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W cztery s
trony świa
ta...

technologies
UPF
40+
Włókna Supplex®, są elastyczne, lekkie i miękkie. Zapewniają
trwałość, przewiewność, i
odporność na przyjmowanie
zapachów, schną znacznie szybciej niż bawełna. Blokują 97,5%
szkodliwego promieniowania
UV, co jest istotne w przypadku
akcesorii letnich. Specjalna
technologia produkcji Supplex®
nadaje tkaninom prawdziwie
naturalny, bawełniany charakter.
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Supplex® fibers are flexible,
lightweight and soft. They are
durable, breathable, do not
absorbing the odors and dry
much faster than cotton. Supplex
blocks 97.5% of UV radiation,
what is very important in summer
accessories. Special technology
in production of Supplex ® fabric,
gives a true Natural Cotton
character.

WIND LOCKER to bardzo lekka i
elastyczna membrana pomiędzy
dwoma warstwami polaru.
Dobrze chroni przed zimnem,
szczególnie przed wiatrem, pozwalając jednocześnie skórze na
swobodne oddychanie. Nie ulega
pilingowi, łatwo się czyści, szybko
schnie i jest bardzo odporna na
uszkodzenia.

WIND LOCKER A very light
and elastic membrane placed
between two layers of fleece.
It protects well against cold air,
especially against the wind,
allowing the skin to breathe
freely. It does not pill, is easy
to clean, dries quickly, and it is
resistant to any damage.

Coolmax® – Jego głównym
zadaniem jest zapewnianie dobrej
wentylacji ciała i utrzymywanie suchej powierzchni skóry. Włókno Coolmax zapewnia znacznie lepszą, w
porównaniu do włókien naturalnych
oddychalność oraz odprowadzanie
wilgoci z powierzchni ciała. Włókno
to, w odróżnieniu od niektórych
tkanin termoaktywnych, cechuje
duża odporność na promienie UV,
dzięki czemu nie rozkłada się ono
stopniowo na słońcu i nie wydziela
przykrego zapachu.

Coolmax® - The main task is to
guarantee a good ventilation of
the body and keeps the skin dry.
Coolmax fibre provides a much
better breathability compared
to natural fibres like cotton and
moisture transfer from the body
surface. This fiber, unlike some
thermoactive fabrics, is high
resistant to UV rays, deos not
degrade in the sun and does not
emit odor.

...na każdą okazję

technologie
THERMOLITE - miękka i lekka
a jednocześnie trwała tkanina.
Dzięki włóknom utrzymuje wyższą
temperaturę zatrzymując więcej
powietrza. Ogranicza powstawanie
przykrych zapachów i bakterii, nie
kurczy się oraz utrzymuje kształt
zapewniając komfort i swobodę
ruchów.

THERMOLITE - soft and light as
well as durable material. The fibers
help to keep a higher temperature
by retaining more air. It reduces the
production of unpleasant odours
and bacteria. It does not shrink and
always is in an appropriate shape
providing comfort and freedom of
movements.

THINSULATE to tkanina składająca się z mikrowłókien, które zwiększają powierzchnię zatrzymującą
ciepło. Zastosowana jako warstwa
ochronna w rękawicach czy czapkach utrzymuje ciepło i komfort,
izolując od chłodu lepiej od innych
włókien. Nie absorbuje wody.

THINSULATE The material consists
of microfibres which increase the
surface of warmth retaining. Used
as a protection layer in gloves
and hats, it keeps hands warm
and provides comfort as well
as isolation from cool air much
efficiently than other fibers. It does
not absorb water.

Nowoczesna, ultralekka membrana
o mikroporowatej strukturze, zatrzymuje wiatr, pozwalając jednocześnie
wydostać się bez trudu cząsteczkom
pary wodnej na zewnątrz. Laminaty
Windstopper® wykazują przepuszczalność mniejszą niż 11l/m²/s
i oddychalność poniżej 50 Ret (Resistance to Evaporative Heat Transer).
Są sklasyfikowane jako materiały
o bardzo wysokiej zdolności oddychania. Zapewniają doskonałą ochronę
przed wiatrem oraz zachowują ciepły
mikroklimat organizmu.

WINDSTOPPER® - Extremely light
membrane produced from expandered
PTFE (politetrafluroetylen). Its
microporous structure both stops the
wind and allows the molecules
of water vapour to vent easily
outside.Windstopper laminates have
permeability of less than 111/m, and
the breathability lower than 50 Ret.
They are classified as materials with
high breathable capacities. Providing
excellent protection against wind and
keeping the body’s warm microclimate,
they are perfect for sport and leisure
activities at any weather conditions.
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801 13 2092

Sophie

super

UPF
40+

cena

lady line

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  sizes/rozmiary: 54, 56, 58
••  features: short peak, delicate feminine decorating
••  zalety: krótki daszek, delikatne kobiece zdobienie
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Lagarto

802 14 2009

UPF
40+

••  fabric/materiał zewnętrzny: Carol / Cotton
••  lining/materiał wewnętrzny: Coolmax Mesh
••  sizes/rozmiary: 56, 58
••  features: regulation with velcro
••  zalety: doskonałe dopasowanie przy pomocy rzepu
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Louise

801 13 2091

UPF
40+

lady line

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex / Mesh
••  sizes/rozmiary: 54, 56, 58
••  features: reflective elements, perforations for better breathability
••  zalety: elementy odblaskowe, perforacja zapewniająca lepszą oddychalność
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••  perforations for better breathability
••  perforacja zapewniająca lepszą oddychalność

Jork

802 13 2090

super

UPF
40+

cena

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex / Coolmax
••  sizes/rozmiary: 54, 56, 58
••  features: short and soft peak, perforations
for better breathability, compact - ideal for travel
••  zalety: krótki, miękki daszek, perforacja zapewniająca
lepszą oddychalność, kompaktowa - idealna w podróży

74
84
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••  perforations for better breathability
••  perforacja zapewniająca lepszą oddychalność

08
Barak

802 14 2021

UPF
40+

••  fabric/materiał zewnętrzny: Coolmax
••  sizes/rozmiary: 54, 56 ,58, 60
••  features: fabric with a fine mesh structure,
ultra-light, high breathability, regulation with velcro
••  zalety: tkanina o strukturze drobnej siatki,
ultralekka i przewiewna, regulacja za pomocą rzepu
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74

06
••  fabric with a fine mesh structure
••  tkanina o strukturze drobnej siatki
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Bono

801 13 2086

super

UPF
40+

cena

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  lining/materiał wewnętrzny: Coolmax
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: reflective elements, perforations for better breathability
••  zalety: elementy odblaskowe, perforacja zapewniająca lepszą oddychalność

01
08
09

74

viking nad Morzem Północnym

perforacja zapewniająca
lepszą oddychalność

viking – summer outdoor 2013
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Branco

802 13 2078

UPF
40+

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  lining/materiał wewnętrzny: Coolmax Mesh
••  sizes/rozmiary: 58, 60, 62
••  features: size adjustment, high breathability
••  zalety: dopasowanie dzięki dodatkowej regulacji,
doskonała oddychalność
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Leo

802 13 2085

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: size adjustment, high breathability
••  zalety: dopasowanie dzięki dodatkowej regulacji, doskonała oddychalność
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UPF
40+

34
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09
••  perforations for better breathability
••  perforacja zapewniająca lepszą oddychalność

Jumako

802 14 2022

UPF
40+

••  fabric/materiał zewnętrzny: Carol / Mesh Bemberg
••  lining/materiał wewnętrzny: Cotton
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: regulation by the pressbutton,
additional air vents, metal label
••  zalety: regulacja za pomocą zatrzasku,
dodatkowe otwory wentylacyjne, metalowa etykieta
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74
76

09

6

viking – summer outdoor 2013

Idol

802 13 2081

super

UPF
40+

cena

••  fabric/materiał zewnętrzny: Verbier / Mesh
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: reflective elements, perforations for better breathability
••  zalety: elementy odblaskowe, perforacja zapewniająca lepszą oddychalność
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Noah

••  perforations for better breathability
••  perforacja zapewniająca lepszą oddychalność

802 13 2084

UPF
40+

••  fabric/materiał zewnętrzny: Iguana / Hide / Micro Celtech
••  lining/materiał wewnętrzny:
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: reflective elements, perforations for better breathability
••  zalety: elementy odblaskowe, perforacja zapewniająca lepszą oddychalność

10

08

09

••  perforations for better breathability
••  perforacja zapewniająca lepszą oddychalność

01

Dave

802 13 2089

UPF
40+

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  lining/materiał wewnętrzny: Coolmax
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: perforations for better breathability
••  zalety: perforacja zapewniająca lepszą oddychalność
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••  perforations for better breathability
••  perforacja zapewniająca lepszą oddychalność

viking w Wenecji
viking – summer outdoor 2013
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Ramon

812 13 2079

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: high breathability, neck cover protecting from the sun
••  zalety: doskonała oddychalność, osłona kark u przed słońcem

UPF
40+

81

83

73

06

08

Kai

812 13 2077

UPF
40+

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  lining/materiał wewnętrzny: Coolmax Mesh
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: size adjustment, removable neck cover
••  zalety: dopasowanie dzięki dodatkowej regulacji,
odpinana osłona na kark
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Harry

822 13 2082

UPF
40+

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  lining/materiał wewnętrzny: Micro Bemberg
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: hidden neck cover,
perforations for better breathability
••  zalety: chowana osłona karku, perforacja
zapewniająca lepszą oddychalność
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73
••  perforations for better breathability
••  perforacja zapewniająca lepszą oddychalność
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Roca

821 13 2099

lady line

UPF
40+

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  sizes/rozmiary: 54, 56, 58
••  features: delicate feminine decorating
••  zalety: delikatne kobiece zdobienie
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Mika

84

821 14 2015

••  fabric/materiał zewnętrzny:
Carol / Cotton
••  sizes/rozmiary: 54, 56, 58
••  features: classic, youth style, double-sided hat,
interesting colors
••  zalety: klasyczny, młodzieżowy krój,
kapelusz dwustronny, ciekawa kolorystyka

UPF
40+

lady line

UPF
40+

lady line

40
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Natasha

821 13 2100

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  sizes/rozmiary: 56, 58
••  features: double-sided hat, Hawaiian type with a large brim
••  zalety: kapelusz dwustronny, typ hawajski z dużym rondem
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viking w Maroku
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Chuck

822 13 2095

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  lining/materiał wewnętrzny: Coolmax Mesh
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: innovative size adjustment system
••  zalety: nowatorski system regulacji rozmiaru
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super

UPF
40+

cena

84

81

01

Rupert

74

822 13 2097

UPF
40+

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  lining/materiał wewnętrzny: Coolmax Mesh
••  sizes/rozmiary: 58, 60, 62
••  features: closed pocket, available in large sizes
••  zalety: zamykana kieszonka, dostępna w dużych rozmiarach
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Jim

822 13 2098

UPF
40+

••  fabric/materiał zewnętrzny: Supplex
••  lining/materiał wewnętrzny: Coolmax Mesh
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: easily adjustable cord ,
perforations for better breathability
••  zalety: sznurek z łatwą regulacją długości,
perforacja zapewniająca lepszą oddychalność
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perforacja zapewniająca
lepszą oddychalność

Jukatan

822 13 2094

super

••  fabric/materiał zewnętrzny: Chanel
••  lining/materiał wewnętrzny: Coolmax Mesh
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: easily adjustable cord,
the original structure of the outer fabric
••  zalety: sznurek z łatwą regulacją długości,
oryginalana struktura materiału zewnętrznego

UPF
40+

cena

81
84
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Geronimo

822 14 2024

UPF
40+

••  fabric/materiał zewnętrzny: Carol / Mesh Bemberg
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: ultra-light and durable fabric,
reflective elements, easily adjustable cord
••  zalety: ultralekki i trwały materiał, elementy
odblaskowe, sznurek z łatwą regulacją długości
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••  reflective elements
••  elementy odblaskowe
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Texas

822 14 2025

••  fabric/materiał zewnętrzny: Carol N990L8 / Mesh Bemberg
••  sizes/rozmiary: 56, 58, 60
••  features: additional vents, included transport case,
the adjustable brim , detachable cord, ideal for long trips
••  zalety: dodatkowe otwory wentylacyjne,
w zestawie pokrowiec transportowy,
regulowane położenie ronda, odpinany sznurek
zabezpieczający, idealny na dłuższe wyprawy

81

UPF
40+

••  additional vents
••  dodatkowe otwory
wentylacyjne

76

06
••  detachable cord
••  regulowane położenie ronda

09

viking na Borneo

••  included transport case
••  w zestawie pokrowiec transportowy
viking – summer outdoor 2013
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315 11 8412
••  fabric/materiał zewnętrzny:
••  sizes/rozmiary: original
••  features: soft and flexible, excellent breathability
••  zalety: miękka i elastyczna, doskonała oddychalność

08

290 11 8415
••  fabric/materiał zewnętrzny:
••  sizes/rozmiary: original
••  features: flat seams, elastic, protection against wind and cold
••  zalety: płaskie szwy, elastyczna, ochrona przed wiatrem i chłodem

34

08

215 10 2231
••  fabric/materiał zewnętrzny:
••  sizes/rozmiary: original
••  features: high flexibility, antibacterial technical fabric
••  zalety: doskonała elastyczność, tkanina techniczna o
właściwościach antybakteryjnych
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219 13 2122
••  fabric/materiał zewnętrzny: Suppon Poly Terry
••  sizes/rozmiary: 56, 58
••  features: features: high flexibility,
perfect fit, reflective elements
••  zalety: zalety: doskonała elastyczność,
idealne dopasowanie, odblaskowe logo

34
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315 12 0311
••  fabric/materiał zewnętrzny:
••  insert/membrana: Windstopper
••  sizes/rozmiary: original
••  features: soft and flexible,
excellent breathability
••  zalety: miękka i elastyczna,
doskonała oddychalność
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215 12 0313
••  fabric/materiał zewnętrzny:
••  insert/membrana: Windstopper
••  sizes/rozmiary: original
••  features: high-performance membrane,
thermal properties, excellent breathability
••  zalety: membrana o najwyższych parametrach,
właściwości cieplne, doskonała oddychalność
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215 12 0312
••  fabric/materiał zewnętrzny:
••  insert/membrana: Windstopper
••  sizes/rozmiary: original
••  features: high flexibility, antibacterial
technical fabric, earflaps
••  zalety: doskonała elastyczność, tkanina techniczna
o właściwościach antybakteryjnych, nauszniki
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170 13 8475
••  shell/materiał zewnętrzny: Fleece Windstopper
••  palm/wzmocnienie dłoni: Amara
••  insert/membrana: Windstopper
••  sizes/rozmiary: 5, 6, 7, 8, 9, 10
••  features: hard-palm-shell, wrist pullers, elastic cuffs
••  zalety: materiał odporny na wytarcia, ściągacze nadgastków,
elastyczny mankiet

09

viking w Norwegii
viking – summer outdoor 2013
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Flash

140 12 4700

••  shell/materiał zewnętrzny: Square Lycra / Spandex
••  palm/wzmocnienie dłoni: Nash
••  sizes/rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10
••  features: reflective elements, hard-palm-shell, silicone print, high breathability,
loop for easier use, elastic cuff, soft protection panels
••  zalety: elementy odblaskowe, materiał odporny na wytarcia,
silikonowy nadruk, doskonała oddychalność, pętelka ułatwiająca zakładanie
i zdejmowanie rękwic, elastyczny mankiet, dodatkowe wzmocnienia dłoni

01
Oryx
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140 13 0520

••  shell/materiał zewnętrzny: Spandex Winderlox
••  palm/wzmocnienie dłoni: Nash
••  sizes/rozmiary: 5, 6, 7, 8, 9
••  features: odblaskowe elementy,
adjustable cuffs, frotte, hard-palm-shell, easy&quick system
••  zalety: odblaskowe elementy, ściągacz mankietu,
frotka, materiał odporny na wytarcia, easy&quick system

73

08
Reykjavik

09

45

34

140 13 0521

••  shell/materiał zewnętrzny: Spandex Brushed
••  palm/wzmocnienie dłoni: Spandex Brushed
••  sizes/rozmiary: 5, 6, 7, 8, 9
••  features: perfect fit, wrist pullers, silicone print
••  zalety: idealne dopaswoanie do dłoni, ściagacz nadgarstka,
silikonowy nadruk

34
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08

Oslo

140 14 8535

Touch Phone System

••  shell/materiał zewnętrzny: Polartec-Powerstretch
••  sizes/rozmiary: 6, 7, 8, 9
••  features: Touch Phone System - made for touch enabled devices,
silicone print, elastic cuff
••  zalety: Touch Phone System - umożliwiający obsługę
telefonów i urządzeń z ekranami dotykowymi,
silikonowy nadruk, elastyczny mankiet

64
01
X-Country

34

15

140 10 9020

••  shell/materiał zewnętrzny: Square Lycra
••  palm/wzmocnienie dłoni: Nash
••  insulation/ocieplenie: Fiberfill
••  sizes/rozmiary: 5, 6, 7, 8, 9
••  features: frotte, hard-palm-shell, high breathability, adjustable cuffs
••  zalety: frotka, materiał odporny na wytarcia, bardzo dobra
oddychalność, ściągacz mankietu

34

73
Bergen

08

09

135 12 4740

••  shell/materiał zewnętrzny: Woven WindLocker
••  lining/materiał wewnętrzny: Micro Bemberg
••  palm/wzmocnienie dłoni: Nash
super
••  insulation/ocieplenie: Thinsulate
cena
••  insert/membrana: WindLocker
••  sizes/rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10
••  features: hard-palm-shell, adjustable cuffs
••  zalety: materiał odporny na wytarcia, ściągacze mankietów

08

viking w Szwecji
73
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PALO

610 15 2355

••  tube/materiał trzonka:
aluminum 7075/aluminium 7075
••  3 sections/3 sekcje
••  adjustable length/zakres regulacji wysokości: 65-135 cm
••  lock system/blokada teleskopu: Fast Lock
••  profiled grip/ profilowany uchwyt: PP+EVA-foam/PP+pianka EVA
••  adjustable strap/regulowany pasek: nylon+flannel/nylon+flanela
••  diameter/średnica: 16/14/12 mm
••  weight/waga: 235g
••  replacement baskets and trip
protectors made from TPR/
wymienne talerzyki i gumowe osłonki grotu TPR
••  steel tip/stalowy grot
••  original size/rozmiar uniwersalny
••  carry bag in set/pokrowiec w zestawie gratis

extra added:
Nordic Walking – Master Guide
do kijów dołączona książeczka
Nordic Walking – Poradnik Mistrza

34
soft EVA-foam grip
+ strap with flanellettecloth
miękki uchwyt z pianki EVA
+ pasek wyściełany flanelą

Fast Lock System

GRATIS
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LUMI

610 15 2366

••  tube/materiał trzonka: aluminum 6061/aluminium 6061
••  3 sections/3 sekcje
••  system Antishock
••  adjustable length/zakres regulacji wysokości: 65-135 cm
••  lock system/blokada teleskopu: rotating/rotacyjna
••  profiled grip/ profilowany uchwyt: PP+cork+EVA foam/PP+korek+pianka EVA
••  adjustable strap/regulowany pasek: nylon+flannel/nylon+flanela
••  diameter/średnica: 18/16/14 mm
••  weight/waga: 245g
••  replaceable baskets and trip protectors made from TPR/
wymienne talerzyki i gumowe osłonki grotu TPR
••  steel tip/stalowy grot
••  original size/rozmiar uniwersalny
••  carry bag in set/pokrowiec w zestawie gratis

soft CORK
and EVA-foam grip
+ strap with flannel
/miękki uchwyt
z korka i pianki EVA
+ pasek wyściełany flanelą

15

extra added:
Nordic Walking – Master Guide
do kijów dołączona książeczka
Nordic Walking – Poradnik Mistrza

GRATIS

ILMA

610 15 1009

••  tube/materiał trzonka: aluminum 6061/aluminium 6061
••  3 sections/3 sekcje
••  system Antishock
••  adjustable length/zakres regulacji wysokości: 65-135 cm
••  lock system/blokada teleskopu: rotating/rotacyjna
••  profiled grip/profilowany uchwyt: PVC+PP
••  adjustable strap/regulowany pasek:
foam padded nylon/nylon z piankową wyściółką
••  diameter/średnica: 18/16/14 mm
••  weight/waga: 295g
••  replaceable baskets and trip protectors made from PVC/
wymienne talerzyki i gumowe osłonki grotu PVC
••  steel tip/stalowy grot
••  original size/rozmiar uniwersalny
••  carry bag in set/pokrowiec w zestawie gratis

01

profiledgrip + foam
padded nylon strap /profilowany
uchwyt + miękki pasek z piankową wyściółką
extra added:
Nordic Walking – Master Guide
do kijów dołączona książeczka
Nordic Walking – Poradnik Mistrza

GRATIS

viking w Beskidach
viking – summer outdoor 2013
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ROCK

610 15 1501

••  tube/materiał trzonka: aluminum 6061/aluminium 6061
••  3 sections/3 sekcje
••  system Antishock
••  adjustable length/zakres regulacji wysokości: 65-135 cm
••  lock system/blokada teleskopu: rotating/rotacyjna
••  profiled grip/profilowany uchwyt: PVC
••  adjustable strap/regulowany pasek
••  diameter/średnica: 18/16/14 mm
••  weight/waga: 295g
••  replaceable baskets and trip protectors made from PVC/
wymienne talerzyki i gumowe osłonki grotu PVC
••  steel tip/stalowy grot
••  original size/rozmiar uniwersalny
profiled grip
+adjustable strap/
profilowany uchwyt
+regulowany pasek

09

GRATIS

ILO

615 15 1110

••  tube/materiał trzonka: aluminum 6061/aluminium 6061
••  3 sections/3 sekcje
••  system Antishock
••  adjustable length/zakres regulacji wysokości: 55-115 cm
••  lock system/blokada teleskopu: rotating/rotacyjna
••  profiled grip/profilowany uchwyt: TPR
••  adjustable strap/regulowany pasek
••  diameter/średnica: 16/14/12 mm
••  weight/waga: 215g
••  replacement baskets and trip protectors made from PVC/
wymienne talerzyki i gumowe osłonki grotu PVC
••  steel tip/stalowy grot
••  original size/rozmiar uniwersalny

01
profiled grip
+adjustable strap/
profilowany uchwyt
+regulowany pasek

GRATIS

18
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KIVET

650 15 1518

••  tube/materiał trzonka: aluminum 6061/aluminium 6061
••  2 sections/2 sekcje
••  system Antishock
••  adjustable length/zakres regulacji wysokości: 85-135 cm
••  lock system/blokada teleskopu: rotating/rotacyjna
••  profiled grip/ profilowany uchwyt: cork+PP/korek+PP
••  nordic foam strap with Clip-On system/piankowa rękawiczka z systemem Clip-On
••  diameter/średnica: 16/14 mm
••  weight/waga: 220g
••  replacement baskets and trip protectors made from PVC/
wymienne talerzyki i gumowe osłonki grotu PVC
••  steel tip/stalowy grot
••  original size/rozmiar uniwersalny
••  carry bag in set/pokrowiec w zestawie gratis

system Clip-On

cork grip+nordic
foam strap/korkowy
uchwyt+piankowa
rękawiczka

GRATIS

08

extra added: Nordic Walking – Master Guide
do kijów dołączona książeczka
Nordic Walking – Poradnik Mistrza
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Poleca Bartłomiej Skowron
Wicemistrz Świata w Nordic Walking

Bartłomiej Skowron
Wicemistrz Świata w Nordic Walking
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Lena Top

lady line

500 13 2015

••  main fabric/materiał: 90% Poliamid/10% Elastan
••  sizes/rozmiary: S, M, L
••  features: quick-drying, seamless,
high flexibility, comfortable, second skin
••  zalety: szybkoschnąca, bezszwowa,
doskonała elastyczność, wysoki komfort
użytkowania, druga skóra

10

09
Lena Pants

lady line

500 13 2020

••  main fabric/materiał: 90% Poliamid/10% Elastan
••  sizes/rozmiary: S, M, L
••  features: quick-drying, seamless, high
flexibility, comfortable, second skin
••  zalety: szybkoschnąca, bezszwowa, doskonała
elastyczność, wysoki komfort użytkowania, druga skóra

10

09
Enzo Top

500 13 2131

••  main fabric/materiał: 90% Poliamid/10% Elastan
••  sizes/rozmiary: M, L, XL
••  features: quick-drying, seamless, high
flexibility, comfortable, second skin
••  zalety: szybkoschnąca, bezszwowa, doskonała
elastyczność, wysoki komfort użytkowania, druga skóra

09

08
Enzo Pants

500 13 2342

••  main fabric/materiał: 90% Poliamid/10% Elastan
••  sizes/rozmiary: M, L, XL
••  features:quick-drying, seamless, high flexibility,
comfortable, second skin
••  zalety: szybkoschnąca, bezszwowa, doskonała
elastyczność, wysoki komfort użytkowania, druga skóra

08
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Drake

500 14 2440

••  main fabric/materiał: 100% Polyester
••  sizes/rozmiary: M, L, XL, XXL
••  features: soft&luxury, flat seams, quick-drying,
ultra-light, anatomic style, thermo-regulator, second skin
••  zalety: miękki i luksusowy, płaskie szwy, szybkoschnący,
ultralekki, anatomiczny krój, thermo-regulator, druga skóra

dostępny również w kolekcji dziecięcej

Fiore

500 14 2320
08

••  rozmiar dziecięcy

Alison

lady line

500 14 2770

••  main fabric/materiał: 100% Polyester
••  sizes/rozmiary: S, M, L, XL
••  features: soft&luxury, flat seams, quick-drying, ultra-light,
anatomic style, thermo-regulator, second skin
••  zalety: miękki i luksusowy, płaskie szwy, szybkoschnący,
ultralekki, anatomiczny krój, thermo-regulator, druga skóra

dostępny również w kolekcji dziecięcej

Fiore

500 14 2320

••  rozmiar dziecięcy

45

Arman

500 13 2089

••  main fabric/materiał: 100% Polyester
••  sizes/rozmiary: XS/S, S/M, M/L, L/XL , XL/XXL
••  features: soft&luxury, flat seams, quick-drying,
ultra-light, anatomic style, thermo-regulator,
unisex, universal
••  zalety: miękki i luksusowy, płaskie szwy, szybkoschnący,
ultralekki, anatomiczny krój, thermo-regulator,
uniwerslany, unisex

08

09

viking w Bieszczadach
viking – summer outdoor 2013
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Tourer

lady line

720 14 3875

••  breathability/oddychalność: 3000 gms/24h
••  waterability/wodoodporność: 8000 mm
••  shell/materiał zewnętrzny: Polyester
••  lining/materiał wewnętrzny:
TPU / 64%Polyester / 36% Bamboo Charcoal
••  features: 3-way strech, light & quick drying, extended back,
reflective elements, adjustable hip belt, adjustable cuffs,
back pockets system, partly laminated seams,
anti-bacterial lining
••  zalety: 3-stronna elastyczność, lekka i szybkoschnąca,
przedłużany tył, odblaskowe loga, ściągacze pasa biodrowego,
elastyczne ściagacze mankietów, system kieszeni tylnych,
częściowo laminowane szwy, antybakteryjny
••  sizes/rozmiary: S, M, L

system tylnych kieszeni
rowerowych z patką

15

Racer

720 14 1033

••  breathability/oddychalność: 3000 gms/24h
••  waterability/wodoodporność: 8000 mm
••  shell/materiał zewnętrzny: Polyester
••  lining/materiał wewnętrzny: TPU / 64%Polyester / 36% Bamboo Charcoal
••  features: 3-way strech, light & quick drying,
extended back, reflective elements, adjustable hip belt,
adjustable cuffs, back pockets system,
partly laminated seams, anti-bacterial lining
••  zalety: 3-stronna elastyczność, lekka i szybkoschnąca,
przedłużany tył, odblaskowe loga, ściągacze pasa biodrowego,
elastyczne ściagacze mankietów, system kieszeni tylnych,
częściowo laminowane szwy, antybakteryjny
••  sizes/rozmiary: S, M, L

system tylnych
kieszeni rowerowych

09

22 viking – summer outdoor 2013

Contessa

lady line

720 14 9212

••  breathability/oddychalność: 3000 gms/24h
••  waterability/wodoodporność: 8000 mm
••  shell/materiał zewnętrzny: Polyester / Softshell
••  lining/materiał wewnętrzny: TPU / Polyester
••  features: 3-way strech, light & quick drying,
reflective elements, adjustable hip belt,
partly laminated seams, adjustable cuffs
••  zalety: 3-stronna elastyczność, lekka
i szybkoschnąca, odblaskowe loga, ściągacze
pasa biodrowego, częściowo laminowane szwy,
elastyczne ściagacze mankietów
••  sizes/rozmiary: S, M, L

01

light grey / grey

74

48

green / coffee

Antonio

720 14 1099

••  breathability/oddychalność: 3000 gms/24h
••  waterability/wodoodporność: 8000 mm
••  shell/materiał zewnętrzny: Polyester / Softshell
••  lining/materiał wewnętrzny: TPU / Polyester
••  features: 3-way strech, light & quick drying,
reflective elements, adjustable hip belt,
partly laminated seams, adjustable cuffs
••  zalety: 3-stronna elastyczność, lekka i szybkoschnąca,
odblaskowe loga, ściągacze pasa biodrowego,
częściowo laminowane szwy,
elastyczne ściagacze mankietów
••  sizes/rozmiary: M, L, XL

09

viking na rowerze i w górach

black / green

89
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Oliver

600 12 1128

••  breathability/oddychalność: 3000 gms/24h
••  waterability/wodoodporność: 8000 mm
••  shell/materiał zewnętrzny: Polyester/Softshell
••  lining/materiał wewnętrzny: TPU / Polyester
••  sizes/rozmiary: S, M, L, XL
••  features: 4-way strech, covered zip fasteners, many pockets,
adjustable hip belt, reflective elements
••  zalety: 4-stronna elastyczność, kryte zamki, liczne
kieszenie, ściągacz pasa biodrowego, odblaskowe logotypy

08
34

Alex Man

700 12 5315

••  breathability/oddychalność: 3000 gms/24h
••  waterability/wodoodporność: 8000 mm
••  shell/materiał zewnętrzny: Polyester/Softshell
••  lining/materiał wewnętrzny: TPU / Polyester
••  sizes/rozmiary: S, M, L, XL, XXL
••  features: 4-way strech, covered zip fasteners,
adjustable cuffs, many pockets, adjustable hip belt,
reflective elements
••  zalety: 4-stronna elastyczność, kryte zamki,
ściągacze mankietów, liczne kieszenie,
ściągacz biodrowy, odblaskowe logotypy

08

09
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Kenta

700 13 1370

••  breathability/oddychalność: 3000 gms/24h
••  waterability/wodoodporność: 8000 mm
••  shell/materiał zewnętrzny:	Polyester/Softshell
••  lining/materiał wewnętrzny: TPU / Polyester
••  sizes/rozmiary: S, M, L, XL
••  features: 3-way strech, covered zip fasteners,
reflective elements, adjustable cuffs, ultra-light,
perfect fit, adjustable hip belt, inner
pocktes, iPhone/MP3 player pocket, unisex
••  zalety: 3-stronna elastyczność, kryte zamki, odblaskowe loga,
ściągacze mankietów, lekka, doskonale dopasowana,
ściągacze pasa biodrowego, kieszenie wewnetrzne,
kieszonka na iPhone/MP3, unisex

15
09

Dharma Woman

700 12 4818

lady line

••  breathability/oddychalność: 3000 gms/24h
••  waterability/wodoodporność: 8000 mm
••  shell/materiał zewnętrzny: Polyester/Softshell
••  lining/materiał wewnętrzny: TPU / Polyester
••  sizes/rozmiary: XS, S, M, L
••  features: 4-way strech, many pockets, adjustable hip belt
••  zalety: 4-stronna elastyczność, liczne kieszenie, ściągacz biodrowy

50

09

72

48

viking w skandynawskich fiordach
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Torro Man

700 13 6272

••  breathability/oddychalność: 3000 gms/24h
••  waterability/wodoodporność: 8000 mm
••  shell/materiał zewnętrzny: Polyester/Softshell
••  lining/materiał wewnętrzny: TPU / 64%Polyester, 36% Bamboo Charcoal
••  sizes/rozmiary: M, L, XL, XXL
••  features: 3-way strech, reflective elements,
covered zip fasteners, adjustable hip belt, adjustable cuffs,
inner pocktes, partly laminated seams,anti-bacterial lining
••  zalety: 3-stronna elastyczność, odblaskowe loga, kryte zamki,
ściągacze pasa biodrowego, elastyczne ściagacze mankietów,
kieszenie wewnętrzne, częściowo laminowane szwy,
antybakteryjny materiał wewnętrzny

34
09

Haruto Man

710 13 6714

••  breathability/oddychalność: 3000 gms/24h
••  waterability/wodoodporność: 8000 mm
••  shell/materiał zewnętrzny: Polyester/Softshell
••  lining/materiał wewnętrzny: TPU / Polyester
••  sizes/rozmiary: M, L, XL, XXL
••  features: 3-way strech, laminated zip fasteners,
adjustable hip belt, double-function venting,
reflective elements, inner pocktes, silicone print
••  zalety: 3-stronna elastyczność, laminowane zamki,
ściągacze pasa biodrowego, dwufunkcyjne otwory wentylacyjne,
ściągacze mankietów, odblaskowe loga, kieszenie wewnętrzne,
silikonowy nadruk

34
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Tornado Woman

700 09 2101

lady line

••  breathability/oddychalność: 5000 gms/24h
••  waterability/wodoodporność: 9000 mm
••  shell/materiał zewnętrzny: Polyester/Softshell
••  lining/materiał wewnętrzny: TPU / Polyester
••  sizes/rozmiary: S, M, L
••  features: 4-way strech, removable hood, adjustable
cuffs, many pockets, reflective elements
••  zalety: 4-stronna elastyczność, odpinany kaptur,
elastyczne ściagacze mankietów, liczne kieszenie, odblaskowe loga

84
09

Tornado Man

700 09 1101

••  breathability/oddychalność: 3000 gms/24h
••  waterability/wodoodporność: 8000 mm
••  shell/materiał zewnętrzny: Polyester/Softshell
••  lining/materiał wewnętrzny: TPU / Polyester
••  sizes/rozmiary: M, L, XL, XXL
••  features: 4-way strech, removable hood, adjustable cuffs,
many pockets, reflective elements
••  zalety: 4-stronna elastyczność, odpinany kaptur,
elastyczne ściagacze mankietów, liczne kieszenie, odblaskowe loga

08
09

viking pod żaglami
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Jacek Gizicki
Viking Brand Manager

Monika Tomasik
Viking Trendsetter

Barbara Wojtuszek
Viking Junior Trendsetter

tel. +48 695 88 52 75
j.gizicki@viking.pl

tel. +48 33 497-50-40
m.tomasik@viking.pl

tel. +48 33 828 18 41
b.wojtuszek@viking.pl

Przedstawiciele handlowi:

UKRAINE
Andriy Kovalchuk

Janusz Kos
tel. 695 584 010
j.kos@larix.com.pl
••  woj. opolskie
••  woj. dolnośląskie
••  woj. lubuskie pd.
••  woj. wielkopolskie pd.
••  woj. śląskie
(na północ od autostrady A4)

79-0053 Lviv
Glyboka str. 8, 2a
Phone: 0038 0503-712-758
e-mail: andriy@viking-sport.
com.ua
SLOVAKIA
SKI SPORT, spol. s r.o.

Łukasz Brzeski
tel. 601 396 618
l.brzeski@larix.com.pl
••  woj. małopolskie
••  woj. podkarpackie
••  woj. śląskie
(na południe od autostrady A4)

Nábrežná 8
085 01 Bardejov
tel.: +421-54-48800-11
fax: +421-54-48800-12
e-mail: info@skisport.sk
www.skisport.sk

MOLDOVA
Mariusz Nowakowski
tel. 695 584 020
m.nowakowski@larix.com.pl
••  woj. pomorskie
••  woj. zachodniopomorskie
••  woj. kujawsko-pomorskie
••  woj. lubuskie pn.
••  woj. wielkopolskie pn.
••  woj. warmińsko-mazurskie
••  woj. podlaskie
••  woj. mazowieckie pn.

X-Style Outdoor
Equipment Center
Republic of Moldova
MD-2005, Chisinau,
Bd. Grigore Vieru, 27
Phone/Fax: 00 373 22
210050
e-mail: info@xstyle.md
www.xstyle.md

Krzysztof Witaszek
tel. 601 973 154,
ph.mazowsze@larix.com.pl
••  woj. mazowieckie pd.
••  woj. łódzkie
••  woj. lubelskie
••  woj. świętokrzyskie

www.viking.pl
rzeczywiste kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych w katalogu

LARIX Janusz Pieła Sp. J.
43-374 Buczkowice
ul. Bielska 1124
tel. 033/ 497 50 40, 42
fax 033/ 497 50 41
e-mail: viking@viking.pl
www.viking.pl

