komu w drogę
temu HiMountain
Produkty stworzone przez górskich
i outdoorowych ekspertów, używane
właśnie przez tych, którzy potrafią wspiąć
się dalej, wyżej, szybciej, a przede wszystkim
bezpieczniej. W produkty tej linii nie są wpisane
żadne kompromisy w doborze materiałów, dodatków
czy rozwiązań konstrukcyjnych; wszystko jest z najwyższej
półki – z wysokości ponad 8000 metrów. Prototypy modeli
naszych produktów z kolekcji Expert Series były wielokrotnie
testowane, a uwagi ekspertów uwzględniono w ostatecznych
projektach. Dzięki temu kolekcja jest stale doskonalona,
niezmiennie znajduje uznanie wśród profesjonalistów.
Z produktami kolekcji Expert Series związani są ludzie, którzy tworzą
historię polskiego himalaizmu: Artur Hajzer, Ryszard Pawłowski,
Krzysztof Wielicki, a także Marek Kamiński – wielokrotnie testujący nasz
sprzęt w najcięższych warunkach podczas wypraw polarnych.
Odzież i sprzęt spod znaku Expert Series dadzą Wam poczucie bezpieczeństwa,
komfortu, pewności siebie, co pozwoli Wam osiągnąć wyznaczone cele.
Widok na Mount Dicky, Ruth Gorge, Alaska, USA, fot. Marcin Tomaszewski

Widok na Mount Barille, Ruth Gorge, fot. Marcin Tomaszewski

Superior

kurtka

detal

Połączenie 3 różnych
tkanin Gore-Tex

Dodatkowa
kieszen na rękawie
zapinana zamkiem
wodoszczelnym

Kieszeń piersiowa
zapinana zamkiem
wodoszczelnym

Techniczna i wyczynowa kurtka
wykonana z trzech różnych tkanin
GORE-TEX: Pro Shell 3-warstwowy
w miejscach narażonych na
mechaniczne uszkodzenia (na
ramionach, dole kurtki, łokciach)
o parametrach wodoodporności/
oddychalności 80.000 mm/ RET <
6,0, PacLite Shell o parametrach
wodoodporności / oddychalności
60.000 mm/ RET 4,0 użyty został na
plecach i froncie kurtki, a także z tej
tkaniny uszyty został zintegrowany
kaptur, części rękawów – partie
wymagające regulacji temperatury przy
równoczesnej ochronie) i PacLite Shell
Stretch.

Wentylacja pod pachą

właściwości kurtki:
Przedłużony
tył kurtki

dostępne
kolory

info

waga: 700 gram

Elastyczna wstawka na
gardzie kaptura

• 3 kieszenie zewnętrzne zapinane na
zamki wodoodporne + dodatkowa
kieszonka na rękawie,
• 2 wewnętrzne kieszenie siatkowe
zapinane na zamki,
• kaptur z gardą o pełnej
regulacji objętości,
• elastyczna wstawka u dołu
kaptura umożliwiająca swobodne
poruszanie głową,
• otwory wentylacyjne pod pachami
zapinane na zamki wodoodporne.
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Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

Marcin Tomaszewski. fot. Bogusław Magrel

belay 2

kurtka

detal

Kieszeń piersiowa,
garażowe
zakończenie zamka

Zamek
dwukierunkowy

Specjalistyczna kurtka termiczna
i przeciwwietrzna, przeznaczona do
użytkowania w trakcie wzmożonego
wysiłku przy niskich temperaturach.
Specjalny krój ocieplonego kaptura,
otaczające go wysoka stójka i elastyczna
lamówka zapewniają szczelność i ciepło
nawet przy silnych wiatrach. Świetnie
sprawdzi się w górach typu alpejskiego
oraz w niższych górach zimą.

Wysoko zapinana garda

Woreczek na kurtkę

właściwości kurtki:

• tkanina wierzchnia:
Ultralite Nylon Microripstop,
• wypełnienie (ocieplenie):
Primaloft One,
• 3 kieszenie zewnętrzne zapinane
na zamki oraz wewnętrzna kieszeń
siatkowa na zamek,
• rękawy zakończone elastycznymi
mankietami z otworem na kciuk,

Przedłużony rękaw
z otworem na kciuk

Wewnętrzna
kieszeń siatkowa

info

waga: 700 gram

dostępne
kolory
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Obóz II na Chan Tengri, Tien Szan, Kirgizja, fot. Ola Ihnatowicz

stormypass 4
kurtka

komentarz
klienta

Najnowsza, czwarta wersja
specjalistycznej kurtki
przeciwwietrznej na najtrudniejsze
warunki pogodowe. Znakomicie
sprawdzi się zarówno na
drogach w górach wysokich,
jak i na wymagających drogach
wspinaczkowych. Wykonana z
dwóch rodzajów materiału: Gore
Windstopper Tornado (o oddychalności
RET 4-8) i Gore Windstopper Soft
Shell. Tornado odpowiedzialny jest za
wysoką oddychalność kurtki, a Soft Shell
(zastosowany w miejscach szczególnie
podatnych na uszkodzenia mechaniczne
- ramiona i łokcie) za jej trwałość
i wodoodporność (kaptur).

właściwości kurtki:

• 2 kieszenie na zamki wodoodporne ponad
linią pasa biodrowego, plecaka czy uprzęży,
• siatkowa kieszeń wewnętrzna na zamek,
• rękawy zakończone elastycznymi
mankietami z otworami na kciuk,
• zamki wentylacyjne pod pachami.
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dostępne
kolory

info

waga: 680 gram

Kupiłem i jestem więcej
niż zadowolony - jest świetna.
Przetestowana w warunkach Hala
Kondratowa, Giewont, Kasprowy, Świnica od pełnej wiosny, silnego nasłonecznienia,
silnego porywistego wiatru na grani do
warunków zimowych na Świnicy. Zupełnie
nieprzewiewna, lekka, trzymająca ciepło,
nienasiąkliwa, wzmocnienia na łokciach
i ramionach.
~rblecharz

Chan Tengri, fot. Ola Ihnatowicz

neon 2

mission

kurtka

kurtka

Lekka i ciepła kurtka z dzianiny
POLARTEC 100 - idealna jako
trzysezonowa warstwa termiczna
w takich typach aktywności jak
turystyka górska czy skialpinizm.
Wysokie parametry oddychalności
sprawiają, że odzież wykonana
z materiału POLARTEC
z powodzeniem może być
używana jako warstwa wierzchnia
przy lepszej pogodzie, przy
załamaniu aury nie traci natomiast
nic ze swoich parametrów
oddychalności, noszona pod
kurtką membranową jako warstwa
wewnętrzna.

Techniczna kurtka wykonana
z renomowanej dzianiny termicznej
POLARTEC THERMAL PRO, nadaje
się idealnie zarówno do intensywnej
turystyki górskiej czy wysokogórskiej, jak
i skialpinizmu lub jesiennej wspinaczki
(boczne wstawki z dzianiny Micro Lite
4 way stretch pozwalają na elastyczne
rozciąganie we wszystkich kierunkach).
Świetnie wyglądająca kurtka o dynamicznej,
sportowej linii.

właściwości kurtki:

• 2 kieszenie zapinane na zamki,
• wzmacniające obszycia
na ramionach i łokciach,
• dopasowana stójka,
• regulacja obwodu dołu kurtki,

dostępne
kolory

właściwości kurtki:

• 3 kieszenie zapinane na zamki,
• wzmacniające obszycia na
ramionach i łokciach wykonane
z elastycznej i trwałej tkaniny
100% poliamid,
• regulacja obwodu dołu kurtki

waga: 600 gram

info

dostępne
kolory

waga: 600 gram
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Ruth Gorge, fot. Marcin Tomaszewski

Georgia

falcon

kurtka

kurtka

dostępne
kolory

waga: 720 gram

Wiatroszczelna i oddychająca
kurtka damska, świetnie nadająca
się na dodatkową warstwę
termiczną w górach podczas
chłodniejszych dni. W całości
uszyta z laminatu elastycznej tkaniny
z microfleecem – jej szczególnym
atrybutem jest elastyczność we
wszystkich kierunkach (4 Way Stretch),
co zapewnia doskonałą swobodę
ruchów. Anatomiczne cięcia
w dopasowanym kroju kurtki
podkreślają sylwetkę.

właściwości kurtki:

• 3 kieszenie zewnętrzne,
• 2 wewnętrzne kieszenie siatkowe,
• rękawy zapinane na wygodne rzepy,
• dopasowana stójka.
UWAGA! Szwy są niepodklejone i nie
należy tego modelu traktować jako kurtki
przeciwdeszczowej.

Specjalistyczna kurtka przeciwwietrzna, doskonała jako warstwa wierzchnia
do użytkowania podczas wypadów tatrzańskich, alpejskich i w jeszcze wyższe
rejony – wszędzie tam, gdzie głównym zagrożeniem dla wspinaczy jest silny,
wychładzający wiatr. Wykonana z materiału WINDSTOPPER SOFT SHELL, który
gwarantuje komfort termiczny niezależnie od siły podmuchów na grani.
Dopasowany krój nie krępuje swobody ruchów, idealnie łączy
funkcjonalność i wygodę.

waga: 490 gram

dostępne
kolory

właściwości kurtki:
info
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• 2 kieszenie zewnętrzne (wodoodporne zamki) ponad linią pasa biodrowego,
• dodatkowa kieszonka piersiowa oraz kieszonka w rękawie (wodoodporne
zamki), • otwory wentylacyjne pod pachami, • kaptur dopinany na zamek.

W kierunku Piku Pobiedy, Tien Szan, Kirgizja, Ola Dzik, Asia Stasielak, fot. Ola Ihnatowicz

radiant 2

radiant 2

lady

kurtka

kurtka

Lekka i ciepła kurtka z dzianiny
POLARTEC THERMAL PRO idealna jako trzysezonowa
warstwa terminczna w takich
typach aktywności jak turystyka
górska czy skialpinizm. Wysokie
parametry oddychalności
sprawiają, że odzież wykonana
z materiału POLARTEC
z powodzeniem może być
używana jako warstwa wierzchnia
przy lepszej pogodzie, przy
załamaniu aury nie traci natomiast
nic ze swoich parametrów
oddychalności, noszona pod
kurtką membranową jako warstwa
wewnętrzna.

Techniczna kurtka o właściwościach
termicznych i prostym, dopasowanym
kroju, doskonale sprawdzi się jako
dodatkowa warstwa cieplna podczas
intensywnego, długotrwałego
wysiłku. Wykonana z elastycznego
materiału POLARTEC THERMAL PRO,
który zapewnia użytkownikowi komfort
i swobodę ruchów. Nieco lżejsza
od innych kurtek z tej samej klasy,
zachowuje jednocześnie wszystkie
ich najlepsze parametry termiczne
i techniczne.

właściwości kurtki:
• 2 kieszenie wewnętrzne
zapinane na zamki,
• wysoka stójka
zintegrowana z kapturem,
• dół i rękawy wykończone
elastycznym ściągaczem,

właściwości kurtki:
• 2 kieszenie wewnętrzne
zapinane na zamki,
• wysoka stójka
zintegrowana z kapturem,
• dół i rękawy wykończone
elastycznym ściągaczem,

dostępne
kolory

waga: 440 gram

info

waga: 400 gram
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Zimowa wyprawa na Nanga Parbat, Karakorum, Pakistan, Robert Szymczak, fot. Jacek Jawień

Z zimowej wyprawy na Nanga Parbat, fot. Jacek Jawień

yetiextreme

kombinezon

Wyczynowy, profesjonalny kombinezon
puchowy wykonany pod nadzorem Artura
Hajzera. Przeznaczony do działalności
w najbardziej wymagających i najwyższych
górach, powyżej 6000 m. Stanowił
wyposażenie wszystkich uczestników
zimowej wyprawy programu Polski
Himalaizm Zimowy 2010-2015 na Broad
Peak 2010/2011, gdzie sprawdził się w bardzo
trudnych warunkach atmosferycznych,
gdy huraganowe wiatry potęgowały
dojmujące zimno.

właściwości kombinezonu:

• Tkanina wierzchnia: diamond 40d / 300t (10.000/20.000)
• podszewka: Pertex Quantum • tkanina na obszycia: 100% Polamid.
Kombinezon posiada: 2 kieszenie zewnętrzne, piersiowe zapinane na
zamki wodoodporne • 2 kieszenie wewnętrzne, piersiowe, siatkowe
• zapięcie na trzysuwakowy zamek przechodzący przez krocze aż do
talii na plecach • nogawki rozpinane na boczne zamki sięgające bioder,
kryte listwami z rzepami • talię ściągniętą szeroką taśmą elastyczną wszytą
w tunel, z dodatkowymi szlufkami • wewnętrzne elastyczne szelki stabilizujące
kombinezon na ciele • listwę zamka frontowego poszerzoną na wysokości szyi
i brody tworzącą wygodną gardę zapinaną na rzepy • wewnętrzny kołnierz
wypełniony puchem tworzący dodatkowe uszczelnienie • miejsca szczególnie
narażone na uszkodzenia obszyte wzmocnieniami: ramiona, całe nogawki na
wysokości kolan, pośladki.
info

waga: 2,2 kg

dostępne
kolory
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Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

impulspro

belay

spodnie

spodnie

Profesjonalne spodnie do
uprawiania ekstremalnych
sportów outdoorowych.
Konstrukcja: trzywarstwowa,
tkanina wierzchnia: Gore-tex
Pro Shell o parametrach
wodoodporności/oddychalności
80.000 mm/RET < 6,0.

waga: 600 gram
waga: 600 gram

właściwości spodni:

• wyprofilowane kolana,
• regulacja obwodu łydek,
• zamki na całej długości nogawek,
• odpinana klapa tylna (nie ma potrzeby
zdejmowania całych spodni),
• odpinane, regulowane szelki,
• wewnętrzne getry przeciwśnieżne ze
stabilizującą wstawką z Lycry,
• wszyty reflektor RECCO,
• dwie kieszenie zapinane na zamki
wodoodporne.

Specjalistyczne spodnie termiczne i przeciwwietrzne do
kompletu z kurtką BELAY.

właściwości spodni:

• tkanina wierzchnia: Ultralite Nylon Microripstop,
• wypełnienie: Primaloft One,
• 2 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamki,
• wygodny, luźny krój pozwala
na pełną swobodę ruchów,
• nogawki rozpinane po bokach, zamki osłonięte
podwójnymi listewkami,
• talia regulowana ściągaczem i zabezpieczona
sznurkiem w części przedniej,
• dodatkowe szlufki do przypięcia szelek.

info

dostępne
kolory

info
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dostępne
kolory

Alaska, fot. Marcin Tomaszewski

krypton 2

lady
mudir Mudir

spodnie

spodnie

Specjalistyczne, a jednocześnie
wszechstronnego zastosowania
spodnie turystyczno-wspinaczkowe,
wykonane z nowoczesnego
i funkcjonalnego materiału DYNAM.
Świetnie sprawdzają się w warunkach letnich
oraz zimowych, zarówno ekstremalnych, jak i
podczas zwykłego trekkingu, tak przy uprawianiu
turystyki wysokogórskiej, jak i niżej w górach.
Praktyczne w użyciu na co dzień. Produkt ten jest na
wyposażeniu służb ratunkowych TOPR i GOPR oraz
wypraw himalajskich. Himalaiści Piotr Pustelnik i Ryszard
Pawłowski chwalą je za dużą odporność na wiatr.
Zakładając je wprost na grubą bieliznę, używają tych
spodni jako wierzchniej warstwy aż do wysokości 6500
metrów n.p.m. Atutem spodni jest ich elastyczność,
lekkość, a szczególnie wytrzymałość mechaniczna.
Spodnie dostępne także w wersji damskiej: MUDIR LADY.

• 2 kieszenie zapinane na zamek,
• obwód talii regulowany gumką,
• zamki rozpinające doły nogawek,
• kliny z tkaniny poszerzające
obwód nogawek u dołu,

dostępne
kolory

• 2 kieszenie na zamek z przodu i 2 z tyłu,
• dodatkowa kieszeń na udzie zapinana na zamek,
• wyprofilowane kolana,
• nogawki o regulowanym u dołu obwodzie
i rozpinane na zamki.

waga: 580 gram

dostępne
kolory

waga: 520 gram

info

info

komentarz
klienta

~myc111

właściwości spodni:

waga: 550 gram

właściwości spodni:

Spodnie rewelacyjne, lekkie, wygodne,
sprawdziły się w zmiennej tatrzańskiej
pogodzie. Idealne w ciepłe i słoneczne
dni oraz wietrzne zimowe warunki.

Lekkie i ciepłe, trzysezonowe
spodnie z materiału
POLARTEC 100 do
wszechstronnego użytku.
Uniwersalne zastosowanie
zarówno w górach, jak i we
wszelkiego rodzaju aktywnościach
sportowych. Praktyczne i trwałe,
okażą się niezastąpionym
elementem ekwipunku.
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Mount Dicky, Ruth Gorge, fot. Marcin Tomaszewski

expert gaiters
ochraniacze

Ochraniacze przeznaczone do użycia
z ciężkimi butami górskimi - ich
konstrukcja pozwala na założenie
ich nawet z podwójnymi butami
wspinaczkowymi. Z przodu wygodne
zapięcie, zamek chroniony szeroką listwą
z rzepem i zatrzaskami.

Materiał:

GORE-TEX trzywarstwowy,
dół wzmocniony Cordurą 500, zapięcie
pod podeszwą buta z Hypalonu.
Były na wyposażeniu uczestników
HiMountain Nanga Parbat Winter
Expedition.

victor

kominiarka

alaska 2
czapka

Elastyczna, ciepła
i oddychająca kominiarka,
idealnie dopasowana do
kształtu głowy i szyi dzięki
anatomicznym cięciom.
Unikalna kontrukcja
eliptycznego kształtu
otworu na twarz sprawia,
że kominiarka nie opada
na oczy.

Profesjonalna, „polarna”
czapka. Wyjątkowo ciepła,
oddychająca i nieprzemakalna
(podklejone szwy). Posiada
usztywniony daszek i nauszniki
ściągane pod brodą gumką
(w razie potrzeby można
je też odwinąć i spiąć na
czubku głowy).

Materiał:

wierzchni to Gore-Tex
2-warstwowy, a podszewka
Polartec Thermal Pro.

wykonana z dzianiny
POLARTEC Power Stretch

Materiał:

stretch gloves
rękawiczki

Proste, pięciopalczaste
rękawiczki z długim,
dopasowanym
mankietem. Ciepłe
i wygodne, nie krępują
ruchów dłoni - łączą
funkcjonalność z dobrymi
parametrami termicznymi.

Materiał:

Wykonane z POLARTECU
POWER STRETCH.
Wnętrze dłoni pokryte
antypoślizgowym,
silikonowym wzorem
w logo firmy.

yetis’s hands
Łapawice

Łapawice ekspedycyjne
używane w warunkach silnego
mrozu, często jako trzecia
warstwa rękawic. Idealnie
sprawdziły się podczas
programu Polski Himalaizm
Zimowy 2010-2015 na Broad
Peak 2010/2011. Ściągane
taśmą z klamrą w przegubie
i dodatkowo gumką na
końcu długiego i obszernego
mankietu.

Materiał:

Ocieplane Primaloftem,
wykonane z Gore-tex’u Pro
Shell, wzmacniane tkaniną
Schoeller Kevlar.

info

Dolina Aytalii, fot. Wojtek Ryczer
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Obóz III Chan Tengri, Ola Ihnatowicz, Ola Dzik, fot. Asia Stasielak

pieter 3

biasca 3

bluza

bluza

Lekka i ciepła bluza
o dopasowanym kroju,
niezastąpiona przy uprawianiu
sportów zimowych jak trekking,
wspinaczka czy skialpinizm.
Bluza idealnie sprawdza się jako
wewnętrzna, zakładana wprost na
bieliznę termiczną, warstwa ubioru.
Posiada zamek rozpinany do mostka,
niski golf oraz zapinaną, poręczną
kieszonkę za ramieniu.

Damska wersja lekkiej i ciepłej
bluzy o dopasowanym kroju.
Niezastąpiona przy uprawianiu
sportów zimowych jak trekking,
wspinaczka czy skialpinizm.
Bluza idealnie sprawdza się jako
wewnętrzna, zakładana wprost
na bieliznę termiczną warstwa
ubioru. Posiada zamek rozpinany
do mostka, niski golf oraz,
dodatkowo, zapinaną, poręczną
kieszonkę za ramieniu. Zgrabny
krój modelu podkreślony
anatomicznymi cięciami.

właściwości Bluzy:

• Materiał: elastyczna
dzianina Micro Lite 4 Way
Stretch, o wykończeniu jersey
od strony wierzchniej.

właściwości Bluzy:

• Materiał: elastyczna
dzianina Micro Lite 4 Way Stretch,
o wykończeniu jersey od strony
wierzchniej.

dostępne
kolory

info
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waga: 250 gram

dostępne
kolory

info

waga: 300 gram

Nepal, fot. archiwum HiMountain

lady
fitdry fitdry

bluza/kalesony

Kalesony z bardzo ciepłej i elastycznej
wersji dzianiny POLARTEC POWER
DRY. Stworzone z myślą o uprawianiu
sportów zimowych, stąd wysoka jakość
termiczna zastosowanego materiału
oraz specjalny krój - podwyższona talia
dodatkowo chroni nerki.

właściwości kalesonów:

• anatomicznie wyprofilowany krój,
• długi rozporek przez krok,
• dostępna także wersja kalesonów bez rozporka.
Wersja kalesonów bez rozporka:
FITDRY Tights BZ

dostępne
kolory

Bluza bieliźniana z bardzo ciepłej
i elastycznej wersji dzianiny POLARTEC
POWER DRY. Zarówno wersja męska,
jak i kobieca bluzy stworzone zostały
z myślą o intensywnym uprawianiu
sportów zimowych. Wraz z kalesonami
Fitdry Tights tworzą idealnie
funkcjonalną i dopasowaną do Twoich
potrzeb całość.

właściwości bluzy:

• kieszonka na piersi,
• zapięcie polo na zamek,
• dopasowany krój z panelami
bocznymi modelującymi sylwetkę,

waga: 300 gram

dostępne
kolory
info

waga: 180 gram
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Alaska, fot. Marcin Tomaszewski

SEAMLESS
EXTREME

Seamless Extreme to wysublimowana
i wysoce zaawansowana technologia dziania
włókien, stworzona po to, aby zapewnić
najwyższy komfort niezależnie od warunków
użytkowania.

Wyjątkowe cechy technologii
Seamless Extreme to:

• doskonały transport wilgoci i potu z wewnętrznej
warstwy dzianiny na zewnątrz – skóra pozostaje
sucha, a ciało utrzymuje naturalną ciepłotę,
• miękkość i lekkość użytych włókien,
• ochrona przed otarciami skóry i uciskiem,
• łatwość konserwacji,
• innowacyjna konstrukcja w połączeniu
z technologią płaskich szwów zapewnia niezwykłą
elastyczność i idealne dopasowanie do ciała,
• zróżnicowanie sposobów dziania odpowiadające
strefom wzmożonego pocenia się (pod pachami
siateczka pozwalająca na szybki transport wilgoci),
strefom narażonym na ewentualne obciążenia
czy wręcz uderzenia (wzmacniające „żeberka”
na ramionach, brzuchu i wzdłuż kręgosłupa) i
miejscom, gdzie pracujące mięśnie wymagają
„wspomagania” w celu zoptymalizowania krążenia
krwi (ścisła, bardzo elastyczna i gładka dzianina na
brzuchu, plecach, wzdłuż rękawów i nogawek),
• ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami dzięki
trwałej, naturalnej antybakteryjności włókien
polipropylenowych.
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koszulki
kalesony
waga: 140 gram
Komfortowe kalesony wykonane z użyciem technologii Seamless Extreme. Idealne do zimowej
aktywności sportowej, takiej jak: trekking górski,
wspinaczka lodowa, narty, snowboard. Dostępne
w wersji damskiej i męskiej, uwzględniające w swej
konkstrukcji różnice anatomiczne.

waga: 140 gram
Komfortowa koszulka bieliźniana, wykonana przy
użyciu technologii Seamless Extreme, idealna do
zimowej aktywności sportowej, takiej jak: trekking
góski, wspinaczka górska i lodowa, narty, snowboard.
Dostępna w wersji damskiej i męskiej.

info

Dhaulagiri, Himalaje, Nepal, fot. A. Hajzer

Z zimowej wyprawy na Nanga Parbat, fot. Jacek Jawień

WINTER
EXPEDITION
plecak 50/60/70 +20
Specjalistyczny plecak
wspinaczkowo-transportowy

właściwości plecaka:

• wygodny, bezobsługowy i niezawodny
system nośny
• jednokomorowy
• wszystkie zamki i klamry YKK
• szwy lamowane
• komin o powiększonej wysokości
wyposażony w taśmę kompresyjną
• odpinana klapa o regulowanej wysokości
zaczepienia z zamkiem wodoodpornym
• punkty mocowania troków (plecak
wyposażony w jedną parę)
• całkowicie odpinany frontowy panel
służący do mocowania sprzętu lub jako
pojemna kieszeń z dodatkową przestrzenią
przeznaczoną na raki i parą tub służących do
mocowania czekanów
• efektywny, podwójny system kompresji,
szpejówki na pasie biodrowym, duże
możliwości mocowania na froncie plecaka
takiego wyposażenia jak: łopata, trasery, kijki,
lina, namiot, statyw, karabinki, narty
• kieszeń na drobiazgi zamykana zamkiem
wodoodpornym z dostępem z zewnątrz.

60+20: 1,6 kg (1,5 kg)

70+20: 1,8 kg (1,7 kg)

dostępne
kolory

komentarz
klienta

50+20 1,5 kg (1,4 kg)

info

waga

system
nośny:

Mam go od momentu wejścia na rynek.
Testowany zimą w Tatrach i “latem”
w Alpach. Plecak jest rewelacyjny, świetnie
się nosi, bardzo dobrze leży na plecach,
jest lekki i funkcjonalny. Kupiłbym
ponownie bez najmniejszej chwili
zastanowienia.
~grzegorzkonefal
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Tien Shan fot. Ola Dzik
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fot. archiwum HiMountain

expedition lite

crux

plecak 40+15

sky race

plecak 40+10

plecak 15/25

waga: 0,32/0,4 kg

waga: 1 kg

waga: 0,8 kg

dostępne
kolory

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Superlekki plecak bez klapy, do zadań
specjalnych. Posiada w pełni funkcjonalny
stelaż aluminiowy i wygodny system nośny,
a waży jedynie 800g. Dzięki rolowanemu
zamknięciu i wbudowanemu kominowi Expedition
Lite staje się pokaźnym plecakiem transportowym.
Skompresowany może stać się lekkim plecakiem
szturmowym. Posiada regulowane troki boczne
pozwalające na transport dodatkowego sprzętu
oraz paski do mocowania czekanów lub kijów
trekingowych.

Bardzo lekki wielofunkcyjny plecak
przeznaczony do wszelkich aktywności
gdzie liczy się niewielka waga (biegi
terenowe, rower, krótkie wycieczki skiturowe,
turystyka i wspinaczka). Bardzo lekki materiał jest
jednocześnie mocny i odporny na przemakanie.
Wygodę użytkowania powiększają liczne kieszenie
(2 w pasie biodrowym, jedna z boku plecaka
i 2 elastyczne z siatki). Głowne wejście zapinane na
zamek. Posiada dodatkowy zamek z boku, elementy
odblaskowe oraz gwizdek i pasek do zainstalowania
tylniej lampki rowerowej.

Lekki plecak wspinaczkowy wykonany
z nowoczesnych, lekich materiałów. Wzmocniony
Cordurą. Prosta, jednokomorowa konstrukcja,
demontowalna klapa i długi zamek ułatwiający
dostęp do niemal całej przestrzeni wewnątrz. Plecak
posiada wygodne uchwyty na czekany, na linę i na
narty (narty mocuje się na bocznych ścianach). Sytem
nośny składa się z nowoczesnego pasa biodrowego,
piankowego panelu na plecach i superlekkiego
stelaża aluminiowege wewnątrz. Plecak
przystosowany do używania bukłaka z płynem.

info

info

info

Helikopter Mi-8, Lodowiec Inylczek Północny, fot. Ola Dzik

expedition
bag

Rewolucja na rynku
toreb podróżnych.

Na czym polega jej „fenomen”? Specjalna budowa klapy
i zastosowanie odpornego na urazy mechaniczne zamka
umożliwia szybkie dostanie się do wszystkich znajdujących się we
wnętrzu przedmiotów.
Jest to niemożliwe, gdy używamy plecaka lub standardowego
wora wyprawowego. Podczas podróży samochodem lub
samolotem, taka torba z powodu swojej budowy jest bardzo
praktyczna. Idealnie nadaje się też na wyprawy w odległe miejsca,
gdzie organizuje się karawany jaków, używa koni lub mułów –
daje się ona do nich idealnie przytroczyć. Testerzy sprzętu firmy
HiMountain, używali prototypów tych toreb podczas swoich
ostatnich wypraw do Pakistanu, USA, Nepalu i na Grenlandię.
opis: Maciek Ciesielski

torba

właściwości torby:

• wykonana jest z tkaniny powlekanej PCV,
• odpornej na urazy mechaniczne i wodoodpornej
(należy pamiętać iż szwy nie są klejone co powoduje,
że torba nie jest wodoszczelna),
• posiada uchwyty i odpinane szelki umożliwiające
przenoszenie jej w formie plecaka,
• po jej bokach znajdują się taśmy które umożliwiają
przytroczenie np. kijków teleskopowych lub „karimaty”,
• posiada dwie kieszenie : zewnętrzną – bardzo łatwo
dostępną, zapinaną na wodoodporny zamek oraz
wewnętrzną siatkową,
• pojemność torby - 100 litrów.

waga: 2,2 kg

dostępne
kolory
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Dolina lodowca Fersmana, fot. Wojtek Ryczer
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Dolina lodowca Fersmana, Wojtek Ryczer, fot. Michał Kasprowicz

arctic

śpiwory

Śpiwór

arctic, siberian, alaskan

Śpiwory Arctic to niezbędny ekwipunek
każdego himalaisty i polarnika. Ich duże
wymiary umożliwiają swobodny sen
nawet w grubym wyprawowym ubraniu
a puch najwyższej jakości zapewnia
świetne właściwości termiczne. Arctic Basic
i Arctic Lite sprawdzą się podczas zimowych
biwaków na śniegu i pod namiotem. Śpiwóra
Arctic Ultralite można używać również
wczesną wiosną i późną jesienią. Lżejsze
modele spełnią najbardziej wyśrubowane
oczekiwania górskich turystów.
Śpiwory Siberian i Alaskan adresujemy je do nieco
innej grupy klientów. Mają mniejsze wymiary
i inne wypełnienie: Puch gęsi 90/10 i Primaloft.
Puchowy Siberian świetnie sprawdzi się
tam gdzie liczy się waga i mobilność.
Zabierz go w ścianę, na letni alpejski
trekking lub na zimową tułaczkę po
opuszczonych o tej porze górskich
schroniskach. Model Alaskan
posiada syntetyczne wypełnienie.
Ocieplina Primaloft ma słabsze
właściwości termiczne ale nie
straszna jej wilgoć i woda.

info
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Kirgizja, fot. archiwum HiMountain
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arctic

ultra lite

Lekki i ciepły śpiwór puchowy. Do produkcji użyto
puchu gęsiego wysokiej jakości oraz bardzo lekkich
tkanin. Najcieplejsze wersje można stosować
w ekstremalnie zimnym klimacie. Wersje lżejsze
mogą posłużyć także do zwykłej turystyki lub
jako śpiwory szturmowe gdzie niska waga to
priorytet. Śpiwór wyposażony jest w ocieplinę
zamka błyskawicznego, dopasowany kaptur oraz
wewnętrzny kołnierz termiczny. Wewnątrz znajdują
się dwie kieszenie na drobiazgi, dokumenty lub
radiotelefon. W okolicach stóp znajduje się więcej
puchu. Śpiwór wypełniony jest 500g puchu gęsiego
750 cu in (stosunek puchu do pierza 95/5)

info

1,5 kg

info

info
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80

Lekki i ciepły śpiwór puchowy. Do produkcji
użyto puchu gęsiego wysokiej jakości oraz
bardzo lekkich tkanin. Najcieplejsze wersje można
stosować w ekstremalnie zimnym klimacie. Wersje
lżejsze mogą posłużyć także do zwykłej turystyki
lub jako śpiwory szturmowe gdzie niska waga to
priorytet. Śpiwór wyposażony jest w ocieplinę
zamka błyskawicznego, dopasowany kaptur
oraz wewnętrzny kołnierz termiczny. Wewnątrz
znajdują się dwie kieszenie na drobiazgi,
dokumenty lub radiotelefon. W okolicach stóp
znajduje się więcej puchu. Śpiwór wypełniony jest
800g puchu gęsiego 750 cu in (stosunek puchu do
pierza 95/5)

Lekki i ciepły śpiwór puchowy. Do produkcji
użyto puchu gęsiego wysokiej jakości oraz
bardzo lekkich tkanin. Najcieplejsze wersje można
stosować w ekstremalnie zimnym klimacie. Wersje
lżejsze mogą posłużyć także do zwykłej turystyki
lub jako śpiwory szturmowe gdzie niska waga to
priorytet. Śpiwór wyposażony jest w ocieplinę
zamka błyskawicznego, dopasowany kaptur
oraz wewnętrzny kołnierz termiczny. Wewnątrz
znajdują się dwie kieszenie na drobiazgi,
dokumenty lub radiotelefon. W okolicach stóp
znajduje się więcej puchu. Śpiwór wypełniony jest
1000g puchu gęsiego 750 cu in (stosunek puchu
do pierza 95/5)

750

225
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28x18 cm
1 kg

Kirgizja, fot. archiwum HiMountain

siberian

śpiwór 350/500

ALASKAN 1,0/2,0

śpiwór

Alaskan 1.0 to wersja śpiwora Siberian,
zamiast puchu wypełniona ociepliną
Primaloft. Ocieplina Primaloft stanowi
najlepszą alternatywę dla naturalnego puchu.
Primaloft jest wyjątkowo lekki, oddychający
i posiada właściwości antyalergiczne. Jest
łatwy w konserwacji i zachowuje niewielkie
wymiary po spakowaniu. W odróżnieniu od
naturalnego puchu Primaloft nie nasiąka
wodą, a gdy zdarzy się, że śpiwór zamoknie,
ocieplina w dlaszym ciągu grzeje. Śpiwór
posiada anatomiczne kształty, kołnierz
termiczny, ocieplaną listwę chroniącą zamek,
wewnętrzną kieszeń i worek kompresyjny.
Alaskan 2,0 to cieplejsza wersja śpiwora
Primaloft One 2x100g/m2.
Alaskan 1,0 wypełniona ociepliną
Primaloft One 1x100g/m2.

Siberian to wyjątkowo
lekki i dopasowany śpwiór
puchowy o niewielkich wymiarach
po spakowaniu. Wysokiej jakości puch
gęsi zapewnia świetną izolację termiczną.
Śpwiór wyróżnia się anatomicznym kształtem.
Posiada dopasowany kaptur, wewnętrzny kołnierz
termiczny, ociaplaną listwę chroniącą zamek, wewnętrzną
kieszonkę zamykaną na zamek i worek kompresyjny.

Primaloft

info
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Baza wyprawy, Ruth Gorge, Alaska, fot. Bogusław Magrel

Yeti’sResidence
namiot

Profesjonalny namiot przeznaczony do
biwakowania w najcięższych warunkach
wysokogórskich czy polarnych. Konstrukcja oparta na
dwóch parach pałąków zapewnia wysoką odporność na
silny wiatr. Posiada nowatorski hybrydowy system rozbijania
i napinania tropiku – krótkie tunele na maszty plus haki do
podwieszania tropiku, co znacznie przyspiesza rozbicie namiotu.

właściwości namiotu:

• 3-osobowy z możliwością awaryjnego
biwaku dla czwartej osoby, • stelaż wykonany
z aluminium 7001 o średnicy 11mm, • dwa wejścia i dwie absydy
z dodatkowymi pałąkami, które umożliwiają przechowywanie
bagażu lub gotowanie,
• fartuchy śnieżne, • „kominki” wentylacyjne,
• wewnętrzne kieszonki z siatki,
• punkty mocowania wyposażenia,
• wszystkie zamki YKK, • zamek tropiku 4-suwakowy
o grubości 8mm, • zestaw naprawczy,
• Namiot wewnętrzny połączony jest na stałe z
tropikiem w celu zapewnienia większej stabilności
konstrukcji i ułatwienia rozbicia.
• podczas użytkowania w warunkach
deszczowych zaleca się użycie dodatkowego
impregnatu do szwów oferowanego
w zestawie wraz z namiotem.
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info

Namiot przeznaczony jest na warunki
śniegowe, szwy są nie podklejone. Używanie
namiotu w warunkach deszczowych wymaga
pokrycia szwów dodatkowym impregnatem.

11

aluminium
7001

2000mm

Nylon ripstop 40D 240t silikonizowany
UV resist Nylon ripstop 40D 240t

60 x 25 cm
4,3 - 5,2 kg

10000mm

70D 210t nylon PU

Zimowa Wyprawa Nanga Parbat, Artur Hajzer, Jacek Jawień, fot. Darek Załuski

Norwegia, fot. archiwum HiMountain

Magic line
namiot

Lekki namiot szturmowy, który służyć
może podczas każdej aktywności
gdzie liczy się waga sprzętu.

właściwości namiotu:

info

• Dwupowłokowa wersja namiotu Viper
• Nowością jest lżejsza tkanina oraz
wypionowane pałąki stelaża zapewnijące
więcej przestrzeni w środku
• dwuosobowy
• stelaż zewnętrzny montowany przez system
haczyków (przyspiesza to rozbijanie namiotu)
• mały przedsionek
• fartuchy śnieżne
• kominki wentylacyjne
• wewnętrzne kieszonki z siatki
• zamki YKK
• namiot wewnętrzny połączony na
stałe z tropikiem w celu zapewnienia
większej stabilności konstrukcji
i ułatwienia rozbijania
• namiot przeznaczony jest na
warunki śniegowe, szwy są
niepodklejone
• podczas użytkowania
w warunkach deszczowych
zaleca się użycie dodatkowego
impregnatu do szwów
oferowanego w zestawie wraz
z namiotem.

8,5

aluminium
7001
60 x 25 cm
1,9 kg
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2000mm

10000mm

Nylon ripstop 40D 240t silikonizowany
UV resist Nylon ripstop 40D 240t
70D 210t nylon PU

fot. archiwum HiMountain

VIPER

namiot

Lekki namiot szturmowy
z przeznaczeniem na krótkie
biwaki. Jednowarstwowy. Dzięki
rezygnacji z większości
standardowego wyposażenia
i zastosowaniu ultralekkich
materiałów waży jedynie 1,3 kg

właściwości namiotu:

• „kominki” wentylacyjne,
• zamek YKK,
• stelaż z aluminium 7001 8,5 mm.
• podczas użytkowania w warunkach
deszczowych zaleca się użycie
dodatkowego impregnatu do szwów
oferowanego w zestawie wraz
z namiotem.

aluminium
7001

2000mm

Nylon ripstop 40D 240t silikonizowany
UV resist Nylon ripstop 40D 240t

10000mm

70D 210t nylon PU

60 x 20 cm
1,3 kg

info

8,5

Namiot przeznaczony jest
na warunki śniegowe, szwy są
niepodklejone. Używanie namiotu
w warunkach deszczowych wymaga
pokrycia szwów dodatkowym
impregnatem.
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