPACK ACCESSORIES & POUCHES

2FLASK
ODZIEŻ LETNIA / SUMMER GARMENTS

KARAKORAM PANTS / PANTS LADY
Techniczne spodnie letnie,
wyposażone w zamki umożliwiające
odpięcie nogawek.

Technical summer convertible pants
for trekking and travelling.

CECHY:

FEATURES:

- anatomiczny krój
- profilowane kolana
- odpinane nogawki
- zamki YKK
- zintegrowany pasek

MATERIAŁY /MATERIALS:

PowerBloc Ultra, YKK
ROZMIARY /SIZES:

man: S, M, L, XL, XXL
lady: XS, S, M, L, XL
KRÓJ /TRIM:

male /female
WAGA /WEIGHT:

400g

- anatomical cut
- anatomically shaped knees
- zip-off pants
- YKK zippers
- integrated belt

Uniwersalna torba biodrowa z
uchwytami na 2 butelki. Idealna na
rower, piesze wycieczki czy też dla
biegaczy.

Universal outdoor hip pack
with 2 side bottle holders.

CECHY:

FEATURES:

- 2 uchwyty na bidony
- przednia kieszonka siatkowa na suwak
- elastyczna gumka do mocowania
akcesoriów
- siatkowa kieszonka na pasie biodrowym
- zewnętrzna rączka do przenoszenia
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- front pocket with zipper
- elastic drawcord
- storage pockets on the hipbelt
- 3M reflexive safety elements
- top loop

MATERIAŁY /MATERIALS:

Duramid, Duratex 600D
POJEMNOŚĆ /VOLUME: 4,5+2x0,5 L
WAGA /WEIGHT: 350g

SASZETKI I AKCESORIA DO PLECAKÓW / BACKPACK ACCESSORIES & POUCHES

BARMA
Turystyczna torebka do noszenia
przy pasku lub na ramieniu.

Universal travel pouch. To be carried
on the belt or over the shoulder.

CECHY:

FEATURES:

- kieszeń na telefon komórkowy
- przednia kieszonka na suwak
- mini organizer
- zapinana kieszeń główna
- pasek do przenoszenia na ramieniu
- szlufki do paska

Accessories

DRY BOX / DRY BOX LADY

SASZETKI I AKCESORIA DO PLECAKÓW / BACKPACK ACCESSORIES & POUCHES

- cell phone pocket
- small front pocket with zipper
- front organizer
- 2 zipper side pockets for IDs
- main zipper compartment
- belt attachemnt loops
- shoulder strap

MATERIAŁY /MATERIALS:

Suplex, Duratex, Neoprene
WYMIARY /DIMENSIONS: 5x13x15cm
WAGA /WEIGHT: 115g

Akcesoria

WARSTWA PODSTAWOWA / BASE LAYER

SASZETKI I AKCESORIA DO PLECAKÓW / BACKPACK ACCESSORIES & POUCHES

BALI

Accessories
Akcesoria
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WAIST BAG

Uniwersalna, nieduża torebka na
dokumenty, telefon i podręczne
drobiazgi.

Small belt bag ideal for traveling.
Documents, cell phone, money, etc.

CECHY:

FEATURES:

- kieszeń na telefon komórkowy
- przednia kieszonka
- wewnętrzna kieszonka z mini organizerem
- zapinana kieszeń główna

SASZETKI I AKCESORIA DO PLECAKÓW / BACKPACK ACCESSORIES & POUCHES

- cell phone pocket
- front pocket
- 1 zipper compartment with
miniorganizer
- main zipper compartment

Torebka paskowa, idealna na
dokumenty czy portfel. Dyskretna
- może być noszona pod ubraniem.

MATERIAŁY /MATERIALS:

Suplex, Duratex, Neoprene
WYMIARY /DIMENSIONS: 5x13x15cm
WAGA /WEIGHT: 110g

PERU
Necklace pouch with compartments
for coins, Ids, etc.. Attachable to belt.

CECHY:

FEATURES:

bawełna / Cotton, Polyester
WAGA /WEIGHT: 4g

MATERIAŁY /MATERIALS:

SASZETKI I AKCESORIA DO PLECAKÓW / BACKPACK ACCESSORIES & POUCHES

Wygodna saszetka na dokumenty
i pieniądze.

Waist bag, for your IDs,
documents, wallet.

SASZETKI I AKCESORIA DO PLECAKÓW / BACKPACK ACCESSORIES & POUCHES

COMFORT KIT
Kosmetyczka wykonana z wysokiej
jakości Duratex’u

High quality duratex cosmetic bag.

Duratex
190g

MATERIAŁ /MATERIAL:

- przegroda na dokumenty
- mała kieszonka na suwak
- przegroda na pieniądze
- regulowany pasek no noszenia na szyi
- szlufki do paska

- small front pocket with zipper
- IDs compartment
- money compartment
- adjustable neck strap
- belt attachement loops

WAGA /WEIGHT:

MATERIAŁY /MATERIALS:

Duramid, Duratex 600D, YKK
WYMIARY /DIMENSIONS: 13x27cm
WAGA /WEIGHT: 90g

SASZETKI I AKCESORIA DO PLECAKÓW / BACKPACK ACCESSORIES & POUCHES

OMO

TRAVEL KIT
Kosmetyczka wykonana z wysokiej
jakości Duratex’u

Praktyczna mini saszetka/ zapinany
portfel.

Small belt pouch for IDs and wallet
with key and coin compartment.

CECHY:

FEATURES:

- przednia kieszeń zapinana klamerką
- boczna kieszeń na suwak
- odpinana saszetka na pieniądze, drobiazgi

SASZETKI I AKCESORIA DO PLECAKÓW / BACKPACK ACCESSORIES & POUCHES

- front pocket
- zipper pouch for IDs
- pocket for money, necessities, etc.

High quality duratex cosmetic bag.

MATERIAŁ /MATERIAL: : Duratex
WAGA /WEIGHT:

MATERIAŁY /MATERIALS:

Suplex, Duratex, Neoprene
WYMIARY /DIMENSIONS: 2x11x15cm
WAGA /WEIGHT: 80g

290g

SASZETKI I AKCESORIA DO PLECAKÓW / BACKPACK ACCESSORIES & POUCHES

COVER

CZAPKI / CAPS

CRUX

Całkowicie wodoodporny pokrowiec
na plecak.

Light & waterproof backpack cover.

Techniczna czapka softshellowa.

Technically trimmed Softshell cap.

CECHY:

FEATURES:

CECHY:

FEATURES:

- mesh pocket
- elastic lining

- anatomiczny krój
- perforacja przy uszach

MATERIAŁ /MATERIAL: Duramid
WAGA /WEIGHT:

DWR

M, L

MATERIAŁY /MATERIALS:

PowerBloc 2-Tech
WAGA /WEIGHT: 30g

50g

SASZETKI I AKCESORIA DO PLECAKÓW / BACKPACK ACCESSORIES & POUCHES

CZAPKI / CAPS

TOPO

STRAP
Dodatkowy trok mocujący z
klamerką samozaciskową.

Accessories

WIELKOŚCI /SIZES: S,

- anatomical shape
- ear perforation

Additional strap for fastening of gear
or luggage.
DŁUGOŚCI /LENGTH: 120cm,

80cm

MATERIAŁY /MATERIALS: Duraflex,

Nylon

Stylowa, dwustronna czapka.

Stylish wowen bi-sided convertible
Lycra cap.

CECHY:

FEATURES:

- anatomiczny kształt
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- anatomical shape

MATERIAŁY /MATERIALS:

Lycra
WAGA /WEIGHT:

SASZETKI I AKCESORIA DO PLECAKÓW / BACKPACK ACCESSORIES & POUCHES

50g

CZAPKI / CAPS

CERRO

BUCKLES
Zapasowe klamerki do plecaków,
firmowane przez jednego z
najbardziej cenionych producentów
na świecie- Duraflex.

Various types of acetal replacement
buckles of the well-renowned brand
DURAFLEX.

STEALTH WARRIOR 40mm
STEALTH 25mm
STEALTH 20mm
CURVED MOJAVE 25mm
CURVED MOJAVE 20mm
SLIK CLIP
ALPINE CLIP

MATERIAŁ /MATERIAL: Acetal

Stylowa, dwustronna czapka.

Stylish wowen bi-sided convertible
Lycra cap.

CECHY:

FEATURES:

- anatomiczny kształt

- anatomical shape

MATERIAŁY /MATERIALS:

Lycra
WAGA /WEIGHT:

50g

Akcesoria

- gumka ściągająca
- siatkowy p okrowiec

CZAPKI / CAPS

CZAPKI / CAPS

CLUX

RIDE
Tkana czapka z Lycry, podszyta
mikrofleecem w okolicach czoła.

Wowen Lycra beanie with
microfleece lining at forehead.

Świetnie oddychająca kominiarka,
idealna do użycia w trakcie
intensywnej aktywności fizycznej.

Highly breathable balaclava for cold
weather activities.

CECHY:

FEATURES:

CECHY:

FEATURES:

Accessories

- anatomiczny kształt

Akcesoria
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- anatomiczny kształt

- anatomical shape

- anatomical shape

MATERIAŁY /MATERIALS:

MATERIAŁY /MATERIALS:

Lycra, ThermoSoft microfleece
WAGA /WEIGHT: 50g

Drapana Lycra /Brushed Lycra
WAGA /WEIGHT: 50g

CZAPKI / CAPS

CZAPKI / CAPS

GOBI

MASK

Stylowa czapka softshellowa
o nowoczesnym wzornictwie i
ergonomicznym kształcie.

Stylish softshell cap with modern
design and ergonomical shape.

Maska na twarz.

Half mask for face protection.

CECHY:

FEATURES:

CECHY:

FEATURES:

- anatomiczny kształt
- regulacja obwodu

- anatomical shape
- perimeter adjustment

- anatomiczny kształt
- otwory wentylacyjne przy nosie i ustach

- anatomical shape
- ventilation openings for nose and mouth
MATERIAŁY /MATERIALS:

Neoprene, ThermoSoft
microfleece lining
WAGA /WEIGHT: 30g

MATERIAŁY /MATERIALS:

PowerBloc Active
WAGA /WEIGHT: 40g

RĘKAWICE / GLOVES

CZAPKI / CAPS

CLUX XT

CUMBRE

Techniczna kominiarka do zastosowań
ekspedycyjnych. Chroni twarz przed
mrozem i wiatrem.

Technical balaclava for expedition
use with face protection against frost
and wind.

Ergonomicznie skrojone,
uniwersalne rękawice do użytku w
trakcie wymagających ekspedycji.

Ergonomically designed multi-purpose
glove for demanding expedition use.

CECHY:

FEATURES:

CECHY:

FEATURES:

- anatomiczny kształt
- otwory wentylacyjne przy ustach i nosie

- anatomical shape
- ventilation openings for nose and mouth
MATERIAŁY /MATERIALS:

PowerBloc 3-Pro,
ThermoSoft microfleece
WAGA /WEIGHT: 60g

- wzmocniona wewnętrzna część dłoni i palce
- wyciągana wkładka ocieplająca
- regulacja obwodu przy nadgarstkach
- ochrona stawów przy palcach
- pętle chroniące przed zgubieniem
- pętelki do zaczepienia

- reinforced palm and fingers
- removable insulation liner
- cuff and wrist adjustment
- finger joints protection
- anti-loss loops
- harness attachement loops

MATERIAŁY /MATERIALS

PowerBloc 2-Tech, Rubebrtec,
DRY ZONE membrane, HyperLoft
insulation
ROZMIARY /SIZES: XS, S, M, L, XL
WAGA /WEIGHT: 200g

SKARPETY / SOCKS

AVALANCHE

EXPEDITION
Technically designed glove for winter
outdoor sports.

CECHY:

FEATURES:

- wzmocniona wewnętrzna część dłoni i palce
- regulacja obwodu przy nadgarstkach
- pętle chroniące przed zgubieniem
- pętelki do zaczepienia

- reinforced palm and fingers
- cuff and wrist adjustment
- anti-loss loops
- harness attachement loops

MATERIAŁY /MATERIALS

PowerBloc 2-Tech, Rubebrtec,
DRY ZONE membrane, HyperLoft
insulation
ROZMIARY /SIZES: XS, S, M, L, XL
WAGA /WEIGHT: 220g

RĘKAWICE / GLOVES

SUMMIT

SKŁAD /COMPOSITION:

39% Drivex, 48% Polypropylen,
13% Elastan

Doskonałe rękawice jednopalczaste
o bardzo dobrych właściwościach
termicznych, do użytku podczas
niskich temperatur.

Ergonomic mitten with high thermal
comfort for extreme climatic
conditions.

CECHY:

FEATURES:

- wzmocniona wewnętrzna część dłoni i palce
- wyciągana wkładka ocieplająca
- regulacja obwodu przy nadgarstkach
- ochrona stawów przy palcach
- pętle chroniące przed zgubieniem
- pętelki do zaczepienia

- reinforced palm and fingers
- removable insulation liner
- cuff and wrist adjustment
- finger joints protection
- anti-loss loops
- harness attachement loops

CECHY:

FEATURES:

- wzmocniona wewnętrzna część dłoni i palce
- regulacja obwodu przy nadgarstkach
- pętle chroniące przed zgubieniem

FEATURES:

Podwyższone skarpety dla
miłośników sportów zimowych.
Zwiększony komfort cieplny, krój
dopasowany do użycia z butami
narciarskimi i snowboardowymi.
Odpowiednia mieszanka włókien
gwarantuje perfekcyjną transpirację
wilgoci i chroni skórę przed
otarciami. Doskonałe na całodniowe
zabawy na stoku i poza nim, w
najniższych temperaturach.

A knee sock for winter sport
lovers with extended thermal
comfort ideal fpr use in the ski or
snowboard boots. Reinforcement
of heel, toe, footbed and fistula
areas adds extra warmth and
protection against blisters. Ideal
for all-day-long adventures on
the slopes or off-piste in freezing
conditions.

CECHY:

FEATURES:

- wzmocnienie przy palcach i pięcie dla
zwiększenia trwałości i wytrzymałości
- włókna polipropylenowe od strony
wewnętrznej, przyspieszające transport
wilgoci z dala od skóry
- X-PANEL dla idealnego dopasowania
- wygodny ściągacz
- zmienny splot w różnych partiach
skarpetki

S (35 – 38) M (39 – 42) L (43 – 47)

- reinforced toe, heel, and footbed
part for increased protection and
durability
- polypropylene fibers on inner face
for ideal moisture transfer away
from the body
- X-PANEL construction for perfect fit
and protection against sock sliding
- comfortable cuff
- pannel with web veawing assuring
moisture transfer upwards away
from the shoe
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SKARPETY / SOCKS
MATERIAŁY /MATERIALS

PowerBloc 2-Tech, Rubebrtec,
DRY ZONE membrane, HyperLoft
insulation
ROZMIARY /SIZES: XS, S, M, L, XL
WAGA /WEIGHT: 220g

FREERIDE

CREST
Ergonomically trimmed softshell
glove for ski-mountaineering,
drytooling, etc.

CECHY:

ROZMIARY /SIZES:

RĘKAWICE / GLOVES

Dopasowane rękawice typu soft
shell, przeznaczone do dry-toolingu,
ski-alpinizmu itp.

A sock with extended thermal
comfort for expedition use in very
cold weather. X-PANEL construction
prevents the sock from sliding and
crumpling, hence protecting the
feet from blisters. Reinforcement
of heel, toe and footbed area adds
extra warmth and protection. Ideal
for demanding expedition use,
winter mountaineering and trekking
and for winter sports in very low
temperatures.

SKŁAD /COMPOSITION:

- reinforced palm and fingers
- wrist adjustment
- anti-loss loops

44% Drivex, 39% Polypropylen,
17% Elastan
MATERIAŁY /MATERIALS

ROZMIARY /SIZES:

PowerBloc 3-Pro, MAX DRY lining
ROZMIARY /SIZES: XS, S, M, L, XL
WAGA /WEIGHT: 90g

S (35 – 38) M (39 – 42) L (43 – 47)

- wzmocnienie przy palcach i pięcie dla
zwiększenia trwałości i wytrzymałości
- wzmocnienie wzdłuż piszczeli
- włókna polipropylenowe od strony
wewnętrznej, przyspieszające transport
wilgoci z dala od skóry
- wstawki z elastanu w miejscach
zgięcia stopy
- wygodny ściągacz
- zmienny splot w różnych partiach
skarpetki

- reinforced toe, heel, and footbed
part for increased protection and
durability
- reinforced fistula area for protection
against blisters in ski or snowboard
boots
- polypropylene fibers on inner face
for ideal moisture transfer away from
the body
- Elastan instep and ankle panels
- comfortable cuff
- pannel with web veawing assuring
moisture transfer upwards away from
the boot

Akcesoria

Techniczne rękawice do sportów
zimowych.

Skarpetki o podwyższonym
komforcie cieplnym, przeznaczone
do użytku w niskich temperaturach.
Wstawka X-PANEL w miejscu
zginania zabezpiecza skarpetę
przed fałdowaniem i zsuwaniem
się. Odpowiednia mieszanka
włókien gwarantuje perfekcyjną
transpirację wilgoci i chroni skórę
przed otarciami. Model Expedition
doskonale sprawdzi się podczas
całodniowych wypadów górskich w
niskich temperaturach.

Accessories

RĘKAWICE / GLOVES

SKARPETY / SOCKS

TREKKING

INNE / OTHER
Ergonomicznie profilowane skarpetki
do wysokich butów trekkingowych.
Wstawka X-PANEL w miejscu
zginania zabezpiecza skarpetę przed
fałdowaniem i zsuwaniem się. Odpowiednia mieszanka włókien gwarantuje perfekcyjną transpirację wilgoci i
chroni skórę przed otarciami.
Model Trekking doskonale sprawdzi
się podczas całodniowych wypadów
górskich w wysokich i umiarkowanych temperaturach.

Accessories

CECHY:

SKŁAD /COMPOSITION:

45% Drivex, 40% Polypropylen,
15% Elastan
ROZMIARY /SIZES:

S (35 – 38) M (39 – 42) L (43 – 47)

- wzmocnienie przy palcach i pięcie dla
zwiększenia trwałości i wytrzymałości
- włókna polipropylenowe od strony
wewnętrznej, przyspieszające transport
wilgoci z dala od skóry
- X-PANEL dla idealnego dopasowania
- wygodny ściągacz
- zmienny splot w różnych partiach
skarpetki

Ergonomically elaborated sock
with X-PANEL construction that
prevents the sock from sliding and
crumpling, hence protecting the
feet from blisters. Perfect moisture
transfer for dry feeling. Ideal for allday-long trekking, mountaineering
or outdoor activities in mid to
lower temperatures.
FEATURES:

- reinforced toe, heel, and footbed
part for increased protection and
durability
- polypropylene fibers on inner face
for ideal moisture transfer away from
the body
- X-PANEL construction for perfect fit
and protection against sock sliding
- comfortable cuff
- rib veawing of calf part for beter
support and comfort

GAITOR EXPEDITION
Niesamowicie wytrzymałe ochraniacze
na najtrudniejsze warunki. Wykonane
w całości z Cordury.

Gaitor for demanding conditions in the
rocks and snow. Extremely durable,
easy to manipulate.

CECHY:

FEATURES:

- wymienne linki stalowe
- zamek kryty listwą z przodu
- hak do zaczepiania o but z przodu
- regulowany obwód w łydce

- replaceable iron cords
- front zipper
- front hook
- adjustable top cuff

MATERIAŁY /MATERIALS:

Cordura
WAGA /WEIGHT:

360g
45cm

WYSOKOŚĆ /HEIGHT:

INNE / OTHER

GAITOR BASIC
Wysokie ochraniacze przeciwśnieżne
z wymiennymi linkami stalowymi.

Turist gaitor for 3-season use.

CECHY:

FEATURES:
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Akcesoria

SKARPETY / SOCKS

TRAIL

SKŁAD /COMPOSITION:

27% Drivex, 53% Polypropylen,
20% Elastan
ROZMIARY /SIZES:

S (35 – 38) M (39 – 42) L (43 – 47)

Wygodne skarpetki do kostek, o
technicznej konstrukcji.
Zapewniają idealną transpirację
wilgoci i optymalną regulację
temperatury przy skórze.

Comfortable ankle sock with
state-of-the-art technical
construction, that assures ideal
moisture transfer and optimal
thermal regulation. Ideal for
outdoor sports and active leisure
in warm conditions.

CECHY:

FEATURES:

- wzmocnienie przy palcach i pięcie dla
zwiększenia trwałości i wytrzymałości
- włókna polipropylenowe od strony
wewnętrznej, przyspieszające transport
wilgoci z dala od skóry
- wstawki z elastanu
- wygodny ściągacz
- zmienny splot w różnych partiach
skarpetki

- reinforced toe, heel, ankle and footbed
part for increased protection and
durability
- polypropylene fibers on inner face
for ideal moisture transfer away from
the body
- Elastan instep and ankle panels
- comfortable cuff
- web weaving for better ventilation
and thermal regulation

- wymienne linki stalowe
- zamek kryty listwą z przodu
- hak do zaczepiania o but z przodu
- regulowany obwód w łydce

- replaceable iron cords
- front zipper
- front hook
- adjustable top cuff

MATERIAŁY /MATERIALS:

Duratex /Cordura
WAGA /WEIGHT: 300g
WYSOKOŚĆ /HEIGHT: 45cm

INNE / OTHER

PONCHO
Solidna ochrona przed deszczem.

Reliably protects from rain.

CECHY:

FEATURES:

- kieszeń z przodu
- zapięcie Velcro
- ochrona plecaka

- front pocket
- hide-away backpack cover
- velcro opening
MATERIAŁY /MATERIALS:

Hydroblock 3000
WAGA /WEIGHT: 620g

EKSPEDYCJE / EXPEDITIONS
Nasze produkty odpowiadają potrzebom ludzi, dla
których outdoor jest drogą życia. Wspieraliśmy
wiele ekspedycji, podczas których nasze produkty
musiały stawić czoło najbardziej wymagającym
warunkom. Taka współpraca pozwala stale
ulepszać nasze produkty, tak aby można było na
nich polegać w każdej sytuacji.

DRZEWA DLA TATR

Kupując produkty Trek Sport pomagasz nam
ponownie zalesić Tatry.
Orkan, który nawiedził Tatry niespodziwanie zmienił ich oblicze
na zawsze. Tysiące hektarów lasu po prostu zniknęło. Pierwsze
przerażające wrażenie zrujnowanego krajobrazu juz dawno
minęło. Mimo, iż natura potrafi poradzić sobie ze zniszczeniami
nawet na taką skalę, my w Trek Sporcie postanowiliśmy pomóc w
przywróceniu życia na terenie dotkniętym kataklizmem. Dlatego
też przeznaczamy procent z każdego sprzedanego produktu na
specjalne konto bankowe. Uzbierane w ten sposób fundusze będą
przeznaczone na posadzenie nowych drzew przez ochotników.

Our products are based upon needs of people,
for whom the outdoor is a mission and a way of
life. We have supported numerous expeditions,
during which our products were facing the most
demanding use and conditions. Cooperation
like this enables us to constantly improve our
products, so that you could rely upon them in
any situation.

numerous branches of White Nile on the 50km section
of the river right under its stream. A project like this
is impossible without boats and paddles. To transport
them safely to such a distant place is a big challenge.
Custom made indestructible TREK SPORT cases helped
to protect the boats. PRO DRY functional underwear
helped the expedition members to cope with the tough
climatic conditions. Apart from exploration, surfing on
river waves and freestyle paddling, the guys succeeded
to take couple of immense rapids such as Bujagali
Falls, 50:50, Total Gunga, Silverback, Overtime or the
legendary Itandu. More info at www.treksport.eu

ŚWIĘTE GÓRY 2007 /
SACRED MONTAINS 2007

UGANDA: BIAŁY NIL 2007 /
WHITE NILE 2007

Razem z Twoim plecakiem, śpiworem czy też innym sprzętem Trek
Sport, nowe życie w postaci drzew pojawi się znowu w Tatrach.
Poza powyższym, będziemy kontynuowali podobne projekty ekologiczne
w przyszłości. Więcej na www.treksport.eu

Zespół Trek Sport

TREES FOR THE TATRAS

Buy a Trek Sport product and plant new trees in
the Tatra mountains with us.
The orcane that hit the Tatras unexpectedly has changed their
face forever. Thousands of hectars of forest have disappeared.
Even though the nature itself can cope with catastrophes of this
extent, we in Trek Sport have decided to help bring new life to
the face of our mountains.
From each sold product, we will contribute a proportion of its
price to an assigned bank account. This money will then be used
to plant new trees by volunteers.
Together with your Trek Sport backpack, sleeping bag or
outdoor outfit, you will bring new life in form of the little trees
to the Tatras.
Apart from this project, we will continue similar ecological projects in the
future. Read more on www.treksport.eu

Your Trek Sport team

KILIMANDŻARO 2007 /
KILIMANJARO 2007

Miesiąc wiosłowania po białych wodach Nilu, podczas
gdy w Europie szaleje zima - to marzenia każdego
wioślarza. Grupa młodych wioślarzy freestyle’owych
udała się do Ugandy aby eksplorować rwące wody
niezliczonych dopływów Białego Nilu w rejonie
t’ekim, niedaleko źródeł rzeki. Taki projekt niebyłby
możliwy bez łodzi i wioseł, a bezpieczne dostarczenie
ich na miejsce jest sporym wyzwaniem. Specjalnie
przygotowane na tą okazję, niezniszczalne plecaki
TREK SPORT chroniły łodzie podczas transportu.
Bielizna PRO DRY pomogła ekspedycji stawić czoło
wymagającym warunkom klimatycznym. Poza samą
eksploracją, “surfując” po falach rzeki, młodzi ludzie
zdołali przepłynąć przez kilka znanych odcinków,
takich jak Bujagali Falls, 50:50, Total Gunga,
Silverback, Overtime czy też legendaną Itandu.
Więcej informacji na www.treksport.eu
A month full of paddling on the whitewaters of Nile,
when the winter is raging in Europe is a dream of every
paddler. A group of young freestyle paddlers headed
to Uganda to explore rapids and whitewaters in the

Wiosną 2007 grupa słowackich ski-alpinistów
wyruszyła w kierunku legendarnych gór leżących
na pograniczu Turcji, Iranu i Armeni aby zdobyć i
zjechać z kilku interesujących szczytów. Udało im
się zdobyć SUPHAN DAGI (Turcja, 4061m), ARARAT
(Turcja, 5165m), DAMAVAND (Iran, 5671m) i ARAGAC
(Armenia, 4090m). Podczas tej ekspedycji testowanych
było kilka produktów TREK SPORT, między innymi
plecaki TATRAN 4[x] 70l, PATAGONIA 4[x] 80l czy
X-RAID, a także bielizna PRO DRY, kurtka i spodnie
ESSENCE, kurtka GRAVITY JACKET, nowa generacja
odzieży LIQUID ICE i prototyp kurtki INTI. Więcej
informacji o tej przygodzie na
www.posvatnehory.expedition.sk
In spring 2007, a group of Slovak ski-alpinists set
out to the legendary mountains of Turkey, Iran and
Armenia to climb and ski-down couple of interesting
peaks. Expedition members succeeded to ski down
SUPHAN DAGI (Turkey, 4061m), ARARAT (Turkey,
5165m), DAMAVAND (Iran, 5671 m) and ARAGAC
(Armenia, 4090m). Expedition tested several TREK
SPORT products, such as TATRAN 4[x] 70L backpack,
Patagonia 4[x] 80L, X-RAID, functional PRO DRY
underwear, ESSENCE JACKET and PANTS, GRAVITY
JACKET, new generation of LIQUID ICE clothing and
INTI insulation jacket prototype. More info about this
adventure at www.posvatnehory.expedition.sk

Petr Jahoda - przewodniczący czeskiego związku
podróżników, poszukiwacz przygód i odkrywca znany
głównie ze swoich podróży w niezbadane rejony Afryki
i Oceanii. Mniej osób wie, że Peter jest oddanym
entuzjastą sportów outdoorowych. Na początku 2007
roku wybrał sie do Afryki by dokonać zjazdu rowerem z
Mount Kenya. Po kilku treningowych zjazdach z Mount
Kenya, Peter udał się na Kilimandżaro, żeby dokonać
pierwszego w historii zjazdu rowerem. Niestety cofnięcie
zgody przez władze parku narodowego nie pozwoliło
Peterowi na osiągnięcie zakładanego celu. Kilimandżaro
nadal czeka na pierwszy zjazd. Podczas wyjazdu Peter
testował plecaki PATAGONIA 4[x] 80l i TIBET XT, bukłak
LIQUIDATOR, ochraniacze GAITOR EXPEDITION, a także
rękawice i odzież tecnopile z naszej kolekcji.
Petr Jahoda – the chairman of Czechtravelers‘
association, an adventurer and explorer is known mostly
for his expeditions to the unexplored corners of Africa
and Oceania. Less people know that Peter is a devoted
outdoor sports fan. At the beginning of 2007, Petr went
to Africa to make a mountain bike-descent of Mount
Kenya. After descending it couple of times as a training,
he headed to Mount Kilimanjaro /the continent’s highest
mountain/ for historically first mountain bike downhill
of this mountain. But the change of previously given
permission from national park authorities right before
the descent, made this challenge impossible to be done.
Kilimanjaro still awaits its first MTB downhill. During
the expedition, Peter tested PATAGONIA 4[x] 80L, TIBET
XT backpack, hydration pack LIQUIDATOR backpack,
GAITOR EXPEDITION gaiters and gloves and tecnopile
clothes from our collection.
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