komu w drogę
temu HiMountain
Wędrując po górach, biegając po lesie czy parku,
śpiąc w namiocie, spacerując z psem – chcemy
czuć się komfortowo. Bez względu na deszcz i wiatr,
niezależnie od warunków pogodowych. Kolekcja
OUTDOOR została stworzona z użyciem najnowszych
technologii właśnie po to, by zaspokoić Twoje potrzeby
związane z aktywnością na świeżym powietrzu. Każda
pogoda jest dobra z kolekcją OUTDOOR.

Park Narodowy Ala Archa, Kirgistan, fot. W. Ryczer
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Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

GALAXIA PRO

comet 2 pro

kurtka

kurtka

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Profesjonalna, damska kurtka o najwyższych parametrach
eksploatacyjnych i wyjątkowo wysokiej oddychalności dzięki
zastosowaniu tkaniny Gore-tex Pro Shell o parametrach
wodoodporności/ oddychalności 80.000 mm/ RET < 6,0

Profesjonalna kurtka o najwyższych parametrach eksploatacyjnych
i wyjątkowo wysokiej oddychalności dzięki zastosowaniu tkaniny Goretex Pro Shell o parametrach wodoodporności / oddychalności 80.000
mm/ RET < 6,0

właściwości kurtki:

właściwości kurtki:

• Konstrukcja: laminat dwuwarstwowy • 3 kieszenie
zewnętrzne zapinane na zamki wodoodporne + dodatkowa
kieszonka na rękawie • 2 wewnętrzne siatkowe zapinane
na zamki • jedna zawsze sucha kieszeń “napoleońska”
z wejściem ukrytym pod listwami frontowymi • cienki kaptur
z gardą chowany w stójce (wykonany z GORE-TEX PacLite’u)
o pełnej regulacji objętości • dodatkowy zamek do podpinki
• wewnętrzny fartuch przeciwśnieżny z elastyczną,
stabilizującą wstawką • profilowane rękawy • przedłużony
tył • nowoczesne zapinki rękawów wykonane z tworzywa
sztucznego • RECCO.

• Konstrukcja: laminat dwuwarstwowy • 3 kieszenie zewnętrzne
zapinane na zamki wodoodporne + dodatkowa kieszonka na rękawie
• 2 wewnętrzne siatkowe zapinane na zamki • jedna zawsze sucha
kieszeń “napoleońska” z wejściem ukrytym pod listwami frontowymi
• cienki kaptur z gardą chowany w stójce (wykonany z GORE-TEX
PacLite- ’u) o pełnej regulacji objętości • dodatkowy zamek do podpinki
• otwory wentylacyjne pod pachami pod pachami • wewnętrzny fartuch
przeciwśnieżny z elastyczną, stabilizującą wstawką • profilowane rękawy
• przedłużony tył • nowoczesne zapinki rękawów wykonane z tworzywa
sztucznego • RECCO.
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W kuluarze Nanga Parbat fot. archiwum HiMountain

norton 2

calvi

kurtka

kurtka

właściwości kurtki:

• tkanina GORE-TEX Performance Shell o parametrach
wodoodporności/oddychalności 60.000mm/RET < 7,0,
• dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zamki,
• dwie obszerne kieszenie siatkowe zapinane na zamki,
• wewnętrzny odpinany fartuch przeciwwietrzny,
• kaptur o regulowanej objętności chowany w stójce,
• regulacja obwodu stójki i dołu kurtki, dodatkowy zamek do
wpięcia podpinki, • rozszerzona rozmiarówka XXS-3XL,
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dostępne
kolory

dostępne
kolory

Uniwersalna kurtka stworzona z myślą o osobach, które cenią
sobie swobodę ruchów i komfort niezależnie od pogody, miejsca
i typu uprawianej aktywności outdoorowej. Świetne parametry
dwuwarstwowej tkaniny GORE-TEX Performance Shell czynią
z niej produkt wszechstronny, sprawdzający się podczas dłuższych
górskich wypraw, jak i zupełnie rekreacyjnych wypadów.

Damska uniwersalna kurtka, stworzona z myślą o
osobach, które cenią sobie swobodę ruchów i komfort
niezależnie od pogody, miejsca i typu uprawianej
aktywności outdoorowej. Świetne parametry
dwuwarstwowej tkaniny GORE-TEX Performance Shell
czynią z niej produkt wszechstronny, sprawdzający
się podczas dłuższych górskich wypraw, jak i zupełnie
rekreacyjnych wypadów.

właściwości kurtki:

• tkanina GORE-TEX Performance Shell o parametrach
wodoodporności/oddychalności 60.000mm/RET < 7,0,
• trzy zewnętrzne kieszenie zapinane na zamki
(w tym jedna na rękawie),
• dwie obszerne wewnętrzne kieszenie zapinane na zamki,
• kaptur o regulowanej objętości dopinany na zamek i zatrzaski,

Chang Tang, Tybet, fot. J. Majer
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W kuluarze Nanga Parbat fot. archiwum HiMountain

columbia 4/lady 4
kurtka

impact
kurtka

• tkanina HYDRO 10K o parametrach wodoodporności/
oddychalności 10.000mm/10.000 g/m2/24h,
• trzy kieszenie zewnętrzne i wewnętrzna kieszeń
napoleońska, • dwie wewnętrzne kieszenie siatkowe
zapinane na zamki, • regulowany kaptur chowany
w stójce, • lekko przedłużony tył, • anatomicznie
profilowane rękawy, • dodatkowy zamek do wpięcia
kurtki, • dostępna dla osób tęższych jako COLUMBIA 4B
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Funkcjonalna kurtka sportowa o nowoczesnym
kroju. Posiada szereg funkcji czyniących z niej model
odpowiedni dla wymagającego użytkownika odzieży
outdoorowej. Dobre parametry oddychalności
i wodoodporności pozwolą cieszyć się czasem
spędzonym poza domem w każdej pogodzie.

właściwości kurtki:

• dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na wodoodporne
zamki, • dwie obszerne siatkowe kieszenie wewnętrzne
zapinane na zamki, • dodatkowa kieszonka na
rękawie, • dopinany kaptur z pełną regulacją i gardą,
• wewnętrzny fartuch przeciwśnieżny, • otwory
wentylacyjne pod pachami zapinane na zamki,

dostępne
kolory

właściwości kurtki:

kurtka

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Popularna kurtka turystyczno-sportowa,
o wszechstronnym zastosowaniu outdoorowym. Na
spacerze, wycieczce, na turystycznym szlaku – sprawdzi
się wszędzie, a Tobie pozwoli cieszyć się aktywnym
trybem życia w mieście i poza nim.

blanca

Damska sportowa kurtka o dynamicznym,
nowoczesnym kroju i dobrych parametrach
wodoodporności/oddychalności, stworzona
z myślą o osobach prowadzących aktywny tryb
życia. Czy w górach, czy na nizinach, zapewni
swojej użytkowniczce swobodę ruchów i wesprze
niezawodnością.

właściwości kurtki:

• tkanina HYDRO 10K o parametrach wodoodporności/
oddychalności 10.000mm/ 10.000 g/m2/24h,
• trzy kieszenie zewnętrzne zapinane na zamki
wodoodporne,
• dopinany kaptur o regulowanej objętości,
• obwód kurtki regulowany przez kieszenie dolne,
• dodatkowy zamek do wpięcia kurtki polartecowej,

Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

Hi-Jacky

Hi-Tram

kurtka

kurtka

dostępne
kolory

• tkanina HYDRO 10K o parametrach wodoodporności/
oddychalności 10.000mm/10.000g/m2/24h,
• kurtka posiada klejone szwy, • dwie kieszenie zewnętrzne
zapinane na zamki, kryte patkami, • dwie kieszenie
wewnętrzne (jedna na telefon komórkowy), • dopinany
kaptur z regulacją,

kurtka

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Modna kurtka damska o sportowej linii, przeznaczona
dla osób lubiących czuć się dobrze, wygodnie i stylowo
w każdych okolicznościach. Świetna do codziennego,
miejskiego użytkowania, sprawdzi się też idealnie podczas
różnego typu wypadów i wycieczek.

właściwości kurtki:

Bonnie 2

Uniwersalna i funkcjonalna kurtka o modnym,
sportowym kroju. Przeznaczona jest dla osób lubiących
czuć się dobrze, wygodnie i stylowo w każdych
okolicznościach. Świetna do codziennego, miejskiego
użytkowania, sprawdzi się też idealnie podczas różnego
typu wypadów i wycieczek.

Damska sportowa kurtka przeciwdeszczowa, wykonana
z tkaniny HYDRO5K o parametrach wodoodporności/
oddychalności 5.000 mm/4.000 gm/m2/24h.

właściwości kurtki:

• tkanina HYDRO 10K o parametrach wodoodporności
• oddychalności 10.000mm/10.000g/m2/24h,
• kurtka posiada klejone szwy, • dwie kieszenie
zewnętrzne zapinane na zamki, kryte patkami,
• dwie kieszenie wewnętrzne (jedna na telefon
komórkowy), • dopinany kaptur z regulacją,

właściwości kurtki:

• 2 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamki
• 3 kieszenie wewnętrzne
(1 zapinana na zamek, 2 małe na rzep)
• regulacja obwodu dołu poprzez kieszenie
• dopinany na zamek kaptur o regulowanej objętości
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Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

lady
rockland Rockland

kurtka

Rockland
lady hooded

dostępne
kolory

100% wiatroszczelna i oddychająca kurtka z materiału WIND SHIELD - laminatu
elastycznej tkaniny z microfleecem o parametrach wodoodporności/ oddychalności
10.000mm/10.000g/m2/24h. Kurtka występuje także w wersji damskiej: RL, RLH
Uwaga: szwy niepodklejone! nie zapewniają wodoszczelności kurtki

właściwości kurtki:

• 2 kieszenie zapinane na zamki,
• regulacja obwodu dołu kurtki,
• dopasowana stójka,
• 2 wewnętrzne kieszenie siatkowe,
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ROCKLAND lady HOODED

Wariant damskiej kurtki ROCKLAND
zaopatrzony w kaptur o regulowanej
objętości, zintegrowany ze stójką.

Park Narodowy Ala Archa, Kirgistan, fot. W. Ryczer

Norris

sharp

mandala

kurtka

kamizelka

dostępne
kolory

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Uniwersalna kamizelka przeciwwietrzna, stanowi
świetną dodatkową warstwę termiczną czy to w
chłodniejsze dni przy dobrej pogodzie, czy to pod
kurtką zewnętrzną w chłodniejsze i bardziej wilgotne.
Przeciwwietrzny materiał WIND SHIELD zapewnia
ochronę przed silnymi wiatrami i pozwala uniknąć
wychłodzenia. Uwaga: szwy niepodklejone! nie
zapewniają wodoszczelności kurtki

Popularna kurtka przeciwwietrzna z materiału
WINDSHIELD - laminatu elastycznej tkaniny
z microfleecem o parametrach wodoodporności /
oddychalności 10.000 mm/ 10.000 g/m2/24h
Uwaga: szwy niepodklejone! nie zapewniają
wodoszczelności kurtki

właściwości kamizelki:

właściwości kurtki:

• materiał WIND SHIELD – laminat elastycznej tkaniny
z microfleecem o parametrach wodoodporności/
oddychalności 10.000mm/10.000g/m2/24h (szwy
niepodklejone, nie zapewniają wodoszczelności),
• lekko dopasowany krój,
• dwie kieszenie zapinane na zamki,

kurtka

• 3 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamki,
• przylegająca, wysoka stójka chroniąca
szyję przed wiatrem,
• regulacja obwodu dołu kurtki gumką w tunelu,
• regulacja obwodu mankietów zapinkami z rzepem,

Damska lekka kurtka wiatroszczelna, przeznaczona
zarówno do użytku w mieście (dobre właściwości
termiczne), jak i aktywności outdoorowej poza nim
- świetna wiatroszczelność materiału WIND SHIELD
wszędzie zapewni komfort użytkowania. Uwaga: szwy
niepodklejone! nie zapewniają wodoszczelności kurtki

właściwości kurtki:

• materiał WIND SHIELD, parametry wodoodporności/
oddychalności 10.000mm/10.000g/m2/24h (uwaga,
szwy niepodklejone, kurtka nie jest wodoszczelna),
• lekko dopasowany krój,
• elementy na ramionach wykonane
w technologii „welding”,
• dwie kieszenie zewnętrzne i dwie wewnętrzne,
wszystkie zapinane na zamki,
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Kamping w Parku Yosemite, Kalifornia, USA, Adam Pustelnik, fot. M. Szafnicki

maddox

lady
helium Helium

kurtka

kurtka

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Sportowa kurtka termiczna z kapturem

właściwości kurtki:

• oryginalny krój,
• 2 kieszenie zapinane na zamki,
• regulacja obwodu dołu kurtki,

Techniczna kurtka o doskonałych parametrach termicznych iużytkowych.
Znajdzie zastosowanie jako ocieplająca warstwa wewnętrzna pod kurtką
membranową lub samodzielna warstwa zewnętrzna przy bezdeszczowej
pogodzie. Kurtka praktycznie całoroczna, wszechstronnego zastosowania.
Kurtka występuje także w wersji damskiej: HL

właściwości kurtki:

• trzy zewnętrzne kieszenie zapinane na zamki, • wewnętrzna kieszeń siatkowa,
• dopasowana stójka, • wzmacniające, przeciwwietrzne obszycia ramion, łokci i stójki wykonane
z elastycznej tkaniny, • pod pachami i wzdłuż rękawów elastyczne panele z POLARTECU POWER
STRETCH poprawiające komfort ruchu, • otwory wentylacyjne pod pachami zapianane na zamki,
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Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

base g/hooded

klondike

kurtka

kurtka

Kurtka termiczna w wersji damskiej i męskiej, wykonana
z POLARTECU THERMAL PRO, co sprawia, że jest
niezwykle ciepła, a jednocześnie charakteryzuje się
dobrymi parametrami oddychalności. Wykończona
w oryginalny sposób, przypominający tradycyjną
dzianinę swetrową.

właściwości kurtki:

• dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zamki,
• wersja damska posiada lekko dopasowany krój,
podkreślający kobiecą sylwetkę,

dostępne
kolory

• dwie kieszenie zapinane na zamki,
• dół ściągany gunką,
• występuje także jako BASE G HOODED – wariant
zaopatrzony w kaptur, dopinany na zamek,

kurtka

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Uniwersalna ciepła kurtka o prostym kroju, może być
użytkowana przez cały rok zarówno do rekreacyjnej
aktywności outdoorowej, jak i jako solidna warstwa
termiczna, dodatek do zwykłego ubioru
w chłodniejsze dni.

właściwości kurtki:

valley 200

Jedna z najbardziej popularnych kurtek z dzianiny
POLARTEC o klasycznym, luźnym kroju. Świetna dla
osób ceniących sobie jakość materiału oraz zapewniane
przez niego ciepło. Spacery z psem, wyjście do lasu,
przejażdżka na rowerze – te codzienne czynności
zyskają na komforcie w kurtce VALLEY.

właściwości kurtki:

• dwie kieszenie zapinane na zamki, • dół ściągany
gumką, • dostępna do rozmiaru 3XL włącznie oraz dla
tęższych osób jako model VALLEY 200 B,
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alvy

kurtka

kurtka

kurtka

dostępne
kolory

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Popularna damska kurtka termiczna wykonana
z dzianiny POLARTEC THERMAL PRO, przeznaczona
zarówno do uprawiania sportów outdoorowych, jak
i – dzięki atrakcyjnemu designowi, dopasowanemu
krojowi, ciekawym kolorom tej linii – sprawdzająca się
jako ciepła kurtka miejska.

Atrakcyjna damska kurtka, przeznaczona zarówno
do uprawiania sportów outdoorowych, jak i – dzięki
atrakcyjnemu designowi, dopasowanemu krojowi,
ciekawym kolorom tej linii – sprawdzająca się jako ciepła
kurtka miejska.

Sportowa, praktyczna kurtka termiczna o atrakcyjnym
kroju, przeznaczona zarówno do uprawiania sportów
outdoorowych, jak i sprawdzająca się świetnie jako
ciepła kurtka miejska.

właściwości kurtki:

właściwości kurtki:

• dwie kieszenie zapinane na zamki, • liczne modelujące
sylwetkę cięcia, • regulacja obwodu dołu, • dostępny
także wariant tej kurtki o nazwie ELECTRA HOODED –
zaopatrzony w kaptur, dopinany na zamek,

• dwie kieszenie zapinane na zamek,
• dopasowany krój,
• dostępny kolor: czarny,

• dwie kieszenie zapinane na zamki, • atrakcyjna linia
kołnierza, • regulacja obwodu dołu kurtki,
• dopasowany, nowoczesny krój,
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chelsea

electra/hooded

właściwości kurtki:

Wiktor Aleksiejewicz vs. Michał Król, Kokshaal-Too, Kirgistan. fot. W. Ryczer
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Kokshaal-Too, Michał Kasprowicz, fot. W. Ryczer

drakkar

avant

spodnie

spodnie

Uniwersalne spodnie przeznaczone do
uprawiania sportów outdoorowych. Wysokie
parametry wodoodporności i oddychalności
pozwalają na intensywne uprawianie
sportów zimowych, takich jak narciarstwo,
snowboarding, skitouring (posiadają specjalne
wewnętrzne ochraniacze przeciwśnieżne z
elastyczną, stabilizującą wstawką), lub po
prostu górski trekking.

właściwości spodni:

• tkanina wierzchnia GORE-TEX Performance
Shell o parametrach wodoodporności
60.000mm/m2/24h i oddychalności RET < 7,
• dwie kieszenie zapinane na zamki
wodoodporne,
• krótkie zamki w dole nogawek,
• anatomicznie uformowane kolana,
Dostępne także w wersji dla osób tęższych
jako DRAKKAR B oraz w rozmiarze 3XL.

dostępne
kolory

58

Techniczne spodnie przeznaczone
dla kwalifikowanych turystów
i do uprawiania sportów
outdoorowych. Podklejone szwy
zapewniają nieprzemakalność
oraz (dzięki dobrej oddychalności
tkaniny HYDRO 10K, z której
zostały wykonane), także większą
funkcjonalność spodni.

właściwości spodni:

• tkanina HYDRO 10K o parametrach
wodoodporności/oddychalności
10.000mm/m2/24h,
• regulowane, odpinane szelki,
• profilowane kolana,
• nogawki od dołu do kolan
rozpinane na zamek,
Dostępne także dla osób tęższych
w wersji AVANT B.

dostępne
kolory

Dolina lodowca Kotur, Michał Kasprowicz, Kokshaal-Too, fot. W. Ryczer.

brazos
spodnie

dostępne
kolory

Najnowsza wersja popularnych ciepłych spodni
z dzianiny MICRO LITE. Znajdą one zastosowanie
wszędzie tam, gdzie prócz swobody i wygody liczy
się komfort termiczny ich użytkownika. Świetnie
sprawdzają się w górach, w podróży, podczas
uprawiania sportów outdoorowych.

właściwości spodni:

• dwie kieszenie z przodu zapinane na zamki,
• talia regulowana gumką i dodatkowy sznureczek do
ściągnięcia, • proste nogawki o wygodnym kroju,
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Nomadzi z Chang Tangu, Tybet, fot. G. Chwoła
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Park Yosemite, fot. M. Szafnicki

Lynx

URSA

kurtka

kurtka

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Uniwersalna kurtka termiczna z dzianiny MICRO LITE
o nowoczesnym, sportowym kroju. Posiada dwie dolne
kieszenie oraz kieszeń piersiową – wszystkie zapinane
na zamki. Dół i rękawy kurtki zostały wykończone
elastyczną taśmą.

Uniwersalna, damska kurtka termiczna z dzianiny
MICRO LITE o nowoczesnym, sportowym kroju. Dwie
kieszenie dolne oraz kieszeń piersiowa zapinane na
zamki. Dół i rękawy kurtki wykończone elastyczną
taśmą.
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UAZ-452, Kokshaal-Too, fot. W. Ryczer

dynamic

lady
dynamic dynamic

kalesony

koszulka

dostępne
kolory

Kalesony typu unisex wykonane metodą bezszwową
z dzianiny poliamidowo-spandeksowej, wyjatkowo
elastyczne i idealnie dopasowujące się do ciała.
Kalesony posiadają nieliczne, płaskie i rozciągliwe
szwy, wykonane z oddychającego i łatwego
w konserwacji materiału.

Męska koszulka bieliźniana z długim rękawem wykonana
metodą bezszwową z dzianiny poliamidowo-spandeksowej.
Jest wyjątkowo elastyczna, posiada nieliczne szwy, płaskie
i rozciągliwe, co pozwala jej idealnie dopasować się do ciała.
Wykonana z oddychającego, łatwego w konserwacji materiału.
Damska koszulka bieliźniana z długim rękawem wykonana metodą
bezszwową z dzianiny poliamidowo-spandeksowej. Jest wyjątkowo
elastyczna, posiada nieliczne szwy, płaskie i rozciągliwe, co pozwala jej
idealnie dopasować się do ciała. Wykonana z oddychającego, łatwego
w konserwacji materiału.
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Posterunek pograniczników, Kokshaal-Too, fot. W. Ryczer
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fot. M. Arcimowicz

SEAMLESS vector
seamless
koszulka

vector lady

SEAMLESS vector
seamless
kalesony

vector lady

dostępne
kolory

Koszulka bieliźniana z długim rękawem wykonana metodą
bezszwową z dzianiny poliamidowo- polipropylenowej
z domieszką elastanu. Koszulka występuje także w wersji
damskiej: SV

właściwości Koszulki:

• lekka i niezwykle elastyczna, przez co idealnie
dopasowująca się do ciała • płaskie, nieuwierające szwy
• kontrastowe wrabiane wzory podnoszące walor estetyczny
i funkcjonalność (zróżnicowane sposoby dziania)
• oddychająca i niechłonąca zapachów, łatwa w konserwacji
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dostępne
kolory

Kalesony wykonane metodą bezszwową z dzianiny
poliamidowo- polipropylenowej z domieszką elastanu.
Kalesony występuje także w wersji damskiej: SV

właściwości Kalesonów:

• lekkie i niezwykle elastyczne, przez co idealnie dopasowujące
się do ciała • płaskie, nieuwierające szwy • kontrastowe
wrabiane wzory podnoszące walor estetyczny i funkcjonalność
(zróżnicowane sposoby dziania)

Himalaje, Iza Hajzer, fot. A. Hajzer

lady
RUNNER Runner

lady
Jogger jogger

koszulka

koszulka

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Sportowa koszulka przeciwpotna wykonana
z oddychającej i lekkiej dzianiny poliestrowej.
Posiada luźny, wygodny krój, krótki rękaw, płaskie
szwy oraz lekko przedłużony krój. Dostępna w
wersji męskiej i kobiecej.

Popularna sportowa koszulka, wykonana
z oddychającej, szybkoschnącej dzianiny
poliestrowej. Posiada luźny, swobodny krój, krótki
rękaw i płaskie szwy. Dostępna w wersji męskiej
i kobiecej.
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Potala, Lhasa, Tybet, fot. G. Chwoła
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Obóz III na Chan Tengri, Tien Szan, Ola Dzik, Joanna Stasielak, Ola Ihnatowicz, fot. O. Ihnatowicz

CAPSULE
czapka

czapka

apollo

yankee

czapka

czapka

Ciepła, dopasowana czapka,
zakrywająca uszy.

Ciepła i oddychająca czapka
o dopasowanym kroju.
Wyprofilowane boki osłaniają uszy.
Brzegi obszyte delikatną elastyczną
lamówką. Czapka wykonana
z POLARTECU THERMAL PRO
o wykończeniu przypominającym
tradycyjną dzianinę swetrową.

dostępne
kolory

dostępne
kolory

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Nowa, ulepszona wersja wyprawowej
czapki wykonanej z WINDSTOPPERA (otok
i nauszniki) i POLARTECU THERMAL PRO
(część górna) • niska waga i dopasowany
krój umożliwiają nałożenie np. kasku
wspinaczkowego, • pod brodą ściągana
gumką,

mars

Ciepła i lekka czapka z otokiem
wykonana z POLARTECU 100 na
welurowej podszewce.
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Droga w Kokshaal-Too, fot. W. Ryczer.

mart 2

saleina

czapka

czapka

HiM

chusta

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Ciepła i lekka damska czapka
o modnym luźnym kroju. Specjalna
odmiana POLARTECU THERMAL
PRO - HI LOFT, sprawia że czapka jest
bardzo lekka, ciepła i szybkoschnąca.
Ma jednocześnie bardzo estetyczny
i orginalny wygląd.
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Bawełniana czapka z daszkiem
w stylu militarnym
• regulacja obwodu za pomocą paska
z rzepem,

Uniwersalna, cienka, bezszwowa,
oddychająca i chłonąca pot kombinacja
chustki, opaski na głowę, bandanki,
czapki itp. • postać otwartego z dwóch
stron “rękawa” • wyrób można nosić na
wiele sposobów w zależności od potrzeb
i upodobań.

green arrows

folk

white arrows

red arrows

do not cross

black arrows

logo

highlander

cosmique

polaris

kominiarka

czapka

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Oddychająca, ciepła i lekka kominiarka wykonana
z elastycznego fleecu. Doskonale dopasowuje się do
kształtu głowy. Może służyć jako okrycie wierzchnie
albo pod kask narciarski i wspinaczkowy.

Ciepła i lekka czapka, która służyć może także jako szalik
i osłona twarzy. Otwierana góra czapki umożliwia bardzo
sprawną wentylację i regulację temperatury ciała podczas
intensywnego wysiłku. Specjalna odmiana POLARTECU
THERMAL PRO - HI LOFT, sprawia że czapka jest bardzo lekka,
ciepła i szybkoschnąca. Ma jednocześnie bardzo estetyczny
i orginalny wygląd.
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Zawrat, Tatry, Wojtek Kaftański, fot. A. Nowak

x-wind/thermal
rękawice

alpine

ochraniacze

tour

ochraniacze

X-WIND GLOVES
Proste, pięciopalczaste rękawiczki z długim
dopasowanym mankietem, wykonane
z materiału X-Wind

właściwości rękawic:

• wnętrze dłoni pokryte antypoślizgowym,
silikonowym wzorem w logo firmy,
THERMAL GLOVES
Proste, pięciopalczaste rękawiczki z długim
dopasowanym mankietem, wykonane
z POLARTECU THERMAL PRO

właściwości rękawic:

• wnętrze dłoni pokryte antypoślizgowym,
silikonowym wzorem w logo firmy,
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Ochraniacze zimowe wykonane z Poliestru 600D

Uniwersalne ochraniacze

właściwości ochraniaczy:

właściwości ochraniaczy:

• wygodne zapięcie na zamek z przodu chroniony
szeroką listwą z rzepem,
• pasek z Hypalonu pod butem,

• zapinane na zamek błyskawiczny umieszczony z tyłu,
• wewnątrz pasek z Hypalonu z haczykiem,

Dolina Sarychat, Kokshaal-Too, fot. W. Ryczer
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Pik Granista oraz Pik Zastawa, Kokshaal -Too, Kirgistan, fot. M Kasprowicz.

woodpecker
plecak 55/75

dostępne
kolory

Nowoczesny plecak transportowy wykonany
w całości z Cordury DuPont

właściwości plecaka:
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komentarz
klienta

Testowałem go bardzo mocno podczas ostatnich dwóch
tygodni :) Przeżył m.in . upadek z kilkunastu metrów,
pływanie w rzecei kilka innych atrakcji. Mimo wszystko
cały czas trzyma się świetnie. Poza tym jest całkiem
pakowny, niezwygle wygodny podczs noszenia i odporny
na przecieranie. Nie bez zaczenia jest także wygląd, któr
także oceniam pozytywnie, choć ten pokrowiec rzecywiście
mógłby być troszkę inny :) Mimo to gorąco polecam.
~grzegorzkonefal

• dwukomorowy z możliwością likwidacji
podziału komór,
• zastosowano w nim system nośny Sololight,
• wszystkie zamki i klamerki YKK, nylonowe taśmy
i wszystkie szwy lamowane,
• odpinana klapa z kieszenią zamykaną na zamek
i punktami służącymi do mocowania troków
(wyposażony w jedną parę), boczne kieszenie z siatki,
• przód plecaka wzmocniony jest dodatkowym elementem
wykonanym z Hypalonu stanowiącym również punkty
mocowania dla dodatkowego, podręcznego ekwipunku,
• efektywny system kompresji, możliwość mocowania
czekanów lub kijków turystycznych oraz zastosowania
wewnętrznego bukłaka z płynem,
• plecak wyposażony jest w zintegrowany ochraniacz
przeciwdeszczowy,

Machu Picchu, Peru, fot. M. Borek

albit 65
plecak

Górski plecak transportowy który zadziwia swoją
pojemnością. Konstrukcja i dodatkowy komin sprawiają,
że do plecaka zmieści się naprawdę wiele. Wzdłuż całego
plecaka znajduje się zamek zapewniający bezproblemowy
dostęp do wnętrza. Zastosowano w nim nowy rodzaj
ramy aluminiowej, która sprawia, że plecak jest lżejszy i
sztywniejszy. Dodatkowe atuty to 5 kieszeni, karabinek na
klucze oraz pokrowiec przeciwdeszczowy. Długość troków
pozwala na bezproblemowy transport maty i namiotu.

dostępne
kolory

W plecaku Albit zastosowaliśmy nowy rodzaj ramy
aluminiowej, który dzięki swojemu kształtowi znacznie
usztywnia plecak. Jest też dużo lżejsza od tradycyjnych
aluminiowych płaskowników. Wygięcie w górnej
części sprawia, że na wysokości głowy powstaje wolna
przestrzeń. Dzięki temu możemy swobodnie poruszać
głową także do tyłu.

73

W kuluarze Nanga Parbat fot. archiwum HiMountain

neptunit

thoryt

plecak 50/65/80

plecak 35/45

dostępne
kolory
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plecak 60/70

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Klasyczny plecak podróżno-turystyczny z nowej
linii Outdoor. Wygodę użytkowania zapewnia
komfortowy system nośny, dwie komory przedzielone
wewnętzrną przegrodą oraz duża ilość kieszeni: dwie
w klapie, dwie kieszenie boczne i kieszonka na pasie
biodrowym. Neptunit wykonany jest z lekkiej tkaniny
Powertech a wodooporność zapewnia pokrowiec
przeciwdeszczowy. Długość troków pozwala na
bezproblemowy transport maty i namiotu.

otavit

Nowoczesny plecak turystyczny z nowej linii Outdoor.
Wygodny system nośny, dwie komory i liczne kieszenie
zapewniają wygodę użytkowania. Całość uzupełnia
ciekawy kształt i świeża kolorystyka. Do dyspozycji
turysty jest 7 kieszeni, karabinek na klucze oraz
pokrowiec przeciwdeszczowy. Plecak został uszyty
z lekkiej tkaniny Powertech.

Średniej wielkości plecak turystyczny, który dzięki
regulowanemu systemowi nośnemu może służyć
zarówno dzieciom jak i dorosłym. Rzadki w tym litrażu
podział na dwie komory i liczne kieszenie sprawiają,
że Otavit sprawdzi się świetnie podczas jednodniowej
górskiej wycieczki jak i dłuższego wyjazdu.

Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

lautyt

skand 40

plecak 40/50

plecak

plecak

dostępne
kolory

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Plecak dla wspinaczy i weekendowych turystów.
Nowoczesny kształt i szereg udogodnień sprawiają,
że będzie świetnym kompanem podczas każdej
eskapady. Długi zamek wzdłuż komory głównej,
demontowalna klapa, komin, 5 kieszeni, karabinek na
klucze, pokrowiec przecwideszczowy, wygodny system
nośny - takiego wyposażenia nie powstydziłby się
plecak z najwyższej półki cenowej.

korund 70

Prosty i lekki plecak wspinaczkowy. Wabi
mowoczesnymi kształtami i atrakcyjnymi kolorami.
3 kieszenie, dodatkowe wejście do komory plecaka
oraz lekki ale wygodny system nośny - Skand ma
wszystko co niezbędne.

Pojemny plecak transportowy z wygodnym
i sprawdzonym systemem nośnym Sololight
II. Liczne kieszonki i troki wydatnie poprawiają
wygodę użytkowania.
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Okolice Machu Picchu, fot. M. Borek

razor 25
plecak

spear 35
plecak

hoper 20
plecaK

ultra
dostępne
kolory

dostępne
kolory

właściwości plecaka:

właściwości plecaka:

• jednokomorowy
• w tylniej części zastosowano piankę z
kanałami wentylacyjnymi
• wygodny pas biodrowy z kieszeniami
• dwie zewnętrzne kieszonki z siatki
• dwie frontowe kieszenie zamykane na
zamki wodoodporne i łatwo dostępna
kieszonka na górze plecaka
• taśmy i elementy z hypalonu pozwalające
na montaż dodatkowego wyposażenia
• możliwość mocowania czekana lub kijków
turystycznych
• przygotowany do zastosowania
camel bag`a,

Uniwersalny, prosty
plecak przeznaczony do
użytkowania w mieście
lub podczas krótkich
wycieczek. Jedna komora
oraz dodatkowa kieszeń na
froncie.

dostępne
kolory

Plecak turystyczny o uniwersalnym
zastosowaniu

dostępne
kolory

Plecak turystyczny o uniwersalnym
zastosowaniu
• jednokomorowy,
• w tylniej części zastosowano piankę
z kanałami wentylacyjnymi,
• wygodny pas biodrowy z kieszeniami,
• dwie zewnętrzne kieszonki z siatki,
• dwie frontowe kieszenie zamykane na
zamki wodoodporne i łatwo dostępna
kieszonka na górze plecaka,
• taśmy i elementy z hypalonu pozwalające
na montaż dodatkowego wyposażenia,
• możliwość mocowania czekana
lub kijków turystycznych,
• przygotowany do zastosowania
camel bag`a,
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plecaK 10/18

Uniwersalny, prosty
plecak przeznaczony do
użytkowania w mieście lub
podczas krótkich wycieczek.

Kokshaal-Too, fot. W. Ryczer

vaesyt30/piryt30
plecak

hakit 20

spinel23/STILBIT17

plecak

plecak

dostępne
kolory
dostępne
kolory

Plecak turystyczny z zamkiem umożliwiającym
szybki dostęp niemal do całej komory. Duża kieszeń
z organizerem na froncie, dwie kieszenie siatkowe, dwie
kieszonki zamykane na zamek oraz karabinek na klucze.
Na plecach piankowe panele usprawniające wentylację.
• cena: 129%%

dostępne
kolory

VAESYT 30

PIRYT 30

Plecak turystyczny z siatką na plecach, zapewniający
idealną wentylację. Zamek umożliwiający szybki dostęp
niemal do całej komory. Duża kieszeń z organizerem
na froncie, dwie kieszenie siatkowe, dwie kieszonki
zamykane na zamek oraz karabinek na klucze.

Funkcjonalny plecak o uniwersalnym zastosowaniu.
Jednak komora, dwie dodatkowe kieszonki, organizer
oraz karabinek na klucz. Na plecach piankowe panele
usprawniające wentylację.

Funkcjonalny plecak o uniwersalnym zastosowaniu.
Jednak komora, dwie dodatkowe kieszonki, organizer
oraz karabinek na klucz. Na plecach piankowe panele
usprawniające wentylację.
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Poroże dzikiej owcy z gatunku Argali, fot. W. Ryczer

SOLO 20

STUDENT OFFICE 20

plecak

plecak

dostępne
kolory

78

plecak

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Lekki miejski plecak o sportowym kroju. Świetnie
sprawdzi się również podczas aktywności fizycznej.
Posiada dwie frontowe kieszenie, wewnętrzny
organizer, kieszeń na telefon komórkowy oraz
karabinek na klucz. Do produkcji użyto świetnej jakości,
nowoczesnych materiałów.

OFFICIEL 23

Klasyczny, lekki miejski tornister. Plecak posiada dwie
zewnętrzna kieszenie z organizerem i kieszenią na
telefon komórkowy oraz karabinek na klucze. Do
produkcji użyto świetnej jakości, nowoczesnych
materiałów.

Miejski plecak przystosowany do transportu laptopa.
Posiada wyjmowalny miękki pokrowiec na komputer,
wewnętrzny organizer ze specjalną kieszenią na zasilacz
i myszkę. Na zewnątrz plecaka dodatkowa kieszeń na
zamek i kieszeń z siatki. Plecak posiada też kieszeń na
komórkę i karabinek na klucze. Do produkcji użyto
świetnej jakości, nowoczesnych materiałów.

Dolina Sarychat, Wojtek Ryczer, Kokshaal-Too, fot. M. Kasprowicz.
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Kanion Colca, Peru , fot. M. Borek

superpack

śpiwór 800/1000/1200

Śpiwór turystyczny o niewielkich
wymiarach po spakowaniu
• konstrukcja jednowarstwowa,
• anatomicznie ukształtowany kaptur,
• wewnętrzny kołnierz termiczny,
• listwa chroniąca zamek,
• wewnętrzna kieszonka,
• zamek YKK,
• worek kompresyjny,

800

1000

hiloft 50g/m

2

18
10
5

0,8 kg
25 x 16 cm

hiloft 100g/m

1200
2

16
7
2

1,0 kg
25 x 18 cm

hiloft 150g/m2
15
4
-1

1,2 kg
25 x 20 cm

dostępne
kolory
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Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

borealis

monsoon

śpiwór

śpiwór

dostępne
kolory

hollowfibre 200g
18
10
5

1,1 kg

Śpiwór turystyczny typu “mumia”
• konstrukcja jednowarstwowa,
• listwa chroniąca zamek,
• wewnętrzna kieszonka
zamykana zamkiem,

dostępne
kolory

hollowfibre 200g
18
10
5

Śpiwór turystyczny typu “kołdra”
• konstrukcja jednowarstwowa
• listwa chroniąca zamek
• wewnętrzna kieszonka
zamykana zamkiem

1,3 kg
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HiBasic
kijki

Kije trekkingowe z klasycznym
systemem skręcanym
• System Anti-Shock
• Aluminium 6061
• 3- sekwencyjne ø 16/14/12 mm
• długość minimalna 68 cm
• długość maksymalna 135 cm
• rączka z pianki EVA
• neoprenowa smycz
• węglowa końcówka
• trekkingowy talerzyk
• gumowe zabezpiecznie końcówki
• waga 260g sztuka.
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Carbon tour
kijki

Najlżejsze kijki teleskopowe na rynku!
• 100% włókno węglowe
• 2- sekwencyjne ø 14/11 mm
• waga 350g (para)
• długość minimalna 115cm
• długość maksymalna 145 cm
• rączka z pianki EVA
• neoprenowa smycz
• system blokowania „Duolock”
gwarantujący o 80% lepszy efekt od
tradycyjnego
• (www.komperdell.com)
• przedłużona węglowa końcówka
• talerzyk typu tour
• kijki wyprodukowane przy
współpracy z firmą Komperdell.

Hitrek
kijki

Kije trekkingowe z klasycznym
systemem skręcanym
• System Anti-Shock
• Aluminium 7075
• 3- sekwencyjne ø 14/12/10 mm
• długość minimalna 67 cm
• długość maksymalna 135 cm
• rączka z pianki EVA przedłużona
na część kijka
• neoprenowa smycz
• węglowa końcówka
• trekkingowy talerzyk
• gumowe
• zabezpiecznie końcówki
• waga 265g sztuka.

HiClipp
kijki

Kije trekkingowe z nowoczesnym
i mniej awaryjnym systemem
zatrzaskowym
• Aluminium 7075
• 3- sekwencyjne ø 14/12/10 mm
• długość minimalna 70 cm
• długość maksymalna 135 cm
• rączka z pianki EVA przedłużona
na część kijka
• neoprenowa smycz
• węglowa końcówka
• 2 talerzyki: trekkingowy i
zimowy
• gumowe zabezpiecznie
końcówki
• waga 250g sztuka.

Hicontrol
kijki

Profesjonalne sportowe kije
Nordic Walking
o niezmniennej długości
• kompozyt karbonowy
• średnica 8-11 mm
• dostępne długości
105/110/115/120/125/130 cm
• waga (dł.125cm) - 380g para
• wyprofilowana rączka
wykonana z pianki EVA
• neoprenowa rękawiczka
• sportowy stalowy grot na
końcu kija
• gumowe zabezpieczenie
końcówki.

Szczyt Drug Dome, Yosemite, Adam Pustelnik, fot. M. Szafnicki
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portfel
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1
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portfel

saszetka na klucze

1

3

2

5

1

arm bag

2

city bag

3

city bag a4

4

belt wallet

5

urban bag

torebka

torba

torba

portfel

torebka

4

85

Tatry, Dolina Staroleśna, fot. W. Ryczer

Trekking k

Trekking k

Primaloft skarpetki

skarpetki

wool skarpetki

dostępne
kolory

dostępne
kolory

dostępne
kolory

Długie skarpety trekkingowe i Coolmax’u
z dodatkiem Lycry

Krótkie skarpety trekkingowe z Coolmax’u
z dodatkiem Lycry i PrimaLoftu

Długie skarpety trekkingowe i Coolmax’u
z dodatkiem Lycry

właściwości skarpetek:

właściwości skarpetek:

właściwości skarpetek:

• płaski szew i podwójny dwusegmentowy ściągacz,
• specjalne wzmocnienia na ścięgnie Achillesa oraz
piętach, palcach i łydkach,
• włókna Thermolite i Coolmax odprowadzają wilgoć
i gwarantują izolację cieplną,
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Trekking k

• dodatkowe ocieplenie zapewnia PRIMALOFT,
• płaski szew i podwójny dwusegmentowy ściągacz,
• specjalne wzmocnienia na ścięgnie Achilesa oraz
piętach, palcach i łydkach,
• włókna Thermolite i Coolmax odprowadzają wilgoć
i gwarantują izolację cieplną,

• dodatkowe ocieplenie zapewnia wełna merino,
• płaski szew i podwójny dwusegmentowy ściągacz
• specjalne wzmocnienia na ścięgnie Achillesa oraz
piętach, palcach i łydkach
• włókna Thermolite i Coolmax odprowadzają wilgoć
i gwarantują izolację cieplną,

Archiwum HiMountain

Trekking D
skarpetki

SKI

skarpetki

Snowboard
skarpetki

dostępne
kolory

dostępne
kolory

dostępne
kolory
Długie skarpety trekkingowe i Coolmax’u
z dodatkiem Lycry

Narciarskie skarpety z Thermolite’u i Coolmax’u
z dodatkiem Lycry

Snowboardowe skarpety z Thermolite’u i Coolmax’u
z dodatkiem Lycry

właściwości skarpetek:

właściwości skarpetek:

właściwości skarpetek:

• dodatkowe ocieplenie zapewnia PRIMALOFT
• płaski szew i podwójny dwusegmentowy ściągacz
• specjalne wzmocnienia na ścięgnie Achillesa oraz
piętach, palcach i łydkach
• włókna Thermolite i Coolmax odprowadzają wilgoć
i gwarantują izolację cieplną,

• płaski szew i podwójny dwusegmentowy ściągacz,
• specjalne wzmocnienia na ścięgnie Achillesa oraz
piętach, palcach i łydkach,
• włókna Thermolite i Coolmax odprowadzają wilgoć
i gwarantują izolację cieplną,

• płaski szew i podwójny dwusegmentowy ściągacz,
• specjalne wzmocnienia na ścięgnie Achillesa oraz
piętach, palcach i łydkach,
• włókna Thermolite i Coolmax odprowadzają wilgoć
i gwarantują izolację cieplną,
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Beskid Śląski, fot. G. Chwoła

ortler
buty
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bernina
buty

Buty miejsko-trekkingowe. Zastosowanie
membrany Hydro 10K, wykonanej w kształcie
botka, gwarantuje odporność na przemakanie
i transportuje wilgoć na zewnątrz butów. Wierzch
butów wykonany jest z nubuku. Nosek i tył
uzbrojone w ochronną gumę.

Buty miejsko-trekkingowe. Zastosowanie membrany
Hydro 20K wykonanej w kształcie botka, gwarantuje
odporność na przemakanie i transportuje wilgoć
na zewnątrz butów. Wierzch butów wykonany jest
z nubuku. Nosek, tył oraz boki zostały uzbrojone
w ochronną gumę.

Gumowa podeszwa Vibram zapewnia
wytrzymałość mechaniczną oraz chroni przed
wstrząsami. Posiada funkcję samooczyszczania.
Twardość: średnio-twarda
Wysokość: but średni 3/4.

Gumowa podeszwa Vibram zapewnia wytrzymałość
mechaniczną oraz chroni przed wstrząsami. Posiada
funkcję samooczyszczania.
Twardość: średnio-twarda. Wysokość: but wysoki 4/4.

Gamba
buty

Buty miejsko-trekingowe. Membrana Hydro10K.
Wierzch butów wykonany jest z weluru, który
wspomaga „oddychalność” zastosowanej membrany.
Przód buta został pokryty ochronną gumą.
Gumowa podeszwa Vibram zapewnia
wytrzymałość mechaniczną oraz chroni przed
wstrząsami. Posiada funkcję samooczyszczania.

Widok ze Śnieżki, fot I. Hajzer

zanda
buty

Buty miejsko-trekingowe. Membrana Hydro10K.
Wierzch butów wykonany jest z weluru, który
wspomaga „oddychalność” zastosowanej
membrany. Przód buta został pokryty
ochronną gumą.
Gumowa podeszwa Vibram zapewnia
wytrzymałość mechaniczną oraz chroni przed
wstrząsami. Posiada funkcję samooczyszczania.

muttler
buty

Buty miejsko-trekkingowe. Wierzch butów wykonany
jest z weluru i poliamidowego wytrzymałego materiału.
Nosek i tył zostały uzbrojone w ochronną gumę.
Gumowa podeszwa Vibram zapewnia wytrzymałość
mechaniczną oraz chroni przed wstrząsami. Posiada
funkcję samooczyszczania.
Twardość: średnia. Wysokość: but niski – 1/2.
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Kamping w Parku Yosemite, Adam Pustelnik, fot. M. Szafnicki
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Mała Fatra, Słowacja, fot. G. Chwoła

etna

Namiot

Popularny namiot campingowo-turystyczny

właściwości namiotu:

8,5
dostępne
kolory

• dwuosobowy,
• jednowarstwowy,
• bardzo wydajna wentylacja (cztery otwory),
• jedno wejście,
• szwy podklejone taśmą,
• zestaw naprawczy,

durapole

2000mm

Tropik: poliester 190T PU 2000mm
Namiot: oddychający poliester

3000mm

PE 3000mm

50 x 20 cm
2,2 - 3,5 kg
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Droga w Kokshaal-Too, fot. W. Ryczer

aosta
Namiot

Popularny namiot
campingowo-turystyczny

właściwości namiotu:
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8,5
dostępne
kolory

• dwuosobowy,
• dwuwarstwowy,
• stelaż wewnętrzny,
• dwa wejścia, w tym jedno z absydą
umożliwiającą przechowywanie bagażu,
• dwa otwory wentylacyjne,
• kieszenie na wewnętrznych ścianach sypialni i pod kopułą namiotu,
• w sypialni duża ilość siatki usprawnia wentylację,
• szwy podklejone taśmą,
• namiot wewnętrzny posiada tunele na pałąki a tropik dowiązuje się z góry,
• zestaw naprawczy,

durapole

2000mm

Tropik: poliester 190T PU 2000mm
Namiot: oddychający poliester

3000mm

PE 3000mm

58 x 22 cm
2,9 - 3,5 kg

Kirgizja, fot. Wojciech Ryczer

como
Namiot

Popularny namiot campingowo-turystyczny z dużym, wygodnym
przedsionkiem

właściwości namiotu:

8,5
dostępne
kolory

• trzyosobowy,
• stelaż wewnętrzny,
• sztywna konstrukcja przedsionka,
• przestronne wejście główne i dodatkowe wejście z tyłu namiotu,
• dwa otwory wentylacyjne,
• kieszenie na wewnętrznych ścianach sypialni i pod kopułą namiotu,
• w sypialni duża ilość siatki usprawnia wentylację,
• szwy podklejone taśmą,
• namiot wewnętrzny posiada tunele na pałąki a tropik dowiązuje się z góry,
• zestaw naprawczy,

durapole

2000mm

Tropik: poliester 190T PU 2000mm
Namiot: oddychający poliester

3000mm

PE 3000mm

57 x 21 cm
4,2 - 4,8 kg
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Dolomity, Włochy fot. G. Chwoła

garda
Namiot

Przestronny namiot turystyczno-campingowy

właściwości namiotu:
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8,5
dostępne
kolory

• trzyosobowy,
• bryła typu “iglo” z dużą absydą przedłużoną
zamykanym przedsionkiem,
• szerokie możliwości aranżacji przestrzeni
bagażowej i kuchennej,
• dwa wejścia,
• dwa otwory wentylacyjne,
• szwy podklejane taśmą,
• kieszenie na wewnętrznych ścianach sypialni i pod kopułą namiotu,
• w sypialni duża ilość siatki usprawnia wentylację,
• szwy podklejone taśmą,
• namiot wewnętrzny posiada tunele na pałąki a tropik dowiązuje się z góry ,
• zestaw naprawczy,

durapole

2000mm

Tropik: poliester 190T PU 2000mm
Namiot: oddychający poliester

3000mm

PE 3000mm

63 x 21 cm
4,1 - 4,9 kg

Machu Picchu, fot. M. Borek

sella

Namiot

Przestronny namiot
turystyczno - campingowy

właściwości namiotu:

8,5
dostępne
kolory

• czteroosobowy,
• bryła typu “tunel”,
• stelaż zewnętrzny,
• duży przedsionek,
• trzy wejścia,
• szerokie możliwości aranżacji przestrzeni bagażowej i kuchennej,
• otwory wentylacyjne,
• kieszenie na wewnętrznych ścianach sypialni i pod kopułą namiotu,
• w sypialni duża ilość siatki usprawnia wentylację,
• szwy podklejone taśmą,
• zestaw naprawczy,

durapole

2000mm

Tropik: poliester 190T PU 2000mm
Namiot: oddychający poliester

3000mm

PE 3000mm

60 x 25 cm
6 - 7 kg
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Fairview, Yosemite, fot. M. Szafnicki

cortina
Namiot

Uniwersalny namiot campingowy

właściwości namiotu:
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11
dostępne
kolory

• czteroosobowy,
• stelaż zewnętrzny,
• przestronne wnętrze,
• przedsionek pozwala na przyjęcie pozycji wyprostowanej,
• dwa wejścia • dwa otwory wentylacyjne
• w przedsionku otwierane od wewnątrz okna,
• boczne wejście przedsionka umożliwia lepszą aranżację przestrzeni,
• dodatkowa płachta podłogowa w przedsionku
• szwy podklejone taśmą,
• kieszenie na wewnętrznych ścianach sypialni i pod kopułą namiotu,
• wygodne kieszenie w przedsionku,
• dodatkowe maszty do wykonania daszka nad wejściem,
• zestaw naprawczy,

durapole

2000mm

Tropik: poliester 190T PU 2000mm
Namiot: oddychający poliester

3000mm

PE 3000mm

66 x 30 cm
9 - 12 kg

Dolina Sarychat, Kokshaal-Too, fot. M. Kasprowicz.

ventus
Namiot

8,5
dostępne
kolory

Luksusowy namiot turystyczny. Specjalna konstrukcja sprawia, że wewnątrz jest bardzo dużo
przestrzeni. Dwa szeroki wejścia i dwa przedsionki to więcej wygody i lepsza wentylacja.
Dzięki trzeciemu pałąkowi namiot jest bardzo odporny na wiatr. We wnętrzu wyśpią się
komfortowo trzy osoby.

alu 7001

5000mm

Tropik: poliester rip-stop 240T PU
Namiot: oddychający poliester

5000mm

Nylon 70D PU 5000mm

62 x 17 cm
3,1 kg
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Dolina Sarychat, Wojtek Ryczer, Kokshaal-Too, fot. M. Kasprowicz.

gramen
Namiot
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8,5
dostępne
kolory

Prosty i uniwersalny namiot w góry, na trekking, rower lub wakacje. Aluminiowy
stelaż i wysokiej jakości materiały sprawiają, że jest on lekki i mocny. Szerokie wejście,
wewnętrzne kieszenie, powiększony przedsionek i otwory wentylacyjne sprawiają,
że z namiotu korzysta się bardzo wygodnie. Namiot przeznaczony dla dwóch osób.

alu 7001

5000mm

Tropik: poliester rip-stop 240T PU
Namiot: oddychający poliester

5000mm

Nylon 70D PU 5000mm

60 x 14 cm
2,4 kg

Beskid Śląski, fot. G. Chwoła
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Użyte materiały
Classic System

System nośny stosowany w plecakach o niższych litrażach. Zapewnia wystarczającą cyrkulację
powietrza na plecach podczas umiarkowanego wysiłku.

Cordura

Trwała i wytrzymała tkanina (100% poliamid) opatentowana przez DuPont. Struktura włókien
i specjalna metoda tkania zapewniają jej maksymalną odporność na zużycie w wyniku tarcia
i zdzierania. Materiały z włókna Cordura są kilka razy trwalsze od tradycyjnego nylonu. Właściwości
te są rygorystycznie kontrolowane przez firmę DuPont - jedynie materiały spełniające odpowiednie
kryteria jakości mogą być oznaczane marką Cordura.

Dura Lite

Wytrzymała tkanina poliamidowa o nowoczesnej konstrukcji splotu. Charakteryzuje się wysoką
odpornością na rozdarcia, przebicia i przecieranie. Jest odporna na niskie i wysokie temperatury,
a dzięki wodoodpornemu wykończeniu PU również na śnieg i wodę. Jej niska waga w połączeniu
z wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne sprawiają, że jest idealnym
materiałem do produkcji nowoczesnych plecaków transportowych.

Durapole

Stelaż - durapole jest to kompozyt na bazie włókna szklanego, powleczony zewnętrznie specjalnym
wytrzymałym lakierem, co zapobiega rozwarstwianiu się końcówek segmentów masztu.

Dynam

Nowoczesny i funkcjonalny materiał, dzięki swym licznym zaletom idealny do uprawiania sportów
outdoorowych: elastyczny w czterech kierunkach, lekki, odporny na uszkodzenia i zabrudzenie,
oddychający, odprowadzający wilgoć z ciała na zewnątrz, o wykończeniu wodoodpornym,
przyjemny dla skóry, łatwy w konserwacji. Skład: Poliester/Spandex 90/10%

Gore Tex Pro Shell

Profesjonalny laminat o najwyższych parametrach eksploatacyjnych i wyjątkowo
wysokiej oddychalności.
Konstrukcja: 2- lub 3- warstwowa – pierwsza bardziej uniwersalna, druga bardziej techniczna
i wytrzymała. Wodoodporność: 80.000 mm / oddychalność: RET < 6. Membrana przylaminowana
do wyjątkowo trwałych tkanin, odpornych na uszkodzenia i znoszenie. Przeznaczona na odzież
wierzchnią używaną w najbardziej wymagających i nieprzyjaznych warunkach.
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Gore Tex Performance Shell

Laminat firmy GORE używany do produkcji wierzchniej odzieży wiatroszczelnej, wodoodpornej
i oddychającej jednocześnie. Wszystko to dzięki zastosowaniu membrany.
Konstrukcja: 2- lub 3- warstwowa. Parametry wodoodporności/oddychalności 60.000 mm/ RET < 7,0.

Gore Tex PacLite Shell

Laminat firmy GORE zaprojektowany z myślą o uzyskaniu jak najniżej wagi ubioru i jak najmniejszych
jego rozmiarów po spakowaniu przy zachowaniu najwyższych parametrów. Specjalna membrana
nie wymaga użycia podszewki czy siateczki chroniącej membranę od wewnątrz – zabezpiecza
ją karbonowe powleczenie i antyolejowe substancje. Wyjątkowo cienki, lekki, choć wytrzymały
materiał wierzchni pozwala na osiągnięcie niższej wagi ubioru. Wodoodporność: 60 000 mm/
oddychalność: RET < 4.

HiLoft

Ocieplina powstała dzięki unikalnej kompozycji włókien poliestrowych o zróżnicowanej strukturze
i odmiennym splocie. Sprężyste włókna wiążąc powietrze tworzą warstwę izolacyjną, a ich
hydrofobowe wykończenie powoduje, że nie tracą właściwości w warunkach wysokiej wilgotności.
Ocieplina HiLoft wzorowana na naturalnym puchu stanowi dla niego doskonałą alternatywę
w warunkach, w których puch nie zdaje egzaminu. Oznaczenie np.1 x 150 g oznacza ciężar
właściwy ociepliny.

Hollowfibre I

Syntetyczne, poliestrowe, jednorurkowe włókno stosowane do produkcji ocieplin śpiworowych.
Powleczone silikonem, nie wchłaniają wilgoci i są antyalergiczne. Dzięki sprężystemu splotowi,
starannej obróbce i właściwemu formowaniu we wkłady lub warstwy włókna te osiągają
maksymalną puszystość decydującą o właściwościach śpiwora.

Hydro 2K/5K/10K/20 K

Rodzina oddychających materiałów hydrofobowych, otrzymywanych w wyniku powlekania tkaniny
100% poliamid specjalnie “spienionym” powleczeniem poliuretanowym. Jego struktura pozwala
na przedostawanie się cząsteczek pary wodnej, przy jednoczesnym zatrzymywaniu wody i wiatru.
Tkanina jest wytrzymała, lekka i zachowuje miękkość nawet w niskich temperaturach.
Cechy
· tkanina podstawowa to 100% poliamid dodatkowo wykończony
Teflonem (odporność na brud, plamy i wodę),
· wodoodporność odpowiednio: 2000/5000/10 000/20 000 mm słupa wody,
· oddychalność: 8 000 g pary wodnej/ m2/24h.

Hypalon

Tkanina poliestrowa powlekana polietylenem dzięki czemu powstaje idealny materiał na
wzmocnienia miejsc plecaków wyjątkowo narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Jest odporny
na przebicia i rozdarcia, wszystkie swoje zalety zachowuje zarówno w niskich jak i wysokich
temperaturach.

Lycra

Syntetyczne w łókno produkowane przez koncern DuPont. Elastyczne i trwałe, często
wykorzystywane jest do produkcji odzieży sportowej i turystycznej, a także jako domieszka
do innych tkanin podnosząca ich walory użytkowe.

Micro Lite

Polartec Series 100

Dzianina typu fleece z rurkowych włókien poliestrowych o rewelacyjnych właściwościach
termicznych i izolujących. Skład: 100% poliester.

Polartec Power Stretch

Świetnie oddychająca, ciepła, przylegająca do ciała i rozciągliwa w 4 kierunkach dzianina. Używana
do produkcji ciepłej bielizny i odzieży warstwy średniej. Gęsta, nie drapana warstwa zewnętrzna
„uszczelnia” dzianinę przed wiatrem, a miękka drapana warstwa wewnętrzna zapewnia komfort,
ciepło i transport wilgoci na zewnątrz. Dzianina jest lekka, szybkoschnąca, antyalergiczna, trwała
i łatwa w konserwacji.

Power tech

Drapana dzianina typu microfleece 100% poliester na lekką, ocieplającą warstwę w odzieży
turystycznej oraz do szerokiego zastosowania na co dzień. Idealnie nadaje się do użycia jako
pojedyncza warstwa podczas aktywności przy średniej temperaturze, lub jako warstwa termiczna
pod odzież wierzchnią przy ruchu w chłodny dzień. Gramatura: około 150 g/m2.

Poliestrowa tkanina o splocie 600 x 600 charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie,
rozdarcia i inne uszkodzenia mechaniczne. Wodoodporność zapewnia pokrycie warstwą PU. Dzięki
niewielkiej wadze tkanina stosowana jest do produkcji nowoczesnych plecaków turystycznych.

Micro Lite 4-way stretch

Primaloft

Odmiana lekkiej dzianiny typu microfleece (100% poliester) rozciągliwa w 4 kierunkach. Idealna na
lekką, ocieplającą warstwę w odzieży turystycznej oraz do szerokiego zastosowania na co dzień.
Nadaje się do użycia jako pojedyncza warstwa podczas aktywności przy średniej temperaturze,
lub jako warstwa termiczna pod odzież wierzchnią przy ruchu w chłodny dzień.

Lekkie wypełnienie o doskonałych parametrach izolacyjnych. Najlepsza alternatywa dla naturalnego
puchu. Nie nasiąka wodą zachowując doskonałe właściwości termoizolacyjne pomimo użytkowania
w warunkach podwyższonej wilgotności. Primaloft jest wyjątkowo lekki, oddychający, posiada
właściwości antyalergiczne. Jest łatwy w konserwacji i zachowuje niewielki wymiary po spakowaniu.

Polartec Power Dry

Puch naturalny

Cienka dzianina 100% poliester z grupy Polartec. Używana do produkcji wysokogatunkowej,
specjalistycznej bielizny Własnościach oddychania, transportu wilgoci (utrzymuje skórę suchą
podczas wysiłku fizycznego) i utrzymywania stałej temperatury ciała. Jest szybkoschnąca,
antyalergiczna, trwała, łatwa w konserwacji, lekka i elastyczna, chroni przed słońcem (SPF 20+).

Polartec Thermal Pro

Najbardziej popularna i uniwersalna z dzianin termicznych firmy Polartec. Doskonale zatrzymuje
ciepło transportując jednocześnie wilgoć na zewnątrz. Jest bardzo miękka i pozwala skórze
naturalnie oddychać. Materiał produkowany jest w różnych stylach - od miękkich po rozciągliwe
i odporne na wycieranie. Skład: 100% poliester, gramatura: około 200g/m2.

Polartec Thermal Pro High Loft

Dzianina z rodziny Thermal Pro o najlepszym stosunku izolacji cieplnej do wagi wśród wszystkich
materiałów firmy Polartec. Jest bardzo miękka i pozwala skórze naturalnie oddychać. Specjalne
wykończenie przypominające miękkie, puszyste futerko. Długie włókno dodatkowo zwiększa
izolację przed wiatrem. Skład: 100% poliester.

Mieszanina puchu i drobnych piórek kaczych stosowana w różnych proporcjach w zależności
od przeznaczenia produktu. Stosowana do wypełnień kurtek i śpiworów. Odzież puchowa ma
niezrównane właściwości izolacyjne, jest niezwykle lekka i da się skompresować przy pakowaniu do
małych rozmiarów. Istotną wadą puchu jest utrata właściwości termicznych po zamoknięciu.

Sololight System

System nośny z jednopunktowym mocowaniem. Umożliwia łatwy dobór odpowiedniej wysokości
mocowania w zależności od wzrostu. Pozbawiony twardych elementów, stosowany w plecakach
o sportowym charakterze.

Sololight II System

Rozwinięcie systemu Sololight - trzypunktowy system mocowania, dzięki czemu uzyskano większą
stabilność ładunku podczas ruchu. Pozbawiony twardych elementów, stosowany w plecakach
o sportowym charakterze.
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Supple

Nowoczesne włókno sztuczne do produkcji bielizny sportowej (znak towarowy zarejestrowany
przez koncern DuPont) - cienkie, delikatne i specjalnie skręcone, łączy w sobie miękkość i
przyjemny dotyk bawełny z najlepszymi cechami nylonu: szybko schnie, nie chłonie zapachów,
jest łatwe w konserwacji, nie kurczy się i nie farbuje. W gotowym wyrobie cechy te pozwalają
na idealną swobodę ruchu, perfekcyjne dopasowanie do ciała i komfort użytkowania podczas
uprawiania sportu.

Ventilation System

System nośny z kanałami wentylacyjnymi zapewniającymi swobodną cyrkulację powietrza przy
powierzchni pleców.

Wind Shield

Unikalna technologia łączenia oddychającej i wodoodpornej membrany z trwałą tkaniną stanowiącą
warstwę wierzchnią materiału i z miękką dzianina termiczną typu fleece od spodu. Dzięki temu
materiał stanowi idealne zabezpieczenie i ochronę w różnorodnych warunkach pogodowych:
· chroni przed wiatrem, śniegiem i niezbyt intensywnym deszczem (uwaga: szwy niepodklejone),
· zapewnia izolacje termiczną tworząc wewnątrz ubioru warstewkę
powietrza o optymalnej temperaturze,
· pozwala jednocześnie na swobodne uwalnianie wilgoci z potu,
zwłaszcza podczas aktywności fizycznej,
· posiada wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne typu przetarcia i rozdarcia,
jest elastyczny, czyli nie ogranicza swobody ruchów.
· Wodoodporność: 10000 mm/Oddychalność: 10000 g/m2/24h

Windstopper

Wiatroszczelna i oddychająca membrana produkowana przez firmę GORE. Stosowana do
produkcji odzieży doskonale izolującej przez wiatrem ( 100 % wiatroszczelności ) i zimnem,
przy zachowaniu dobrej cyrkulacji powietrza – idealna na zimne, suche i wietrzne dni. Laminuje
się ją z różnymi odmianami fleeców, microfleeców i siateczek dla uzyskania materiałów
odpowiadających na konkretne potrzeby sportów outdoorowych uprawianych w niesprzyjających
warunkach atmosferycznych.

Windstopper Soft Shell

W odróżnieniu od zwykłego Windstoppera wierzchnią warstwę stanowi tu Nylon 6.6 - odporny na
uszkodzenia mechaniczne i z wodoodpornym wykończeniem. Spód to 100% poliester microfleece
odpowiedzialny za właściwości termiczne. Materiał idealnie nadaje się na wzmocnienia przy łączeniu
w wyrobie z tradycyjnym Windstopperem, lub samodzielnie jako materiał na wielofunkcyjną,
aktywną odzież sportową.

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.
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