Trekking w Himalajach, Iza Hajzer - główny projektant HiMountain, Filip Hajzer, Nepal
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Hornaksla, Dolina Romsdal, Norwegia, Krzysztof Sadlej, fot P. Józefowicz

komu w drogę,
temu himountain.
W początkach alpinizmu chodziło o zdobycie szczytu. Za cele wybierano coraz wyższe, trudniejsze
góry. Cel uświęcał środki, nie myślano o stylu. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych w górach
najwyższych pojawiła się grupa wspinaczy, która wolała raczej się wycofać, niż zdobyć szczyt
stosując ich zdaniem nieuczciwe środki jak: tlen, liny poręczowe, obozy pośrednie. Ambicją było
pokonanie ściany. Styl stał się obsesją. – to słowa Alexa MacIntyrea, wybitnego brytyjskiego alpinisty.
Narodził się styl Lite and Fast, w którym chodzi o to, by wspinać się „na lekko” i bardzo szybko.
Kolekcję Lite and Fast prezentujemy na początku katalogu. Jesteśmy pewni, że używając
naszych produktów w górach, całą swoją energię będziecie mogli poświęcić tylko i wyłącznie na
przełamywanie trudności związanych ze wspinaczką, na walkę z trudnościami ściany i ze swoimi
słabościami.

Choć to nie sprzęt się wspina, a człowiek, dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaprojektowany przez
nas sprzęt z kolekcji Lite and Fast był praktyczny, użyteczny, lekki, jednocześnie zachowując
najwyższą jakość.
Komu w drogę temu HiMountain – to hasło naszych działań na dynamicznie zmieniającym się
rynku outdoorowym w Polsce. Chcemy odpowiadać na różne potrzeby aktywnych ludzi. Nieważne,
czy wspinasz się w Himalajach, Alpach, Tatrach, czy po prostu rekreacyjnie spędzasz czas z rodziną
i bliskimi na świeżym powietrzu. Aby sprostać wszystkim tym potrzebom, przygotowaliśmy trzy
kolekcje naszych produktów: Lite and Fast, Expert Series oraz Outdoor. Zachęcamy do wspólnego
testowania naszych produktów, bo Komu w drogę temu HiMountain.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Należy go traktować tylko i wyłącznie jako informację handlową. Kwestie związane z tym zagadnieniem normują przepisy
kodeksu cywilnego: Dział Drugi art.66, art. 71. Przedstawione ceny produktów, są sugerowanymi cenami detalicznymi, które w ciągu roku mogą nieznacznie ulec zmianie.

komu w drogę
temu HiMountain
Wszystko zaczęło się od kurtki Latok – to ona
zapoczątkowała powstanie kolekcji Lite and Fast.
Lite and Fast to ubiór szybkiego wspinacza – przy
opisie największych wspinaczek alpejskich ostatnich lat
często znajdujemy dopisek, iż w takim właśnie stylu zostały
one pokonane. Co przez to rozumieć? Przede wszystkim to,
że autorzy tych przejść to wysokiej klasy wspinacze, którzy
dzięki swym umiejętnościom i doświadczeniu potrafią przejść
wymagające, trudne drogi w bardzo krótkim czasie i z użyciem małej
ilości sprzętu.
Maciek Ciesielski, Góry.
Taki styl wspinania, oprócz lekkiego sprzętu najwyższej jakości, wymaga
też użycia specjalistycznej odzieży o niskiej wadze, małej objętości,
maksymalnym komforcie i najwyższych parametrach użytkowych. Latok,
Ogre, Nuptse, Jannu, Arwa, Spire, Spantik to piękne, wysokie i trudne góry, na
których alpiniści, wspinając się w małych zespołach, mogli liczyć tylko na siebie,
swojego partnera i zabrany ze sobą sprzęt. Produkty z naszej kolekcji noszą nazwy
tych gór i stworzone zostały dla ludzi lubiących ekstremalne wyzwania.
Grań Rochefort, Alpy, Francja, Maciej Ciesielski i Andrzej Mikler, fot. Andrzej Sokołowski

Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

lady
LATOK LATOK
detal

kurtka

regulowane mankiety
Kurtka stworzona do wyczynowej
aktywności outdoorowej, przede
wszystkim górskiej i lodowej wspinaczki.
Podczas pracy nad tym modelem zespół
projektantów HiMountain wykorzystał
najnowsze osiągnięcia technologiczne
firmy GORE oraz skrupulatnie zebrane
i przeanalizowane informacje Opinion
Leaders, testujących właściwości
produktu w ekstremalnych warunkach
i miejscach (jak np. Maciek Ciesielski
podczas podróży po Grenlandii). LATOK to
produkt najwyższej generacji, o świetnych
parametrach i wyjątkowo niskiej wadze:
tylko 380g w rozmiarze L.
Dostępna także w wersji damskiej: LATOK
LADY oraz w wersji z dodatkową kieszenią
na rękawie: LATOK 2.

regulowany kaptur
woreczek na kurtkę

wentylacja
pod pachami

właściwości kurtki:

Wodoodporne zamki

info

dostępne
kolory

waga: 380 gram

• materiał Gore-Tex Paclite Shell Polamid
100% o oddychalności/wodoszczelności
RET < 4,0 / 60.000 mm, • dwie obszerne,
wysoko wszyte kieszenie zapinane na
wodoszczelne zamki, • dwukierunkowy
zamek główny oraz zamki wentylacyjne
pod pachami, • kaptur zintegrowany
ze stójką o regulowanej objętości oraz
specjalnym profilowaniem pod kask,
• w komplecie siatkowy woreczek
(wymiary: 20 x 15 cm.),
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Dolina Aytalii, Zachodni Kokshaal-Too, Michał Kasprowicz, fot. Wojtek Ryczer

Himalaje fot. archiwum HiMountain
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lady
Arwa 2 arwa

kurtka

detal

zamek
dwukierunkowy

Przeciwwietrzna kurtka
wspinaczkowa, przeznaczona przede
wszystkim do warunków zimowych.
Świetna wiatroszczelność i wysokie
parametry wodoodporności (bez
podklejonych szwów) gwarantują
komfortowe użytkowanie przy niskich
temperaturach. Dopasowany krój
umożliwia pełną swobodę ruchów,
idealnie sprawdzi się podczas
trekkingu w wyższych górach czy
w trakcie lodowej wspinaczki.
Dostępna także w wersji damskiej
jako ARWA 2 LADY.

garażowe
zakończenie zamka

mankiet zakończony
gumką z otworem
na kciuk

właściwości kurtki:

• 3 zewnętrzne kieszenie
zapinane na zamki,
• otwory wentylacyjne pod pachami
zapinane na zamki,
• regulowany kaptur zintegrowany
ze stójką, dopasowany do kasku,
• mankiety rękawów wykonane
z dzianiny typu microfleece,
z otworami na kciuki,

zamek
dwukierunkowy

wentylacja pod
pachami

info

dostępne
kolory

waga: 550 gram
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Archiwum HiMountain

jannu
kurtka

Rozpinana bluza z oddychającej
i ciepłej dzianiny MICRO
LITE 4Way Stretch, świetna
jako wewnętrzna warstwa
w trudnych warunkach,
podczas dobrej pogody może
być z powodzeniem użytkowana jako
warstwa zewnętrzna przy trekkingu czy
wspinaczce.

właściwości kurtki:

• kieszonka na piersi zapinana na zamek,
• dopasowany, anatomiczny krój
wspomagający właściwości termiczne
materiału, z którego została
wykonana bluza,
• przylegająca do szyi wysoka stójka,
• rękawy zakończone elastyczną
lamówką, z otworami na kciuki,

info

dostępne
kolory
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waga: 330 gram

Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

bonita

Kwande

kurtka

kurtka

Lekka kurtka wspinaczkowa wykonana
z funkcjonalnego materiału DYNAM –
elastycznego, oddychającego i niezwykle
odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Kurtka wygodna w użytkowaniu i łatwa
w konserwacji. Wspaniale nadaje się
do szybkich, intensywnych wypadów
skitourowych czy górskich.

właściwości kurtki:

• 3 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamki,
• regulowany kaptur zintegrowany ze stójką
(mieści kask wspinaczkowy),
• rękawy zakończone elastyczną lamówką
z otworem na kciuk,
• regulacja obwodu dołu gumką w tunelu,

info

dostępne
kolory

Lekka, elastyczna, oddychająca
kurtka damska wykonana z
dzianiny MICRO LITE 4way
Stretch. Wspaniale nadaje się do
szybkich, intensywnych wypadów
skitourowych czy górskich.
Świetne parametry termiczne
i oddychalności zastosowanych
materiałów pozwalają na
zwiększanie poziomu wysiłku bez
spadku poczucia komfortu.

właściwości kurtki:

• 2 kieszenie zapinane
na kryte zamki,
• dopasowany kaptur
zintegrowany
z wysoką stójką,
• rękawy wykończone
elastyczną lamówką,
• ciekawy design kurtki,
łączący gładki materiał
z fragmentami
zadrukowanego,

dostępne
kolory

waga: 350 gram

waga: 500 gram
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Dolina lodowca Fersmana, Zachodni Kokshaal-Too, Kirgistan, Rafał „Waldorf” Zając, fot. Wojtek Ryczer

Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

G IV

Spodnie
spodnie

właściwości spodni:

dostępne
kolory

Uniwersalne spodnie outdoorowe
i wspinaczkowe. Elastyczny,
oddychający, trwały i łatwy
w utrzymaniu materiał DYNAM użyty
do ich wyprodukowania pozwala na
maksymalnie funkcjonalne wykorzystanie
ich zarówno w skałach i górach, jak
i uprawiając inne formy aktywności
outdoorowej.
Dostępne także w wersji damskiej jako
SPANTIK LADY.

waga: 500 gram

lady
spantik spantik

• 4 kieszenie zapinane na zamki, • wyprofilowane
kolana i pośladki, • po wewnętrznej stronie
nogawek łaty z wytrzymałej i odpornej na
przetarcia tkaniny poliamidowej,

Wyjątkowo lekkie spodnie z materiału
GORE-TEX PacLite Shell do kompletu
z kurtką LATOK.

właściwości spodni:

• nogawki rozpinane na całej długości,
• zamki wodoodporne,
• 2 kieszenie zapinane na zamki
wodoodporne,
• rozporek,
• talia regulowana gumą i sznurkiem,
• od wewnątrz nogawek łaty z
wytrzymałej i odpornej na przetarcia
tkaniny kevlarowej,
• u dołu nogawek oczka do
zamocowania pod butem
ochraniaczy przeciwśnieżnych,
• w komplecie siatkowy woreczek
o wymiarach 20 x 15 cm.

dostępne
kolory

info

waga: 330 gram
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Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

lady
NUPTSE nuptse

spodnie

detal
rozporek

NUPTSE to funkcjonalne
przeciwwietrzne spodnie. Stworzone
zostały do wyczynowej aktywności
outdoorowej: trekking górski, wspinaczka
skałkowa, górska oraz wspinaczka
lodowa. NUPTSE to spodnie wykonane
z materiału WINDSHIELD będącego laminatem
elastycznej tkaniny z microfleecem o parametrach
wodoodporności/oddychalności 10.000 mm/10.000 gm/
m2/24h. WINDSHIELD to unikalna technologia łączenia
oddychającej i wodoodpornej membrany z trwałą
tkaniną, stanowiącą warstwę wierzchnią materiału
i z miękką dzianiną termiczną typu fleece od spodu.
Dostępne w wersji damskiej: Nuptse Lady.

rozpinana
nogawka
tylna kieszeń

właściwości spodni:

• 3 kieszenie zapinane na zamki,
• klasyczny rozporek na zamek,
• wywietrzniki na udach zapinane na zamki,
• talia regulowana gumą i wyposażona w dodatkowe
szlufki do paska,
• wyprofilowane kolana,
• nogawki rozpinane u dołu na zamki,
• wewnętrzne getry przeciwśnieżne ze stabilizującą
wstawką z Lycry dopinane na cienkie zamki,
• od wewnątrz nogawek łaty z wytrzymałej i odpornej
na przetarcia tkaniny kevlarowej,

odpinany
fartuch
nogawki

boczna
wentylacja
łata kevlarowa

uwaga! Szwy niepodklejone.
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waga: 550 gram

info

dostępne
kolory

Tien Shan fot. Ola Dzik

cholatse

plecak 35+10

Lekki, wygodny i pojemny plecak
wspinaczkowy o minimalistycznej,
ale funkcjonalnej konstrukcji. Uszyty
z lekkiej i mocnej tkaniny ripstopowej.
Wzmacniany Cordurą. Wysoki komin
i regulowana klapa pozwalają
na transport znacznych ładunków.
Klapę i pas biodrowy można
błyskawicznie zdemontować. Plecak
wyposażony jest w wygodne
uchwyty na czekany, pętle do
tranportu nart i uchwyt na linę pod
klapą. Dostęp do wnętrza ułatwia
boczny zamek.

Tawoche

plecak 35+10

właściwości plecaka:

Sztywniejsza wersja plecaka Cholatse. Posiada
specjalny piankowy panel na plecach a wewnątrz
nowy superlekki stelaż aluminiowy. Posiada też
nieco inny system mocowania liny i nart oraz
odmienną kolorystykę.
waga: 1,2 kg

dostępne
kolory

waga: 1 kg
info

• 5 kieszeni (2 w klapie, jedna wewnątrz
i 2 płaskie kieszenie z elastycznej siatki),
• miękki panel z pianki EVA na plecach,
• składana mata umieszczona wewnątrz
plecaka, będąca dodatkowym
usztywnieniem (w awaryjnych sytuacjach
może posłużyć podczas biwaku),
• awaryjny gwizdek,
• karabinek na klucze w klapie,
• długość bocznych troków pozwala na
bezproblemowy transport maty lub namiotu,
• plecak przystosowany do używania
bukłaka z płynem.

dostępne
kolory
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W kuluarze Nanga Parbat fot. archiwum HiMountain

L&f gaiters
ochraniacze

Konstrukcja ochraniaczy pozwala
na użycie ich nawet z najcięższymi
butami wysokogórskimi. Z przodu
wygodne zapięcie. Zamek
chroniony szeroką listwą z rzepem
i zatrzaskami. Pod podeszwą buta
pasek z Hypalonu. Do produkcji
użyto lekkiego Gore-tex Paclite
i Cordury 300.

waga: 250 gram

Kalanka

dostępne
kolory

czapka

Ciepła, elastyczna czapka, którą można
nosić także pod kaskiem.
Niepodwinięty brzeg czapki umożliwia
noszenie na wiele sposobów.
info
info
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dostępne
kolory

Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

