AT HOME OUTDOORS

ODZIEŻ SOFTSHELLOWA
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SPIS TREŚCI

108 -109
114 -115

76 - 81
98 -105

110 -113
116 -117

SPODNIE

Dla mężczyzn 120-127

Dla kobiet 130-135

POLARY

Dla mężczyzn 136-149

Dla kobiet 150-161

BIELIZNA

Dla mężczyzn 166-169

Dla kobiet 170-173

KOSZULKI BAWEŁNIANE

Dla mężczyzn 176-178

Dla kobiet 178-181

TRAVEL

Dla mężczyzn 184-195

Dla kobiet 196-209

AKCESORIA

Dla mężczyzn

222 - 223 224 - 227

Dla kobiet

236 - 237 238 - 241

252 - 255

248 - 251

256 - 259

PLECAKI NA CO DZIEŃ
I TORBY

264 - 280

AKCESORIA PODRÓŻNE

281 - 287

NAMIOTY/ŚPIWORY/
MATY

290 - 299

DZIECI OUTDOOR

LEKSYKON/ŚRODKI DO
PIELĘGNACJI
INDEKS

HIKING

➜ str. 38-57

➜ str. 58-105

ACTIVE TRAIL

WYPOSAŻENIE

➜ str. 106-117

➜ str. 246-299

210 - 217

OBUWIE I SANDAŁY

Kurtki/spodnie dla dzieci
Polary dla dzieci
Koszulki i akcesoria dla dzieci
Obuwie/skarpety dla dzieci
Wyposażenie dla dzieci

TREKKING

➜ str. 8-37

162-163

KOSZULKI FUNKCJONALNE

PLECAKI

ALPINISM

304 - 321, 326 - 330
322 - 325
327 - 333, 354 - 355
336 - 345
346 - 353

356 - 361

220 - 221
228 - 231
234 - 235
242 - 243

260 - 263

TEXAPORE – ALL THE PROOF YOU NEED. GUARANTEED.

PRZEGLĄD FUNKCJI:
Wszystkie produkty TEXAPORE są niezawodnie
nienasiąkające wodą i wiatroszczelne, a także
oddychające.

DZIECI OUTDOOR

➜ str. 300-355

TRAVEL

➜ str. 182-209

Różnice w wydajności poszczególnych materiałów
prezentujemy teraz za pomocą przejrzystych
symboli.
Czerwony symbol pozwala
odczytać wartości oddychalności
(przepuszczalność pary wodnej):
1 kreska = 3 000 g/m2/24 h
2 kreski = 6 000 g/m2/24 h
3 kreski = 9 000 -10 000 g/m2/24 h
4 kreski = 15 000-20 000 g/m2/24 h
5 kresek = 30 000 -40 000 g/m2/24 h

Niebieski symbol wskazuje,
jak nieprzemakalna jest kurtka:
1 kreska = 1 300 mm (nieprzemakalna wg normy DIN)
2 kreski = 5 000/6 000 mm słupa wody
3 kreski = 10 000 mm słupa wody
4 kreski = 20 000 mm słupa wody
5 kresek = 40 000 - 50 000 mm słupa wody

Zielone symbole stosowane przy produktach
Texapore Air ilustrują dodatkowy komfort
klimatu, jaki zapewnia przepuszczalność
powietrza.

363

OBUWIE

➜ str. 218-245

NA ZEWNĄTRZ MOŻNA
POCZUĆ SIĘ JAK
W DOMU...
... GDZIEŚ W BEZKRESNEJ ODDALI.

Dzień jest parny, na horyzoncie kłębią się
szarozielone chmury. Pole namiotowe już niedaleko, już słychać szum rzeki. Długie spojrzenie na
wodę, krótkie na siebie na wzajem. Wszyscy wpadli na ten sam pomysł: wskoczyć do rzeki
i ochłodzić się. A dopiero potem zabrać się za rozbijanie namiotów. Pierwsze, ciężkie krople
deszczu uderzające o dach namiotu rozpoczynają akompaniament do kolacji, podczas gdy nasz
makaron już jest prawie al dente. A na deser ktoś wyczarowuje z plecaka skrzętnie skrywaną
dotychczas tabliczkę czekolady.

„NA ZEWNĄTRZ JAK W DOMU” NIE OZNACZA DLA NAS ani absolutnej samotności, ani
jak największej liczby zdobytych szczytów. Chodzi o to, by doświadczać nieograniczonej
przestrzeni w towarzystwie innych ludzi, pozwolić się zaskoczyć i zachwycić krajobrazami,
spotkaniami i kulturami. Ciągle na nowo wyruszamy w drogę, testujemy nasze produkty,
gromadzimy fotografie do naszych katalogów, filmy na naszą stronę internetową oraz przeżycia
na bloga. Z biegiem lat powstał zespół, który na najróżniejsze sposoby zmienia outdoorowy
entuzjazm w ambitne wyprawy i aktywności.
Korzystając z okazji, na kolejnych stronach przedstawiamy obecny zespół Jack Wolfskin. Niektóre
twarze można rozpoznać na zdjęciach w naszym katalogu, inne w naszych materiałach cyfrowych,
a może nawet kiedyś spotkać osobiście – na zewnątrz.
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Claudia Cleven Claudia studiuje medycynę w Rumunii i w przyszłości zamierza
połączyć swój zawód i swoją pasję –
podejmując pracę w organizacji Lekarze bez
granic. Chce zobaczyć świat, ale nie w trzy
tygodnie. Klaudia fascynuje się obcymi
kulturami tak samo jak prostotą out doorowego życia.

Andreas Gassner Jako instruktor
narciarski oraz przyszły przewodnik górski
spędza dużo czasu w górach: uprawia
wspinaczkę górską, wędrówki, kolarstwo
górskie i jeździ na nartach. Jego największe
jak do tej pory przeżycie? Skitourowa
wyprawa do Chile – Andy zdobywał wulkan
po wulkanie i rozkoszował się długimi
zjazdami ze szczytów.

Tine Cuder

Patrząc na listę szczytów,
które zdobył Tine, trudno uwierzyć, że jego
zawód to „rolnik, hodowca owiec i kóz”.
Jest jednak także alpinistą, przewodnikiem
górskim oraz członkiem słoweńskiej
organizacji ratownictwa górskiego. Jego
marzenie? Wspinaczka na kilku pięknych
trasach w Himalajach i dodanie do swej listy
kilku ośmiotysięczników.

Dieter Glogowski Ścisła współpraca pomiędzy
nami i Dieterem trwa już ponad 25 lat. Dziennikarz
telewizyjny i fotoreporter oraz inicjator frankfurckiego festiwalu Weitsicht-Festival często wraca
w region Himalajów: liczne z jego zdjęć zdobiły już
nasze katalogi, a wiele z jego doświadczeń
zdobytych podczas podróży zostało wykorzystanych podczas opracowywania naszych produktów.
www.dieter-glogowski.de

ZESPÓŁ
JACK WOLFSKIN
Arved Fuchs Od ponad 12 lat łączy nas
z Arvedem Fuchsem intensywna współpraca.
Ten badacz polarny polega podczas swoich
ekspedycji na naszym wyposażeniu. Jako
pierwszy człowiek zdobył na piechotę biegun
północny i południowy – w ciągu jednego
roku. Podczas wypraw Arved przemieszcza
się na nartach, psimi zaprzęgami lub
żaglowcem „Dagmar Aaen”.
www.arved-fuchs.de

Ana Trnkoczy Ana ma bardzo
wszechstronne zainteresowania: ambitnie
uprawia takie sporty jak kajakarstwo,
kolarstwo, triatlon oraz wspinaczkę
sportową. Ponieważ absolwentka kierunku
studiów „Nauka o sporcie” nie jest typem
człowieka, który kocha pracę przy biurku,
pracuje jako instruktorka kajakarstwa
w Sočatal i jest członkiem lokalnego
oddziału ratownictwa górskiego.

Stuart Holmes Wspinaczka, paralotniarstwo, skitouring i biegi górskie to
ulubione dyscypliny sportowe Stuarta.
Pracował jako geolog eksploracyjny, teraz
jednak jest outdoorowym fotografem
i przewodnikiem. W Nepalu w dwa dni
wdrapał się na Ama Dablam, by następnie
zlecieć do bazy na paralotni.

Jana & Jens Steingässer Fotograf/
fotoreporter oraz etnolożka/autorka książek
dla dzieci są zapalonymi wędrowcami
i kajakarzami. Wraz z czwórką swoich dzieci
podróżują po najdalszych zakątkach ziemi.
Dzieci powinny się nauczyć, co natura dla
nas przygotowała oraz poznać skutki
naszego postępowania.

Silvia Furtwängler W roku 1985 Silvia
wzięła udział w swym pierwszym wyścigu
psich zaprzęgów. Od tej pory uprawia ten
sport. Fascynuje ją współpraca ze
zwierzętami oraz konfrontacja z siłami
natury. Wraz z rodziną i 44 psami
zaprzęgowymi mieszka na przytulnej
farmie nad jeziorem Møsvatn w Telemark.

Sondre Beck Sletten Sondre ma własną
firmę „Arctic Outdoor Guiding Company”
i żyje swoją pasją. Mieszka w Tromsø,
idealnym mieście dla fanów outdooru: góry,
fiordy, rzeki i jeziora są tu na wyciągnięcie
ręki. Uprawiał także heliskiing na Grenlandii
i jeździł psim zaprzęgiem w arktycznej
tundrze.

Matt Sharman

W ekstremalnym otoczeniu Matt czuje się jak w domu. Mieszka
w angielskim Lake District, pracuje jako
przewodnik ekspedycyjny i uwielbia
wspinaczkę tradycyjną i górską. Ponadto
pracuje jako funk & soul DJ oraz jako
operator kamery i asystent produkcji przy
projektach rozwojowych w Afryce.
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Olav Schmitt Mimo że Olav pracuje jako
naukowiec na Uniwersytecie Technicznym
w Monachium, to dużo czasu spędza na
zewnątrz: jako trener instruktorów outdoorowych, instruktor wspinaczkowy oraz
instruktor pedagogiki przeżyć. Dużo czasu
spędza na zewnątrz również poza pracą –
podczas jazdy na rowerze górskim czy na
kolarzówce, podczas wspinaczek na wysokie
ściany czy boulderingu na miejscowych
blokach skalnych, podczas uprawiania
narciarstwa biegowego czy skiturowego...

Jörg Orlowski

Jörg z zawodu jest „na
zewnątrz jak w domu”– jest organizatorem
wycieczek outdoorowych, rekreacyjnych
i trendsportowych, często podróżuje jako
pilot wycieczek, instruktor narciarski czy
przewodnik. Wypróbował wiele dyscyplin
sportu, jednak jego ulubioną pozostaje
jazda na nartach.

Alex Munteanu Alex wychował się w Szwecji,
a medycynę studiował w Rumunii, kraju
swych przodków. Uwielbia sportowe wyzwania
i znajduje je, uprawiając snowboard,
wspinaczkę, nurkowanie i jazdę na rowerze
górskim.
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ALPINISM
Na stromych skałach, wysokich szczytach, lodowcach i śniegu: alpinizm to dla wielu królowa dyscyplin sportu
outdoorowego. Dlatego, projektując odzież wysokogórską, zwracamy szczególną uwagę na wytrzymałość,
doskonałą oddychalność, dobrą swobodę ruchów oraz ochronę przed opadami i zimnem – a to wszystko
przy zachowaniu jak najniższej wagi. Obciążone miejsca są w przypadku wielu produktów wzmocnione, dzięki
czemu doskonale wytrzymują kontakt z wyposażeniem, skałami i lodem. Kieszenie kurtek są zwykle umieszczone
wysoko ponad biodrami, dzięki czemu są łatwo dostępne również przy założonej uprzęży wspinaczkowej
czy pasie biodrowym plecaka. Typowa dla linii ALIPNISM jest także dodatkowa ochrona przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi w postaci wysokiego kołnierza oraz kaptura, który można założyć na kask.
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CO WARTO WIEDZIEĆ O NASZYCH KURTKACH WYSOKOGÓRSKICH?

PUNKT SPOTKAŃ:

KOLORADO,
GÓRY SAN JUAN

STORM COLLAR
to wyjątkowo wysoki
kołnierz, który chroni twarz
aż po sam nos.

Po wspólnej wyprawie trekkingowej do Kirgistanu zimą ubiegłego
roku Ryan i Olav – członek zespołu JACK WOLFSKIN – znów się
spotykają tym razem na wysokogórskiej wyprawie do Kolorado.
Towarzyszą im także: przyjaciółka Ryana – Abrie oraz znajoma Olava
– Anja z Vancouver.
Dla Olava wyprawa do Kolorado była końcowym etapem ośmiotygodniowej podróży przez północno-zachodnie USA – m.in. na rowerze.
Ryan jest tu u siebie: pochodzi z Kolorado i to on zorganizował
wyprawę. Cała czwórka oraz fotograf Moritz wyruszają zapako wanym do pełna busem VW w kierunku rezerwatu Uncompaghre
Wilderness.

Zamki błyskawiczne
pod pachami umożliwiają
indywidualną regulację
wentylacji.

HELMET INTEGRAL HOOD:
ten zintegrowany kaptur jest
wyjątkowo obszerny, dzięki
czemu zmieści się pod nim
kask wspinaczkowy, daszek
jest wzmocniony.

INTEGRAL SUMMIT HOOD:
zintegrowany kaptur
wyposażony w odrębny,
dobrze wzmocniony daszek.

Obsługa jedną ręką:
łatwa regulacja kaptura
dla wszystkich, którzy wciąż
się spieszą.

Polarowa osłona zamka
błyskawicznego:
chroni przed otarciami.

Anatomicznie
ukształtowany obszar łokci:
zapewnia lepsze dopasowanie kurtki na rękach.

Regulowane ściągacze
przy rękawach: chronią
przed chłodem i wiatrem.

Umieszczone wysoko nad
biodrami kieszenie: są
łatwo dostępne przy
zapiętym pasie biodrowym
(plecaka).

Długie suwaki zamków
błyskawicznych:
ułatwiają obsługę nawet
w rękawicach.

Nienasiąkające wodą zamki
błyskawiczne:
nie potrzebują osłon, dzięki
czemu są lżejsze.

Dwukierunkowy zamek
błyskawiczny: można
go rozpiąć także od dołu,
zwiększając tym samym
swobodę ruchów w obszarze
nóg.

Regulacja obrąbka:
chroni przed dostępem
chłodu i wilgoci od dołu.
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Kieszeń na przedramieniu
zapewnia szybki dostęp do
odbiornika GPS, batonika itp.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Przy wszystkich produktach
TEXAPORE umieszczony jest
symbol informujący o wydajności. Niebieski symbol oznacza
poziom nieprzemakalności,
czerwony wskazuje poziom
oddychalności, a zielony oznacza
dodatkowy komfort klimatu w
produktach Texapore Air.
Więcej informacji na ten
temat znaleźć można na str. 3.

ALPINISM
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NIEPRZEMAKALNA ODZIEŻ
SOFTSHELLOWA

Doskonała do intensywnych aktywności: ela- Dzięki bardzo dobrym właściwostyczny materiał zapewnia odpowiedni komfort ściom oddychalności nie trzeba
zdejmować kurtki nawet przy
i bez problemu wytrzymuje kontakt ze skałami.
podchodzeniu pod górę.
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Najważniejsze informacje: dzięki kompleksowej
ochronie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi kurtka TEXAPORE SOFTSHELL doskonale chroni
w górach czy podczas zjazdu na rowerze górskim
zarówno przed deszczem, jak i przed wiatrem.

TEXAPORE SOFTSHELL
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JEDNA KURTKA
DO WSZYSTKIEGO

bardzo wysoka
oddychalność

BEZKOMPROMISOWO NIEPRZEMAKALNA
BEZKOMPROMISOWO MIĘKKA

zintegrowany kaptur
mieszczący kask
wspinaczkowy
absolutnie niezawodna
ochrona przed
niekorzystnymi warunkami
pogodowymi

wyjątkowo długie,
wentylacyjne zamki
błyskawiczne

nienasiąkające wodą
zamki błyskawiczne

Na ambitne wyprawy nie trzeba już zabierać kurtki softshellowej oraz kurtki chroniącej przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi. Udało się bowiem zapewnić absolutną nieprzemakalność prawdziwej kurtce
softshellowej, charakteryzującej się elastycznością, bardzo dobrą oddychalnością oraz miękką, jerseyową
stroną wewnętrzną.
Nowa kurtka TEXAPORE SOFTSHELL jest w 20 procentach poprzecznie elastyczna, dzięki czemu zapewnia bardzo dobrą
swobodę ruchów. Ekstremalnie nieprzemakalny materiał o przepuszczalności pary wodnej na poziomie 30 000 g/m2/24 h**
to najwyższa klasa oddychalności, zapewnia więc komfortowy klimat wewnątrz kurtki nawet podczas wysiłku.
3-warstwowy laminat ma miękką powierzchnię wewnętrzną, która przypomina w dotyku koszulkę funkcjonalną i jest
przyjemna dla skóry. Jest też bardzo nieprzemakalny. Dzięki sklejaniu za pomocą specjalnych taśm po raz pierwszy udało
się uzyskać nieprzemakalne szwy po wewnętrznej, jerseyowej stronie. Pogoda może być zmienna, ale kurtki zmieniać nie
trzeba.

Platzhalter

ODZIEŻ SOFTSHELLOWA TEXAPORE –
WYJAŚNIA PROJEKTANT PRODUKTÓW:
wolfskin.com/PLS15

swoboda
ruchów dzięki
20-procentowej
elastyczności
poprzecznej

HIGH VOLTAGE JACKET MEN
A bardzo nieprzemakalna
i wiatroszczelna
A charakteryzująca się nadzwyczaj dobrą oddychalnością
A elastyczna i miękka
A z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A ze zwijanym kapturem mieszczącym kask wspinaczkowy
A z 3 kieszeniami
A o wąskim kroju
Rozmiary: S-XXL
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

HIGH VOLTAGE optymalnie nadaje się na intensywne
wyprawy, np. w góry, do wspinaczki czy kolarstwa
górskiego... Skoncentrowano się tu tylko na
niezbędnych detalach, kurtka jest więc wyposażona
w kaptur mieszczący kask wspinaczkowy oraz
kieszenie umieszczone wysoko nad biodrami, które są
dostępne po zapięciu pasa biodrowego. Ponieważ
zapewnia wysoki komfort noszenia oraz bardzo
dobrą ochronę, ten softshell jest odpowiedni na
100% warunków pogodowych oraz ma prawie
nieograniczony zakres zastosowania.

Materiał:
TEXAPORE O3 SMOOTHLIGHT SOFTSHELL,
50% poliamid, 50% poliester
Kontrast: OVERLAY TAPE, 100% poliuretan
Waga: 540 g (rozmiar L)

1469,99 zł*

* cena sugerowana **JIS L 1099B-1

ALPINISM || DLA MĘŻCZYZN || KURTKI NIEPRZEMAKALNE
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ULUBIONA KURTKA

O TYM, ŻE ZNAJDUJEMY
SIĘ W NAPRAWDĘ DZIKIEJ OKOLICY,

„POWRÓT DO DOMU, DO PRZYJACIÓŁ
I RODZINY PO DOSKONAŁEJ WYPRAWIE,
TO ZAWSZE WSPANIAŁE UCZUCIE.
WSPOMNIENIA POZOSTAJĄ NA DŁUGO,
STANOWIĄ ZAPAS PRZEŻYĆ NA CO
DZIEŃ”.
OLAV, FREIBURG

1103641-1062 electric blue

MOŻNA PRZEKONAĆ SIĘ NAJPÓŹNIEJ WTEDY, GDY
W ODLEGŁOŚCI 5 METRÓW OD NAS NA SZLAK WCHODZI
NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY. W KOLORADO TAKIE SPOTKANIE
PRZYTRAFIŁO SIĘ NAM Z SAMEGO RANA – BYLIŚMY
PODEKSCYTOWANI, PRZYGLĄDALIŚMY SIĘ
MU Z RESPEKTEM I OSTROŻNOŚCIĄ. TA
CHWILA MINĘŁA TAK SZYBKO, ŻE PÓŹNIEJ
WYDAWAŁA NAM SIĘ PRAWIE NIERZECZYWISTA. W TEJ NIEZMIERZONEJ,
GÓRSKIEJ KRAINIE ZAWSZE TRZEBA
BYĆ GOTOWYM NA NIESPODZIANKI.
TAKŻE NA OSŁAWIONE LETNIE
BURZE. JEDNA Z NICH ZBLIŻAŁA
SIĘ DO NAS, GDY ZNAJDOWALIŚMY SIĘ NA WYSOKOŚCI
PRAWIE 4000 METRÓW. MUSIELIŚMY SZYBKO ZJECHAĆ
NA LINACH W DÓŁ. GDY
ZACZĘŁY SPADAĆ PIERWSZE
KROPLE DESZCZU, ZAMIAST
UCIĄŻLIWEGO PRZEBIERANIA
SIĘ W INNĄ KURTKĘ, WISZĄC
NA LINACH, WYSTARCZYŁO
NAŁOŻYĆ KAPTUR. JEDNA KURTKA
NA KAŻDĄ POGODĘ TO NAPRAWDĘ
DUŻE UDOGODNIENIE.

HIGH VOLTAGE JACKET MEN
Szczegółowe informacje na temat tej
kurtki można znaleźć na poprzedniej
stronie.
1103641-6000 black

1103641-2590 red fire
Rozmiary: S-XXL

1469,99 zł*

* cena sugerowana
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TEXAPORE SOFTSHELL
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NAJLEPSZA
ODDYCHALNOŚĆ
PRZY MINIMALNEJ WADZE

1103661-6350 phantom

1103661-1152 brilliant blue

1103661-4163 elemental green

STELLAR LIGHTNING MEN
A nieprzemakalna i wiatroszczelna
A charakteryzująca się wyjątkowo dobrą oddychalnością
A wyjątkowo lekka
A mająca niewielkie wymiary
po złożeniu
A ze zwijanym kapturem
A z 3 kieszeniami
A o krótkim kroju
Rozmiary: S-XXL
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

*cena sugerowana

1259,99 zł*

„Perfekcja w redukcji” to motto tej 3-warstwowej
kurtki wysokogórskiej z naszego najlżejszego laminatu
chroniącego przed niekorzystnymi warunkami pogo dowymi i zapewniającego najlepszą oddychalność. Po
złożeniu zmieści się w każdym plecaku.

typowe kurtki 3-warstwowe. Kieszenie są umieszczone
wysoko nad biodrami, dzięki czemu można sięgnąć po
ich zawartość nawet przy założonym pasie biodrowym.
Adekwatnie do koncepcji, kurtka wyposażona jest
w zintegrowany kaptur, który można łatwo zwinąć.

Model dla mężczyzn waży niecałe 450 g (rozmiar L) –
mimo to gwarantuje absolutnie niezawodną ochronę
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Dzięki
delikatnej fakturze po wewnętrznej stronie, kurtka
STELLAR LIGHTNING jest przyjemniejsza dla skóry niż

Materiał: TEXAPORE O4 FLYGRID 3L, 100% poliamid
Kontrast: OVERLAY TAPE, 100% poliuretan
Kaptur: INTEGRAL SUMMIT HOOD
Waga: 440 g (rozmiar L)

ALPINISM || DLA MĘŻCZYZN || KURTKI NIEPRZEMAKALNE
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z wentylacyjnymi
zamkami
błyskawicznymi

nienasiąkające
wodą zamki
błyskawiczne

1103681-2590 red fire

REFUGIO JACKET MEN
nieprzemakalna i wiatroszczelna
oddychająca
miękka
ze zintegrowanym kapturem
z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 3 kieszeniami
A o nieco szerszym kroju
A
A
A
A
A

Rozmiary: S-XXL

969,99 zł*

Ta 3-warstwowa kurtka chroniąca przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi zapewnia wyjątkowy komfort
podczas wędrówek w wysokogórskim terenie. Jest lekka,
bardzo miękka i przyjemna dla skóry.
Jej krój zapewnia miejsce, by założyć pod nią ocieplającą
warstwę (np. polar). Kieszenie umieszczone są wysoko
nad biodrami, aby ich zawartość była łatwo dostępna
nawet podczas noszenia uprzęży wspinaczkowej lub pasa
biodrowego plecaka.
Materiał: TEXAPORE O2 COMFORT 3LL, 100% poliester
Kaptur: INTEGRAL SUMMIT HOOD
Waga: 530 g (rozmiar L)

1103681-6032 dark steel

STEEP ASCENT MEN
patrz po lewej

ACTIVATE ALPINE
PANTS MEN
➜ str. 123

HIGH VOLTAGE
JACKET MEN
➜ str. 12-16

ACTIVATE
PANTS MEN
➜ str. 125

z wentylacyjnymi
zamkami
błyskawicznymi

1103731-1062 electric blue

1103731-6032 dark steel

STEEP ASCENT MEN
A nieprzemakalna
i wiatroszczelna
A charakteryzująca się wyjątkowo dobrą oddychalnością
A poprzecznie elastyczna
A ze zintegrowanym kapturem
A z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z wysokim kołnierzem
A z 4 kieszeniami
Rozmiary: S-XXL

1103731-3111 glowing orange
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Ta chroniąca przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
kurtka zapewnia bardzo dobrą oddychalność i swobodę
ruchów, jakie wymagane są podczas górskich wypraw
i wspinaczek.
Na ramionach zastosowano mocny materiał, zapewniający
ochronę przed ścieraniem. Kołnierz sięga prawie do nosa,
dzięki czemu doskonale chroni przed zimnym wiatrem.
Kieszenie są umieszczone wysoko nad biodrami, ich
zawartość jest więc łatwo dostępna nawet podczas noszenia
uprzęży wspinaczkowej lub pasa biodrowego plecaka.

839,99 zł*
Materiał:
TEXAPORE O4 EVO STRETCH 2L, 100% poliester
Ramiona: TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid
Wzmocnienie krawędzi kieszeni na ramieniu:
ABRASION GUARD, 100% poliuretan
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: INTEGRAL SUMMIT HOOD
Waga: 670 g (rozmiar L)
* cena sugerowana

ALPINISM || DLA MĘŻCZYZN || KURTKI NIEPRZEMAKALNE
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SOFTSHELLS
IMPULSE JACKET MEN

zintegrowany,
regulowany kaptur

wentylacyjne zamki
błyskawiczne

A charakteryzująca się
dynamiczną oddychalnością
dzięki przepuszczalności
powietrza
A całkowicie wiatroszczelna,
nienasiąkająca wodą
A bardzo lekka
A mająca niewielkie wymiary
po złożeniu
A ze zintegrowanym kapturem
A z 5 kieszeniami
A o krótkim kroju

nienasiąkające wodą
zamki błyskawiczne

Rozmiary: S-XXL

1301171-1062 electric blue

839,99 zł*

1301171-2590 red fire

Nasza najlżejsza kurtka softshellowa na wyprawy górskie
i wspinaczkowe: charakteryzuje się wyjątkowo dobrą
oddychalnością, jest wiatroszczelna, a dzięki makroporowatej membranie – jednocześnie przepuszczająca
powietrze.
Podczas ruchu zwiększa się cyrkulacja powietrza, więc
ciepłe powietrze jest lepiej odprowadzane – oddychalność
wzrasta wraz z aktywnością ruchową użytkownika.
Materiał:
STORMLOCK AIR SOFTSHELL ATMOSPHERE,
100% poliester
Wzmocnienie krawędzi kieszeni na ramieniu:
ABRASION GUARD, 100% poliuretan
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 410 g (rozmiar L)

1301171-6350 phantom

MUDDY PASS JACKET MEN
A charakteryzująca się wyjątkowo dobrą oddychalnością
A wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą
A bardzo elastyczna
A z wiatroszczelną podszewką
z przodu
A z lekkim kapturem w kołnierzu
A z 3 kieszeniami
A o krótkim, dopasowanym
do ciała kroju
1301611-6000 black

1301611-4163 elemental green

Rozmiary: S-XXL

719,99 zł*

PEAK APPROACH MEN
A oddychająca
A wiatroszczelna, całkowicie
nienasiąkająca wodą
A do całorocznego zastosowania
A poprzecznie elastyczna
A ze zintegrowanym kapturem
A z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 4 kieszeniami
A o krótkim, wąskim kroju
Rozmiary: S-XXL
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969,99 zł*

Tę softshellową kurtkę można nosić podczas
wysokogórskich wypraw przez cały rok: miękki jersey po
wewnętrznej stronie zapewnia lekkie zatrzymywanie
ciepła, a kaptur chroni przed wychłodzeniem spowodowanym przez wiatr, a także przed lekkimi opadami.
Softshellowy laminat z membraną jest wiatroszczelny,
oddychający i całkowicie nienasiąkający wodą, szwy nie
są wzmocnione taśmą. Poza tym PEAK APPROACH jest
wytrzymała, mimo swej niewielkiej wagi. Wentylacyjne
zamki błyskawiczne pod pachami dodatkowo zwiększają już i tak bardzo dobrą oddychalność.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Softshellowa kurtka na wysokogórskie wyprawy w ciepłe
dni: godne uwagi jest przede wszystkim wykonanie
przodu z wiatroszczelną podszewką, a także bardzo dobra
elastyczność i oddychalność.
W kołnierzu ukryty jest lekki kaptur, a umieszczone
wysoko nad biodrami kieszenie są łatwo dostępne nawet
w przypadku wędrówek z uprzężą wspinaczkową/pasem
biodrowym plecaka.
Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL, 90% poliamid, 10% elastan
Wzmocniona kieszeń na ramieniu:
OVERLAY TAPE, 100% poliuretan
Podszewka: STORMLOCK HYPROOF STRETCH LINING,
100% poliester
Waga: 575 g (rozmiar L)

Materiał:
STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL TASLITE,
50% poliamid, 50% poliester
Wzmocniona kieszeń na ramieniu:
OVERLAY TAPE, 100% poliuretan
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 560 g (rozmiar L)

1301681-6000 black

* cena sugerowana

* cena sugerowana

1301681-2590 red fire

ALPINISM || DLA MĘŻCZYZN || ODZIEŻ SOFTSHELLOWA
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ANJA

2150

kilometrów z dala od
pracy i stresu

PUNKT SPOTKAŃ TELLURIDE

OD BURZLIWEJ PRZESZŁOŚCI PO WZRUSZAJĄCE CHWILE
Nie ma pewności, skąd pochodzi nazwa miejscowości Telluride (Kolorado). Niektórzy sądzą, że to skrót od starego,
górniczego powiedzenia „To hell you ride!” – w końcu klimat jest tu surowy (szczególnie zimą), a góry tu też nie
byle jakie.
Przebywanie w dawnym mieście poszukiwaczy złota jest nie lada atrakcją. Abrie, Anja, Olav i Ryan byli co do tego
zgodni, gdy wyszli na chwilę rozprostować kości na główną ulicę (która dziś wciąż wygląda trochę jak z Dzikiego
Zachodu), zanim wsiedli do swego busa.
Pozostawiwszy za sobą miejsce pierwszego odnotowanego na piśmie przestępstwa Butcha Cassidy'ego, mieliśmy
już tylko jeden cel: East Dallas Creek Trailhead. Widoki po drodze powodują, że godzinna jazda wydaje się trwać
zaledwie kilka minut. Napięcie rośnie: nareszcie w drodze! Po wybraniu idealnego miejsca, rozbiliśmy w pobliżu
Trailhead obóz na pierwszą noc.
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OLAV

155 ♥

razy dreszczyk emocji

RYAN

4200
m n.p.m.

TRUDNY WYBÓR?
BYNAJMNIEJ!

Dzień 2: Wstaliśmy przed świtem. Do bazy wypadowej nad Upper
Blue Lakes pozostał jeszcze dobry kawałek drogi. Nasza piątka
zostawiła ulubionego busa VW na niewielkim parkingu na końcu
drogi w Dallas Creek i rozpoczęła podejście pod górę.

WSPINACZKA W NIEDOSTĘPNEJ OKOLICY:
film o wyprawie
wolfskin.com/PLS26

W drodze na pole namiotowe wiodącej nad położonym najwyżej
z trzech jezior lodowcowych (które naprawdę są niesamowicie
błękitne) nie przestajemy się dziwić: na wysokości 3570 metrów
jest tyle zieleni, jakby to były góry średniej wysokości. Gdyby nie
czterotysięczniki, na których stokach dominują strome skały.
W bazie wypadowej robimy plan wypraw na następne dni: który
czterotysięcznik będzie pierwszy? Dallas Peak, Gilpin Peak czy
Mount Sneffels? Wybór padł na ten ostatni, uważany za jedną
z najpiękniejszych gór w Kolorado.
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JEDNA KURTKA
DO WSZYSTKIEGO

swoboda ruchów dzięki
20-procentowej
elastyczności poprzecznej

BEZKOMPROMISOWO NIEPRZEMAKALNA
BEZKOMPROMISOWO MIĘKKA

Na ambitne wyprawy nie trzeba już zabierać kurtki softshellowej oraz
kurtki chroniącej przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Udało
się bowiem zapewnić absolutną nieprzemakalność prawdziwej kurtce
softshellowej, charakteryzującej się elastycznością, bardzo dobrą
oddychalnością oraz miękką, jerseyową stroną wewnętrzną

zintegrowany kaptur
mieszczący kask
wspinaczkowy

Nowa kurtka TEXAPORE SOFTSHELL jest w 20 procentach poprzecznie
elastyczna, dzięki czemu zapewnia bardzo dobrą swobodę ruchów.
Ekstremalnie nieprzemakalny materiał o przepuszczalności pary wodnej na
poziomie 30 000 g/m2/24 h** to najwyższa klasa oddychalności, zapewnia więc
komfortowy klimat wewnątrz kurtki nawet podczas wysiłku. 3-warstwowy
laminat ma miękką powierzchnię wewnętrzną, która przypomina w dotyku
koszulkę funkcjonalną i jest przyjemna dla skóry. Jest też bardzo nieprzemakalny. Dzięki sklejaniu za pomocą specjalnych taśm po raz pierwszy udało się
uzyskać nieprzemakalne szwy po wewnętrznej, jerseyowej stronie. Pogoda
może być zmienna, ale kurtki zmieniać nie trzeba.

absolutnie niezawodna
ochrona przed
niekorzystnymi
warunkami pogodowymi

bardzo
wysoka
oddychalność

wyjątkowo
długie
wentylacyjne
zamki
błyskawiczne

nienasiąkające
wodą zamki
błyskawiczne

HIGH VOLTAGE JACKET WOMEN
A
A
A
A
A
A
A

bardzo nieprzemakalna i wiatroszczelna
charakteryzująca się nadzwyczaj dobrą oddychalnością
elastyczna i miękka
z wentylacyjnymi zamkami błyskawicznymi
ze zwijanym kapturem mieszczącym kask wspinaczkowy
z 3 kieszeniami
o wąskim kroju

Rozmiary: XS-XL

ODZIEŻ SOFTSHELLOWA TEXAPORE –
WYJAŚNIA PROJEKTANT PRODUKTÓW:
wolfskin.com/PLS15

1469,99 zł*

HIGH VOLTAGE optymalnie nadaje się na intensywne wyprawy, np. w góry, do
wspinaczki czy kolarstwa górskiego... Skoncentrowano się tu tylko na
niezbędnych detalach, kurtka jest więc wyposażona w kaptur mieszczący kask
wspinaczkowy oraz kieszenie umieszczone wysoko nad biodrami, które są
dostępne po zapięciu pasa biodrowego. Ponieważ zapewnia wysoki komfort
noszenia oraz bardzo dobrą ochronę, ten softshell jest odpowiedni na 100%
warunków pogodowych oraz ma prawie nieograniczony zakres zastosowania.
Materiał: TEXAPORE O3 SMOOTHLIGHT SOFTSHELL,
50% poliamid, 50% poliester
Kontrast: OVERLAY TAPE, 100% poliuretan | waga: 380 g (rozmiar M)
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

**JIS L 1099B-1

* cena sugerowana **JIS L 1099B-1
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ULUBIONA KURTKA

DROGA JAKO CEL SAM W SOBIE

„PRZEBYWANIE NA ZEWNĄTRZ
USPOKAJA MNIE, NAPEŁNIA NOWĄ
ENERGIĄ I POPRAWIA NASTRÓJ.
JUŻ JAKO DZIECKO DUŻO CZASU
SPĘDZAŁAM POZA DOMEM. DZIŚ
MIEJSCEM, W KTÓRYM CZUJĘ SIĘ
NIEMAL JAK W DOMU, SĄ GÓRY”.

TO JEDNA Z OSOBLIWOŚCI W GÓRACH SAN JUAN
MOUNTAINS: KTO CHCE SIĘ WSPINAĆ, MUSI
NAJPIERW IŚĆ, BY DOTRZEĆ DO PUNKTU
WYJŚCIA WSPINACZKI. JEDNAK TO JAK
KURACJA PRZED KURACJĄ: WESOŁE
BARWY DZIKICH KWIATÓW, LŚNIĄCY
BŁĘKIT JEZIOR ORAZ ZIELEŃ
MCHÓW BYŁY DLA NAS ZASKAKUJĄCĄ ROZRYWKĄ PODCZAS
MOMENTAMI TRUDNYCH
WĘDRÓWEK W KIERUNKU SKAŁ.
WYCHODZĄC Z NASZEJ BAZY
NAD JEZIORAMI BLUE LAKES,
ZDOBYWALIŚMY OTACZAJĄCE
NAS CZTEROTYSIĘCZNIKI, TAKIE
JAK MOUNT SNEFFELS. ZAWSZE
W TEJ SAMEJ KURTCE: WYTRZYMAŁEJ, PRZYJEMNEJ W NOSZENIU I PRZYGOTOWANEJ NA KAŻDĄ
POGODĘ. WYSTARCZYŁA TYLKO
JEDNA.

ABRIE, COLORADO

1103631-2113 rasperry

HIGH VOLTAGE JACKET WOMEN
Szczegółowe informacje na temat tej kurtki
można znaleźć na poprzedniej stronie.
Rozmiary: XS-XL

1469,99 zł*

1103631-6000 black

1103631-1124 bay blue

* cena sugerowana
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TEXAPORE SOFTSHELL
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NAJLEPSZA
ODDYCHALNOŚĆ
PRZY MINIMALNEJ WADZE

1103651-2117 purple night

1103651-6032 dark steel

1103651-1152 brilliant blue

STELLAR LIGHTNING WOMEN
A nieprzemakalna i wiatroszczelna
A charakteryzująca się wyjątkowo dobrą oddychalnością
A wyjątkowo lekka
A mająca niewielkie wymiary
po złożeniu
A ze zwijanym kapturem
A z 3 kieszeniami
A o krótkim kroju
Rozmiary: XS-XL
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1259,99 zł*

„Perfekcja w redukcji” to motto tej 3-warstwowej
kurtki wysokogórskiej z naszego najlżejszego laminatu
chroniącego przed niekorzystnymi warunkami pogo dowymi i zapewniającego najlepszą oddychalność. Po
złożeniu zmieści się w każdym plecaku.

typowe kurtki 3-warstwowe. Kieszenie są umieszczone
wysoko nad biodrami, dzięki czemu można sięgnąć po
ich zawartość nawet przy założonym pasie biodrowym.
Adekwatnie do koncepcji, kurtka wyposażona jest
w zintegrowany kaptur, który można łatwo zwinąć.

Model dla kobiet waży niecałe 350 g (rozmiar M) –
mimo to gwarantuje absolutnie niezawodną ochronę
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Dzięki
delikatnej fakturze po wewnętrznej stronie, kurtka
STELLAR LIGHTNING jest przyjemniejsza dla skóry niż

Materiał:
TEXAPORE O4 FLYGRID 3L, 100% poliamid
Kontrast: OVERLAY TAPE, 100% poliuretan
Kaptur: INTEGRAL SUMMIT HOOD
Waga: 330 g (rozmiar M)

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana
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wentylacyjne zamki
błyskawiczne

nienasiąkające wodą
zamki błyskawiczne

1103671-6032 dark steel

REFUGIO JACKET WOMEN
nieprzemakalna i wiatroszczelna
oddychająca
miękka
ze zintegrowanym kapturem
z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 3 kieszeniami
A o nieco szerszym kroju

A
A
A
A
A

Rozmiary: XS-XLL

969,99 zł*

Wyjątkowo wygodna, 3-warstwowa kurtka chroniąca
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi na
wyprawy w wysokogórskie tereny: jest lekka, wyjąt kowo miękka i przyjemna dla skóry.
Jej krój zapewnia miejsce, by założyć pod nią ocieplającą
warstwę (np. polar). Kieszenie umieszczone są wysoko
nad biodrami, aby ich zawartość była łatwo dostępna
nawet podczas noszenia uprzęży wspinaczkowej lub
pasa biodrowego plecaka.

HIGH VOLTAGE JACKET
WOMEN
➜ str. 28-30

Materiał: TEXAPORE O2 COMFORT 3L, 100% poliester
Kaptur: INTEGRAL SUMMIT HOOD
Waga: 475 g (rozmiar M)
1103671-2112 pink passion

wentylacyjne zamki
błyskawiczne

1103721-6032 dark steel

ACTIVATE PANTS
WOMEN
➜ str. 133

1103721-2590 red fire

STEEP ASCENT WOMEN
A nieprzemakalna i wiatroszczelna
A charakteryzująca się wyjątkowo dobrą oddychalnością
A poprzecznie elastyczna
A ze zintegrowanym kapturem
A z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z wysokim kołnierzem
A z 4 kieszeniami
Rozmiary: XS-XL

1103721-1123 caribbean blue
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

839,99 zł*

Doskonałe właściwości dotyczące oddychalności oraz
zapewnienie swobody ruchów powodują, że ta kurtka
chroniąca przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
spełnia wymagania stawiane przed odzieżą na górskie
wyprawy i wspinaczki.
Na ramionach zastosowano mocny materiał, zapewniający
ochronę przed ścieraniem. Kołnierz sięga prawie do nosa,
dzięki czemu doskonale chroni przed zimnym wiatrem.
Kieszenie są umieszczone wysoko nad biodrami, ich
zawartość jest więc łatwo dostępna nawet podczas noszenia
uprzęży wspinaczkowej lub pasa biodrowego plecaka.
Materiał: TEXAPORE O4 EVO STRETCH 2L, 100% poliester l
ramiona: TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid l wzmocnienie krawędzi kieszeni na ramieniu: ABRASION GUARD,
100% poliuretan l podszewka: 100% poliamid l kaptur:
INTEGRAL SUMMIT HOOD l waga: 575 g (rozmiar M)

* cena sugerowana
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35

SOFTSHELLS

1301161-1152 brilliant blue

1301161-6353 phantom

IMPULSE JACKET WOMEN

zintegrowany,
regulowany kaptur

wentylacyjne zamki
błyskawiczne

A charakteryzująca się
dynamiczną oddychalnością
dzięki przepuszczalności
powietrza
A całkowicie wiatroszczelna,
nienasiąkająca wodą
A bardzo lekka
A mająca niewielkie wymiary
po złożeniu
A ze zintegrowanym kapturem
A z 3 kieszeniami
A o krótkim kroju

nienasiąkające wodą
zamki błyskawiczne

Rozmiary: XS-XL

759,99 zł*

1301161-2116 purple glow

Nasza najlżejsza kurtka softshellowa na wyprawy górskie
i wspinaczkowe: charakteryzuje się wyjątkowo dobrą
oddychalnością, jest wiatroszczelna, a dzięki makroporowatej membranie – jednocześnie przepuszczająca
powietrze.
Podczas ruchu zwiększa się cyrkulacja powietrza, więc
ciepłe powietrze jest lepiej odprowadzane – oddychalność
wzrasta wraz z aktywnością ruchową użytkownika.
Materiał:
STORMLOCK AIR SOFTSHELL ATMOSPHERE,
100% poliester
Wzmocnienie krawędzi kieszeni na ramieniu:
OVERLAY TAPE, 100% poliuretan
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 310 g (rozmiar M)

MUDDY PASS JACKET WOMEN

1301601-4170 lime green

A charakteryzująca się wyjątkowo dobrą oddychalnością
A wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą
A bardzo elastyczna
A z wiatroszczelną podszewką
z przodu
A z lekkim kapturem w kołnierzu
A z 3 kieszeniami
A o krótkim, dopasowanym
do ciała kroju
Rozmiary: XS-XL
719,99 zł*

1301601-2590 red fire

PEAK APPROACH WOMEN
A oddychająca
A wiatroszczelna, całkowicie
nienasiąkająca wodą
A do całorocznego zastosowania
A poprzecznie elastyczna
A ze zintegrowanym kapturem
A z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 4 kieszeniami
A o krótkim, wąskim kroju
Rozmiary: XS-XL
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969,99 zł*

Tę softshellową kurtkę można nosić podczas
wysokogórskich wypraw przez cały rok: miękki jersey po
wewnętrznej stronie zapewnia lekkie zatrzymywanie
ciepła, a kaptur chroni przed wychłodzeniem spowo dowanym przez wiatr, a także przed lekkimi opadami.
Softshellowy laminat z membraną jest wiatroszczelny,
oddychający i całkowicie nienasiąkający wodą, szwy nie
są wzmocnione taśmą. Poza tym PEAK APPROACH jest
wytrzymała, mimo swej niewielkiej wagi. Wentylacyjne
zamki błyskawiczne pod pachami dodatkowo zwiększają
już i tak bardzo dobrą oddychalność.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Materiał:
STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL TASLITE,
50% poliamid, 50% poliester
Wzmocniona kieszeń na ramieniu:
OVERLAY TAPE, 100% poliuretan
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 460 g (rozmiar M)

1301361-2590 red fire

* cena sugerowana

* cena sugerowana

Softshellowa kurtka na wysokogórskie wyprawy w ciepłe
dni: godne uwagi jest przede wszystkim wykonanie
przodu z wiatroszczelną podszewką, a także bardzo dobra
elastyczność i oddychalność.
W kołnierzu ukryty jest lekki kaptur, a umieszczone
wysoko nad biodrami kieszenie są łatwo dostępne nawet
w przypadku wędrówek z uprzężą wspinaczkową/pasem
biodrowym plecaka.
Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL, 90% poliamid, 10% elastan
Wzmocniona kieszeń na ramieniu:
OVERLAY TAPE, 100% poliuretan
Podszewka: STORMLOCK HYPROOF STRETCH LINING,
100% poliester
Waga: 495 g (rozmiar M)

1301361-6000 black

ALPINISM || DLA KOBIET || ODZIEŻ SOFTSHELLOWA
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TREKKING
Trekking oznacza dla nas wielodniowe lub wielotygodniowe wyprawy z dala od cywilizacji, podczas których
wszystko, co potrzebne musi zmieścić się w plecaku. Do głównych zalet naszej odzieży trekkingowej należy wysoka
wytrzymałość oraz niezawodna ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz przed zimnem, która
ma jeszcze większe znaczenie podczas długich wypraw. Cechy te uzyskujemy dzięki bardzo nieprzemakalnym i
wytrzymałym materiałom oraz długim krojom odzieży. Tę grupę produktów charakteryzuje również bogate wyposażenie. Obejmuje ono m.in. liczne kieszenie umożliwiające łatwy i szybki dostęp do drobnych akcesoriów oraz
elementy zwiększające komfort, takie jak wentylacyjne zamki błyskawiczne wspomagające oddychalność.
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CO WARTO WIEDZIEĆ O NASZYCH KURTKACH TREKKINGOWYCH

WITAMY
W „OSTATNIM DZIKIM ZAKĄTKU EUROPY”?!
PARK NARODOWY

SAREK

Wzmocnienia na ramionach
i biodrach sprawiają, że
nasze kurtki trekkingowe są
jeszcze bardziej wytrzymałe.

Podwójna osłona zamka
błyskawicznego z przodu:
to dodatkowa ochrona przed
niekorzystnymi warunkami
pogodowymi przy przednim
zamku błyskawicznym.

SUMMIT HOOD:
odpinany kaptur wyposażony
w odrębny, dobrze
wzmocniony daszek.

BASIC HOOD:
standardowy, odpinany
kaptur wyposażony
w zintegrowany daszek.

Kaptur i kołnierz
obsługiwane jedną ręką:
łatwa regulacja dla
wszystkich, którzy wciąż
się spieszą.

Polar na kołnierzu:
chroni przed otarciami (np.
przez suwak zamka
błyskawicznego).

SECRET POCKET:
wewnętrzna kieszeń na piersi
jest zabezpieczona przed
niekorzystnymi warunkami
pogodowymi oraz dostępna
od zewnątrz.

Anatomicznie
ukształtowany obszar
łokci: zapewnia lepsze
dopasowanie kurtki na
ramionach.

Wyściełane rękawy:
zwiększają komfort noszenia
na ubraniach z krótkim
rękawem.

Regulowane ściągacze
przy rękawach: chronią
przed chłodem i wiatrem.

Blokada wilgotności:
podczas deszczu zapobiega
nasiąkaniu podszewki
rękawów wodą.

Systemowy zamek
błyskawiczny: dodatkowy
zamek błyskawiczny do
podpinania ocieplającej
kurtki wewnętrznej.

Dwukierunkowy zamek
błyskawiczny: można go
rozpiąć także od dołu,
zwiększając tym samym
swobodę ruchów w obszarze
nóg.
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Zamki błyskawiczne
pod pachami umożliwiają
indywidualną regulację
wentylacji.

Regulacja obrąbka:
chroni przed dostępem
chłodu i wilgoci od dołu.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Uszczelnione szwy:
zwiększają odporność
na rozciąganie i rozdarcia,
np. przy zakończeniach
zamków błyskawicznych.

To czy park Sarek faktycznie zasługuje na
to miano, czy też są jeszcze bardziej dzikie
obszary Laponii, pozostaje podczas tej
wyprawy raczej kwestią drugorzędną.
Faktem jest, że jest to klasyczne miejsce
na wyprawy, gdy chce się spędzić czas
na łonie natury – chociaż przez kilka dni.

Przy wszystkich produktach
TEXAPORE umieszczony
jest symbol informujący
o wydajności.
Niebieski symbol oznacza poziom
nieprzemakalności, a czerwony
wskazuje poziom oddychalności
w produktach Texapore Air.
Więcej informacji na ten
temat można znaleźć na str. 3.

TREKKING
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KOSZULKA:
CROSSTRAIL T MEN
➜ str. 166

SPODNIE:
FULL STRETCH XT
PANTS MEN
➜ str. 124

PLECAK:
ESCALADE PACK MEN 80
➜ str. 249

KOSZULA:
MOUNTAIN STRETCH
SHIRT MEN
➜ str. 168

NIE BEZ POWODU NAZYWANY JEST
TREKKINGOWYM KLASYKIEM
PARK NARODOWY SAREK, SZWEDZKA LAPONIA

W środku sierpnia Michi, Martina, Andi i fotograf Gaudenz postanowili: pakujemy plecaki!
Plan: kilka dni trekkingu na naprawdę dalekiej północy (niedaleko kręgu polarnego). Park
Narodowy Sarek to dla wielu wymarzone miejsce do uprawienia trekkingu i urzeczywistnienie
wyobrażenia o dzikich terenach.

WIDOK NA DELTĘ KVIKKJOKK
na wysokości od 317 do 1100 m n.p.m.
ok. 18°C, piękna pogoda

Punktem wyjścia wyprawy był – również bardzo klasycznie – Kvikkjokk. Miejscowość jest
położona wprost idealnie do wypraw do Sarek. „Najpierw rozgrzewka” brzmiało motto
pierwszego etapu: oświetlana już lekko jesiennym słońcem droga na Prinskullen wiodła przez
pierwotne lasy iglaste i łagodne wzgórza. Nasza piątka (w wyprawie uczestniczył też
przewodnik Matti) rozbiła namioty nad dwoma niewielkimi, górskimi jeziorami. Gulasz
z renifera i pure ziemniaczane wzbudziły prawdziwą radość. Najpierw zawsze trzeba się
przyzwyczaić do dużych plecaków.
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

TREKKING
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ALL TERRAIN XT
JACKET MEN

1103751-1062
electric blue

ALL TERRAIN XT JACKET MEN
elastyczne wstawki
(= lepsza swoboda ruchów)

wszystkie kolory na str. 57
1103751-2590
red fire

1103751-1062 electric blue
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

widok z tyłu electric blue

1103751-6011
tarmac grey

A nieprzemakalna, wiatroszczelna
A oddychająca
A z wyjątkowo wytrzymałymi,
elastycznymi wstawkami
A z odpinanym kapturem
A z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 7 kieszeniami
A z systemowym zamkiem
błyskawicznym
A o nieco dłuższym kroju
Rozmiary: S-XXL

* cena sugerowana

W tej kurtce zastosowano wyłącznie wytrzymałe,
bardzo nieprzemakalne materiały, które mimo to szybko
odprowadzają pot na zewnątrz, skąd odparowuje.
W szczególnie obciążonych miejscach zastosowano
dodatkowe wzmocnienia. A jeśli zrobi się chłodniej,
za pomocą systemowego zamka błyskawicznego kurtkę
ALL TERRAIN XT można łatwo połączyć z ocieplającą
(polarową) kurtką wewnętrzną.

Materiał:
TEXAPORE O2 DENSUS 2L, 100% poliamid
Górna część pleców i boki:
TEXAPORE O2 STRETCHLITE 2L, 100% poliamid
Ramiona, zewnętrzne strony rękawów i biodra:
TEXAPORE O2 OXFORD 2L, 100% poliamid
Wzmocniona kieszeń na ramieniu:
OVERLAY TAPE, 100% poliuretan
Kaptur: SUMMIT HOOD
Waga: 875 g (rozmiar L)

1259,99 zł*

TREKKING || DLA MĘŻCZYZN || NIEPRZEMAKALNE KURTKI
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18 km przez mchy i kamienie pośród niewielkich
rzek, stad reniferów i ogromnych hałd żwiru.
Te ostatnie są świadkami epoki lodowcowej, tak
samo jak góry, którym masy lodu nadały ostatni
– jak na razie – szlif. Na każdym kroku obcuje się
tutaj z dziką naturą. Przestrzeń wywołuje uczucie,
że jest się tylko małą częścią ogromnej całości.
Po dziesięciu godzinach marszu pod górę na pole
namiotowe cieszymy się ostatnimi promieniami
słońca i przygotowujemy na nadejście nocy.

KRÓLEWSKI ETAP
NA WYSOKOŚCI OD 1442 DO 937 M N.P.M.
ok. 15°C, pogodnie, niemal bezchmurnie

MICHAEL

5

minut przerwy

FILM O WYPRAWIE: SAREK
wolfskin.com/PLS46
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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BLACK RANGE
MEN
➜ str. 49

SPODNIE:
NORTHPANTS
VENT PRO MEN
➜ str. 125

KAILASH PARKA MEN

KAILASH PARKA MEN
➜ str. 49

A nieprzemakalna, wiatroszczelna
A oddychająca
A wytrzymała, o fakturze
przypominającej len
A z odpinanym kapturem
A z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 7 kieszeniami
A z systemowym zamkiem
błyskawicznym
A o długim kroju
Rozmiary: S-XXL

1089,99 zł*

Nowość! KAILASH to nasza parka trekkingowa.
Charakteryzują ją cechy typowe dla tego typu kurtek:
nieco dłuższy krój, liczne (częściowo naszyte) kieszenie
oraz wytrzymała, naturalna w dotyku powierzchnia.
Ramiona są dodatkowo wzmocnione, a ich materiał
charakteryzuje się wyjątkowo dobrą oddychalnością.
Kurtka jest wyposażona m.in. w zamki błyskawiczne
pod pachami (dla dodatkowej wentylacji) i systemowy
zamek błyskawiczny: dzięki niemu można podpiąć
kurtkę wewnętrzną, kiedy oprócz ochrony przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi potrzebna
będzie także ochrona przed zimnem.
Materiał: TEXAPORE SLUB RIP 2L, 100% poliamid
Ramiona: TEXAPORE O2 OXFORD 2L, 100% poliamid
Kaptur: SUMMIT HOOD
Waga: 885 g (rozmiar L)

1103771-7010 olive brown
Wszystkie
kolory
na str. 57

1103771-6007
blue graphite

BLACK RANGE MEN
nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
wytrzymała
z odpinanym kapturem
z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 6 kieszeniami
A z systemowym zamkiem
błyskawicznym
A o szerokim, długim kroju
A
A
A
A
A

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

839,99 zł*
929,99 zł*

Kurtka BLACK RANGE jest legendarna. Jej krój
(zapewniający dobrą ochronę), ściągacz w talii
i zastosowanie dwóch kolorów sprawiło, że stała się
klasykiem wśród kurtek trekkingowych firmy JACK
WOLFSKIN, który wielokrotnie sprawdził się na długich
wyprawach.
Zastosowano w niej sprawdzony i wytrzymały,
przypominający w dotyku bawełnę wariant naszego
materiału chroniącego przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi. Zamki błyskawiczne pod pachami
umożliwiają indywidualne dopasowanie wentylacji. Kiedy
jest zimniej, można podpiąć ciepłą, polarową kurtkę przy
pomocy systemowego zamka błyskawicznego.
Materiał: TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid
Kaptur: BASIC HOOD
Waga: 915 g (rozmiar L)

11792-1320 ensign blue

Wszystkie
kolory
na str. 57
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

11792-221
indian red

11792-5113
dry reed

11792-6007
blue graphite

11792-6102
shadow black

11792-623
ebony

TREKKING || DLA MĘŻCZYZN || NIEPRZEMAKALNE KURTKI
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WIECZORNY NASTRÓJ NAD LAGOJÁVRÁSJ
na wysokości 937 m n.p.m.
ok. 10°C, temperatura odczuwalna jeszcze niższa

ŚPIWORY:
SUN DOWNER
➜ str. 299

MATA:
WOLFMAT BASE
➜ str. 296
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

TREKKING

51

MARTINA
kieszenie na piersiach
z nienasiąkającymi wodą
zamkami błyskawicznymi

18

poprzecznie elastyczna
(= lepsza swoboda ruchów)

kg na plecach,
ale wciąż
uśmiechnięta

Wszystkie kolory na str. 57
1103741-1152
brilliant blue

1103741-4163 elemental green

ALL TERRAIN XT JACKET WOMEN
nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
całkowicie elastyczna, miękka
z odpinanym kapturem
z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 7 kieszeniami
A z systemowym zamkiem
błyskawicznym
A o nieco dłuższym kroju

A
A
A
A
A

Rozmiary: XS-XL
Rozmiar: XXL
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1179,99 zł*
1259,99 zł*

Szczególna cecha tej nowej kurtki trekkingowej dla kobiet:
jest wygodnie elastyczna – zapewnia więc lepszą swobodę
ruchów podczas wypraw z dużym plecakiem oraz/lub
kijkami trekkingowymi.
W tej kurtce zastosowano wyłącznie wytrzymałe, bardzo
nieprzemakalne materiały, które mimo to szybko
odprowadzają pot na zewnątrz, skąd odparowuje.
W szczególnie obciążonych miejscach zastosowano
dodatkowe wzmocnienia. A jeśli zrobi się chłodniej, za
pomocą systemowego zamka błyskawicznego kurtkę ALL
TERRAIN XT można łatwo połączyć z ocieplającą (polarową)
kurtką wewnętrzną.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Materiał:
TEXAPORE O2 SMOOTHLIGHT STRETCH 2L,
100% poliamid
Ramiona, zewnętrzne strony rękawów, biodra:
TEXAPORE O2 NAILHEAD 2L, 100% poliamid
Kaptur: SUMMIT HOOD
Waga: 700 g (rozmiar M)

* cena sugerowana

TREKKING || DLA KOBIET || NIEPRZEMAKALNE KURTKI
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Zmiana pory roku w ciągu jednej nocy: trzeciego
dnia mamy wrażenie, że nadeszła jesień.
W powietrzu unosi się mżawka, ale zarówno
zespół, jak i plecaki są zabezpieczone przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Pogoda
pasuje do nastroju. Uczucie odosobnienia jest przez
to jeszcze silniejsze. Z powrotem do delty Kvikkjokk
przedzieramy się przez zieleń brzóz, drzew iglastych
i gęstych zarośli. Po dwóch godzinach droga staje
się w końcu widoczna. Drewniane bale prowadzą
nas bezpiecznie przez bagniste tereny, a mgła
potęguje mistyczny nastrój.

PLECAK:
DENALI 60 WOMEN
➜ str. 251

DROGA POWROTNA DO DELTY KVIKKJOKK
na wysokości ok. 400 m n.p.m.

MELLOW RANGE
WOMEN

ok. 12°C, jesienny chłód

1103781-2266
red cherry

MELLOW RANGE WOMEN
nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
miękka
z przyszytym kapturem
z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 4 kieszeniami
A z systemowym zamkiem
błyskawicznym
A o długim kroju
A
A
A
A
A

Rozmiary: XS-XL
Rozmiar: XXL
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

839,99 zł*
929,99 zł*

Ta chroniąca przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
kurtka przeznaczona na wyprawy trekkingowe o średnim
stopniu trudności ma bardzo klasyczny, długi krój
ze ściągaczem w talii, dwukolorowe wzornictwo oraz zamki
błyskawiczne pod pachami zapewniające dodatkową
możliwość wentylacji.
Miękki materiał główny jest odporny na rozdarcia
w szczególnie obciążonych miejscach. Na wyprawy
w chłodniejszych porach roku kurtkę MELLOW RANGE
można przekształcić w kurtkę zimową, podpinając pod nią
przy pomocy systemowego zamka błyskawicznego kurtkę
wewnętrzną.

Materiał:
TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid
Ramiona, zewnętrzne strony rękawów i biodra:
TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid
Kaptur: BASIC HOOD (fixed)
Waga: 705 g (rozmiar M)

Wszystkie kolory na str. 57
1103781-5009
pure sands

1103781-1800
moroccan blue

TREKKING || DLA KOBIET || NIEPRZEMAKALNE KURTKI
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MEN
1103751-1062
electric blue

1103751-2590
red fire

1103751-6011
tarmac grey

1103771-7010
olive brown

1103771-6007
blue graphite

ALL TERRAIN XT JACKET MEN

KAILASH PARKA MEN

Jak zbroja: wyjątkowo wytrzymała kurtka chroniąca przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi charakteryzująca się bardzo dobrą oddychalnością, z bogatym
wyposażeniem i elastycznymi wstawkami. Prawdziwy pakiet zaawansowanej techniki.

Parka: chroniąca przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi kurtka o nieco
dłuższym kroju, z licznymi, częściowo naszytymi kieszeniami i o powierzchni
przypominającej len.

Rozmiary: S-XXL

Rozmiary: S-XXL

1259,99 zł*

1089,99 zł*

PO

3

dniach wyprawy powrót
do domu taksówką wodną

11792-221
indian red

widok z tyłu
11792-5113 dry reed

11792-1320
ensign blue

11792-6007
blue graphite

11792-6102
shadow black

11792-623
ebony

BLACK RANGE MEN
Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

839,99 zł*
929,99 zł*

WOMEN

Klasyk: wytrzymała, dwukolorowa kurtka chroniąca przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi, wyposażona we wszystko, co potrzebne.
Nieprzypadkowo jest w naszym asortymencie od lat.

1103741-4163
elemental green

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

1103781-2266
red cherry

1103781-5009
pure sands

1103781-1800
moroccan blue

ALL TERRAIN XT JACKET WOMEN

MELLOW RANGE WOMEN

Elastyczna: komfortowo elastyczna kurtka chroniąca przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi zapewniająca wyjątkowo dobrą swobodę ruchów.
Wytrzymała, charakteryzująca się bardzo dobrą oddychalnością i bogato
wyposażona.

Przyjemna w dotyku: wyjątkowo miękka kurtka chroniąca przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi, ze wzmocnieniami i licznymi klasycznymi detalami.

Rozmiary: XS-XL
Rozmiar: XXL
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1103741-1152
brilliant blue

* cena sugerowana

Rozmiary: XS-XL
Rozmiar: XXL

839,99 zł*
929,99 zł*

1179,99 zł*
1259,99 zł*

TREKKING || NIEPRZEMAKALNE KURTKI
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HIKING

Termin „HIKING” rozumiemy jako „wędrowanie” i to w pełnym tego słowa znaczeniu: od krótkich, jednodniowych
wędrówek po wielodniowe wyprawy po szlakach, od łatwych tras po wymagające odcinki. Spektrum naszej odzieży na
wędrówki opracowujemy odpowiednio do możliwej różnorodności tras. I tak oferujemy stricte sportowe kurtki oraz takie,
po których na pierwszy rzut oka nie widać, jakie kryją funkcje. Naszą odzież można stosować bardzo uniwersalnie,
wyposażona jest w konieczne akcesoria, a zapewnienie komfortu użytkownikowi było centralnym założeniem podczas
jej tworzenia.
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CO WARTO WIEDZIEĆ O NASZYCH KURTKACH NA WĘDRÓWKI?

WIETRZNE
ZACHODNIE WYSPY
WĘDRÓWKI NA HEBRYDACH
Wyściełane rękawy
zwiększają komfort noszenia
na ubraniach z krótkim
rękawem.

Blokada wilgotności
podczas deszczu zapobiega
nasiąkaniu podszewki
rękawów wodą.
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Podwójna osłona zamka błyskawicznego z przodu to dodatkowa ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi przy
przednim zamku błyskawicznym.

BASIC HOOD: standardowy,
odpinany kaptur wyposażony
w zintegrowany daszek.

ULTRA LIGHT HOOD:
zintegrowany kaptur
z wysuniętym daszkiem.

Polarowa podszewka
w kołnierzu: zwiększa
komfort noszenia.

Polarowa osłona zamka
błyskawicznego:
chroni przed otarciami.

Kaptur i kołnierz
obsługiwane jedną ręką:
łatwa regulacja dla
wszystkich, którzy wciąż
się spieszą.

Długie suwaki zamków
błyskawicznych:
przyspieszają i ułatwiają
obsługę.

SECRET POCKET:
płaska kieszeń na piersi
jest dostępna z zewnątrz,
także przy zapiętej kurtce.

Dwukierunkowy zamek
błyskawiczny: można
go rozpiąć także od dołu,
zwiększając tym samym
swobodę ruchów
w obszarze nóg.

Anatomicznie
ukształtowany obszar
łokci: zapewnia lepsze
dopasowanie kurtki na
rękach.

Regulowane ściągacze
przy rękawach: chronią
przed chłodem i wiatrem.

Kieszeń na kaptur:
miejsce do przechowywania
odpinanego kaptura.

Uszczelnione szwy:
zwiększają odporność
na rozciąganie i rozdarcia,
np. przy zakończeniach
zamków błyskawicznych.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Samochodem i promem z Lake District czy też samolotem
(z dwiema przesiadkami): dojazd do Hebrydów Zewnętrznych
może potrwać nawet 10 godzin. Jednak od razu po przybyciu
na te wietrzne, pełne surowego uroku wyspy na zachód od
szkockiego wybrzeża, staje się jasne, że było warto.

Regulacja obrąbka:
chroni przed dostępem
chłodu i wilgoci od dołu.

Przy wszystkich produktach
TEXAPORE umieszczony
jest symbol informujący
o wydajności. Niebieski symbol
oznacza poziom nieprzemakalności, czerwony wskazuje
poziom oddychalności, a zielony
oznacza dodatkowy komfort
klimatu w produktach Texapore
Air.
Więcej informacji na ten
temat można znaleźć
na str. 3.

WRAŻENIA Z HEBRYDÓW
wolfskin.com/PLS61

HIKING
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wiatroszczelna
nieprzemakalna
oddychająca

PRZEPUSZCZAJĄCA POWIETRZE

a

TEXAPORE AIR

ZWIĘKSZAJĄCA KOMFORT WYMIANA POWIETRZA

TEXAPORE AIR to całkowicie wiatroszczelny materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi, zapewniający wyraźnie lepszy komfort klimatu.
TEXAPORE AIR jest nie tylko nienasiąkający wodą i wiatroszczelny, lecz dodatkowo także przepuszcza powietrze.
Materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi działa jak filtr, który przepuszcza powietrze, ale nie
przepuszcza deszczu. Stała wymiana powietrza wspomaga przepuszczalność pary wodnej przez materiał (oddychalność),
dzięki czemu poprawia komfort klimatu.
Im intensywniejszy ruch użytkownika, tym lepsza jest wymiana powietrza i oddychalność materiału. Zjawisko to określa się
mianem dynamicznej oddychalności.

TEXAPORE AIR –
WYJAŚNIA PROJEKTANT OSOBIŚCIE:
wolfskin.com/PLS63

PRZEGLĄD FUNKCJI:
Wszystkie produkty TEXAPORE są niezawodnie nienasiąkające wodą i wiatroszczelne, a także oddychające. Różnice
w wydajności poszczególnych materiałów prezentujemy teraz zrozumiale za pomocą przejrzystych symboli.

Czerwony symbol
pozwala odczytać
wartości oddychalności
(przepuszczalności
pary wodnej).

Niebieski symbol
wskazuje, jak
nieprzemakalna
jest kurtka.

Zielone symbole stosowane przy
produktach Texapore Air
ilustrują dodatkowy komfort klimatu,
jaki zapewnia przepuszczalność
powietrza.

Więcej informacji na ten
temat można znaleźć na str. 3.

MOUNT MORAN JACKET MEN | WOMEN
➜ Men str. 65 / Women str. 86
Wyjątkowy komfort noszenia. Nawet kiedy kurtka jest zapięta, odczuwa się efekt
wentylacji. Przez zamki błyskawiczne pod pachami wilgotne powietrze uchodzi
z kurtki.

CLOUD STREAM JACKET MEN | WOMEN
➜ Men str. 67 / Women str. 85
Superlekka, zapewniająca wyśmienitą swobodę ruchów oraz doskonałą
oddychalność – podczas naszej wyprawy do Szwecji mogliśmy nie zdejmować tej
kurtki, nawet kiedy świeciło słońce.

MOUNTANA WOMEN
➜ str. 86
Ujmująco prosta, ale bardzo funkcjonalna: to cechy wyróżniające tę kurtkę.
To, że powietrze może przenikać przez materiał, jest bardzo przyjemne,
szczególnie podczas wymagających odcinków wyprawy.

TEXAPORE AIR

63

TYLKO

570 g

nieprzemakalna
i wiatroszczelna

TEXAPORE
AIR

kieszeń na ramieniu
na odbiornik GPS itp.

wyjątkowo dobra
oddychalność i niezwykła
przepuszczalność
powietrza

zamki
błyskawiczne
pod pachami
umożliwiające
indywidualne
dopasowanie
wentylacji

1104471-2590 red fire

1104471-1062 electric blue

1104471-6000 black

MOUNT MORAN JACKET MEN

BLOG

JÖRG

A charakteryzująca się
dynamiczną oddychalnością
dzięki przepuszczalności
powietrza
A nieprzemakalna, wiatroszczelna
A ze zintegrowanym kapturem
A z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 4 kieszeniami
A o kroju zapewniającym
maksymalną swobodę ruchów
Rozmiary: S-XXL

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Jest jak zwykle nieprzemakalna i wiatroszczelna, ale
także przepuszczająca powietrze, a co za tym idzie –
charakteryzuje się dynamiczną oddychalnością. Im
intensywniejszy ruch użytkownika, tym większa
wymiana powietrza oraz tym lepsza oddychalność
materiału. Dodatkową wentylację kurtki zapewniają
zamki błyskawiczne pod pachami. Ponadto kurtka
MOUNT MORAN charakteryzuje się dobrym wyposażeniem przy niewielkiej wadze.
Materiał:
TEXAPORE AIR O2+ DENSLITE 2L, 100% poliamid
Wzmocniona kieszeń na ramieniu: OVERLAY TAPE,
100% poliuretan | podszewka: 100% poliamid
Kaptur: INTEGRAL SUMMIT HOOD
Waga: 570 g (rozmiar L)

o wyprawach, w których brał udział
wolfskin.com/PLS64

64

719,99 zł*

Ta zapewniająca doskonały komfort klimatu kurtka na
wędrówki szczególnie dobrze nadaje się na sportowe
wyprawy z lekkim plecakiem.

* cena sugerowana

Pasują do niej:

HIGHLAND FLEX
PANTS MEN
➜ str. 121

HIKING || DLA MĘŻCZYZN || KURTKI NIEPRZEMAKALNE
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TYLKO

525 g
poprzecznie elastyczna wstawka
(zwiększa swobodę ruchów)

TEXAPORE
AIR
1103811-4163 elemental green

1103811-1152 brilliant blue

1103811-6011 tarmac grey

widok z tyłu tarmac grey

CLOUD STREAM JACKET MEN
A charakteryzująca się
dynamiczną oddychalnością
dzięki przepuszczalności
powietrza
A nieprzemakalna, wiatroszczelna
A bardzo lekka
A z elastycznymi wstawkami
A ze zintegrowanym kapturem
A z 3 kieszeniami
A o krótkim kroju
Rozmiary: S-XXL
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

799,99 zł*

Nasza najlżejsza kurtka na wędrówki doceniana jest za
swobodę ruchów, jaką zapewnia użytkownikowi oraz
wyjątkową oddychalność, np. podczas szybkich
wędrówek z niewielkim plecakiem.
Jest nieprzemakalna i wiatroszczelna, ale przepuszcza
powietrze. Zaleta: podczas ruchu powietrze jest stale
przetłaczane przez materiał. Im intensywniejsza
aktywność, tym więcej pary wodnej jest przy tym
odprowadzane, a tym samym zwiększa się oddy chalność – jest dynamiczna. Zalety elastycznych
wstawek w górnej części pleców można docenić np.
podczas wędrówki z kijkami trekkingowymi.

Materiał:
TEXAPORE AIR O2+ DENSLITE 2L, 100% poliamid
Górna część pleców: TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L,
94% poliamid, 6% elastan
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 525 g (rozmiar L)

HIKING || DLA MĘŻCZYZN || KURTKI NIEPRZEMAKALNE
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WYTRZYMAŁA

Z BARWNYMI AKCENTAMI

1103511-1152 brilliant blue

1103511-4163 elemental green

1103511-1800 moroccan blue

1103511-6000 black

1103511-6032 dark steel

AFFINITY JACKET MEN
A
A
A
A
A

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
bardzo mocna
ze zintegrowanym kapturem
z 4 kieszeniami

Rozmiary: S-XXL

Ta kurtka na wędrówki wnosi do outdoorowego życia
kolory i trwałość: wierzchnia strona materiału chronią cego przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi jest
bardzo gęsto tkana, może więc wiele wytrzymać: nie
tylko tarcie plecaka, lecz także np. kontakt ze skałami
lub kolcami.

Materiał: TEXAPORE DENSUS 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 625 g (rozmiar L)

669,99 zł*
Nienasiąkające wodą zamki błyskawiczne stanowią
w modelu AFFINITY także akcent optyczny.
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana
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wentylacyjne
zamki błyskawiczne

ANDY

systemowy zamek
błyskawiczny do
podpięcia kurtki
wewnętrznej

1103491-6350 phantom

godzina łowienia i wciąż żadnej ryby

HIGHLAND POKAZUJE SWĄ WIELKOŚĆ

ODPOWIEDNIĄ DLA KAŻDEGO
1103491-2210 indian red

1103571-1155 shadow blue

1103571-1062 electric blue

1103571-6000 black
1103491-5113 dry reed

HIGHLAND MEN

ONYX JACKET MEN

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
wytrzymała
z odpinanym kapturem
z 4 kieszeniami
również w rozmiarach dla
osób niższych
A sięgająca bioder, trochę
szerzej skrojona

Prosta, sięgająca bioder, wytrzymała: HIGHLAND to
nasza kurtka na wędrówki dostępna w wyjątkowo
szerokim spektrum rozmiarów.

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL
Rozmiary dla osób
niższych: S-XXL
Rozmiar dla osób
niższych: XXXLL

Przegląd wszystkich rozmiarów przedstawiony
jest na stronie 362.

A
A
A
A
A
A

1103571-4690 granite
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

1103491-1062 electric blue

629,99 zł*
719,99 zł*

Materiał: TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: BASIC HOOD
Waga: 625 g (rozmiar L)

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
miękka
z odpinanym kapturem
z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 5 kieszeniami
A z krótkim systemowym
zamkiem błyskawicznym
A
A
A
A
A

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

719,99 zł*
799,99 zł*

Nasza nowa kurtka na wędrówki ONYX ma wyjątkowo
wszechstronne zastosowanie! Można ją nosić przez cały
rok: za pomocą systemowego zamka błyskawicznego
można podpiąć pod nią (polarową) kurtkę wewnętrzną,
tworząc nieprzemakalną i ciepłą kurtkę zimową.
Przeznaczona jest zarówno na jednodniowe wyprawy, jak
i na wielodniowe wędrówki z lekkim ekwipunkiem.
Podczas szczególnie intensywnych wypraw zamkami
błyskawicznymi pod pachami można regulować
wentylację.
Materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: BASIC HOOD
Waga: 765 g (rozmiar L)

629,99 zł*
719,99 zł*
* cena sugerowana

* cena sugerowana

Pasują do niej:

MOONRISE
JACKET MEN
➜ str. 146

HIKING || DLA MĘŻCZYZN || KURTKI NIEPRZEMAKALNE
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HEBRYDY, WYBRZEŻE
KLIFOWE W POBLIŻU TOLSTA HEAD
na wysokości ok. 75 m n.p.m.
15°C, WIETRZNIE, ALE SŁONECZNIE

NORTHPANTS
VENT PRO MEN

➜ str. 124

TYLKO

560 g
1103461-7010
olive brown

1104291-1010
night blue

1104291-6000 black

1104291-1062 electric blue

1103461-6000 black

1104291-5011 basalt

ARROYO MEN
A
A
A
A
A
A

HAMPTON JACKET MEN

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
miękka
lekka
ze zintegrowanym kapturem
z 3 kieszeniami

Rozmiary: S-XXL

549,99 zł*

Kurtka na wędrówki z ukrytymi zaletami: w pierwszej
chwili trudno zauważyć funkcjonalność kurtki ARROYO.
A jednak można w pełni polegać na jej chroniącym przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiale.
Odpowiednio do wyglądu, także jej wyposażenie
koncentruje się na tym, co najważniejsze. To kurtka na
łatwe wędrówki lub długie spacery.

Materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 560 g (rozmiar L)

A nieprzemakalna, wiatroszczelna
A oddychająca
A wytrzymała, o fakturze
przypominającej len
A z odpinanym kapturem
A z 4 kieszeniami
A z systemowym zamkiem
błyskawicznym
Rozmiary: S-XXL
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

* cena sugerowana

Systemowym zamkiem błyskawicznym można podpiąć
pod kurtkę HAMPTON JACKET (polarową) kurtkę
wewnętrzną, by powstała nieprzemakalna kurtka
zimowa. Szczególną cechą wytrzymałego materiału
chroniącego przed niekorzystnymi warunkami pogo dowymi jest jego faktura przypominająca len.

Materiał: TEXAPORE SLUB MINIRIP 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: BASIC HOOD
Waga: 705 g (rozmiar L)

839,99 zł*

HIKING || DLA MĘŻCZYZN || KURTKI NIEPRZEMAKALNE
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KURTKA CHRONIĄCA PRZED NIEKORZYSTNYMI
WARUNKAMI POGODOWYMI

Z DODATKIEM
BAWEŁNY

PRZEGLĄD WSZYSTKICH NIEPRZEMAKALNYCH
KURTEK DLA MĘŻCZYZN ZNALEŹĆ MOŻNA TUTAJ:
wolfskin.com/PLS75

1103551-5011 basalt

KEBNATS, SZWEDZKA LAPONIA
PROM W KIERUNKU FJÄLLSTATION SALTOLUOTKA
1103551-6000 black

9°C, deszcz

1103551-1010 night blue

JOURNEY MEN
A
A
A
A
A

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
z dodatkiem bawełny
z odpinanym kapturem
z 5 kieszeniami

Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

759,99 zł*
839,99 zł*

Kurtka JOURNEY łączy ochronę przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi z komfortem noszenia naszej
sprawdzonej tkaniny mieszanej składającej się z wytrzymałego poliestru oraz bawełny organicznej. Jest
godna polecenia zarówno na łatwe wędrówki, jak i na
co dzień.
Jako ochronę przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi pomiędzy materiałem wierzchnim a pod szewką zastosowano oddzielną, niewidoczną warstwę.

Ponieważ uszczelnienia wymagały już tylko szwy tej
ochronnej warstwy, materiał wierzchni nie jest laminowany i zachował swój naturalny charakter.
Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC, 65% poliester,
35% bawełna (organiczna)
TEXAPORE Z-LINER, 100% poliester
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: BASIC HOOD
Waga: 885 g (rozmiar L)
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ODZIEŻ SOFTSHELLOWA

WYJĄTKOWO
ELASTYCZNA

PRZEGLĄD WSZYSTKICH KURTEK
SOFTSHELLOWYCH DLA MĘŻCZYZN
ZNALEŹĆ MOŻNA TUTAJ:

KURTKA SOFTSHELLOWA NA WĘDRÓWKI

wolfskin.com/PLS77

1301711-1800 moroccan blue

ACTIVATE
PANTS MEN
➜ S. 125

1301711-4163 elemental green

1301711-6000 black

TURBULENCE JACKET MEN
A charakteryzująca się wyjątkowo dobrą oddychalnością
A wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą
A bi-elastyczna
A ze zintegrowanym kapturem
A z 2 kieszeniami
A o krótkim kroju
Rozmiary: S-XXL
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419,99 zł*

Ocena: wyjątkowo elastyczna! Prosta, softshellowa
kurtka na sportowe wędrówki łączy w sobie właściwości
nadzwyczaj dobrej oddychalności, bardzo dobrej
swobody ruchów oraz lekkiej ochrony przed nieko rzystnymi warunkami pogodowymi, a poza tym jest
miękka w dotyku.

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO,
91% poliamid, 9% elastan
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 465 g (rozmiar L)

Dzięki kapturowi oraz nienasiąkającej wodą stronie
zewnętrznej kurtka TURBULENCE JACKET zabezpiecza
przed lekkimi opadami deszczu oraz porywami wiatru.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana
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ESCAPADO JACKET MEN
A wiatroszczelna, całkowicie
nienasiąkająca wodą
A oddychająca
A bi-elastyczna
A miękka
A ze zintegrowanym kapturem
A z 3 kieszeniami
A o krótkim kroju
Rozmiary: S-XXL

ESCAPADO zapewnia najlepszą ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi spośród naszych
softshellowych kurtek na wędrówki dla mężczyzn.
Laminat softshellowy jest wiatroszczelny, a także trwale,
całkowicie nienasiąkający wodą; w całości regulowany
kaptur chroni głowę przed wychłodzeniem spowodowanym przez wiatr i lekki deszcz. Ponadto kurtka
zapewnia dobrą oddychalność i swobodę ruchów.

719,99 zł*
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL JERSEY,
100% poliester
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 680 g (rozmiar L)

1301661-1152 brilliant blue

1301661-4163 elemental green

1301661-6000 black

ASSEMBLY JACKET MEN
A wiatroszczelna, całkowicie
nienasiąkająca wodą
A oddychająca
A bi-elastyczna
A miękka
A z 4 kieszeniami
A o krótkim kroju
Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

669,99 zł*
759,99 zł*

Techniczna i bardzo wygodna kurtka softshellowa na
jednodniowe wędrówki przypomina bluzę sportową, jest
jednak znacznie bardziej funkcjonalna.
Pot jest szybko odprowadzany na zewnątrz i tam
odparowuje. Elastyczność jest bardzo praktyczna, daje
dużą wygodę i swobodę ruchów podczas wymagającej
wyprawy. Mimo bardzo dobrej oddychalności, kurtka
ASSEMBLY niezawodnie chroni przed wiatrem i mżawką.
Materiał: STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL JERSEY,
100% poliester
Waga: 640 g (rozmiar L)

NORTH HARRIS:

WĘDRÓWKA WZDŁUŻ WYBRZEŻA
Podczas gdy część Lewis (północna część wyspy Lewis and
Harris należącej do Hebrydów) jest raczej płaska,
położona na południu część Harris uchodzi za najbardziej
górzysty obszar Hebrydów Zewnętrznych. Jednak na
samym wybrzeżu jeszcze tego nie widać.
Z punktu startowego w Huisinis nasz zespół podążał –
często wspinając się – wzdłuż Caolas an Scarp, niewielkiej
cieśniny pomiędzy wyspami Harris a Scarp. Przepiękna,
nadbrzeżna ścieżka prowadzi do Tràigh Mheilein: jednej
z najpiękniejszych plaż Wysp Zachodnich.
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1300283-6000 black

* cena sugerowana

1300283-1800 moroccan blue

1300283-7010 olive brown
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12224-2590 red fire

13103-600 black
12224-469 granite

12224-1062 electric blue

12224-6000 black

ACTIVATE VEST MEN
VORTEX JACKET MEN
A wiatroszczelna, trwale,
całkowicie nienasiąkająca
wodą
A oddychająca
A miękka
A ze zintegrowanym kapturem
A z 3 kieszeniami
Rozmiary: S-XXL
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419,99 zł*

Na dziś prognozowane są burze? Nie szkodzi. Mając
kurtkę VORTEX JACKET, nie trzeba się martwić,
ponieważ jest absolutnie wiatroszczelna i całkowicie
nienasiąkająca wodą.

Materiał: STORMLOCK HYPROOF SMOOTHLIGHT 2L,
100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 545 g (rozmiar L)

A prawie całkowicie
wiatroszczelna
A mająca niewielkie wymiary
po złożeniu
A bardzo lekka
A z 2 kieszeniami
Rozmiary: S-XXL

Miękki materiał jest ponadto nieprzemakalny, wilgoć
może przenikać jedynie przez szwy i zamki błyskawiczne.
Ta kurtka zapewnia wystarczającą ochronę podczas
łatwych wędrówek i spacerów, jeśli opady deszczu nie
są długotrwałe.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

1300922-6000 black

TAIFUN VEST MEN
Ta cienka, prawie wiatroszczelna i mająca niewielkie wymiary po złożeniu
kamizelka softshellowa stanowi lekką
ochronę przed wychłodzeniem, zapewniającą bardzo dobrą swobodę
ruchów – na szczycie oraz w trakcie
całej wyprawy.

379,99 zł*
Materiał: MICRO SCOPE DWR,
100% poliester
Boki: FLEX SHIELD SOFTSHELL LITE,
100% poliester
Waga: 250 g (rozmiar L)

* cena sugerowana

* cena sugerowana

A
A
A
A

wiatroszczelna
oddychająca
bardzo lekka
z 2 kieszeniami

Rozmiary: S-XXL

299,99 zł*

Ta wiatroszczelna kamizelka stanowi
lekką ochronę górnej części ciała
przed wychłodzeniem, jest więc
idealna do chodzenia po górach,
wędrowania, jazdy na rowerze lub do
założenia na czas postojów.
Materiał:
STORMLOCK ACTIVE RIPSTOP,
100% poliester
Waga: 220 g (rozmiar L)
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SYLVIA

1500
m n.p.m.

KTO RANO WSTAJE...

PORANNA WĘDRÓWKA W DOLINIE RELLSTAL
Noc w górskim schronisku Golm minęła bardzo szybko.
Pogoda ma być ładna, więc Georg, Matthias i Sylvia wraz
z fotografem Moritzem wyruszają na poranną wędrówkę.
Cel: rezerwat przyrody Rellstal.
Tereny wędrówkowe wokół Golm uważane są za jedne
z najpiękniejszych w dolinie Montafon. Po dwóch godzinach
marszu przez budzącą się do życia górską krainę, nasz zespół
nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Następnie czas na
drugie śniadanie w oczekiwaniu na autobus, który zawiezie
ich z powrotem do Vadans. Przecież na popołudnie mają
jeszcze inne plany.

W DRODZE DO RELLSTAL
NA WYSOKOŚCI OD 1100 DO 1900 m n.p.m.
17°C, LEKKI WIATR
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LEPSZY
KOMFORT
KLIMATU
WIĘKSZA SWOBODA RUCHÓW
TEXAPORE AIR różni się od innych oddychających materiałów chroniących przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi tym, że jest nie tylko nieprzemakalny,
wiatroszczelny i oddychający, lecz także przepuszcza powietrze.

Zaleta: stała cyrkulacja powietrza przez materiał wyraźnie zwiększa komfort
noszenia odzieży. Ponieważ doprowadzane do środka powietrze zabiera ze
sobą wilgoć, gdy jest odprowadzane na zewnątrz.

TEXAPORE AIR
wyjaśnia projektant osobiście
wolfskin.com/PLS85

stała wymiana powietrza
(zwiększa komfort klimatu)

Szczegółowe objaśnienie dotyczące TEXAPORE AIR przedstawiono na str. 63!

więcej ruchu
= lepsza wymiana powietrza
= lepszy komfort noszenia

TYLKO

440 g
poprzecznie
elastyczna
wstawka (zwiększa
swobodę ruchów)

1102482-1152 brilliant blue

CLOUD STREAM JACKET WOMEN
1102482-4650 grey haze

1102482-2116 purple glow

A charakteryzująca się
dynamiczną oddychalnością
dzięki przepuszczalności
powietrza
A nieprzemakalna, wiatroszczelna
A bardzo lekka
A z elastycznymi wstawkami
A ze zintegrowanym kapturem
A z 3 kieszeniami
A o krótkim kroju
Rozmiary: XS-XL
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

799,99 zł*

Nasza najlżejsza kurtka na wędrówki doceniana jest za
swobodę ruchów oraz wyjątkową oddychalność, np.
podczas szybkich wędrówek z niewielkim plecakiem.
Jest nieprzemakalna i wiatroszczelna, ale przepuszcza
powietrze. Zaleta: podczas ruchu powietrze jest stale
przetłaczane przez materiał. Im aktywniejszy jest
użytkownik, tym więcej pary wodnej jest odprowadzane
na zewnątrz i tym lepszy jest klimat wewnątrz kurtki.
Zjawisko to określa się mianem dynamicznej
oddychalności. Zalety elastycznych wstawek w górnej
części pleców można docenić np. podczas wędrówki
z kijkami trekkingowymi.

Materiał: TEXAPORE AIR O2+ DENSLITE 2L,
100% poliamid
Górna część pleców: TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L,
94% poliamid, 6% elastan
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 440 g (rozmiar M)
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zamki
błyskawiczne
pod pachami

1104461-6000 black

TEXAPORE
AIR

1104461-2112 pink passion

MOUNT MORAN JACKET WOMEN
A charakteryzująca się
dynamiczną oddychalnością
dzięki przepuszczalności
powietrza
A nieprzemakalna, wiatroszczelna
A ze zintegrowanym kapturem
A z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 4 kieszeniami
A o kroju zapewniającym
maksymalną swobodę ruchów
1104461-1152 brilliant blue

Rozmiary: XS-XL

Ta kurtka zapewniająca doskonały komfort klimatu
na wędrówki szczególnie dobrze nadaje się
na sportowe wyprawy z lekkim plecakiem. Jest ona
jak zwykle nieprzemakalna i wiatroszczelna, lecz
także przepuszczająca powietrze, a co za tym idzie,
charakteryzuje się także dynamiczną oddychalnością. Im
intensywniejszy ruch użytkownika, tym większa
wymiana powietrza oraz tym lepsza oddychalność
materiału. Dodatkową wentylację kurtki zapewniają
zamki błyskawiczne pod pachami. Ponadto kurtka
MOUNT MORAN charakteryzuje się dobrym wyposażeniem przy niewielkiej wadze.

719,99 zł*
Materiał: TEXAPORE AIR O2+ DENSLITE 2L,
100% poliamid
Wzmocniona kieszeń na ramieniu:
OVERLAY TAPE, 100% poliuretan
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: INTEGRAL SUMMIT HOOD
Waga: 475 g (rozmiar M)

CLOUD STREAM
JACKET WOMEN
➜ str. 84-85

1103581-2116 purple glow

1103581-1152 brilliant blue

MOUNTANA WOMEN
A charakteryzująca się
dynamiczną oddychalnością
dzięki przepuszczalności
powietrza
A nieprzemakalna, wiatroszczelna
A stosunkowo lekka
A z odpinanym kapturem
A z 3 kieszeniami
A o krótkim, wąskim kroju
1103581-2266 red cherry

Rozmiary: XS-XL

629,99 zł*

Podczas wędrówek lub spacerów po łatwym terenie,
model MOUNTANA prezentuje swoje mocne strony:
im intensywniejszy ruch użytkownika, tym większa
wymiana powietrza przez materiał i tym lepsza
oddychalność kurtki (= dynamiczna oddychalność).

ACTIVATE
PANTS
➜ str. 133

CANYON HIKER
TEXAPORE WOMEN
➜ str. 239

Powód: stała wymiana powietrza przez przepuszczający
powietrze materiał chroniący przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi wspomaga odprowadzanie
pary wodnej. Oczywiście jest również nieprzemakalna
i wiatroszczelna.
Materiał: TEXAPORE AIR O2+ DENSLITE 2L,
100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: BASIC HOOD
Waga: 520 g (rozmiar M)
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*cena sugerowana
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SPORTOWA

Z BARWNYMI AKCENTAMI

1103501-2117 purple night

1103501-2113 raspberry

1103501-6032 dark steel

1103501-1152 brilliant blue

AFFINITY JACKET WOMEN
A
A
A
A
A
A

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
bardzo mocna
ze zintegrowanym kapturem
z 4 kieszeniami
o krótkim kroju

Rozmiary: XS-XL
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669,99 zł*

Ta kurtka na wędrówki wnosi do outdoorowego życia
kolory i trwałość: wierzchnia strona materiału chroniącego
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi jest bardzo
gęsto tkana, może więc wiele wytrzymać: nie tylko tarcie
plecaka, lecz także np. kontakt ze skałami lub kolcami.

Materiał:
TEXAPORE DENSUS 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 545 g (rozmiar M)

Charakterystyczne, nienasiąkające wodą zamki błyskawiczne sprawiają, że model AFFINITY przeznaczony jest
dla wszystkich, którzy chcą, aby ich kurtka wyróżniała się
barwnymi akcentami.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana
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KURTKA DOSTĘPNA

W WYJĄTKOWYM
SPEKTRUM ROZMIARÓW

z systemowym
zamkiem błyskawicznym
do podpięcia
kurtki wewnętrznej
1103481-2112 pink passion

1103561-2266 red cherry
1103481-6350 phantom

HIGHLAND WOMEN

ONYX JACKET WOMEN

90

A
A
A
A
A

Nasza nowa kurtka na wędrówki ONYX jest wyjątkowo
wszechstronna! Po pierwsze, można ją nosić przez cały
rok: za pomocą systemowego zamka błyskawicznego
można podpiąć pod nią (polarową) kurtkę wewnętrzną,
tworząc nieprzemakalną i ciepłą kurtkę zimową.

Rozmiary: XS-XL
Rozmiar: XXL

Po drugie, nadaje się dobrze zarówno na jednodniowe
wyprawy, jak i wielodniowe wędrówki z lekkim
ekwipunkiem. No i wreszcie po trzecie – kurtka nadaje
się nawet na wyprawy wymagające intensywnego
wysiłku, ponieważ wentylację można regulować
znajdującymi się pod pachami zamkami błyskawicznymi.

719,99 zł*
799,99 zł*

1103561-5017 white sand

1103561-6000 black

1103481-1152 brilliant blue

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
miękka
z odpinanym kapturem
z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 5 kieszeniami
A z krótkim systemowym
zamkiem błyskawicznym

1103561-1010 night blue

1103481-5017 white sand

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Materiał:
TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid | kaptur: BASIC HOOD
Waga: 680 g (rozmiar M)

do podpięcia, gdy zrobi
się zimniej

KIRUNA JACKET
WOMEN
➜ str. 160

* cena sugerowana

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
wytrzymała
z odpinanym kapturem
z 4 kieszeniami
również w rozmiarach dla
osób niższych
A sięgająca bioder, trochę
szerzej skrojona
Rozmiary: XS-XL
629,99 zł*
Rozmiar: XXL
719,99 zł*
Rozmiary dla osób
niższych:
XS-XL
629,99 zł*
Rozmiar dla osób
niższych:
XXL
719,99 zł*
A
A
A
A
A
A

* cena sugerowana

Prosta, sięgająca bioder, wytrzymała: HIGHLAND to nasza
kurtka na wędrówki dostępna w wyjątkowo szerokim
spektrum rozmiarów.
Materiał:
TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: BASIC HOOD
Waga: 565 g (rozmiar M)

na wędrówki w deszczu po
szkockim regionie Highlands

HIGHLAND FLEX
PANTS WOMEN
➜ str. 130
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1102541-2112 pink passion

1102541-2019 orchid
1102541-1124 bay blue

EGZOTYKA PÓŁNOCY
WĘDRÓWKI NA HEBRYDACH

Postój: kiedy Claudia, Ruth, Matt i Stuart podczas swej
pierwszej wędrówki dotarli do megalitów w Callanish,
mieli już za sobą codzienną ulewę, tak typową dla
Hebrydów. Zgrupowanie megalitów mogło być w dalekiej
przeszłości wykorzystywane do obliczeń astronomicznych.
To jedna z największych znanych formacji tego rodzaju na
wyspach brytyjskich.

CALLANISH STANDING STONES
WYSPY LEWIS I HARRIS,
HEBRYDY ZEWNĘTRZNE
15°C, WIETRZNIE

1102541-4163 elemental green

1102541-2116 purple glow

1102541-6350 phantom

1102541-4650 grey haze

MAPIYA WOMEN
A
A
A
A
A
A

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
miękka
ze zintegrowanym kapturem
z 3 kieszeniami
o krótkim kroju

Rozmiary: XS-XL

92

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

549,99 zł*

Jest to propozycja dla kobiet, które preferują kurtki
chroniące przed niekorzystnymi warunkami pogo dowymi, ale nie akceptują typowego dla nich technicznego wyglądu:
nasza kurtka na wędrówki MAPIYA jest utrzymana
w jednej tonacji kolorystycznej, przyjemna w dotyku
oraz niezawodna pod względem nieprzemakalności
i oddychalności. Znakiem rozpoznawczym jest roślinny
ornament na lewym rękawie.

Materiał:
TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L,
100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 510 g (rozmiar M)
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aksamitny materiał
wierzchni

płaszcz sięga
poniżej pośladków
2 kieszenie
wewnętrzne

płaszcz sięga
poniżej pośladków

dłuższy krój
1103521-1155 shadow blue
11922-5009 pure sands

1103521-6000
black

1103521-4650 grey haze
widok z tyłu

OAKVILLE COAT WOMEN
A
A
A
A
A
A

nieprzemakalny, wiatroszczelny
oddychający
miękki
ze zintegrowanym kapturem
z 5 kieszeniami
krótki płaszcz

Rozmiary: XS-XL
Rozmiar: XXL
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759,99 zł*
839,99 zł*

11922-600 black

widok z tyłu black

11922-5026 coffee brown

QUEENS COAT WOMEN
Jednokolorowy, krótki płaszcz na wędrówki zachęca
sportową prostotą i niezawodną ochroną przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Odznacza się miękkością, a nieprzemakalny, charaktery zujący się bardzo dobrą oddychalnością materiał jest
także wytrzymały. Dzięki ściągaczowi w talii, w tym
płaszczu zawsze wygląda się dobrze – nie tylko podczas
wędrówki.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Materiał:
TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L,
100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 595 g (rozmiar M)

A
A
A
A
A
A

nieprzemakalny, wiatroszczelny
oddychający
o aksamitnej powierzchni
z 6 kieszeniami
z odpinanym kapturem
krótki płaszcz

Rozmiary: XS-XL
Rozmiar: XXL

* cena sugerowana

* cena sugerowana

839,99 zł*
929,99 zł*

Nasz chroniący przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi płaszcz QUEENS COAT jest lekko
dopasowany w talii, matowy, aksamitny w dotyku
i sięga do połowy uda.
Wyposażony jest w liczne kieszenie, z czego dwie
umieszczone są wysoko nad biodrami. Ten płaszcz
można zakładać nie tylko na wędrówki.

Materiał:
TEXAPORE TWILLSUEDE 2L,
92% poliester, 8% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: BASIC HOOD
Waga: 755 g (rozmiar M)
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CONNEMARA
WOMEN
patrz z prawej

kurtka o długim
kroju

OAKVILLE
COAT WOMEN
➜ str. 94

1103531-1010 night blue

Przetrwała już tysiące lat: budowla Dun Carloway powstała prawdopodobnie
w pierwszym wieku przed naszą erą. Pomimo upływu czasu fragmenty
okrągłej wieży (zwanej też „brochem”) z epoki żelaza są naprawdę dobrze
zachowane – mimo iż wieża została zbudowana bez zaprawy. Stawia czoła
ciągłym wiatrom, tak typowym dla pogody na Hebrydach. Jeszcze dziś broch
roztacza wrażenie bezpiecznego schronienia.

DUN CARLOWAY
ZACHODNIE WYBRZEŻE WYSPY LEWIS
13°C, jeszcze sucho

1103531-5009 pure sands

1103531-6000 black

CONNEMARA WOMEN
A
A
A
A
A
A

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
odporna na ścieranie
ze zintegrowanym kapturem
z 3 kieszeniami
sięgająca poniżej pośladków

Rozmiary: XS-XL
Rozmiar: XXL

719,99 zł*
799,99 zł*

Funkcjonalność tej nowej kurtki z kapturem w stylu parki
nie jest widoczna od razu: chroniący przed nieko rzystnymi warunkami pogodowymi materiał jest odporny
na ścieranie, ale w dotyku przypomina bawełnę.

Materiał:
TEXAPORE TASRIDGE 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 535 g (rozmiar M)

Poza tym kurtka jest lekka – mimo wytrzymałości
i długiego kroju. Dzięki tym właściwościom model
CONNEMARA nosi się bardzo przyjemnie podczas
wędrówek, ale także na co dzień.

PRZEGLĄD WSZYSTKICH NIEPRZEMAKALNYCH KURTEK DLA KOBIET
można znaleźć tutaj: wolfskin.com/PLS97
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*cena sugerowana
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ODZIEŻ SOFTSHELLOWA

KURTKA SOFTSHELLOWA
Z MOŻLIWOŚCIĄ OCIEPLENIA

MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA
O KURTKĘ WEWNĘTRZNĄ

1301701-1124 bay blue

1301701-2113 raspberry

1301701-6000 black

TWINSISTER JACKET WOMEN
A charakteryzująca się
wyjątkowo dobrą
oddychalnością
A wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą
A bi-elastyczna
A ze zintegrowanym kapturem
A z 2 kieszeniami
A z krótkim systemowym
zamkiem błyskawicznym
A o nieco krótszym kroju

Dzięki zastosowaniu krótkiego, systemowego zamka
błyskawicznego można uzupełnić naszą nową kurtkę
softshellową TWINSISTER o dodatkową ochronę przed
zimnem, np. kurtkę z mikropolaru.
Dzięki temu jej zakres zastosowania rozszerza się na
chłodniejsze półrocze. Poza tym, ze względu na
wyjątkowo dobrą oddychalność materiałów, jest też
optymalna do zastosowania podczas intensywnego
wysiłku lub przy letnich temperaturach.

Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL,
90% poliamid, 10% elastan
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 470 g (rozmiar M)

idealna do podpięcia

KIRUNA JACKET
WOMEN
➜ str. 161

Rozmiary: XS-XL
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549,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana
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SYMPHONY VEST WOMEN
A wiatroszczelna, całkowicie
nienasiąkająca wodą
A oddychająca
A bi-elastyczna
A miękka
A ze zintegrowanym kapturem
A z 2 kieszeniami
A o krótkim kroju
Rozmiary: XS-XL

419,99 zł*

Jeśli potrzebna jest ochrona przed wiatrem tułowia
i głowy, a ręce mają pozostać wolne, najlepszym
wyborem jest ta wiatroszczelna kamizelka z kapturem.
Miękki laminat softshellowy jest tak samo przyjemny
podczas jednodniowych wędrówek, jak i na co dzień.
Materiał:
STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL JERSEY,
100% poliester
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 380 g (rozmiar M)

1301721-6007 blue graphite

TYLKO

415 g

1301242-2112 pink passion

1301242-6007 blue graphite

1301242-5018 white rush

TURBULENCE JACKET WOMEN
A charakteryzująca się wyjątkowo
dobrą oddychalnością
A wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą
A bi-elastyczna
A ze zintegrowanym kapturem
A z 2 kieszeniami
A o krótkim kroju
Rozmiary: XS-XL
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

Ocena: wyjątkowo elastyczna! Prosta, softshellowa
kurtka na sportowe wędrówki łączy w sobie właściwości
nadzwyczaj dobrej oddychalności, bardzo dobrej swobody ruchów oraz lekkiej ochrony przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi, a poza tym jest miękka w dotyku.

Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO,
91% poliester, 9% elastan
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 415 g (rozmiar M)

Dzięki kapturowi oraz nienasiąkającej wodą stronie
zewnętrznej kurtka TURBULENCE JACKET zabezpiecza
przed lekkimi opadami deszczu oraz porywami wiatru.

419,99 zł*

HIKING || DLA KOBIET || ODZIEŻ SOFTSHELLOWA
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dłuższy,
sięgający poniżej
pośladków krój

dekoracyjny
nadruk

1301671-6000 black

1301641-2114 blackberry

1301671-4650 grey haze

1301641-6000 black

1301671-2116 purple glow

1301641-4650 grey haze

ROCKIN ROSE COAT
A wiatroszczelny, całkowicie
nienasiąkający wodą
A oddychający
A bi-elastyczny
A miękki
A ze zintegrowanym kapturem
A z 2 kieszeniami
A sięgający do połowy uda
Rozmiary: XS-XL

CANTATA WOMEN
ROCKIN ROSE COAT stanowi typowe dla softshellu połączenie
ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi,
elastyczności i oddychalności z długim krojem.
Funkcjonalna podszewka wykonana została z miękkiego,
bi-elastycznego laminatu softshellowego. Jest wiatroszczelna,
jednak doskonale odprowadza pot. Membrana i kaptur
chronią przed lekką mżawką. Na wędrówki, spacery lub
na co dzień...

Materiał:
STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL JERSEY,
100% poliester
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 575 g (rozmiar M)

A wiatroszczelna, całkowicie
nienasiąkająca wodą
A oddychająca
A bi-elastyczna
A miękka
A z 2 kieszeniami
A o krótkim kroju
Rozmiary: XS-XL

Nowa, softshellowa kurtka na wędrówki jest przyjemnie
skromna. Miękki, softshellowy laminat zapewnia dzięki
zintegrowanej membranie ochronę przed wiatrem
i mżawką oraz wysoki komfort klimatu. Na lewym
biodrze umieszczono delikatny, dekoracyjny nadruk.

Materiał:
STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL JERSEY,
100% poliester
Waga: 460 g (rozmiar M)

629,99 zł*

759,99 zł*

PRZEGLĄD WSZYSTKICH KURTEK SOFTSHELLOWYCH DLA KOBIET
można znaleźć tutaj: wolfskin.com/PLS103
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

* cena sugerowana
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12223-2117 purple night

12223-4650 grey haze

12223-6000 black

VORTEX JACKET WOMEN
A wiatroszczelna, trwale,
całkowicie nienasiąkająca
wodą
A oddychająca
A miękka
A ze zintegrowanym kapturem
A z 3 kieszeniami
Rozmiary: XS-XL

419,99 zł*

Będzie padać? Nie szkodzi. Mając kurtkę VORTEX JACKET,
nie trzeba się martwić, ponieważ jest absolutnie
wiatroszczelna i całkowicie nienasiąkająca wodą.
Miękki materiał jest nieprzemakalny, wilgoć może
przenikać jedynie przez szwy i zamki błyskawiczne.
Ta kurtka zapewnia wystarczającą ochronę, jeśli
opady deszczu nie są długotrwałe – podczas lekkich
wędrówek i spacerów, a także na co dzień.

Materiał:
STORMLOCK HYPROOF SMOOTHLIGHT 2L,
100% poliamid
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 500 g (rozmiar M)

TAIFUN VEST WOMEN
A
A
A
A

wiatroszczelna
oddychająca
bardzo lekka
z 2 kieszeniami

Rozmiary: XS-XL

Ta wiatroszczelna kamizelka stanowi lekką ochronę
przed wychłodzeniem górnej części ciała, jest więc
idealna do założenia podczas chodzenia po górach, na
wędrówki, do jazdy na rowerze lub na czas postojów.
299,99 zł*

Materiał: STORMLOCK ACTIVE RIPSTOP,
100% poliester
Waga: 190 g (rozmiar M)

1300912-6000 black
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana
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ACTIVE TRAIL

ACTIVE TRAIL oznacza dla nas (wytrzymałościowe) aktywności sportowe wymagające
intensywnego ruchu, takie jak biegi w terenie, (nordic) walking, kolarstwo górskie,
biegi górskie lub speed hiking. Ciężar odzieży ograniczony jest do minimum, dlatego
na jej wyposażenie składa się tylko to, co najważniejsze. Doskonała oddychalność
oraz dobra swoboda ruchów to kolejne ważne cechy. Ponadto ubrania te odznaczają
się krojem jak najbardziej dopasowanym do ciała oraz wyjątkowo niewielkimi wymiarami po złożeniu.
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NIEPRZEMAKALNE

składana do kieszeni
na piersi

1103361-6032 dark steel

CIRRUS JACKET MEN
A charakteryzująca się wyjątkowo
dobrą oddychalnością
A nieprzemakalna, wiatroszczelna
A wyjątkowo lekka
A ze zintegrowanym kapturem
A z elementami odblaskowymi
A o dopasowanym do ciała kroju
Rozmiary: S-XXL

1049,99 zł*

Nowa, wyjątkowo lekka, 3-warstwowa
kurtka CIRRUS to najbardziej zaawansowany technologicznie, czołowy
produkt linii ACTIVE TRAIL. Wykonana
jest z naszego najbardziej oddychającego i najlżejszego materiału
chroniącego przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi. Delikatna
struktura po wewnętrznej stronie
zwiększa komfort noszenia na gołej
skórze. Po złożeniu do kieszeni na piersi,
kurtka zmieści się w niewielkim bagażu,
jaki zwykle zabieramy ze sobą podczas
biegania w terenie, speed hikingu lub
jazdy na rowerze.

MATTHIAS

1000

metrów wspinaczki
w nogach

Materiał:
TEXAPORE O4 FLYGRID 3L,
100% poliamid
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 290 g (rozmiar L)

1103361-1152 brilliant blue

składana do kieszeni
na piersi

1104451-1062 electric blue

1104451-4034 leaf green

VAPOR TRAIL XT
JACKET MEN
A
A
A
A
A
A

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
wyjątkowo lekka
ze zintegrowanym kapturem
z elementami odblaskowymi
o krótkim, wąskim kroju

Rozmiary: S-XXL

1104451-6350 phantom
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

719,99 zł*

Tę lekką jak piórko ochronę przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi (poniżej 300 g!) można złożyć
do jej kieszeni na piersi, zmieści się więc
nawet w najmniejszym plecaku, a nawet w saszetce na biodra – optymalne
rozwiązanie podczas uprawiania szybkich aktywności wytrzymałościowych.
Bardzo lekki i odporny na rozdarcia
materiał może być dzięki 2,5-warstwowej konstrukcji (= mniejsza waga)
stosowany bez podszewki.
Materiał: TEXAPORE O2 TASLITE DT
2.5L, 100% poliamid
Kaptur: INTEGRAL SUMMIT HOOD
Waga: 290 g (rozmiar L)

* cena sugerowana
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SOFTSHELL

NASZA NAJLŻEJSZA
KURTKA SOFTSHELLOWA

WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE SPAKOWANE DO NIEWIELKICH ROZMIARÓW

składana do kieszeni
na piersi

1301761-6032 dark steel

1301761-6000 black

widok z tyłu black

1301761-1152 brilliant blue

FLYWEIGHT JACKET MEN
A charakteryzująca się wyjątkowo
dobrą oddychalnością
A wiatroodporna i nienasiąkająca wodą
A wyjątkowo lekka
A bardzo elastyczna
A z elementami odblaskowymi
A o krótkim, dopasowanym do ciała
kroju
Rozmiary: S-XXL
419,99 zł*
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

Nasza najlżejsza kurtka softshellowa została w 2012
roku odznaczona nagrodą Industry Award na
międzynarodowych targach outdoorowych! FLYWEIGHT
przeznaczona jest szczególnie do biegania w terenie.
Zredukowana do absolutnego minimum, to czysta
funkcjonalność. Można ją złożyć do jej kieszeni na piersi,
dzięki czemu zmieści się w każdej saszetce na biodra.

Materiał waży jedynie 58 g/m2, ma jednak wszystkie
cechy softshellu: zapewnia swobodę ruchów, komfort
klimatu oraz podstawową ochronę przed wiatrem
i lekkim deszczem. Delikatne pętelki na plecach
zapewniają przyjemne uczucie na skórze.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL AIRLITE, 100% poliester
Waga: 125 g (rozmiar L)

ACTIVE TRAIL || DLA MĘŻCZYZN || ODZIEŻ SOFTSHELLOWA
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MATTHIAS

110

litrów wydychanego powietrza
na minutę

1301801-6000 black

widok z tyłu brilliant blue

EXHALATION VEST MEN
1300792-6000
black

1300792-1152 brilliant blue

A charakteryzująca się wyjątkowo
dobrą oddychalnością
A wiatroodporna i nienasiąkająca
wodą
A bardzo lekka i bi-elastyczna
A z kołnierzem wentylacyjnym
A z kieszenią na piersi
A z siatkową wstawką na plecach
A z elementami odblaskowymi
A o krótkim, dopasowanym
do ciała kroju
Rozmiary: S-XXL

1300792-2590 red fire

ELECTRON SOFTSHELL MEN
A charakteryzująca się dynamiczną
oddychalnością dzięki
przepuszczalności powietrza
A całkowicie wiatroszczelna,
nienasiąkająca wodą
A bardzo lekka
A z 3 kieszeniami
A z elementami odblaskowymi
A o krótkim, dopasowanym do ciała kroju
Rozmiary: S-XXL
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Ta wiatroszczelna kurtka softshellowa do biegania
w terenie, nordic walkingu oraz jazdy na rowerze, jak
również na szybkie, sportowe wyprawy jest superlekka
i charakteryzuje się wyjątkowo dobrą oddychalnością.

Materiał: STORMLOCK AIR SOFTSHELL ATMOSPHERE,
100% poliester
Plecy i boki: FLEX SHIELD SOFTSHELL X-LITE,
94% poliamid, 6% elastan
Waga: 310 g (rozmiar L)

Podczas ruchu odbywa się stała wymiana powietrza
przez materiał. To zwiększa normalne odprowadzanie
pary wodnej, a tym samym komfort klimatu. Elastyczne
wstawki zwiększają swobodę ruchów.

A
A
A
A
A
A
A

wyjątkowo lekkie
oddychające
z 3 kieszeniami
z elementem odblaskowym
o prostym kroju
z normalnym stanem
z dodatkowymi elementami
kroju zapewniającymi
maksymalną swobodę
ruchów

Rozmiary: 46-58

* cena sugerowana

Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL X-LITE,
94% poliamid, 6% elastan
Waga: 160 g (rozmiar L)

339,99 zł*

1301801-1152 brilliant blue

ACCELERATE SHORTS MEN

629,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Dzięki zastosowaniu z tyłu materiału
siatkowego ta softshellowa kamizelka
jest wyjątkowo lekka, chroni przed
wiatrem i zapewnia doskonały komfort
klimatu. Ciepłe powietrze uchodzi
przez kołnierz – jak przez komin.
Przeznaczenie: do jazdy na rowerze,
biegania w terenie oraz innych
aktywności wytrzymałościowych, wymagających intensywnego wysiłku.

* cena sugerowana

209,99 zł*

Lekki materiał softshellowy dla wszystkich, którzy wyjątkowo szybko przemierzają swoje trasy. Szorty są elastyczne, charakteryzują się bardzo dobrą
oddychalnością, a także wiatroszczelne
i nienasiąkające wodą – dobry wybór
do biegania po nieutwardzonych
szlakach oraz na szybkie wędrówki
z niewielkim ekwipunkiem.
Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL X-LITE,
94% poliamid, 6% elastan
Waga: 175 g (rozmiar 50)

1501392-6000 black

ACTIVE TRAIL || DLA MĘŻCZYZN || ODZIEŻ SOFTSHELLOWA
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NIEPRZEMAKALNE

składana do kieszeni
na piersi

1103351-6350 phantom

CIRRUS JACKET WOMEN
A charakteryzująca się
wyjątkowo dobrą
oddychalnością
A nieprzemakalna, wiatroszczelna
A wyjątkowo lekka
A ze zintegrowanym kapturem
A z elementami odblaskowymi
A o dopasowanym do ciała kroju
Rozmiary: XS-XL

1049,99 zł*

Nowa, wyjątkowo lekka, 3-warstwowa
kurtka CIRRUS to najbardziej zaawansowany technologicznie, flagowy
produkt linii ACTIVE TRAIL. Wykonana
jest z naszego najbardziej oddychającego i najlżejszego materiału chroniącego przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Delikatna struktura
po wewnętrznej stronie zwiększa
komfort noszenia na gołej skórze.
Po złożeniu do kieszeni na piersi, kurtka
zmieści się w niewielkim bagażu, jaki
zwykle zabieramy ze sobą podczas
biegania w terenie, speed hikingu
lub jazdy na rowerze.
Materiał: TEXAPORE O4 FLYGRID 3L,
100% poliamid
Kaptur: ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 260 g (rozmiar M)

1103351-4650 grey haze

CLAUDIA

10 000

kroków od pobudki

składana do kieszeni
na piersi

1104441-6350 phantom

VAPOR TRAIL XT JACKET
WOMEN
A
A
A
A
A
A

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
wyjątkowo lekka
ze zintegrowanym kapturem
z elementami odblaskowymi
o krótkim, wąskim kroju

Rozmiary: XS-XL

719,99 zł*

Tę lekką jak piórko ochronę przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi
(poniżej 300 g!) można złożyć do jej
kieszeni na piersi, zmieści się więc nawet
w najmniejszym plecaku, a nawet w
saszetce na biodra – optymalne rozwiązanie podczas uprawiania szybkich aktywności wytrzymałościowych. Bardzo lekki
i odporny na rozdarcia materiał może być
dzięki 2,5-warstwowej konstrukcji (= mniejsza waga) stosowany bez podszewki.
Materiał:
TEXAPORE O2 TASLITE DT 2.5L,
100% poliamid
Kaptur: IINTEGRAL SUMMIT HOOD
Waga: 255 g (rozmiar M)
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* cena sugerowana

1104441-1152 brilliant blue
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SOFTSHELL

1301372-4650 grey haze

1301372-6350 phantom

widok z tyłu pink passion

ELECTRON SOFTSHELL
WOMEN
A charakteryzująca się dynamiczną
oddychalnością dzięki
przepuszczalności powietrza
A całkowicie wiatroszczelna,
nienasiąkająca wodą
A bardzo lekka
A z 3 kieszeniami
A z elementami odblaskowymi
A o krótkim, dopasowanym
do ciała kroju
1301751-2113 raspberry

1301751-6032 dark steel

629,99 zł*

FLYWEIGHT JACKET WOMEN

1301751-4650 grey haze

Rozmiary: XS-XL

419,99 zł*

Podczas ruchu odbywa się stała wymiana powietrza
przez materiał. To zwiększa normalne odprowadzanie
pary wodnej, a tym samym komfort klimatu. Elastyczne
wstawki zwiększają swobodę ruchów.

1301372-2112 pink passion

widok z tyłu dark steel
Rozmiary: XS-XL

A charakteryzująca się wyjątkowo
dobrą oddychalnością
A wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą
A wyjątkowo lekka
A bardzo elastyczna
A z elementami odblaskowymi
A o krótkim, dopasowanym
do ciała kroju

Ta wiatroszczelna kurtka softshellowa do biegania
w terenie, nordic walkingu oraz jazdy na rowerze,
jak również na szybkie, sportowe wyprawy jest
superlekka i charakteryzuje się wyjątkowo dobrą
oddychalnością.

Nasza najlżejsza kurtka softshellowa została odznaczona
nagrodą Outdoor Industry Award 2012! FLYWEIGHT
przeznaczona jest szczególnie do biegania w terenie.

Materiał: STORMLOCK AIR SOFTSHELL
ATMOSPHERE, 100% poliester
Plecy i boki:
FLEX SHIELD SOFTSHELL X-LITE,
94% poliamid, 6% elastan
Waga: 240 g (rozmiar M)

Zredukowana do absolutnego minimum, więc po spakowaniu
do kieszeni na piersi zmieści się w każdej saszetce na biodra.
Materiał waży jedynie 58 g/m2, ma jednak wszystkie cechy
softshellu: zapewnia swobodę ruchów, komfort klimatu oraz
podstawową ochronę przed wiatrem i lekkim deszczem.
Delikatne pętelki na plecach zapewniają przyjemny komfort
noszenia na skórze.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL AIRLITE, 100% poliester
Waga: 115 g (rozmiar M)

1301791-1152 brilliant blue

1501401-6000
black

ACCELERATE 3/4 PANTS WOMEN
A
A
A
A
A
A
A

wyjątkowo lekkie
oddychające
z jedną kieszenią
z elementem odblaskowym
o dopasowanym do ciała kroju
z normalnym stanem
z dodatkowymi elementami kroju
zapewniającymi maksymalną
swobodę ruchów

Rozmiary: 34-46
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

widok z tyłu phantom

EXHALATION VEST WOMEN

Superlekkie spodnie softshellowe o długości 3/4
do biegania w terenie, nordic walkingu lub szybkich
wędrówek z niewielkim ekwipunkiem. Charakteryzują
się wyjątkowo dobrą oddychalnością i elastycznością,
są wiatroodporne i nie nasiąkają wodą.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHEL X-LITE,
94% poliamid, 6% elastan
Waga: 145 g (rozmiar 38)

209,99 zł*

A charakteryzująca się wyjątkowo dobrą
oddychalnością
A wiatroodporna i nienasiąkająca wodą
A bardzo lekka i bi-elastyczna
A z kołnierzem wentylacyjnym
A z kieszenią na piersi
A z siatkową wstawką na plecach
A z elementami odblaskowymi
A o krótkim, dopasowanym do ciała kroju
Rozmiary: XS-XL

* cena sugerowana

* cena sugerowana

339,99 zł*

Dzięki zastosowaniu z tyłu materiału siatkowego
ta softshellowa kamizelka jest wyjątkowo lekka, chroni
przed wiatrem i zapewnia doskonały komfort klimatu.
Ciepłe powietrze uchodzi przez kołnierz – jak przez komin.
Przeznaczenie: do jazdy na rowerze, biegania w terenie
oraz innych aktywności wytrzymałościowych, wymagających intensywnego wysiłku.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL X-LITE,
94% poliamid, 6% elastan
Waga: 150 g (rozmiar M)

1301791-6350 phantom

ACTIVE TRAIL || DLA KOBIET || ODZIEŻ SOFTSHELLOWA
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SPODNIE
Rozróżniamy trzy grupy spodni: nieprzemakalne i oddychające spodnie chroniące przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi z naszą technologią TEXAPORE, charakteryzujące się wyjątkowo dobrą oddychalnością, elastyczne spodnie softshellowe oraz
klasyczne spodnie outdoorowe o wszechstronnym zastosowaniu. Typowe dodatkowe
właściwości naszych spodni na lato to różne opcje noszenia dzięki możliwości odpięcia
nogawek oraz zamki zapewniające wentylację (przydatne przez cały rok).
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TEXAPORE

1103801-6000
black

REFUGIO PANTS
nieprzemakalne, wiatroszczelne
oddychające
spodnie zewnętrzne
boczne zamki błyskawiczne
na całej długości
A elementy kroju zapewniające
maksymalną swobodę ruchów

A
A
A
A

Rozmiary: XS-XXL

719,99 zł*

Te wysokogórskie spodnie chroniące przed niekor zystnymi warunkami pogodowymi są bardzo wytrzymałe
dzięki zastosowaniu 3-warstwowej konstrukcji, przy tym
jednak miękkie i stosunkowo lekkie.
Umieszczone po bokach na całej długości zamki
błyskawiczne można całkowicie rozpiąć, co ułatwia
zakładanie i zdejmowanie spodni nawet bez zdejmowania butów, raków czy nart. Zamki zapewniają poza
tym dodatkową wentylację.
Materiał: TEXAPORE O2 COMFORT 3L, 100% poliester
Waga: 445 g (rozmiar L)

1101231-6000
black

ACCELERATE PANTS MEN
nieprzemakalne, wiatroszczelne
oddychające
wyjątkowo lekkie
mające niewielkie wymiary po
złożeniu
A spodnie zewnętrzne
A z elementem odblaskowym
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów
A
A
A
A

Rozmiary: S-XXL

Wyjątkowo lekkie, mające niewielkie wymiary po
złożeniu, przeciwdeszczowe spodnie zewnętrzne dla
rowerzystów, biegaczy i amatorów wędrówek...
Odporny na rozdarcia, 2,5-warstwowy materiał chroniący
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi stosowany
jest bez podszewki (dzięki czemu jest lżejszy). Długie
zamki błyskawiczne na łydkach umożliwiają zakładanie
spodni bez zdejmowania butów, co jest praktyczne
w przypadku nagłej zmiany pogody.

419,99 zł*
Materiał: TEXAPORE 3GRID DT 2,5 L, 100% poliamid
Waga: 235 g (rozmiar L)

WŁAŚCIWA KOMBINACJA DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

KRÓJ SPODNI

1101221-6000
black

HIGHLAND FLEX PANTS MEN
A
A
A
A
A
A

nieprzemakalne, wiatroszczelne
oddychające
elastyczne
z 4 kieszeniami
o prostym kroju
z normalnym stanem

Rozmiary: 46-58
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REGULAR FIT

ACTIVE FIT

REGULAR WAIST

Klasyczny krój z prostymi nogawkami sto sowany jest w spodniach przeznaczonych
do klasycznych aktywności outdoorowych
(trekking, wędrówki, podróże), może być
stosowany w przypadku wielu materiałów.
Umożliwia dobrą swobodę ruchów.

Dopasowany do ciała krój z wąskimi nogawkami stosowany jest głównie w połączeniu
z elastycznymi materiałami. Dzięki temu, że
zapewnia doskonałą swobodę ruchów, nadaje
się przede wszystkim np. do uprawiania
sportów wysokogórskich.

Spodnie do uprawiania klasycznych aktywności
outdoorowych (trekking, wędrówki, podróże)
zwykle mają w ten sposób ukształtowany pas:
z przodu nieco poniżej pępka, a z tyłu lekko
podwyższony.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

549,99 zł*

Te spodnie na wędrówki i do trekkingu zapewniają
ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
oraz elastyczność, która stanowi dużą zaletę szczególnie
podczas wspinaczki oraz na wymagających trasach.
W pasie, gdzie przed deszczem chroni kurtka,
zastosowano charakteryzujący się wyjątkowo dobrą
oddychalnością, elastyczny materiał softshellowy, który
lepiej przepuszcza ciepłe, wilgotne powietrze.
Materiał główny: TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L,
94% poliamid, 6% elastan
Pas i krok: FLEX SHIELD SOFTSHELL,
90% poliamid, 10% elastan
Podszewka: 100% poliamid
Waga: 410 g (rozmiar 50)

* cena sugerowana

SPODNIE || DLA MĘŻCZYZN || NIEPRZEMAKALNE
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SOFTSHELL

WYJĄTKOWO
WYTRZYMAŁE

SPODNIE SOFTSHELLOWE SPEŁNIAJĄCE
NAJWYŻSZE OCZEKIWANIA

1501581-6032 dark steel

1501581-2590 red fire

ACTIVATE ALPINE PANTS MEN
A charakteryzujące się bardzo dobrą
oddychalnością
A wiatroodporne i nienasiąkające wodą
A bi-elastyczne i dobrze wzmocnione
A z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 2 kieszeniami
A o dopasowanym do ciała kroju
A z normalnym stanem
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów
Rozmiary: 46-58
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

Te softshellowe spodnie na wymagające wyprawy
wysokogórskie oraz trasy wspinaczkowe mają wytrzymałe wzmocnienia w szczególnie obciążonych
miejscach (na kolanach, pośladkach i obrąbku).
Elastyczny materiał gwarantuje doskonałą swobodę
ruchów i oddychalność. Chroni również przed wiatrem
i mżawką. Dla lepszej wentylacji podczas intensywnego
wysiłku wystarczy po prostu rozpiąć zamki błyskawiczne
na udach.

Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL
90% poliamid, 10% elastan
Kolana, tył, wewnętrzne strony łydek:
CORDURA SUPPLEX DWR
60% poliamid (Cordura), 40% poliamid (SUPPLEX)
Waga: 460 g (rozmiar 50)

549,99 zł*

SPODNIE || DLA MĘŻCZYZN || SOFTSHELL
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1500701-6000
black

ACTIVATE ZIP OFF PANTS MEN

1500701-6101
shadow black

1501421-6000
black

A bardzo lekkie i bi-elastyczne
A charakteryzujące się
wyjątkowo dobrą
oddychalnością
A nienasiąkające wodą
i wiatroodporne
A z 5 kieszeniami
A z odpinanymi nogawkami,
pozwalającymi przekształcić
spodnie w szorty
A o prostym kroju
A z normalnym stanem
Rozmiary: 46-58

Zapewniają wyjątkowo dobrą oddychalność i swobodę
ruchów oraz chronią przed wiatrem i mżawką.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL X-LITE,
94% poliamid, 6% elastan
Waga: 345 g (rozmiar 50)

499,99 zł*

FULL STRETCH XT
PANTS MEN
A całkowicie elastyczne
A lekkie
A z ochroną UV 30+
(wg AS/NZS 4399: 1996)
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A z 5 kieszeniami
A o prostym kroju
A z normalnym stanem
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów

1501421-6032
dark steel

Szczególnie wszechstronne zastosowanie: te soft shellowe spodnie na wyprawy górskie, trekkingowe
i wędrowne można dzięki odpinanym nogawkom
błyskawicznie przekształcić w krótkie spodnie.

Rozmiary: 46-58

W podróży? Oczywiście! Te spodnie to po prostu
dobry wybór do każdej aktywności.
Wytrzymały, całkowicie elastyczny materiał zapewnia
dobrą swobodę ruchów. Filtr UV zatrzymuje 96,6%
promieniowania UV. Chronią także przed wiatrem
i lekkim deszczem.

1501491-1010
night blue

Materiał: FLEX SHIELD LITE,
89% poliamid, 11% elastan
Waga: 330 g (rozmiar 50)

419,99 zł*

1500801-7010
olive brown

1501491-6000
black

NORTHPANTS
VENT PRO MEN
A wytrzymałe
A z dodatkiem bawełny
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 6 kieszeniam
A ze wzmocnieniem na kolanach
A o prostym kroju
A z normalnym stanem
1500801-5011
basalt

1501491-6011
tarmac grey

ACTIVATE PANTS MEN
Te wytrzymałe spodnie trekkingowe z naszej
legendarnej już mieszanej tkaniny z dodatkiem
bawełny sprawdziły się przez lata podczas wielu
wypraw. Oprócz licznych kieszeni typowych dla
spodni trekkingowych, wyposażone są ponadto
w wentylacyjne zamki błyskawiczne.
Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC,
65% poliester, 35% bawełna (organiczna)
Waga: 460 g (rozmiar 50)

Rozmiary: 25-29; 46-58; 90-106
419,99 zł*

A charakteryzujące się bardzo
dobrą oddychalnością
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A bi-elastyczne
A z 4 kieszeniami
A o dopasowanym do ciała kroju
A z normalnym stanem
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów

Wyjątkowe właściwości popularnych spodni soft shellowych to komfort dzięki zastosowaniu elasty cznego materiału, wytrzymałość, wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą powierzchnia oraz bardzo dobra
oddychalność.

Rozmiary: 25-29; 46-58; 90-106
419,99 zł*

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL,
90% poliamid, 10% elastan
Waga: 420 g (rozmiar 50)

Są one przeznaczone głównie na wyprawy górskie
i trasy wspinaczkowe, ale kto raz je założy, będzie je
zabierał również na wszystkie inne wyprawy wędrowne
i trekkingowe.

PRZEGLĄD WSZYSTKICH SPODNI DLA MĘŻCZYZN
można znaleźć tutaj: wolfskin.com/PLS125
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

* cena sugerowana
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LIGHT GRID SHORTS MEN
A charakteryzujące się wyjątkowo dobrą oddychalnością
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A elastyczne, lekkie
A z 4 kieszeniami
A o prostym kroju
A z normalnym stanem
Rozmiary: 46-58
249,99 zł*

Lekkie, softshellowe szorty zapewniają wyjątkowy komfort klimatu
i swobodę ruchów, nadają się więc do wielu zastosowań. Naszywana
kieszeń na nogawce oraz wzór w kratę nadają im szczególnego wyglądu.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL GRID, 95% poliester, 5% elastan
Waga: 235 g (rozmiar 50)

1500362-5900 silver mink
1501691-7268
blue graphite checks

1501691-7269
moroccan blue checks

Rozmiary: 46-58

299,99 zł*

1500362-6350 phantom

1501651-5009 pure sands

1501651-5011 basalt

1501691-7291
dark steel checks

ACTIVE TRACK
SHORTS MEN

ACTIVATE SHORTS MEN
A charakteryzujące się bardzo
dobrą oddychalnością
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A lekkie
A bi-elastyczne, z 5 kieszeniami
A o prostym kroju
A z normalnym stanem
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów

1501691-7300
basalt checks

Szorty softshellowe z właściwościami
charakterystycznymi dla naszej rodziny
produktów ACTIVATE: swobodą ruchów, wytrzymałością i bardzo dobrą
oddychalnością. Liczne kieszenie sprawiają, że drobne akcesoria są szybko
dostępne, np. podczas wyprawy trekkingowej.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL,
90% poliamid, 10% elastan
Waga: 335 g (rozmiar 50)

A bardzo lekkie
A charakteryzujące się bardzo
dobrą oddychalnością
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A bi-elastyczne, z 3 kieszeniami
A o dopasowanym do ciała kroju
A z normalnym stanem
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów
Rozmiary: 46-58
249,99 zł*
1501541-1062 electric blue

Softshellowe szorty na szybkie
wędrówki, do biegania w terenie oraz
do wszystkich letnich aktywności
outdoorowych itp. Są lekkie i zapewniają wysoki komfort klimatu oraz
wygodę dzięki elastyczności.
Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL LITE,
100% poliester
Waga: 215 g (rozmiar 50)

1501651-6350 phantom

1501541-6000 black
1500362-7010 olive brown

SAVANNA 3/4 PANTS MEN

1501371-6350
phantom

1501371-4690
granite

PRZEGLĄD WSZYSTKICH SZORTÓW DLA MĘŻCZYZN

HOGGAR SHORTS MEN

A lekkie
A szybkoschnące
A z ochroną UV 40+
(wg AS/NZS 4399: 1996)
A z 5 kieszeniami
A o prostym kroju
A z normalnym stanem

Lekki i przewiewny materiał, bardzo
dobra ochrona UV oraz wysoki
komfort noszenia to cechy tych
sprawdzonych spodni ¾. Nosi się je
szczególnie przyjemnie, kiedy jest
gorąco, ponieważ zapewniają
regulację wilgoci.

A wyjątkowo wytrzymałe
A z ochroną UV 40+
(wg AS/NZS 4399: 1996)
A z aktywną regulacją wilgoci
A z 5 kieszeniami
A o prostym kroju
A z normalnym stanem

Rozmiary: 46-58

Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Waga: 230 g (rozmiar 50)

Rozmiary: 46-58

1501541-6032
dark steel

279,99 zł*

Te wytrzymałe, lekkie szorty
zapewniające doskonałą ochronę
UV świetnie nadają się na wędrówki
w letnich temperaturach. Pot z we wnętrznej strony jest szybko odpro wadzany na zewnątrz, gdzie jest
rozprowadzany na dużej powierzchni
i szybko odparowuje.

299,99 zł*
Materiał: CORDURA SUPPLEX Q.M.C.,
60% poliamid (CORDURA),
40% poliamid (SUPPLEX)
Waga: 290 g (rozmiar 50)

można znaleźć tutaj: wolfskin.com/PLS126
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

* cena sugerowana

SPODNIE || DLA MĘŻCZYZN || SZORTY
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MARTINA

1400
m n.p.m.

128

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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KRÓJ SPODNI

REGULAR FIT

ACTIVE FIT

REGULAR WAIST

LOW WAIST

Klasyczny krój z prostymi
nogawkami stosowany jest
w spodniach przeznaczonych
do klasycznych aktywności
outdoorowych (trekking, wę drówki, podróże), może być
stosowany w przypadku wielu
materiałów. Umożliwia dobrą
swobodę ruchów.

Dopasowany do ciała krój
z wąskimi nogawkami stosowany jest głównie w połączeniu
z elastycznymi materiałami.
Dzięki temu, że zapewnia doskonałą swobodę ruchów, nadaje
się przede wszystkim np. do
uprawiania sportów wysokogórskich.

Spodnie do uprawiania klasycznych aktywności outdoorowych (trekking, wędrówki, podróże) zwykle mają w ten sposób
ukształtowany pas: z przodu nieco
poniżej pępka, a z tyłu lekko
podwyższony.

W niektórych modelach spodni dla
kobiet stan jest obniżony na
biodra, czyli z przodu znajduje się
znacznie poniżej pępka, a z tyłu
jest niski. Ten modny krój jest odpowiedni do aktywności, podczas
których ważniejszy jest komfort
klimatu, np. bieganie w terenie,
szybkie wędrówki lub podróże.

WŁAŚCIWA KOMBINACJA DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

TEXAPORE

SOFTSHELL

1101211-6000
black

1501571-2590
red fire

HIGHLAND FLEX PANTS WOMEN
A
A
A
A
A
A

nieprzemakalne, wiatroszczelne
oddychające
elastyczne
z 3 kieszeniami
o prostym kroju
z normalnym stanem

Rozmiary: 34-46

549,99 zł*

ACTIVATE ALPINE PANTS WOMEN

W przypadku tych spodni na wędrówki i do trekkingu
komfort to nie tylko ochrona przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi: są elastyczne, co stanowi
szczególną zaletę na wymagających trasach.
W pasie, gdzie przed deszczem chroni kurtka,
zastosowano charakteryzujący się wyjątkowo dobrą
oddychalnością, elastyczny materiał softshellowy, który
lepiej przepuszcza ciepłe, wilgotne powietrze.
Materiał: TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L,
94% poliamid, 6% elastan
Pas i krok: FLEX SHIELD SOFTSHELL,
90% poliamid, 10% elastan
Podszewka: 100% poliamid
Waga: 360 g (rozmiar 38)

A charakteryzujące się bardzo
dobrą oddychalnością
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A bi-elastyczne i dobrze
wzmocnione
A z wentylacyjnymi zamkami
błyskawicznymi
A z 2 kieszeniami
A o dopasowanym do ciała kroju
A z normalnym stanem
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów
Rozmiary: 34-46

549,99 zł*

Te softshellowe spodnie na wymagające wyprawy
wysokogórskie oraz trasy wspinaczkowe mają
wytrzymałe wzmocnienia w szczególnie obciążonych
miejscach (na kolanach, pośladkach i obrąbku).
Elastyczny materiał gwarantuje doskonałą swobodę
ruchów i oddychalność. Chroni również przed wiatrem
i mżawką. Dla dodatkowej wentylacji wystarczy rozpiąć
zamki błyskawiczne umieszczone na udach.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL,
90% poliamid, 10% elastan
Kolana, tył, wewnętrzne strony łydek: CORDURA
SUPPLEX DWR, 60% poliamid (Cordura),
40% poliamid (SUPPLEX)
Waga: 400 g (rozmiar 38)

1101661-6000
black

1501571-6032
dark steel

1500691-6000
black

ACCELERATE PANTS WOMEN

ACTIVATE ZIP OFF PANTS WOMEN

nieprzemakalne, wiatroszczelne
oddychające
wyjątkowo lekkie
mające niewielkie wymiary
po złożeniu
A spodnie zewnętrzne
A z elementem odblaskowym
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów

A bardzo lekkie i bi-elastyczne
A charakteryzujące się wyjątkowo dobrą oddychalnością
A nienasiąkające wodą
i wiatroodporne
A z 4 kieszeniami
A z odpinanymi nogawkami,
pozwalającymi przekształcić
spodnie w szorty
A o dopasowanym do ciała kroju
A z normalnym stanem
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów

A
A
A
A

Rozmiary: XS-XL

419,99 zł*

Wyjątkowo lekkie, mające niewielkie wymiary po
złożeniu, przeciwdeszczowe spodnie zewnętrzne dla
rowerzystów, biegaczy i amatorów wędrówek...
Odporny na rozdarcia, 2,5-warstwowy materiał
chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodo wymi stosowany jest bez podszewki (dzięki czemu jest
lżejszy). Długie zamki błyskawiczne na łydkach
umożliwiają zakładanie spodni bez zdejmowania
butów, co jest praktyczne w przypadku nagłej zmiany
pogody.
Materiał: TEXAPORE 3GRID DT 2,5 L, 100% poliamid
Waga: 215 g (rozmiar M)

Rozmiary: 34-46

Szczególnie wszechstronne zastosowanie: te softshellowe
spodnie na wyprawy górskie, trekkingowe i wędrowne
można, dzięki odpinanym nogawkom, błyskawicznie
przekształcić w krótkie spodnie.
Zapewniają wyjątkowo dobrą oddychalność i swobodę
ruchów oraz chronią przed wiatrem i mżawką.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL X-LITE,
94% poliamid, 6% elastan
Waga: 270 g (rozmiar 38)

499,99 zł*

1500691-6101
shadow black

PRZEGLĄD WSZYSTKICH SPODNI DLA KOBIET
można znaleźć tuta: wolfskin.com/PLS131
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

* cena sugerowana
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SWOBODA RUCHÓW
I KOMFORT KLIMATU
KLASYK WŚRÓD
SPODNI SOFTSHELLOWYCH

1501481-6011 tarmac grey

1501481-6000 black

1501481-2114 blackberry

ACTIVATE PANTS WOMEN
A charakteryzujące się bardzo
dobrą oddychalnością
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A bi-elastyczne
A z 3 kieszeniami
A o dopasowanym do ciała kroju
A z normalnym stanem
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów

Wyjątkowe właściwości popularnych spodni soft shellowych to komfort dzięki zastosowaniu elastycz nego
materiału,
wytrzymałość,
wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą powierzchnia oraz bardzo dobra
oddychalność.

Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL, 90% poliamid, 10% elastan
Waga: 370 g (rozmiar 38)

Są one przeznaczone głównie na wyprawy górskie
i trasy wspinaczkowe, ale kto raz je założy, będzie je
zabierał również na wszystkie inne wyprawy wędrowne
i trekkingowe.

Rozmiary: 18-23; 34-46; 72-92
419,99 zł*
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* cena sugerowana
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1501801-1062 electric blue

1501801-2112 pink passion

1501641-6032 dark steel

1501801-6032
dark steel

ACTIVE TRACK SHORTS
WOMEN

1500731-6000
black

FULL STRETCH PANTS
WOMEN

1500731-2114
blackberry

1500731-5009
pure sands

A całkowicie elastyczne
A lekkie
A z ochroną UV 40+
(wg AS/NZS 4399: 1996)
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A z 3 kieszeniami
A o dopasowanym do ciała kroju
A z normalnym stanem
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów

Najlepsza swoboda ruchów na
trasie: te spodnie na wędrówki są
całkowicie elastyczne, dzięki czemu
idealnie nadają się na wyprawy
wymagające
pokonania
wielu
metrów pod górę. Chronią przed
promieniowaniem UV, a także przed
wiatrem i lekkim deszczem.
Podkreślający sylwetkę krój oraz
dodatkowy klin materiału w kroku
przyczyniają się do zwiększenia
swobody ruchów.

A bardzo lekkie
A charakteryzujące się bardzo
dobrą oddychalnością
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A bi-elastyczne
A z 4 kieszeniami
A o dopasowanym do ciała kroju
A z normalnym stanem
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów
Rozmiary: 34-46
249,99 zł*

Softshellowe szorty na szybkie
wędrówki, do biegania itp. są
lekkie i zapewniają wysoki komfort
klimatu i wygodę dzięki elastyczności.

CORUNA SHORTS
WOMEN
A
A
A
A
A
A

poprzecznie elastyczne
szybkoschnące
z aktywną regulacją wilgoci
z 4 kieszeniami
o dopasowanym do ciała kroju
z niskim stanem

Rozmiary: 46-58

279,99 zł*

Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL LITE,
100% poliester
Waga: 185 g (rozmiar 38)

Te miękkie, krótkie spodnie idealnie
nadają się na letnie wędrówki.
Nogawki można podwinąć i przypiąć.
Mają dopasowany do ciała krój, ale
mimo to są przyjemnie elastyczne.
Dzięki zastosowaniu włókien Q.M.C.
pot jest szybko odprowadzany na
zewnątrz, gdzie rozprowadzany jest
na dużej powierzchni i szybko
odparowuje.
Materiał:
NYLON STRETCH Q.M.C.,
94% poliamid, 6% elastan
Waga: 180 g (rozmiar 38)

1501531-9440
raspberry checks

1501531-7834
blue graphite
light checks

Rozmiary: 34-46; 72-92
379,99 zł*

1501641-5009 pure sands

Materiał: FLEX SHIELD LITE,
89% poliamid, 11% elastan
Waga: 260 g (rozmiar 38)
1501701-9440
raspberry checks
1501701-7300
basalt checks

1501531-7292
purple glow checks

1501701-7834
blue graphite light checks

SAVANNA 3/4 PANTS
WOMEN
A lekkie
A szybkoschnące
A z ochroną UV 40+
(wg AS/NZS 4399: 1996)
A z 3 kieszeniami
A o prostym kroju
A z normalnym stanem
1500941-5009
pure sands

1500941-5011
basalt

1500941-6230
ebony

Rozmiary: 34-46

LIGHT GRID SHORTS
WOMEN
Lekki i przewiewny materiał,
bardzo dobra ochrona UV oraz
wysoki komfort noszenia to cechy
tych sprawdzonych spodni ¾. Nosi
się je szczególnie przyjemnie, kiedy
jest gorąco, ponieważ zapewniają
regulację wilgoci.

279,99 zł*

PRZEGLĄD WSZYSTKICH SZORTÓW DLA KOBIET
można znaleźć tutaj: wolfskin.com/PLS134
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A charakteryzujące się wyjątkowo dobrą oddychalnością
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A elastyczne
A lekkie
A z 4 kieszeniami
A o dopasowanym do ciała kroju
A z niskim stanem
A z elementami zapewniającymi
maksymalną swobodę ruchów
Rozmiary: 34-46

* cena sugerowana

* cena sugerowana

LIGHT GRID SKIRT
Lekkie,
softshellowe
szorty
zapewniają wyjątkowy komfort
klimatu i swobodę ruchów, nadają
się więc do wielu zastosowań.
Naszywana kieszeń na nogawce
oraz wzór w kratę nadają im
szczególnego wyglądu.
Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL GRID,
95% poliester, 5% elastan
Waga: 180 g (rozmiar 38)

A charakteryzująca się
wyjątkowo dobrą
oddychalnością
A lekka
A elastyczna
A wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą
A z 4 kieszeniami
A z normalnym stanem
Rozmiary: 34-46

249,99 zł*

Nowa,
softshellowa
spódnica
charakteryzująca się wyjątkowo
dobrą oddychalnością, wiatrood porna i nienasiąkająca wodą. Poza
tym – dzięki temu, że materiał jest
poprzecznie elastyczny – zapewnia
swobodę ruchów, także podczas
stawiania dużych kroków.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL
GRID, 95% poliester, 5% elastan
Waga: 180 g (rozmiar 38)

249,99 zł*

SPODNIE || DLA KOBIET || HIKING I SZORTY
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POLAR

Polar stosowany w systemie warstwowym z odzieżą funkcjonalną stanowi optymalną ochronę przed zimnem.
Zapewnia doskonały stosunek właściwości zatrzymywania ciepła do wagi, charakteryzuje się bardzo dobrą
oddychalnością, jest wyjątkowo łatwy w pielęgnacji i szybko schnie.
Dzięki zróżnicowanym parametrom wydajności cieplnej oraz różnym rodzajom konstrukcji można dobrać
odpowiedni polar do każdej aktywności i wszystkich warunków klimatycznych. Ponadto kurtki polarowe
wyposażone w nasz systemowy zamek błyskawiczny można podpiąć pod jedną z systemowych kurtek
TEXAPORE, by uzyskać niezawodną ochronę przed zimnem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
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1701501-6032 dark steel

1701501-1800 moroccan blue

1701501-6000 black

PERFORMANCE JACKET MEN
Nasza nowa, lekka kurtka polarowa o właściwościach regulacji wilgoci
porównywalnych z koszulkami funkcjonalnymi jest idealna na lato.
Włókna Q.M.C. (= Quick Moisture Control) szybko odprowadzają pot
z dala od ciała na powierzchnię materiału, gdzie rozprowadzają go
na dużej powierzchni. Dzięki temu w krótkim czasie odparowuje,
co zapobiega szybkiemu wychłodzeniu organizmu.
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* cena sugerowana

Materiał: NANUK ATHLETIC Q.M.C., 100% poliester
Waga: 270 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
339,99 zł*

POLAR || DLA MĘŻCZYZN
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ściśle przylegający kaptur
(dobrze pasuje pod kask)

1701371-1800 moroccan blue

ROCK BAR MEN
Dzięki odznaczającej się wyjątkowo krótkim włosiem powierzchni
zewnętrznej, ta nowa kurtka polarowa jest znacznie bardziej wiatroodporna
niż inne polary. Nie przyczepia się do innych warstw odzieży oraz
nie zmienia wyglądu nawet przy częstym noszeniu i praniu. Miękka,
polarowa strona wewnętrzna zapewnia lekkie ocieplenie. Krój jest krótki
i dopasowany do ciała.
Materiał: NANUK 100 TECH VELOUR, 100% poliester
Waga: 430 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
419,99 zł*
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* cena sugerowana

1701371-6000 black
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1701461-2590
red fire

1701461-5113
dry reed

PERFORMANCE
HALF ZIP MEN
Bardzo lekka, miękka bluza z polaru zapewniająca taką samą regulację
wilgoci jak koszulka funkcjonalna: pot jest szybko rozprowadzany na
powierzchni materiału, skąd w krótkim czasie odparowuje. Te właściwości
zapobiegają szybkiemu wychłodzeniu organizmu.
Materiał: NANUK ATHLETIC Q.M.C., 100% poliester
Waga: 190 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
209,99 zł*

1701461-6350 phantom

PRZYGODY

ANDIEGO

między innymi wyprawa trekkingowa w Szwecji
wolfskin.com/PLS142

1701481-4061
clover green stripes

1701481-7372
black stripes

ARCO MEN
Ta miękka, charakteryzująca się bardzo dobrą oddychalnością bluza z polaru
nadaje się z jednej strony na letnie wyprawy, a z drugiej do zastosowania
w systemie warstwowym podczas zimowych wędrówek.
Materiał: NANUK 100 MICRO STRIPE, 100% poliester
Waga: 240 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
299,99 zł*
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* cena sugerowana

1701481-1804 moroccan blue stripes
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PRZEGLĄD KURTEK POLAROWYCH DLA MĘŻCZYZN Z ZAMKIEM
O NORMALNEJ DŁUGOŚCI MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ
wolfskin.com/PLS145R

MICHI

45

kroków przed resztą
1701561-6200
graphite

MIDNIGHT MOON
HEATHER MEN
Umiarkowanie ciepła kurtka polarowa o naturalnym, melanżowym wzorze
wyposażona w nasz systemowy zamek błyskawiczny. Dzięki niemu można
ją podpiąć jako kurtkę wewnętrzną pod odpowiednio wyposażoną kurtkę
chroniącą przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Materiał: NANUK 150 HEATHER, 100% poliester
Waga: 450 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
359,99 zł*
Rozmiar: XXXL
399,99 zł*

1701561-6110 grey heather

PRZEGLĄD KURTEK POLAROWYCH DLA MĘŻCZYZN Z KRÓTKIM
ZAMKIEM MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ
wolfskin.com/PLS145S

1701581-6111
light grey

MOONRISE HEATHER MEN
W porównaniu z przedstawionym powyżej modelem MIDNIGHT MOON
HEATHER ta umiarkowanie ciepła, polarowa kurtka ma nieco krótszy krój.
Również ona może być stosowana jako kurtka wewnętrzna pod
pasującymi kurtkami chroniącymi przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.
Materiał: NANUK 150 HEATHER, 100% poliester
Waga: 450 g (rozmiar L)
Rozmiary:
S-XXL
319,99 zł*
Rozmiar:
XXXL
359,99 zł*
Rozmiary dla osób niższych: S-XXL
319,99 zł*
Rozmiar dla osób niższych: XXXL
359,99 zł*
(Więcej informacji na temat rozmiarów dla osób niższych znaleźć
można na str. 362.)
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* cena sugerowana

1701581-6200 graphite
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PARK NARODOWY SAREK, SZWECJA
ok. 10°C, pogodnie, niewielkie zachmurzenie

1700781-6000 black

17507-1155
shadow blue

17507-5011
basalt

17507-6350
phantom

17507-600
black

1700781-1010
night blue

MOONRISE JACKET MEN
Ta krótka, umiarkowanie ciepła kurtka z polaru o grubości 150 ma bardzo
wszechstronne zastosowanie. Można ją nosić przez cały rok osobno jako
lekką ochronę przed zimnem lub w połączeniu z zewnętrzną kurtką chroniącą
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Materiał: NANUK 150, 100% poliester
Waga: 410 g (rozmiar L)
Rozmiary:
S-XXL
299,99 zł*
Rozmiar:
XXXL
339,99 zł*
Rozmiary dla osób niższych: S-XXL
299,99 zł*
Rozmiar dla osób niższych: XXXL
339,99 zł*
(Więcej informacji na temat rozmiarów dla osób niższych znaleźć
można na str. 362.)
17507-1062 electric blue
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* cena sugerowana

1700781-5113
dry reed

1700781-6032
dark steel

17586-600 black

17586-6011 tarmac grey

MIDNIGHT MOON MEN

SIERRA VEST MEN

Kurtka MIDNIGHT MOON ma dłuższy krój niż przedstawiona po lewej
MOONRISE JACKET, dlatego wyposażona jest w normalny, systemowy zamek
błyskawiczny. Poza tym obie kurtki są identyczne.

Prosta ochrona przed zimnem, mająca niewielkie wymiary po złożeniu:
kamizelka z polaru to lekkie, zatrzymujące ciepło okrycie, zapewniające
swobodę ruchów podczas aktywności na zewnątrz lub podczas przerw
w wędrówce.

Materiał: NANUK 150, 100% poliester
Waga: 390 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
339,99 zł*
Rozmiary: XXXL
379,99 zł*

* cena sugerowana

Materiał: NANUK 150, 100% poliester
Waga: 280 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
279,99 zł*

POLAR || DLA MĘŻCZYZN
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17606-3112
orange fall

17606-6007
blue graphite

KIRUNA JACKET MEN
Ta podstawowa ochrona przed zimnem z lekkiego polaru o grubości 100
wyposażona jest w krótki, systemowy zamek błyskawiczny, można ją więc
podpiąć pod jedną z wielu naszych kurtek chroniących przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi.
Materiał: NANUK 100 BASIC, 100% poliester
Waga: 370 g (rozmiar L)
Rozmiary: XS-XXL
299,99 zł*
Rozmiar: XXXL
339,99 zł*

17606-600 black

BLOG

STUARTA
teraz także o paralotniarstwie:
wolfskin.com/PLS148

17530-3112
orange fall

1701411-1069
blue moon

1701411-6000
black

17530-101
night blue

17530-5113
dry reed

17530-1152
brilliant blue

17530-635
phantom

17530-60
black

17530-215
dark red

GECKO
LIZARD MEN
Superlekka i mająca niewielkie wymiary po złożeniu! Kiedy chcemy zabrać na
drogę coś ocieplającego, ta polarowa bluza doskonale się nadaje pod względem
wagi i wymiarów po złożeniu.

1701411-1062 electric blue
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Klasyk, który po złożeniu ma niewielkie rozmiary i zmieści się w każdym
plecaku: miękka, polarowa bluza z mikrowłókna odznacza się bardzo
dobrymi właściwościami izolacyjnymi przy praktycznie nieodczuwalnej
wadze.
Materiał: TECNOPILE MICRO, 100% poliester
Waga: 255 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
209,99 zł*
Rozmiar: XXXL
229,99 zł*

Materiał: TECNOPILE MICRO RIB SL, 100% poliester
Waga: 165 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
249,99 zł*

* cena sugerowana

* cena sugerowana

17530-4163 elemental green

POLAR || DLA MĘŻCZYZN
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ULUBIONA KURTKA

ściśle przylegający kaptur
(dobrze pasuje pod kask)

AUDIENCJA
U „KRÓLOWEJ GÓR SAN JUAN”!
GÓRA MOUNT SNEFFELS (4315 M, TRZECI CO
DO WIELKOŚCI SZCZYT W ŁAŃCUCHU GÓRSKIM
W KOLORADO) JEST ZNANA ZE SWEGO
PIĘKNA ORAZ RÓŻNORODNOŚCI SZLAKÓW.
ALPINIŚCI, MIŁOŚNICY NATURY, WĘDROWCY
– KAŻDY ZNAJDZIE TUTAJ TO, ZA CZYM
TĘSKNI. TAK WŁAŚNIE JEST W GÓRACH
SAN JUAN: WIELE WYMAGAJĄ, ALE
ODDAJĄ W ZAMIAN DWA RAZY
WIĘCEJ. NA ZAWSZE ZACHOWAMY
W PAMIĘCI WSPANIAŁĄ WYPRAWĘ
ORAZ GÓRĘ MOUNT SNEFFELS
Z JEJ NIESAMOWITĄ SYMETRIĄ,
WSPANIAŁYMI GRANIAMI
I TARASAMI ORAZ UKWIECONYMI
ZBOCZAMI. JEST TO TAKŻE ZASŁUGĄ
KURTKI ROCK BAR, KTÓRA JEST TAK
WYGODNA, JAKBY BYŁA SKROJONA
NA MIARĘ. OD TEJ PORY STAJE
SIĘ NIEZBĘDNYM ELEMENTEM
WYPOSAŻENIA NA WYPRAWY.

„MIASTO OZNACZA DLA MNIE PRACĘ
I STRES. PRZEBYWANIE NA ZEWNĄTRZ
– PRZY KAŻDEJ POGODZIE – OZNACZA
UCIECZKĘ OD TEGO WSZYSTKIEGO,
SPĘDZANIE CZASU Z CIEKAWYMI LUDŹMI,
PRZYJEMNE ZMĘCZENIE, INTENSYWNE
DOZNANIA, SZACUNEK, SKUPIENIE”.
ANJA, VANCOUVER

1701381-1124 bay blue

ROCK BAR WOMEN
Dzięki odznaczającej się wyjątkowo krótkim włosiem
powierzchni zewnętrznej, ta nowa, krótka kurtka
polarowa o wąskim kroju jest znacznie bardziej
wiatroodporna niż inne polary oraz nie przyczepia się do
leżących pod nią warstw odzieży. Nie zmienia wyglądu
nawet w przypadku częstego noszenia i prania. Strona
wewnętrzna jest lekko ocieplająca.

1701381-2117 purple night
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* cena sugerowana

1701381-6000 black

Materiał: NANUK 100 TECH VELOUR, 100% poliester
Waga: 350 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*

POLAR || DLA KOBIET
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1701511-6032 dark steel

1701511-4650 grey haze

1701511-2116 purple glow

PERFORMANCE JACKET WOMEN
Nasza nowa, bardzo lekka kurtka polarowa z regulacją wilgoci porównywalną
z koszulkami funkcjonalnymi jest idealna na lato. Włókna Q.M.C. (= Quick
Moisture Control) szybko odprowadzają pot z dala od ciała na powierzchnię
materiału, gdzie rozprowadzają go na dużej powierzchni. Dzięki temu
w krótkim czasie odparowuje, co zapobiega szybkiemu wychłodzeniu
użytkownika.
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Materiał: NANUK ATHLETIC Q.M.C., 100% poliester
Waga: 205 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
339,99 zł*

* cena sugerowana
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1701471-2260
hibiscus red

1701471-5017
white sand

1701471-6000
black

PERFORMANCE
HALF ZIP WOMEN
Bardzo lekka, miękka bluza z polaru zapewniająca taką samą regulację
wilgoci jak koszulka funkcjonalna: pot jest szybko rozprowadzany na
powierzchni materiału, skąd w krótkim czasie odparowuje. Te właściwości
zapobiegają szybkiemu wychłodzeniu organizmu.

1701471-1123 caribbean blue

Materiał: NANUK ATHLETIC Q.M.C., 100% poliester
Waga: 160 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
209,99 zł*

ACTIVATE
PANTS WOMEN
➜ str. 133

ACTIVATE
PANTS WOMEN
➜ str. 133

1701491-1125
bay blue stripes

1701491-7368
basalt stripes

1701491-7372
black stripes

ARCO WOMEN
Ta miękka, charakteryzująca się bardzo dobrą oddychalnością bluza z polaru
nadaje się z jednej strony na letnie wyprawy, a z drugiej do zastosowania
w systemie warstwowym podczas zimowych wędrówek.

1701491-2118 raspberry stripes
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Materiał: NANUK 100 MICRO STRIPE, 100% poliester
Waga: 195 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
299,99 zł*

* cena sugerowana

POLAR || DLA KOBIET
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o naturalnym,
melanżowym wzorze

PRZEGLĄD WSZYSTKICH KURTEK POLAROWYCH
DLA KOBIET Z ZAMKIEM O NORMALNEJ DŁUGOŚCI
wolfskin.com/PLS156R

1701571-6110
grey heather

MIDNIGHT MOON
HEATHER WOMEN
Umiarkowanie ciepła kurtka polarowa o naturalnym, melanżowym wzorze
wyposażona w nasz systemowy zamek błyskawiczny. Dzięki niemu można ją
podpiąć jako kurtkę wewnętrzną pod odpowiednio wyposażoną kurtkę
chroniącą przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

1701571-6111 light grey

Materiał: NANUK 150 HEATHER, 100% poliester
Waga: 390 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
359,99 zł*
Rozmiar: XXL
399,99 zł*

PRZEGLĄD WSZYSTKICH KURTEK POLAROWYCH
DLA KOBIET Z KRÓTKIM ZAMKIEM
wolfskin.com/PLS156S

1701591-6111
light grey

MOONRISE
HEATHER WOMEN
W porównaniu z przedstawionym powyżej modelem MIDNIGHT MOON HEATHER,
ta umiarkowanie ciepła, polarowa kurtka ma nieco krótszy krój. Również ona
może być stosowana jako kurtka wewnętrzna pod pasującymi kurtkami
chroniącymi przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

1701591-6110 grey heather
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Materiał: NANUK 150 HEATHER, 100% poliester
Waga: 355 g (rozmiar M)
Rozmiary:
XS-XL
299,99 zł*
Rozmiar:
XXL
339,99 zł*
Rozmiary dla osób niższych: XS-XL
299,99 zł*
Rozmiar dla osób niższych: XXL
339,99 zł*
(Więcej informacji na temat rozmiarów dla osób niższych znaleźć
można na str. 362.)
* cena sugerowana
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17582-1152
brilliant blue

17582-2114
blackberry

17582-5017
white sand

MIDNIGHT MOON WOMEN
Prosta kurtka polarowa o grubości materiału 150 prawie przez cały rok
zapewnia wystarczające ocieplenie w systemie warstwowym. Za pomocą
systemowego zamka błyskawicznego można ją podpiąć pod nasze kurtki
chroniące przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które również
wyposażone są w taki zamek.

SIERRA VEST WOMEN

Materiał: NANUK 150, 100% poliester
Waga: 335 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
339,99 zł*
Rozmiar: XXL
379,99 zł*

17506-2112
pink passion

17506-2115
lavender

17582-600 black

Dopasowana w talii kamizelka z polaru to prosta, składana do niewielkich
rozmiarów ochrona przed zimnem dla górnej części ciała, kiedy podczas
aktywności na zewnątrz lub przerw podczas wędrówki potrzebne jest
zatrzymujące ciepło okrycie zapewniające swobodę ruchów.
Materiał: NANUK 150, 100% poliester
Waga: 200 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
249,99 zł*
Rozmiar: XXL
299,99 zł*

17506-2260
hibiscus red

17553-2260
hibiscus red

17506-466
ivory

17553-3113
ultra peach

17553-466
ivory

17585-600 black

17585-5017 white sand

17553-600
black

17506-600
black
17553-1123
caribbean blue

17553-1152
brilliant blue

17553-2112
pink passion

MOONRISE JACKET WOMEN
Kurtka MOONRISE JACKET ma krótszy krój niż przedstawiona powyżej
MIDNIGHT MOON, dlatego wyposażona jest w krótki, systemowy zamek
błyskawiczny. Poza tym obie kurtki są identyczne.
Materiał: NANUK 150, 100% poliester
Waga: 325 g (rozmiar M)
Rozmiary:
XS-XL
299,99 zł*
Rozmiar:
XXL
339,99 zł*
Rozmiary dla osób niższych: XS-XL
299,99 zł*
Rozmiar dla osób niższych: XXL
339,99 zł*
(Więcej informacji na temat rozmiarów dla osób niższych znaleźć
można na str. 362.)
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GECKO WOMEN
Klasyk, który po złożeniu ma niewielkie rozmiary i zmieści się w każdym
plecaku: miękka, polarowa bluza z mikrowłókna odznacza się bardzo dobrymi
właściwościami izolacyjnymi przy praktycznie nieodczuwalnej wadze.
Materiał: TECNOPILE MICRO, 100% poliester
Waga: 185 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XXL
209,99 zł*
Rozmiar: XXL
229,99 zł*

17506-1152 brilliant blue

* cena sugerowana

* cena sugerowana

17553-2116 purple glow
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GOTOWI NA WYPRAWĘ
NA KOLEJNĄ WYSPĘ
Nasz zespół, czyli Ruth, Claudia, Matt i Stuart,
spędził przedostatni dzień na Hebrydach
na Pabbay ‒ małej, niezamieszkanej wyspie
pomiędzy Harris a North Uist. Słynne skały
wspinaczkowe „The Great Arch” pozostawili
jednak bardziej ambitnym podróżnikom.
Zamiast tego spuścili na wodę kajaki i jeszcze
raz zasznurowali buty: nasza czwórka
przepłynęła na kajakach zatokę, a następnie
wędrowała przez wzgórza. Później, przy
ognisku rozbrzmiewały tęskne dźwięki gitary
oraz gaelickie pieśni, a noc rozjaśniła Ruth,
prezentując pokaz żonglowania ogniem

17605-1124
bay blue

17605-2112
pink passion

17605-600
black

KIRUNA JACKET WOMEN
Ta podstawowa ochrona przed zimnem z lekkiego polaru o grubości 100
wyposażona jest w krótki, systemowy zamek błyskawiczny, można ją więc
podpiąć pod jedną z wielu naszych kurtek chroniących przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi.
Materiał: NANUK 100 BASIC, 100% poliester
Waga: 280 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
279,99 zł*
Rozmiar: XXL
319,99 zł*

17605-4660 ivory

NOWE WIADOMOŚCI OD

CLAUDII

między innymi o wyprawie na Hebrydy
wolfskin.com/PLS160

1701521-2116
purple glow

1701521-3113
ultra peach

1701521-5017
white sand

SUNSET ROSE WOMEN
Krótka, sportowa kurtka polarowa o wąskim kroju zapewniająca
umiarkowane zatrzymywanie ciepła. Kwiatowy haft zdobi dolną część
pleców.
Materiał: NANUK 150, 100% poliester
Waga: 325 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
379,99 zł*
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* cena sugerowana

widok z tyłu
purple glow
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titanium

DRYARN PROBIELIZNA

black

MEN

Nasza całoroczna bielizna jest skonstruowana w sposób umożliwiający
szybkie odprowadzanie potu z dala od ciała. Zachowany jest jednak
efekt chłodzenia związany z parowaniem wody, który jest niezbędny do
kontroli temperatury ciała. Jony srebra hamują rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Materiał jest
certyfikowany zgodnie ze standardem Öko-Tex 100.

DRYARN PRO
T-SHIRT MEN

DRYARN PRO TANK MEN

DRYARN PRO
SHORTS MEN

DRYARN PRO SLIP MEN

Materiał: EYELET Q.M.C. S.FRESH,
80% poliester, 20% polipropylen
Waga: 115 g (rozmiar L)
1801001-6000 black
1801001-6005 titanium

Materiał: EYELET Q.M.C. S.FRESH,
80% poliester, 20% polipropylen
Waga: 95 g (rozmiar L)
1801011-6000 black
1801011-6005 titanium

Materiał: EYELET Q.M.C. S.FRESH,
80% poliester, 20% polipropylen
Waga: 60 g (rozmiar L)
1800981-6000 black
1800981-6005 titanium

Materiał: EYELET Q.M.C. S.FRESH,
80% poliester, 20% polipropylen
Waga: 50 g (rozmiar L)
1800991-6000 black
1800991-6005 titanium

Rozmiary: S-XXL 179,99 zł*

Rozmiary: S-XXL 159,99 zł*

Rozmiary: S-XXL 129,99 zł*

Rozmiary: S-XXL 119,99 zł*

DRYARN PRO BRA
black

Materiał: EYELET Q.M.C. S.FRESH,
80% poliester, 20% polipropylen
Waga: 45 g (rozmiar M)
1800682-5000 white

white

WOMEN

Rozmiary: XS-XL 119,99 zł*
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DRYARN PRO
T-SHIRT WOMEN

DRYARN PRO
TANK WOMEN

DRYARN PRO
SHORTS WOMEN

DRYARN PRO
SLIP WOMEN

Materiał: EYELET Q.M.C. S.FRESH,
80% poliester, 20% polipropylen
Waga: 85 g (rozmiar M)
1800602-5000 white
1800602-6000 black

Materiał: EYELET Q.M.C. S.FRESH,
80% poliester, 20% polipropylen
Waga: 70 g (rozmiar M)
1800642-5000 white
1800642-6000 black

Materiał: EYELET Q.M.C. S.FRESH,
80% poliester, 20% polipropylen
Waga: 55 g (rozmiar M)
1801041-5000 white
1801041-6000 black

Materiał: EYELET Q.M.C. S.FRESH,
80% poliester, 20% polipropylen
Waga: 20 g (rozmiar M)
1800672-5000 white
1800672-6000 black

Rozmiary: XS-XL 179,99 zł*

Rozmiary: XS-XL 159,99 zł*

Rozmiary: XS-XL

Rozmiary: XS-XL

* cena sugerowana

129,99 zł*

99,99 zł*

BIELIZNA
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KOSZULKI FUNKCJONALNE
System warstwowy/na cebulkę jest najbardziej efektywny przy konsekwentnie stosowanej
odzieży oddychającej – począwszy już od pierwszej warstwy. Nasze koszulki funkcjonalne
szybko i skutecznie odprowadzają wilgoć z dala od ciała, tak aby mogła szybko wydostać
się na zewnątrz (ew. przez pozostałe warstwy odzieży). Dzięki temu odczuwalnie zwiększa
się komfort noszenia, zwłaszcza w przypadku noszenia koszulek pod nieprzemakalną
odzieżą, ale także samodzielnie podczas uprawiania sportu. A ponieważ organizm nie
wychładza się tak szybko, użytkownik wyraźnie dłużej zachowuje pełnię sił.

164

165

1801221-6350 phantom

ACCELERATE ZIP T MEN
Bardzo lekka koszulka funkcjonalna do uprawiania intensywnych
aktywności outdoorowych jest przyjemnie chłodna, więc nosi się ją
przyjemnie, nawet kiedy jest gorąco. Wstawki z materiału siatkowego po
bokach dodatkowo zwiększają komfort użytkowania.
Materiał: DRY ICE EYELET Q.M.C., 62% poliester, 38% polipropylen
Boki: DENSE MESH Q.M.C., 100% poliester | waga: 145 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
209,99 zł*

1801221-1062 electric blue

1801791-1152
brilliant blue

1801311-1800
moroccan blue

1801701-4163
elemental green

1801311-5011
basalt

TREK POLO MEN
Funkcjonalna koszulka polo z klasyczną fakturą pika przeznaczona na
wyprawy trekkingowe i wędrówki. Dzięki włóknom Q.M.C. materiał
wyjątkowo szybko schnie.

1801311-6000 black

Materiał: PIQUÉ Q.M.C., 100% poliester | waga: 180 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
199,99 zł*

1801671-4003
clover green

1801671-6032
dark steel
1801791-4170
lime green

CROSSTRAIL T MEN
Ta dopasowana do ciała bluzka funkcjonalna jest lekka jak piórko
i przyjemnie chłodna. Zintegrowana we włóknach technologia świeżości
S.FRESH w naturalny sposób hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za
powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Włókna Q.M.C. zapewniają szybsze
odparowanie potu.

1801671-1062 electric blue
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Materiał: SINGLE JERSEY HEATHER Q.M.C. S.FRESH, 100% poliester
Waga: 145 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
169,99 zł*

* cena sugerowana

1801791-6350
phantom

1801701-1800
moroccan blue

1801701-6350
phantom

HELIUM T MEN

COOLMAX TRACK T MEN

Nowa, dopasowana do ciała koszulka do uprawiania sportów
wytrzymałościowych, takich jak bieganie w terenie czy jazda na rowerze,
jest wyjątkowo lekka, a skóra pod nią jest prawie sucha nawet przy
wyjątkowo intensywnym wysiłku.

Bardzo funkcjonalna koszulka o dopasowanym do ciała kroju. Materiał
charakteryzuje się bardzo dobrą oddychalnością, stale odprowadza wilgoć
z dala od ciała i zapewnia przyjemne uczucie chłodu.

Materiał: HELIUM PIQUÉ Q.M.C., 100% poliester | waga: 125 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
199,99 zł*

* cena sugerowana

Materiał: COOLMAX JERSEY, 100% poliester | waga: 150 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
169,99 zł*

KOSZULKI FUNKCJONALNE || DLA MĘŻCZYZN
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18251-7034
fine olive checks

18251-7116
fine blue titanium checks

18251-4510
red fire checks

18251-7235
small granite checks

18251-7297
brilliant blue checks

EL DORADO
W tej luźnej, przypominającej wyglądem bawełnę koszuli pot jest szybko
wchłaniany i rozprowadzany na większej powierzchni, przez co szybciej
odparowuje. Dzięki temu materiał zawsze sprawia wrażenie przyjemnie
suchego. Kolejny szczegół: kieszeń na piersi
Materiał: FINE CRAYON Q.M.C., 100% poliester | waga: 195 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
189,99 zł*
Rozmiar: XXXL
209,99 zł*

18125-7295
orange fall checks

1400511-7218
dark indian checks

1400511-7630
night blue checks

18125-7353
electric blue checks

Ta przeznaczona na wędrówki górskie koszula jest całkowicie elastyczna,
wytrzymała i doskonale chroni przed promieniowaniem UV. Aktywna
regulacja wilgoci oraz otwory wentylacyjne na plecach optymalizują komfort
klimatu. Kolejny szczegół: kieszeń na piersi
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18125-7104
nutshell shadow checks

1400511-7291
dark steel checks

MOUNTAIN STRETCH SHIRT MEN

1400511-7353 electric blue checks

18125-7045
stone olive checks

18251-7296 elemental green checks

Materiał: NYLON STRETCH UV Q.M.C., 95% poliamid, 5% elastan
Podszewka: 100% poliester | waga: 210 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
299,99 zł*
Rozmiar: XXXL
339,99 zł*

* cena sugerowana

18125-7269
moroccan blue checks

TUMBLEWEED MEN
Nasza najlżejsza koszula z krótkim rękawem! Jej doskonałe właściwości
regulacji wilgoci sprawdzą się podczas wędrówek i podróży.
Materiał: SHADOW CROSS Q.M.C., 100% poliester | waga: 160 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
209,99 zł*
Rozmiar: XXXL
229,99 zł*

* cena sugerowana

18125-4510 red fire checks
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ROLL-UP SLEEVE

1400711-7294
dark coral checks

UKRYTA KIESZEŃ

1400711-7293
bay blue checks

MOUNTAIN LONGSLEEVE WOMEN
Elastyczna, bardzo wytrzymała bluzka na letnie wyprawy górskie i trekkingowe
– o dopasowanym do ciała kroju, z otworami wentylacyjnymi i doskonałą
ochroną UV. Włókna Q.M.C. umożliwiają szybkie odparowanie wilgoci.
Materiał: NYLON STRETCH UV Q.M.C., 95% poliamid, 5% elastan
Waga: 215 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
339,99 zł*

1400551-7218
dark indian checks

1400551-7292
purple glow checks

1400711-7292 purple glow checks

1400551-7294
dark coral checks

MOUNTAIN STRETCH SHIRT WOMEN
Ta przeznaczona na wędrówki górskie bluzka jest całkowicie elastyczna,
wytrzymała i doskonale chroni przed promieniowaniem UV. Aktywna
regulacja wilgoci oraz otwory wentylacyjne na plecach optymalizują komfort
klimatu.
Materiał: NYLON STRETCH UV Q.M.C., 95% poliamid, 5% elastan
Podszewka: 100% poliester | waga: 160 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XXL
299,99 zł*
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* cena sugerowana

1400551-7293 bay blue checks
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1801691-1124
bay blue

1801691-2112
pink passion

1801321-1123
caribbean blue

1801691-6032
dark steel

1801321-2116
purple glow

CROSSTRAIL T WOMEN

TREK POLO WOMEN

Ta dopasowana do ciała koszulka funkcjonalna jest lekka jak piórko
i przyjemnie chłodna. Zintegrowana we włóknach technologia świeżości
S.FRESH w naturalny sposób hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za
powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Włókna Q.M.C. zapewniają szybsze
odparowanie potu.

Funkcjonalna koszulka polo z klasyczną fakturą pika przeznaczona na
wyprawy trekkingowe i wędrówki. Dzięki włóknom Q.M.C. materiał
wyjątkowo szybko schnie.

Materiał: SINGLE JERSEY HEATHER Q.M.C. S.FRESH, 100% poliester
Waga: 120 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XXL
169,99 zł*

Materiał: PIQUÉ Q.M.C., 100% poliester
Waga: 140 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-X
199,99 zł*

1801321-2260
hibiscus red

1801681-1123
caribbean blue

1801801-6350
phantom

1800341-1124
bay blue

1800341-2112
pink passion

1800341-2114
blackberry

1800341-2266
red cherry

1800341-6101
shadow black

BASIC TOP WOMEN
Ten podkreślający sylwetkę, funkcjonalny top jest ekstremalnie elastyczny,
a dzięki aktywnej regulacji wilgoci wyjątkowo szybko schnie.
Materiał: DYNAMIC UV Q.M.C., 90% poliester, 10% elastan
Waga: 125 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XXL
129,99 zł*

1800341-1062
electric blue

CROSSTRAIL TOP WOMEN
Lekki jak piórko, funkcjonalny top o dopasowanym do ciała kroju jest
przyjemnie chłodny dla skóry. Technologia włókien S.FRESH w naturalny
sposób powstrzymuje w materiale rozwój bakterii odpowiedzialnych za
powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Włókna Q.M.C. rozprowadzają pot
w taki sposób, że szybciej odparowuje.
1801801-2112
pink passion
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1801801-4650
grey haze

1801681-2115
lavender

1801681-6000
black

HELIUM T WOMEN

FLOWER TRAIL T WOMEN

Nowa koszulka o węższym kroju do uprawiania sportów wytrzymało ściowych, takich jak bieganie w terenie czy jazda na rowerze, jest
wyjątkowo lekka, a skóra pod nią jest prawie sucha, nawet przy wyjątkowo
intensywnym wysiłku.

Ta dopasowana do ciała koszulka funkcjonalna z dekoltem w kształcie litery
V przypomina w dotyku bawełnę. Jednak jej materiał schnie znacznie
szybciej, ponieważ włókna Q.M.C. szybko wchłaniają pot i rozprowadzają
go na dużej powierzchni.

Materiał: HELIUM PIQUÉ Q.M.C., 100% poliester
Waga: 100 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XXL
199,99 zł*

Materiał: CLASSIC JERSEY Q.M.C., 100% poliester
Waga: 135 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XXL
169,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Materiał: SINGLE JERSEY HEATHER Q.M.C. S.FRESH, 100% poliester
Waga: 80 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XXL
159,99 zł*

1801741-2112
pink passion

* cena sugerowana

1801741-1124
bay blue

* cena sugerowana

1801741-6032
dark steel
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KOSZULKI BAWEŁNIANE
Nasz asortyment uzupełnia wygodna odzież na co dzień, wykonana z bawełny
organicznej. Jakość i funkcjonalność oznaczają dla nas nie tylko techniczną
wydajność oraz wytrzymałość produktu, lecz także sposób produkcji. Dlatego
wykorzystujemy wyłącznie organiczną bawełnę z upraw kontrolowanych
i wytwarzamy z niej trwałą i wygodną odzież wysokiej jakości.
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1801901-1010
night blue
1801901-1062
electric blue

1801901-2210
indian red

1801901-5011
basalt

1801901-6000
black

POLO SHIRT MEN
Materiał: Organic Cotton Piqué, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 260 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL

1802301-2117
purple night
1802301-6011
tarmac grey

1802301-5018
white rush

169,99 zł*

1802301-6000
black

PHOTOGRAPH T MEN
Materiał: Organic Cotton Stretch Single Jersey, 97% bawełna (organiczna),
3% elastan | waga: 175 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL
129,99 zł*

1801911-1800
moroccan blue
widok z tyłu

1801911-6000
black widok z tyłu

1801911-6000
black
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1801911-2210
indian red widok z tyłu

1801921-1062
electric blue

1801921-3112
orange fall

1801921-4003
clover green
1801921-6101
shadow black

ROPED PAR T MEN

OUTBOUND T MEN

Materiał: Organic Cotton Stretch Single Jersey, 97% bawełna (organiczna),
3% elastan | waga: 180 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL
129,99 zł*

Materiał: Organic Cotton Stretch Single Jersey, 97% bawełna (organiczna),
3% elastan | waga: 180 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL
129,99 zł*

1802321-1062
electric blue
1802321-4003
clover green

1801911-5011
basalt widok z tyłu

1802321-2113
raspberry

1802321-4690
granite

1801931-1155
shadow blue

1801931-6000
black

ECHO LOGO T MEN

PATHFINDER T MEN

Materiał: Organic Cotton Stretch Single Jersey, 97% bawełna (organiczna),
3% elastan | waga: 180 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL
129,99 zł*

Materiał: Organic Cotton Stretch Single Jersey, 97% bawełna (organiczna),
3% elastan | waga: 185 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL
129,99 zł*

*cena sugerowana

* cena sugerowana

1801931-5009
pure sands

KOSZULKI BAWEŁNIANE || DLA MĘŻCZYZN
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1400241-4510
red fire checks

KOSZULKI BAWEŁNIANE DLA KOBIET

1400241-7149
stormy water
checks

1400241-7291
dark steel
checks

1400241-7269
moroccan blue
checks

1400241-7152
olive ivory
checks

1400231-7292
purple glow
checks

1400231-7297
brilliant blue
checks

1400231-7298
caribbean blue
checks

1400231-7831
pink passion checks

1400241-7296
elemental green
checks

1400241-7297
brilliant blue
checks

1400241-7318
night blue light
checks

1400231-7316
hibiscus red
checks

HOT CHILI MEN
Klasyczna, luźna koszula w kratę (z kieszonką na piersi), wykonana z organicznej
bawełny z upraw kontrolowanych, ze względu na swą popularność dostępna
w ośmiu różnych kolorach.
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1400231-7832
ultra peach
checks

HOT CHILI WOMEN
Materiał:
Light Yarndyed Checkered Organic Cotton, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 205 g (rozmiar L) | rozmiary: S-XXL
169,99 zł*

* cena sugerowana

Klasyczna bluzka w kratę z organicznej bawełny z upraw kontrolowanych,
dopasowana w talii i wyposażona w kieszeń na piersi.

* cena sugerowana

Materiał:
Light Yarndyed Checkered Organic Cotton, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 140 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XXL
149,99 zł*

KOSZULKI BAWEŁNIANE || DLA MĘŻCZYZN || DLA KOBIET
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1801851-2112
pink passion
1801851-1123
caribbean blue

1801851-2116
purple glow

1801851-6000
black

POLO SHIRT WOMEN
Materiał: Organic Cotton Piqué, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 190 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XXL

1801861-1124
bay blue
1801861-6007
blue graphite

169,99 zł*

1801861-2112
pink passion

AT HOME OUTDOORS T WOMEN
Materiał: Organic Cotton Stretch Single Jersey, 97% bawełna (organiczna),
3% elastan | waga: 135 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XXL
129,99 zł*

1801871-1123
caribbean blue
1801871-5017
white sand

1801871-2112
pink passion

1801871-2114
blackberry

POPPY FLOWER T WOMEN
Materiał: Organic Cotton Stretch Single Jersey, 97% bawełna (organiczna),
3% elastan | waga: 120 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XXL
129,99 zł*

1802291-2112
pink passion
1802291-1025
ice cube

1802291-6032
dark steel

1802311-2111
classic rose
1802311-6720
silver grey

TRIPLE PAW T WOMEN
Materiał: Organic Cotton Stretch Single Jersey, 97% bawełna (organiczna),
3% elastan | waga: 120 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XL
129,99 zł*
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* cena sugerowana

1802311-6032
dark steel

ECHO LOGO T WOMEN
Materiał: Organic Cotton Stretch Single Jersey, 97% bawełna (organiczna),
3% elastan | waga: 120 g (rozmiar M) | rozmiary: XS-XL
129,99 zł*

* cena sugerowana

KOSZULKI BAWEŁNIANE || DLA KOBIET
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TRAVEL
Nieznane kraje, interesujące kultury, pobudzające zmysły krajobrazy... Nasze
produkty TRAVEL są zaprojektowane z myślą o podróżach, dlatego zawierają
wszystko, co może się przydać podczas podróży, a także są łatwe w pielęgnacji.
Zapewniają ochronę przed słońcem i/lub owadami, mają otwory wentylacyjne i/lub
doskonałe właściwości regulacji wilgoci. Waga i wymiary po złożeniu umożliwiają
zabranie właściwej odzieży nawet przy niewielkim ekwipunku.
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1301931-1010 night blue

1301931-5113 dry reed

1301931-6350 phantom

NAHANNI SMOCK MEN
Znana kurtka zakładana przez głowę powraca: oczywiście wyposażona
w kaptur oraz dwustronną kieszeń typu „kangurka”. Zastosowano
w niej naszą sprawdzoną tkaninę mieszaną ‒ połączenie poliestru
i bawełny organicznej. Dzięki temu NAHANNI SMOCK jest przyjemna
w noszeniu, a przy tym jest tak wytrzymała, że przetrwa liczne podróże.
Ponadto jest wiatroodporna i nie nasiąka wodą. Boczny zamek
błyskawiczny ułatwia zakładanie.

Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC,
65% poliester, 35% bawełna (organiczna)
Waga: 450 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
419,99 zł*

9 DNI NATURY I EGZOTYKI

NIKARAGUA

1302031-6000 black

Tropikalna wilgotność, temperatura powyżej 30°C, wędrówka po wulkanie oraz
niespokojne odgłosy dżungli – zespół podróżujący do Nikaragui miał po powrocie
wiele tematów do rozmów. Przede wszystkim jednak w pamięci pozostała
uprzejmość miejscowych.
Z wulkanu Masaya oraz kolonialnego miasta Granada trasa wyprawy prowadziła na
składającą się dwóch części wulkaniczną wyspę Ometepe na jeziorze Nikaragua.
Bujna zieleń przywodziła na myśl film „Jurassic Park”. Tobi, Ryan, Jule i Maria
przedzierali się przez dżunglę aż do wodospadu San Ramon, pływali kajakiem po
jeziorze oraz wędrowali przez plantacje kawy i bananów.
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1302031-5009 pure sands

1302031-3112 orange fall

BORASCO JACKET MEN
WYCIECZKA DO NIKARAGUI
wolfskin.com/PLS184

Silne wiatry, takie jak Borasco, nie mają szans z naszą nową,
wiatroszczelną kurtką. Dzięki kapturowi (chowanemu w kołnierzu) oraz
nienasiąkającej wodą stronie zewnętrznej można przetrwać w niej
całodzienną mżawkę. Pozostałe zalety modelu BORASCO: jest mocna
i naprawdę lekka. Krój jest nieco węższy. Wyposażenie obejmuje cztery
kieszenie.

* cena sugerowana

Materiał: STORMLOCK ACTIVE TUSSOR, 100% poliester
Waga: 520 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
419,99 zł*

TRAVEL || DLA MĘŻCZYZN
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1302131-1155 shadow blue

1302131-4030 stone

1302131-6000 black

SILK ROAD MEN
Wytrzymała kurtka z wiatroodpornej i nienasiąkającej wodą tkaniny
(z bawełną organiczną) o krótkim, prostym kroju i stonowanym,
jednokolorowym wzornictwie to już klasyk na podróże. Wypo sażenie: regulowany kaptur w kołnierzu i cztery kieszenie.

Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC,
65% poliester, 35% bawełna (organiczna)
Waga: 580 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
419,99 zł*
Rozmiar: XXXL
459,99 zł*

SWOBODA
RAZY TRZY

1501721-5113
dry reed

1501721-6032 dark steel

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

1501431-5011 basalt

MARRAKECH ZIP OFF PANTS MEN

MOSQUITO SAFARI PANTS MEN

Bardzo lekkie, mogą zostać przekształcone w szorty: te spodnie na
podróże i wędrówki wyposażone w doskonałą ochronę UV można
błyskawicznie przekształcić w szorty, odpinając nogawki powyżej
kolan. Wyposażone są w pięć kieszeni.

Te nowe, wytrzymałe spodnie na wędrówki i podróże oferują
kompletny pakiet: wysoką ochronę UV i zintegrowaną ochronę przed
owadami, wentylacyjne zamki błyskawiczne oraz regulację wilgoci
– a wszystko to przy niewielkiej wadze. Wyposażone są m.in. w pięć
kieszeni.

Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Waga: 320 g (rozmiar 50)
Rozmiary: 46-58
339,99 zł*

186

1501431-5113
dry reed

* cena sugerowana

Materiał: INSECT REPELLENT FINE OXFORD, 100% poliamid
Waga: 305 g (rozmiar 50)
Rozmiary: 46-58
379,99 zł*

TRAVEL || DLA MĘŻCZYZN
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1400421-7291 dark steel checks

1400421-7286
indian red checks

1400421-7295
orange fall checks

1400421-7296
elemental green checks

1400421-7353
electric blue checks

MOUNT KENYA SHIRT MEN
Główne cechy tej koszuli z krótkim rękawem to wyjątkowa lekkość
i efekt chłodzenia. Poza tym materiał zapewnia aktywną regulację
wilgoci. Wentylacyjne otwory z tyłu umożliwiają stały dopływ
świeżego powietrza.

Materiał: TENCEL NYLON Q.M.C.,
53% lyocell (TENCEL), 47% poliamid
Waga: 160 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
249,99 zł*
Rozmiar: XXXL
279,99 zł*

4010161-1152 brilliant blue

4010161-3112 orange fall

4010161-3800 burly yellow

PALM SPRINGS MEN
Lekkim krokiem przez lato w naszych wyjątkowo lekkich, dobrze
amortyzujących butach na podróże i do rekreacji. Cholewka z materiału
siatkowego redukuje wagę i jednocześnie zapewnia wentylację.
Również lekka podeszwa podnosi komfort użytkowania, nie
zwiększając przy tym wagi butów. Zdecyduj sam, jak bardzo kolorowy
będzie model PALM SPRINGS: do butów dołączone są dwie pary
sznurówek – jedne w kolorze buta, a drugie w barwie kontrastowej.
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Podeszwa: DAYWALKER
Waga: ok. 480 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 13

379,99 zł*

* cena sugerowana
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1400521-7353
electric blue checks

1400521-7296
elemental green checks

1400521-7286
indian red checks

1400521-7291 dark steel checks

MOUNT KENYA LONGSLEEVE MEN
Nasza najlżejsza, letnia koszula z długim rękawem zapewnia efekt
lekkiego chłodzenia i naturalną, aktywną regulację wilgoci, a także
jest bardzo przyjazna dla skóry. Komfort klimatu optymalizują
otwory wentylacyjne. Oprócz tego jest mocna i łatwa w pielęgnacji.
Pozostałe szczegóły: podwijane rękawy i kieszeń na piersi
Materiał: TENCEL NYLON Q.M.C.,
53% lyocell (TENCEL), 47% poliamid

Podszewka: 100% poliester
Waga: 210 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
Rozmiar: XXXL

299,99 zł*
339,99 zł*

4010181-5900 silver mink

1500901-5900
silver mink

1500901-7010 olive brown
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4010181-6032 dark steel

CANYON ZIP OFF PANTS MEN

LAGUNA BEACH MEN

Zmienne: te bardzo lekkie spodnie na wędrówki można, odpinając
nogawki, błyskawicznie przekształcić w szorty. Dodatkowy zamek
błyskawiczny na łydce ułatwia odpinanie nogawek. Tkanina
charakteryzuje się bardzo dobrą oddychalnością, szybko schnie
i doskonale zabezpiecza przed promieniowaniem UV. Wyposażenie
obejmuje m.in. cztery kieszenie.

Tak lekkie i dobrze amortyzujące, że mogą stać się ulubionymi
butami na lato! Wysoki komfort przy niewielkiej wadze zapewnia
cholewka z przewiewnego materiału siatkowego oraz lekka
podeszwa. Jeśli chodzi o wygląd, ten model jest delikatnie
stonowany – pasuje więc do różnych ubrań i można go nosić przy
wielu okazjach.

Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Waga: 310 g (rozmiar 50)
Rozmiary: 25-29; 46-58; 90-106

Podeszwa: DAYWALKER
Waga: ok. 500 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 13

* cena sugerowana

379,99 zł*

379,99 zł*

TRAVEL || DLA MĘŻCZYZN
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1400751-7353
electric blue checks

1400751-7286
indian red checks

1400751-7269
moroccan blue checks

1400751-7835
soil brown checks

1400751-7841
orange fall checks

FARO SHIRT MEN
Dzięki chłodzącym włóknom tę koszulę nosi się bardzo przyjemnie
nawet na podrażnionej słońcem skórze i przy wysokich temperaturach.
Materiał z włókien lyocell oraz bawełny organicznej jest mocny i miękki
– idealny na letnie podróże. Otwory wentylacyjne na plecach
zapewniają dopływ świeżego powietrza do ciała. Krój jest dopasowany
do ciała.

1400081-7297
brilliant blue checks

Materiał: TENCEL COOL’N CUBE, 60% lyocell (TENCEL),
40% bawełna (organiczna)
Podszewka: 100% poliester
Waga: 230 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
299,99 zł*

1400081-7838
lime green checks

1400081-7286
indian red checks

MOSQUITO SAFARI SHIRT MEN

1400081-7291
dark steel checks

Ta lekka, wytrzymała koszula odznacza się doskonałą ochroną UV
oraz długotrwałą ochroną przed owadami. Otwory wentylacyjne na
plecach zapewniają dobrą cyrkulację powietrza, a podwijane rękawy
sprawiają, że ma wszechstronne zastosowanie.

DIAMOND BAY MOSQUITO SHIRT MEN
Otwory wentylacyjne na plecach, regulujące wilgoć włókna Q.M.C.
oraz zintegrowana ochrona przed owadami i ochrona UV: nasza
najbardziej techniczna koszula z krótkim rękawem łączy w sobie
wszystkie funkcje, które poprawiają samopoczucie w podróży. Poza
tym wyposażona jest w dwie kieszenie na piersi.
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Materiał: INSECT REPELLENT RELIEF UV Q.M.C.,
79% poliester, 21% wiskoza
Podszewka: 100% poliester
Waga: 180 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
249,99 zł*
Rozmiar: XXXL
279,99 zł*

1400721-6350 phantom

* cena sugerowana

* cena sugerowana

1400721-5113 dry reed

Materiał: INSECT REPELLENT FINE OXFORD, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliester
Waga: 295 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
339,99 zł*
Rozmiar: XXXL
379,99 zł*

TRAVEL || DLA MĘŻCZYZN
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1500382-4690
granite

1500382-6101
shadow black

4010241-6350
phantom

4010241-5590
dark brown

ROTORUA SHORTS MEN

PAW STRING MEN

Wygodne, bardzo lekkie szorty zapewniające doskonały komfort
noszenia. Wyposażone są w sześć kieszeni.

Sandały typu japonki obecne są w różnych kulturach już od tysięcy
lat. Jednak nasze wysokiej jakości sandały z wytrzymałej skóry ze
skórzaną, antybakteryjną wkładką to całkowita nowość. Zapewniają
wygodę w podróży oraz podczas letnich wypraw.

Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Waga: 200 g (rozmiar 50)
Rozmiary: 46-58
229,99 zł*

Podeszwa: SLIDER
Waga: ok. 600 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 8; 9; ...; 13

199,99 zł*

1400731-7838
lime green checks

WIECZORNA
TEMPERATURA

1400731-7269
moroccan blue checks

29°C

1300821-6101
shadow black

1400731-4510
red fire checks

1400731-7297
brilliant blue checks

CADIZ SHIRT MEN

WESTBOUND MEN

Lekka, chłodząca koszula bardzo dobrze chroni przed promieniowaniem
UV. Włókna Q.M.C. szybko odprowadzają pot na zewnątrz, by mógł
odparować. Wentylację zapewniają otwory wentylacyjne na plecach.

Lekka kamizelka mająca niewielkie wymiary po złożeniu, z przewiewnej
nylonowej tkaniny z miękką, siatkową podszewką. Chroni przed
promieniowaniem UV i nie nasiąka wodą. Wyposażenie obejmuje
otwory wentylacyjne na plecach oraz trzy kieszenie.

Materiał: TENCEL SUN COOLITE Q.M.C.,
56% lyocell (TENCEL SUN), 44% poliester
Podszewka: MESH Q.M.C. 100% poliester
Waga: 175 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
279,99 zł*
Rozmiar: XXXL
299,99 zł*
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1300821-5009 pure sands
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Materiał: SUPPLEX DWR, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Waga: 290 g (rozmiar L)
Rozmiary: S-XXL
339,99 zł*

* cena sugerowana

TRAVEL || DLA MĘŻCZYZN
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1501731-5009
pure sands

1302041-5009 pure sands

1302041-6350 phantom

1501731-6101 shadow black

MAYVILLE PARKA WOMEN

MARRAKECH ZIP OFF PANTS WOMEN

Tę nową, wiatroszczelną parkę z kapturem można nosić od wiosny do
jesieni oraz podczas podróży. Już zakładając ją pierwszy raz, można
poczuć jak jest lekka i aksamitna. Poza tym charakteryzuje się bardzo
dobrą oddychalnością i nie nasiąka wodą. Wyposażenie: zintegrowany
kaptur oraz cztery kieszenie.

Bardzo lekkie, mogą zostać przekształcone w szorty: te spodnie na
podróże i wędrówki wyposażone w doskonałą ochronę UV można
błyskawicznie przekształcić w szorty, odpinając nogawki powyżej
kolan. Stan tych spodni jest obniżony na biodra. Poza tym
wyposażone są w pięć kieszeni.

Materiał: STORMLOCK ACTIVE TWILLSUEDE, 100% poliester
Podszewka: 100% poliester | waga: 455 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
549,99 zł*

Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Waga: 255 g (rozmiar 38)
Rozmiary: 34-46
339,99 zł*
1400831-7298
caribbean blue checks

4010191-6011
tarmac grey

4010191-4030
stone

1400831-7292
purple glow checks

LAGUNA BEACH WOMEN

THIVA SHIRT WOMEN

Tak lekkie i dobrze amortyzujące, że mogą stać się ulubionymi butami
na lato! Wysoki komfort przy niewielkiej wadze zapewnia cholewka
z przewiewnego materiału siatkowego oraz lekka podeszwa. Jeśli
chodzi o wygląd, ten model jest delikatnie stonowany – pasuje więc
do różnych ubrań i można go nosić przy wielu okazjach.

Przypominający len materiał tej dopasowanej do ciała bluzki jest
mocny i wykonany ze specjalnych włókien: dzięki nim pot jest
szybko odprowadzany na zewnątrz, gdzie jest rozprowadzany na
dużej powierzchni i szybko odparowuje.

Podeszwa: DAYWALKER
Waga: ok. 400 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
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1400831-7831
pink passion checks

Materiał: CHECKERS Q.M.C., 86% poliester, 14% poliamid
Waga: 165 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
209,99 zł*
379,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

TRAVEL || DLA KOBIET

197

1301901-1010 night blue

1301901-2113 raspberry

1301901-5017 white sand

AMBER ROAD WOMEN
Ta wytrzymała, krótka kurtka z wiatroodpornej i nienasiąkającej
wodą tkaniny (z bawełną organiczną) stanowi przyjemną ochronę
przed wiatrem i lekkimi opadami deszczu. Jej wzornictwo jest
delikatnie stonowane. Wyposażona jest w zintegrowany kaptur
i dwie kieszenie.

Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC,
65% poliester, 35% bawełna (organiczna)
Waga: 370 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*
Rozmiar: XXL
459,99 zł*

SEN
O KARAIBACH

100%

1400151-7273
purple dawn checks

1501441-5011
basalt

1400151-7150
blue pacific checks

1400151-7293
bay blue checks

1400151-7316
hibiscus red checks

1501441-5009
pure sands

ATHENA

MOSQUITO SAFARI PANTS WOMEN

Nieco dłuższa bluzka zapewniająca wyjątkowy komfort klimatu:
oprócz regulujących wilgoć włókien Q.M.C. wyposażona jest także
w otwór wentylacyjny na plecach oraz niewielką kieszeń w bocznym
szwie po lewej stronie.

Te nowe, wytrzymałe spodnie na wędrówki i podróże oferują
kompletny pakiet: wysoką ochronę UV i zintegrowaną ochronę przed
owadami, wentylacyjne zamki błyskawiczne oraz regulację wilgoci
– a wszystko to przy niewielkiej wadze. Spodnie wyposażone są
m.in. w trzy kieszenie.

Materiał: AIRGRID Q.M.C., 68% poliester, 32% poliamid
Podszewka: 100% poliester
Waga: 145 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XXL
199,99 zł*
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1400151-7832
ultra peach checks

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Materiał: INSECT REPELLENT FINE OXFORD, 100% poliamid
Waga: 240 g (rozmiar 38)
Rozmiary: 34-46
359,99 zł*

* cena sugerowana
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1301921-5017 white sand

1301921-5113 dry reed

NAHANNI SMOCK WOMEN
Znana kurtka zakładana przez głowę powraca: z kapturem oraz
dwustronną kieszenią typu „kangurka”. Dzięki zastosowaniu naszej
sprawdzonej, wiatroodpornej i nienasiąkającej wodą tkaniny mieszanej
z bawełną organiczną, nosi się ją bardzo przyjemnie, a jednocześnie
jest tak wytrzymała, że przetrwa wiele podróży. Boczny zamek
błyskawiczny ułatwia zakładanie.

Materiał: FUNCTION 65 ORGANIC,
65% poliester, 35% bawełna (organiczna)
Waga: 370 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
419,99 zł*

1400791-7269
moroccan blue checks

1500562-6101
shadow black

1400791-7831
pink passion checks

1500562-5900
silver mink

1400791-7316
hibiscus red checks

CANYON ZIP OFF PANTS WOMEN

FARO SHIRT WOMEN

Możliwość przekształcenia w szorty: te bardzo lekkie spodnie na
wędrówki można, odpinając nogawki, błyskawicznie przekształcić
w szorty. Dodatkowy zamek błyskawiczny na łydce ułatwia odpinanie
nogawek. Tkanina charakteryzuje się bardzo dobrą oddychalnością,
szybko schnie i doskonale zabezpiecza przed promieniowaniem UV.
Wyposażenie obejmuje m.in. cztery kieszenie.

Dzięki chłodzącym włóknom tę bluzkę nosi się bardzo przyjemnie
nawet na podrażnionej słońcem skórze i przy wysokich temperaturach.
Poza tym jest mocna i miękka – idealna na letnie podróże. Otwory
wentylacyjne na plecach zwiększają komfort klimatu. Krój jest
dopasowany do ciała.

Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Waga: 270 g (rozmiar 38)
Rozmiary: 18-23; 34-46; 72-92 379,99 zł*
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1400791-7292
purple glow checks

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Materiał: TENCEL COOL’N CUBE,
60% lyocell (TENCEL), 40% bawełna (organiczna)
Waga: 160 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
299,99 zł*

* cena sugerowana

TRAVEL || DLA KOBIET
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1400781-7831
pink passion checks

1400781-7833
lavender checks

1400781-7839
red cherry checks

1400781-7298
caribbean blue checks

CARTAGENA SHIRT WOMEN
Bardzo lekka, chłodząca bluzka na podróże w ciepłe regiony bardzo
dobrze chroniąca przed promieniowaniem UV. Materiał szybko
odprowadza pot na zewnątrz, aby mógł szybko odparować. Otwory
wentylacyjne na plecach zapewniają dopływ świeżego powietrza.
Marszczone rękawy nadają jej niepowtarzalny wygląd.

Materiał: TENCEL SUN COOLITE Q.M.C.,
56% lyocell (TENCEL SUN), 44% poliester
Waga: 145 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XXL
279,99 zł*

4010171-1123 caribbean blue

4010171-2116 purple glow

1300831-6101
shadow black

1300831-4660 ivory

WESTBOUND WOMEN

PALM SPRINGS WOMEN

Lekka kamizelka mająca niewielkie wymiary po złożeniu, z przewiewnej
nylonowej tkaniny z miękką, siatkową podszewką. Chroni przed
promieniowaniem UV i nie nasiąka wodą. Wyposażenie obejmuje
otwory wentylacyjne na plecach oraz trzy kieszenie.

Lekkim krokiem przez lato w naszych wyjątkowo lekkich,
przewiewnych i dobrze amortyzujących butach na podróże i do
rekreacji. Siatkowy materiał, skóra i podeszwa podnoszą komfort
użytkowania, nie zwiększając przy tym wagi butów. Zdecyduj sam,
jak bardzo kolorowe będą Twoje buty: dołączone są do nich dwie
pary sznurówek – jedne stonowane, a drugie kolorowe.

Materiał: SUPPLEX DWR, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Waga: 225 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
319,99 zł*
Rozmiar: XXL
359,99 zł*
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4010171-6011 tarmac grey

* cena sugerowana

Podeszwa: DAYWALKER
Waga: ok. 390 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9

379,99 zł*

TRAVEL || DLA KOBIET
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1400141-7298
caribbean blue checks

1400771-6350
phantom

1400771-5009
pure sands

1400141-7316
hibiscus red checks

1400141-7831
pink passion checks

MOSQUITO SAFARI SHIRT WOMEN

PLAYA SOL

Ta lekka, wytrzymała koszula odznacza się doskonałą ochroną UV
oraz ochroną przed owadami o długotrwałym działaniu, która
w znacznym stopniu chroni przed komarami. Otwory wentylacyjne
na plecach zapewniają dobrą cyrkulację powietrza. Pozostałe
szczegóły: 3 kieszenie

Przewiewna, łatwa w pielęgnacji i niemnąca się bluzka w kratę,
o krótkim i dopasowanym do ciała kroju. Dzięki zastosowaniu
włókien Q.M.C. pot wyjątkowo szybko odparowuje, więc materiał
jest prawie zawsze suchy.

Materiał: INSECT REPELLENT FINE OXFORD, 100% poliamid
Waga: 235 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XXL
339,99 zł*

1500462-5009 pure sands

Materiał: FILIGREE Q.M.C., 86% poliester, 14% wiskoza
Waga: 145 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
169,99 zł*

1501711-6000 black
1501711-5009 pure sands

1500462-5011 basalt

ROTORUA SHORTS WOMEN

CORUNA SKIRT

Wygodne, bardzo lekkie szorty zapewniające doskonały komfort
noszenia. Wyposażone są w sześć kieszeni, a nogawki można
podwinąć i przypiąć.

Lekko rozszerzana spódnica do kolan z elastycznego materiału
nylonowego. Dzięki komfortowi, jaki daje zastosowanie stretchu,
oraz przewiewności materiału bardzo przyjemnie się ją nosi, a krój
i stonowane kolory sprawiają, że jest również elegancka.
Wyposażona jest w trzy kieszenie.

Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Waga: 200 g (rozmiar 38)
Rozmiary: 34-46
229,99 zł*
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1400141-7292
purple glow checks

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Materiał: NYLON STRETCH Q.M.C., 94% poliamid, 6% elastan
Waga: 165 g (rozmiar 38)
Rozmiary: 34-46
299,99 zł*

* cena sugerowana

TRAVEL || DLA KOBIET
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1400501-2260 hibiscus red

1400501-5113 dry reed

1400501-6007 blue graphite

SONORA DRESS
Główne zalety sięgającej do kolan sukienki bez rękawów SONORA to
elastyczność, dobre właściwości regulacji wilgoci oraz bardzo dobra
ochrona UV. Ponadto jest bardzo lekka i wyposażona w dwie
kieszenie.

1400171-7316
hibiscus red checks

1400171-7831
pink passion checks

1400171-7296
elemental green checks

1501681-2260 hibiscus red

Materiał: FINE OXFORD STRETCH UV Q.M.C., 100% poliester
Waga: 185 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
299,99 zł*

1501681-1124 bay blue

1501681-1155 shadow blue

MOSQUITO SUN SHIRT WOMEN
Nasza najbardziej techniczna bluzka z krótkim rękawem łączy w sobie: ochronę UV
i ochronę przed owadami, strukturę ze specjalnych włókien zapewniających bardzo
szybkie wysychanie oraz dodatkową wentylację dzięki szczelinie wentylacyjnej na
plecach.
1400171-7298
caribbean blue checks
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Materiał: INSECT REPELLENT RELIEF UV Q.M.C., 79% poliester, 21% wiskoza
Waga: 155 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XXL
249,99 zł*

* cena sugerowana

SONORA SKORT
Czasem jednak można mieć wszystko na raz: SONORA SKORT to
połączenie szortów (pod spodem) ze spódnicą (na wierzchu). Materiał
jest bardzo lekki, miękki i bi-elastyczny (zapewnia więc dobrą swobodę
ruchów). Gwarantuje wyjątkowo dobrą ochronę UV i ułatwia szybkie
odparowanie potu. Stan jest obniżony na biodra. Wyposażona jest
w trzy kieszenie.

* cena sugerowana

Materiał: FINE OXFORD STRETCH UV Q.M.C., 100% poliester
Waga: 170 g (rozmiar 38)
Rozmiary: 34-46
239,99 zł*

TRAVEL || DLA KOBIET
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1400701-1010
night blue

1400801-7831
pink passion checks

1400701-5011 basalt
1400801-7292
purple glow checks

1400801-7298
caribbean blue checks

1400801-7316
hibiscus red checks

KALAHARI DRESS

ALMERIA SHIRT WOMEN

Ta sukienka to dobry wybór z dwóch powodów. Wykonana jest
w klasycznym stylu safari i łączy właściwości regulacji wilgoci ze
zintegrowaną ochroną UV. Wyposażona jest w trzy kieszenie oraz
otwór wentylacyjny na plecach.

Ta bluzka jest lekka i przyjemnie chłodna. Poza tym bardzo dobrze
chroni przed promieniowaniem UV, a specjalne włókna szybko
odprowadzają pot na zewnątrz, skąd szybko odparowuje.

Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Waga: 285 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XL
339,99 zł*

Materiał: SILKLITE SEERSUCKER UV Q.M.C.,
60% poliamid, 40% poliester
Waga: 125 g (rozmiar M)
Rozmiary: XS-XXL
229,99 zł*

1501521-6032
dark steel
1501521-5113
dry reed

4010231-5900
silver mink

KALAHARI SKORT

PAW STRING WOMEN

Na pierwszy rzut oka spódnica, ale pod spodem szorty: KALAHARI
SKORT łączy w sobie zalety obu tych ubrań. Lekka tkanina
nylonowa zapewnia doskonałą ochronę UV, jest łatwa w pielęgnacji
i szybko schnie, co czyni ją praktyczną w podróży. Pozostałe
szczegóły: 4 kieszenie

Sandały typu japonki obecne są w różnych kulturach już od tysięcy
lat. Jednak nasze wysokiej jakości sandały z wytrzymałej skóry ze
skórzaną, antybakteryjną wkładką to całkowita nowość. Zapewniają
wygodę w podróży oraz podczas letnich wypraw.

Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Waga: 230 g (rozmiar 38)
Rozmiary: 34-46
199,99 zł*
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4010231-5590
dark brown

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Podeszwa: SLIDER WOMEN
Waga: ok. 360 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 5; 6; ...; 9

199,99 zł*

* cena sugerowana
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OCHRONA PRZED NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI POGODOWYMI
|a|

TEXAPORE FOLD-AWAY CAP

|b|

Składana do niewielkich rozmiarów, nieprzemakalna czapka
bejsbolówka ze składanym daszkiem | materiał: TEXAPORE TASLAN
2L, 100% poliamid | podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 65 g (rozmiar L) | rozmiary: M, L
a 19296-5011 basalt
b 19296-600 black
139,99 zł*

|c|

AKCESORIA

|d|

TEXAPORE BASEBALL CAP

Materiał: TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 60 g (rozmiar L)
Rozmiary: M, L
c 1902511-5011 basalt
d 1902511-6000 black
119,99 zł*

|e|

|f|

TEXAPORE CALGARY CAP

Materiał: TEXAPORE OXFORD HEATHER 2L,
100% poliester
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 70 g (rozmiar L)
Rozmiary: M, L
e 1902501-6000 black
f 1902501-6110 grey heather
129,99 zł*

|g|

|h|

TEXAPORE RAIN HAT

Materiał: TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 65 g (rozmiar L)
Rozmiary: M, L
g 1902771-4690 granite
h 1902771-6000 black
149,99 zł*

Nasze akcesoria uzupełniają outdoorowy strój. Chronią przed deszczem lub słońcem
i promieniowaniem UV. Niektóre z nich zapewniają ochronę przed zimnem, która
czasem potrzebna jest też w cieplejszą porę roku. Oprócz produktów z funkcjonalnych
włókien syntetycznych dostępne są także takie z organicznej bawełny z upraw
kontrolowanych.
|i|

|j|

|k |

TEXAPORE TWIST HAT

Kapelusz przeciwdeszczowy z asymetrycznym
rondem
(= chroni kark przed kroplami deszczu)
Materiał: TEXAPORE TASLAN 2L, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 90 g (rozmiar L) | rozmiary: M, L
i 1902491-5011 basalt
j 1902491-6000 black
169,99 zł*
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* cena sugerowana

ACTIVATE SHORT GLOVE

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL,
90% poliamid, 10% elastan
Waga: 36 g/para (rozmiar L) | rozmiary: S-XL
k 1901401-6000 black
139,99 zł*

|l|

ACTIVATE GLOVE

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL,
90% poliamid, 10% elastan
Waga: 48 g/para (rozmiar L) | rozmiary: S-XL
l 1901411-6000 black
149,99 zł*

AKCESORIA

211

OCHRONA PRZED
SŁOŃCEM

|a|

|y|

| aa |

|x|
|w|

CHECKED SOFTSHELL HAT

|b|

|g|

|d|

|h|

SUPPLEX PROTECTOR CAP

Czapka z daszkiem z odpinaną osłoną karku
Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 76 g (rozmiar L) | rozmiary: M, L
t 1901391-5017 white sand
u 1901391-5011 basalt
119,99 zł*

|k|
|i|

|f|

Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL GRID,
95% poliester, 5% elastan
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 60 g (rozmiar L) | rozmiary: M, L
d 1902531-7268 blue graphite checks
e 1902531-7269 moroccan blue checks
f 1902531-7300 basalt checks
99,99 zł*

|t|

ACTIVATE FOLD-AWAY CAP

SUPPLEX CAP

|u|

Bardzo lekka czapka bejsbolówka z elastycznym
daszkiem ułatwiającym przechowywanie czapki
Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Waga: 44 g | jeden rozmiar (56-61 cm)
v 1901481-5009 pure sands
w 1901481-1010 night blue
x 1901481-5011 basalt
y 1901481-6000 black
79,99 zł*

Mająca niewielkie wymiary po złożeniu softshellowa czapka ze składanym daszkiem
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL,
90% poliamid, 10% elastan
Podszewka: COOLMAX EYELET, 100% poliester
Waga: 65 g (rozmiar L)
Rozmiary: M, L
z 1902541-5113 dry reed
aa 1902541-6000 black
99,99 zł*

|l|

|e|

CHECKED SOFTSHELL CAP

|v|

| a | odwrócony

Dwustronny kapelusz softshellowy ze zintegrowaną ochroną UV.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL GRID, 95% poliester, 5% elastan
SUPPLEX, 100% poliamid
Waga: 45 g (rozmiar L) | rozmiary: M, L
a 1902521-7268 blue graphite checks
b 1902521-7269 moroccan blue checks
c 1902521-7300 basalt checks
99,99 zł*

|c|

|z|

Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 45 g (rozmiar L) | rozmiary: S, M
g 1902671-5009 pure sands
h 1902671-2113 raspberry
i 1902671-6101 shadow black
99,99 zł*

| dd |

| ee |
| ff |

VENT PRO CAP

|j|

SUPPLEX CAP WOMEN

| cc |

| bb |

SUPPLEX COMPANERO CAP

Czapka z daszkiem z niewielką kieszonką
Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 50 g (rozmiar L) | rozmiary: M, L
j 1900641-5017 white sand
k 1900641-4690 granite
l 1900641-6000 black
99,99 zł*

| gg |

| hh |

| ii |

FARO CAP

Czapka z daszkiem z ochroną UV i wentylacją
Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Wstawki: DENSE MESH, 100% poliester
Waga: 60 g (rozmiar L) | rozmiary: M, L
bb 19222-5009 pure sands | cc 19222-5011 basalt
dd 19222-1010 night blue | ee 19222-6000 black
89,99 zł*

Lekka czapka zapewniająca efekt chłodzenia
Materiał: TENCEL COOL'N CUBE, 60% lyocell, 40% bawełna (organiczna)
Waga: 70 g (rozmiar L) | rozmiary: M, L
ff 1902601-7353 electric blue checks
gg 1902601-7831 pink passion checks
hh 1902601-7269 moroccan blue checks
ii 1902601-7292 purple glow checks
109,99 zł*

|m|

|n|

|o|

SUPPLEX HAT WOMEN

Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 45 g (rozmiar L) | rozmiary: S, M
m 1902661-5017 white sand
n 1902661-4690 granite
o 1902661-2113 raspberry
99,99 zł*
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|p|

SUPPLEX MESH HAT

|q|

Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 45 g (rozmiar L)
Rozmiary: M, L
p 1902041-5011 basalt
q 1902041-5009 pure sands
129,99 zł*

|r |

|s|

|jj |

| kk |

LOGO HEADGEAR

SUPPLEX HAT

Kapelusz przeciwsłoneczny z przypinanym rondem
Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 70 g (rozmiar L) | rozmiary: M, L
r 19920-5011 basalt
s 19920-5009 pure sand
99,99 zł*

* cena sugerowana

| ll |

Wielofunkcyjne nakrycie głowy z szybkoschnącego mikrowłókna
Materiał: POLYESTER MICROFIBER, 100% poliester
Waga: 30 g | jeden rozmiar
jj 1900511-1155 shadow blue
kk 1900511-6000 black
ll 1900511-2112 pink passion
69,99 zł*

* cena sugerowana

| mm |

| nn |

| oo |

| pp |

| qq |

| rr |

| ss |

PAW HEADGEAR

Wielofunkcyjne nakrycie głowy z szybkoschnącego mikrowłókna
Materiał: POLYESTER MICROFIBER, 100% poliester | waga: 30 g | jeden rozmiar
mm 1900501-1062 electric blue | nn 1900501-2116 purple glow
oo 1900501-2114 blackberry | pp 1900501-4660 ivory
qq 1900501-4170 lime green | rr 1900501-1124 bay blue
ss 1900501-6000 black
69,99 zł*

AKCESORIA
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|a|

|b|

COMPANERO CAP

Materiał: ORGANIC COTTON CANVAS, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 65 g (rozmiar L) | rozmiary: M, L

|f|

|g|

|c|

|d|

a 1900681-4004 dark olive | b 1900681-6101 shadow black
c 1900681-6011 tarmac grey | d 1900681-5011 basalt
e 1900681-6001 black

|h|

|i|

OUTBOUND CAP

Materiał: ORGANIC COTTON CANVAS, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 60 g (rozmiar L) | rozmiary: M, L
f 1902611-5011 basalt
g 1902611-6101 shadow black
h 1902611-5026 coffee brown
99,99 zł*

|e|

|j|

99,99 zł*

|k|

PAW FOLD-AWAY CAP

Składana do niewielkich rozmiarów czapka bejsbolówka ze składanym
daszkiem | materiał: ORGANIC COTTON CANVAS, 100% bawełna
(organiczna) | waga: 65 g | jeden rozmiar (56-61 cm)
i 1901001-5011 basalt
j 1901001-6101 shadow black
k 1901001-6000 black
69,99 zł*

|m|

|n|

|o|

|p|

|q|
| w|

BASEBALL CAP

|l|

|t|

|u|

BALLGAME CAP

|r |
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FLORAL CAP WOMEN

Materiał: ORGANIC COTTON CANVAS, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 70 g | jeden rozmiar (56-61 cm)
l 1900671-5011 basalt
| m 1900671-6000 black
n 1900671-6101 shadow black | o 1900671-1050 basic navy
p 1900671-5017 white sand | q 1900671-1123 caribbean blue
59,99 zł*

|s|

Materiał: ORGANIC COTTON CANVAS, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 70 g | jeden rozmiar (56-61 cm)
r 1900991-1050 basic navy | s 1900991-6000 black
t 1900991-7010 olive brown | u 1900991-6101 shadow black
79,99 zł*

* cena sugerowana

| x|

Materiał: ORGANIC COTTON CANVAS, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 70 g (rozmiar M) | rozmiary: S, M
v 1900981-4690 granite
w 1900981-6102 shadow black
x 1900981-5017 white sand
99,99 zł*

| v|

| y|

| z|

REVUELTA CAP WOMEN

| aa |

Materiał: Organic Cotton CANVAS, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 70 g (rozmiar M) | rozmiary: S, M
y 1902021-2112 pink passion
z 1902021-5011 basalt
aa 1902021-5026 coffee brown
129,99 zł*

* cena sugerowana

| bb |

| cc |

| dd |

POPPY FLOWER CAP WOMEN

Materiał: Organic Cotton CANVAS, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 60 g (rozmiar M) | rozmiary: S, M
bb 1902591-1123 caribbean blue
cc 1902591-5011 basalt
dd 1902591-6101 shadow black

99,99 zł*

AKCESORIA

215

|s|
|r|
|q|
|p |

|u|
|w|

|t|

COOLMAX ACTIVE TRAIL SOCK

| c|

| e|

kwiecień 2011

| a|

| b|

DEVIATOR ALPINE SOCK

Zapewniające wysoki komfort klimatu skarpety
wysokogórskie z ergonomicznie dopasowaną
amortyzacją i wentylacją.
Materiał: 39% poliamid, 35% wełna
(merynosowa), 24% polipropylen, 2% elastan
Waga: 60 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43;
44-46; 47-49
a 1901612-6000 black
89,99 zł*

RUGGED TREKKING SOCK

Skarpety trekkingowe do stosowania niemal
o każdej porze roku, ze wzmocnionymi strefami
amortyzacji, wyjątkowo odporne na ścieranie
w obszarach pięty i palców.
Materiał: 35% wełna (merynosowa), 35% poliakryl,
25% poliamid, 5% poliamid (CORDURA)
Waga: 70 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
b 19695-600 black
c 19695-2114 blackberry
69,99 zł*

Bardzo lekkie, sportowe skarpety do uprawiania
intensywnych aktywności, np. do biegania
w terenie.
Materiał: 86% poliamid, 12% polipropylen,
2% elastan | waga: 28 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
t 1902721-5000 white
u 1902721-6000 black
54,99 zł*

COOLMAX WALKING SOCK

Skarpety sportowe zapewniające aktywną
regulację wilgoci.
Materiał: 56% poliester (COOLMAX),
42% poliamid, 2% elastan
Waga: 69 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
v 19568-600 black
w 19568-701 olive brown
59,99 zł*

| bb |

TREKKING XT SOCK

|j|

| dd |

|y|

Skarpety trekkingowe z naturalnymi jonami srebra
(ograniczają rozwój bakterii i powstawanie
nieprzyjemnego zapachu).
Materiał: 33% poliamid, 23% poliakryl,
23% wełna (merynosowa), 19% polipropylen,
2% elastan
Waga: 65 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-4
d 1902071-6000 black
e 1902071-2117 purple night
79,99 zł*

|o|

|k|
| i|

ACTIVE TRAIL LIGHT SOCK

| d|

|l|

| g|

Krótkie, lekkie skarpety sportowe z aktywną
regulacją wilgoci oraz naturalnymi jonami srebra
(ograniczają rozwój bakterii odpowiedzialnych za
powstawanie nieprzyjemnego zapachu).
Materiał: 58% poliester (COOLMAX),
40% poliamid, 2% elastan
Waga: 40 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
p 1902091-6111 light grey
q 1902091-5018 white rush
r 1902091-6120 grey
s 1902091-6000 black
69,99 zł*

|v|

|n|

| aa |

|x|

MULTI-FUNCTION SOCK

Lekkie, regulujące wilgoć skarpety na wędrówki na
umiarkowaną i cieplejszą pogodę, zapewniające
dobrą amortyzację.
Materiał: 34% poliamid, 26% polipropylen
(ISOLFIL), 19% wełna (merynosowa), 19% poliakryl, 2% elastan | waga: 65 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
x 19697-600 black
y 19697-6120 grey
62,99 zł*

|z|

| cc |

BASIC SOCK

Skarpety na co dzień z zawartością bawełny
organicznej i lekką wyściółką w obszarze pięty
i palców.
Materiał: 80% bawełna (organiczna), 17% poliamid,
3% elastan | waga: 40 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
z 1900811-5009 pure sands
aa 1900811-6000 black
bb 1900811-6120 grey
52,99 zł*

COOLMAX SINGLE LAYER SOCK

Bardzo lekkie, regulujące wilgoć i chłodzące
skarpety do noszenia samodzielnie lub pod
innymi skarpetami.
Materiał: 65% poliester (COOLMAX),
33% poliamid, 2% elastan
Waga: 35 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
cc 19501-600 black
dd 19501-1800 moroccan blue
44,99 zł*

|m|
| gg |

| f|

TREKKING SOCK

Skarpety trekkingowe na umiar kowane i cieplejsze dni, zapewniające regulację wilgoci i dobrą amortyzację.
Materiał: 36% poliamid,
26% polipropylen (ISOLFIL),
18% poliakryl, 18% wełna,
2% elastan
Waga: 65 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43;
44-46; 47-49
f 19569-600 black
g 19569-6120 grey
64,99 zł*
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| ii |

| h|

COOLMAX HIKING SOCK

Skarpety na wędrówki w cieplejszą
porę roku, zapewniające wyjątkowo
dobre odprowadzanie wilgoci.
Materiał: 64% poliester (COOLMAX),
36% poliamid | waga: 65 g/para
(rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43;
44-46; 47-49
h 19696-600 black
i 19696-6120 grey
64,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

HIKING XT SOCK

Całoroczne skarpety na wędrówki
z naturalnymi jonami srebra (ograniczają rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu).
Materiał: 34% poliamid, 22% wełna
(merynosowa), 22% poliakryl,
20% polipropylen, 2% elastan
Waga: 55 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43;
44-46; 47-49
j 1902081-1010 night blue
k 1902081-2113 raspberry
l 1902081-6000 black
74,99 zł*

HIKING SOCK

Skarpety na wędrówki z bawełną
organiczną, na umiarkowane i cieplejsze temperatury.
Materiał: 55% bawełna
(organiczna), 34% poliamid,
9% polipropylen, 2% elastan
Waga: 50 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43;
44-46; 47-49
m 1901651-5009 pure sands
n 1901651-6000 black
o 1901651-6120 grey
56,99 zł*

* cena sugerowana

| ee |

INSIDE SPORT SOCK

Lekkie, krótkie sportowe skarpety.
Materiał: 58% poliester (Dri-Release),
32% poliamid, 10% bawełna
Waga: 40 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
ee 19502-6101 shadow black
39,99 zł*

* cena sugerowana

| ff |

COOLMAX INSIDE SOCK

Lekkie, krótkie skarpety z dużą zawartością
włókien regulujących wilgoć.
Materiał: 69% poliester (COOLMAX),
29% poliamid, 2% elastan
Waga: 20 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
ff 19699-600 black
gg 19699-5000 white
39,99 zł*

| hh |

BASIC INSIDE SOCK

Jednokolorowe, krótkie skarpety z bawełny
organicznej.
Materiał: 63% bawełna (organiczna),
35% poliamid, 2% elastan
Waga: 20 g/para (rozmiar 41-43)
Rozmiary: 35-37; 38-40; 41-43; 44-46; 47-49
hh 1901031-6000 black
ii 1901031-6120 grey
34,99 zł*

SKARPETY
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OBUWIE

Podczas wyprawy odpowiednie obuwie jest tak samo ważne jak funkcjonalna odzież.
Krój, amortyzacja, komfort klimatu oraz ochrona muszą być dopasowane do stopy,
do pogody i do terenu. Dlatego podeszwa, cholewka i forma buta dostosowane są do
danego zastosowania – czy to wyprawa na szczyt, czy trekkingowa, czy weekendowa
wędrówka, aktywności w wodzie lub nad wodą czy też relaks na świeżym powietrzu
podczas podróży. Jeśli chodzi o ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi,
zdajemy się na nasze nieprzemakalne membrany TEXAPORE O2 lub TEXAPORE O3 – które
różnią się oddychalnością.
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WATER TRACK

WBUDOWANA WENTYLACJA – KOMFORTOWE OBUWIE GÓRSKIE
Podczas uprawiania takich aktywności jak rafting, canyoning, kajakarstwo lub
podczas wędrówek wzdłuż i wszerz rzeki można docenić mocne strony
podeszwy WATER TRACK:

pomysłowo opracowany system drenażu (AQUA FLOW) zapewnia szybki
odpływ wody i dobrą cyrkulację powietrza. W podeszwie zastosowano drobną,
metalową siatkę chroniącą przed dostawaniem się małych kamieni itp.
Cholewka z przewiewnego materiału siatkowego ma nieco węższy krój. Dzięki
temu buty nosi się przyjemnie, nawet bez skarpet (BAREFOOT FIT).

4010121-6101 shadow black

WATER TRACK - PODESZWA BUTÓW DLA
OSÓB UPRAWIAJĄCYCH SPORTY WODNE
wolfskin.com/PLS220

TYLKO

620 g

4010121-1062
electric blue

RIVERSTONE MEN

specjalna, zapewniająca
antypoślizgowe oparcie
struktura

A materiał główny:
mocna siatka o strukturze 3D
A wyposażona w system
drenażu podeszwa butów do
noszenia podczas uprawiania
sportów wodnych
A zabezpieczenie palców i pięty

Podeszwa: WATER TRACK
Waga: ok. 620 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 13
379,99 zł*

To najlżejsze wśród naszych nowych butów do noszenia podczas
uprawiania sportów wodnych: cholewka modelu RIVERSTONE
wykonana jest wyłącznie z materiału siatkowego, jedynie na palcach
i pięcie twarde osłony chronią przed uderzeniami.

umożliwiające odpływanie
wody i wentylację otwory
drenażowe w podeszwie
zewnętrznej, środkowej oraz
we wkładce

4010101-4690 granite

4010101-3800
burly yellow

CANYON RAVE MEN
A materiał główny:
skóra syntetyczna
A wyposażona w system
drenażu podeszwa butów do
noszenia podczas uprawiania
sportów wodnych
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

Podeszwa: WATER TRACK
Waga: ok. 650 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 13
379,99 zł*

CANYON RAVE to nasze nowe, hybrydowe buty do noszenia podczas
uprawiania sportów wodnych. Po bokach pięt są lekko otwarte, stanowią
więc model pośredni pomiędzy sandałami a butami.

OBUWIE || DLA MĘŻCZYZN || ACTIVE TRAIL
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TREKKINGOWE

WBUDOWANA WENTYLACJA

4006051-6910 nearly black

KOMFORTOWE OBUWIE GÓRSKIE

podwójny język
z perforowanym językiem
wewnętrznym

perforowana wyściółka
na bokach

perforowana wkładka

RUGGED TRAIL TEXAPORE MEN
A materiał główny:
skóra welurowa
A nieprzemakalna
i charakteryzująca się
nadzwyczaj dobrą
oddychalnością membrana
A system wentylacyjny
A stabilna, ale bardzo lekka
podeszwa trekkingowa
A cholewka sięgająca ponad
kostkę
A zabezpieczenie palców i pięty

Podeszwa: VIBRAM MOUNTAIN TREK
Wentylacja:
VENT SUPPORT SYSTEM TREKKING
Waga: ok. 1270 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 13
719,99 zł*

Tym, co wyróżnia te sportowe buty trekkingowe ze skóry welurowej
i wytrzymałej tkaniny poliestrowej, jest system wentylacyjny:
stały dopływ świeżego powietrza do buta jest szczególnie przyjemny
podczas wypraw trekkingowych, kiedy buty długo pozostają na nogach.
Membrana łączy ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
z najwyższym komfortem klimatu. Sprawdzona podeszwa zapewnia
przyczepność i stabilność butów.

43009-1100 dark stone

4001512-5590 dark brown

43009-691 nearly black

DEVIATOR TEXAPORE MEN
A materiał główny: olejowana
skóra wierzchowa
A nieprzemakalna i charakteryzująca się bardzo dobrą
oddychalnością membrana
A system wentylacyjny
A wytrzymała podeszwa
trekkingowa z czterema strefami
specjalnymi
A cholewka sięgająca ponad kostkę
A ochrona przed ścieraniem wokół
całego buta
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Podeszwa: VIBRAM QUADRO ZONIC
Wentylacja:
VENT SUPPORT SYSTEM TREKKING
Waga: ok. 1510 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 13
839,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Na pierwszy rzut oka są to klasyczne buty górskie ze skóry olejowanej, lecz
jeśli przyjrzeć im się bliżej, to coś znacznie więcej:
system wentylacyjny modelu DEVIATOR zapewnia najlepszy komfort klimatu,
a membrana – ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Wytrzymała podeszwa, opracowana we współpracy ze specjalistami z firmy
Vibram, jest idealna na wymagające wędrówki, wyprawy górskie
i wspinaczkowe. Ma cztery strefy specjalne, zapewniające stabilność przy
wykonywaniu małych kroków, dobrą przyczepność i wysoką stabilność na
różnego rodzaju terenie oraz przy stromym podejściu. Gumowy, ochronny
pas wokół całego buta zabezpiecza przed skałami i żwirem.

* cena sugerowana

ALL TERRAIN TEXAPORE MEN
A materiał główny:
skóra welurowa
A nieprzemakalna i charakteryzująca się nadzwyczaj dobrą
oddychalnością membrana
A stabilna, ale bardzo lekka
podeszwa trekkingowa
A cholewka sięgająca ponad
kostkę
A zabezpieczenie palców i pięty
* cena sugerowana

Podeszwa: VIBRAM MOUNTAIN TREK
Waga: ok. 1220 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 15
669,99 zł*

ALL TERRAIN to klasyk wśród naszych butów trekkingowych, wielokrotnie
uzyskujący bardzo dobrą ocenę w niezależnych testach.
Zalety: wysoki komfort amortyzacji i klimatu, dobre właściwości płynnego
unoszenia stopy, przyczepna, odporna na skręcanie podeszwa i niezawodna
ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Stabilność i dobrą
przyczepność zapewnia specjalna podeszwa trekkingowa. Model ten jest
dostępny do rozmiaru 15 (UK)!

OBUWIE || DLA MĘŻCZYZN || TREKKING
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4010011-1100 dark stone

4010011-6101 shadow black

4010011-6011 tarmac grey

BUTY NA WĘDRÓWKI

4010011-5900 silver mink

MOUNTAIN ATTACK TEXAPORE MEN

4007272-6101 shadow black

A materiał główny:
skóra welurowa
A nieprzemakalna i charakteryzująca się nadzwyczaj dobrą
oddychalnością membrana
A welurowa skóra i wytrzymała
tkanina
A lekka podeszwa do butów
na wędrówki po drogach
i w terenie
A zabezpieczenie palców i pięty

Podeszwa: TRAIL ADVANCE
Waga: ok. 1010 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 15
419,99 zł*

Sportowe, nieprzemakalne półbuty na wędrówki wyposażone w duże,
sięgające aż do strefy palców wstawki z przepuszczającej powietrze tkaniny.
Membrana wraz z oddychającą wyściółką zapewniają kompletną ochronę
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz najwyższy komfort
klimatu stóp.
Lekka podeszwa zapewnia amortyzację na całej długości, co gwarantuje
sprężystość kroków zarówno na łatwym terenie, jak i na szlakach. Model
dostępny jest ponadto w szerokim spektrum rozmiarów, aż do rozmiaru
15 (UK).

4007232-6011 tarmac grey

4007232-5026 coffee brown

4007232-6101 shadow black

4007272-3112 orange fall

4007272-5113 dry reed

4007272-6032 dark steel
4007232-5011 basalt

TRAIL MASTER TEXAPORE MEN
A materiał główny:
skóra welurowa
A nieprzemakalna i charakteryzująca się bardzo dobrą
oddychalnością membrana
A wytrzymała i lekka podeszwa
stworzona specjalnie do butów
na wędrówki
A cholewka sięgająca ponad kostkę
A zabezpieczenie palców i pięty
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Podeszwa: TRACTION
Waga: ok. 1010 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 15
419,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Sięgające powyżej kostki nieprzemakalne buty na wędrówki zapewniają
lepszą stabilność, jaka przydaje się na przykład podczas wędrówek po
bardzo naturalnych drogach.
Cholewka wykonana jest – klasycznie – ze stabilizującej skóry welurowej
oraz wytrzymałej, przepuszczającej powietrze tkaniny poliestrowej.
Membrana zapewnia dobry klimat dla stóp, a jednocześnie wysoką
ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Buty TRAIL
MASTER dostępne są do rozmiaru 15 (UK).

* cena sugerowana

CANYON HIKER TEXAPORE MEN
A materiał główny:
skóra welurowa
A nieprzemakalna i charakteryzująca się bardzo dobrą
oddychalnością membrana
A wytrzymała i lekka podeszwa
stworzona specjalnie do
butów na wędrówki
A bardzo lekkie
* cena sugerowana

Podeszwa: TRACTION
Waga: ok. 920 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 15
379,99 zł*

CANYON HIKER to naprawdę lekkie, nieprzemakalne buty na wędrówki,
które dzięki mającej wszechstronne zastosowanie podeszwie spełniają
wszystkie wymagania stawiane przed butami przeznaczonymi na wyprawy
z lekkim ekwipunkiem.
Ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz bardzo dobrą
oddychalność zapewnia membrana. Ich znakiem rozpoznawczym jest
wzornictwo charakteryzujące się miękkimi liniami. Ten model dostępny jest
do rozmiaru 15 (UK).

OBUWIE || DLA MĘŻCZYZN || HIKING
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SPORTOWE OBUWIE NA WĘDRÓWKI

Z SYSTEMEM WENTYLACYJNYM
Te nowe buty na wędrówki wyposażone są w nasz
system wentylacyjny: jego perforowane elementy
zapewniają dzięki stałej cyrkulacji powietrza doskonały
komfort klimatu.

GOOD FELLOW MEN
4010081-4690 granite

Lekka podeszwa zapewnia amortyzację na całej
długości, co gwarantuje sprężystość kroków, nawet
podczas wędrówek po bezdrożach. Dobra wiadomość
dla mężczyzn mających większe stopy – model GOOD
FELLOW dostępny jest do rozmiaru 15 (UK).

A materiał główny: skóra welurowa
A system wentylacyjny
A elastyczna i wygodna podeszwa
stworzona specjalnie do butów
na wędrówki
A zabezpieczenie palców i pięty
Podeszwa: TRAIL ADVANCE
Waga: 930 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 15
379,99 zł*

4010081-6011 tarmac grey

4010081-4030 stone

4010081-6350 phantom

WYGODNE BUTY NA WĘDRÓWKI

ZE SKÓRZANĄ
PODSZEWKĄ

4010061-4030 stone

SKYWALKER MEN
A materiał główny:
skóra welurowa
A skórzana wyściółka (pięty,
palce, boki)
A wytrzymała i lekka podeszwa
stworzona specjalnie do
butów na wędrówki
A niska cholewka

Niech komfort będzie z wami! Nasze nowe buty na
wędrówki SKYWALKER są po bokach, na języku i pięcie
wyłożone miękką skórą. Zapewniają wyjątkowo dobrą
ochronę wrażliwego obszaru pięt.
Wytrzymała, doskonale amortyzująca, wyłożona od
wewnątrz skórą podeszwa jest idealna na wyprawy
z lekkim ekwipunkiem. Skórzane wykończenie oraz wysoki
komfort sprawiają, że sprawdzą się one doskonale także
w podróży i na co dzień.

Podeszwa: TRACTION
Waga: ok. 920 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 13
379,99 zł*

4010061-6101 shadow black

KLASYCZNE OBUWIE NA WĘDRÓWKI

O SUBTELNYM
WZORNICTWIE

Model SAVAGE ROCK to naprawdę lekkie buty na
letnie wyprawy z niewielkim plecakiem.
Lekka, przyczepna podeszwa jest wytrzymała, a dzięki
bardzo dobrze amortyzującej podeszwie środkowej
cudownie wygodna. Znakiem rozpoznawczym jest
charakterystyczne wzornictwo z miękkimi liniami.

4007252-6101 shadow black

SAVAGE ROCK MEN
A materiał główny:
skóra welurowa
A wytrzymała i lekka podeszwa
stworzona specjalnie do
butów na wędrówki
A niska cholewka

4007252-4030 stone
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* cena sugerowana

Podeszwa: TRACTION
Waga: ok. 920 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 13
339,99 zł*

4007252-5011 basalt
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NA SZYBKIE WĘDRÓWKI
Z NIEWIELKIM PLECAKIEM

wewnątrz: nieprzemakalna,
charakteryzująca się
nadzwyczaj dobrą
oddychalnością membrana

nienasiąkająca wodą
skóra syntetyczna

odporna
na ścieranie
powłoka

podeszwa ze strefami
odpowiedzialnymi
za przyczepność
i hamowanie
międzypodeszwa zapewniająca
doskonałą amortyzację
i optymalne właściwości
płynnego unoszenia stopy

4009072-4170 lime green

EXPRESS TRAIL TEXAPORE MEN
A materiał główny: skóra
syntetyczna
A nieprzemakalna i charakteryzująca się nadzwyczaj dobrą
oddychalnością membrana
A przyczepna, doskonale
amortyzująca podeszwa
butów na lekkie wędrówki
A zabezpieczenie palców i pięty

4009072-6230 ebony
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

Podeszwa: VIBRAM ECLIPSE
Waga: ok. 770 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 13
549,99 zł*

Model EXPRESS TRAIL to nasze nieprzemakalne buty
do szybkich i łatwych sportowych wędrówek po szlakach
i w terenie. Łączą wysoką ochronę przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi z dobrym komfortem chodzenia.
Membrana gwarantuje suche stopy i utrzymuje ich dobry
klimat.
Cholewka wykonana została z łatwej do pielęgnacji skóry
syntetycznej oraz przewiewnego materiału siatkowego.
Szczególna zaleta na nieutwardzonych trasach: oparcie
i wygodna amortyzacja pięt. Specjalne strefy odpowiedzialne
za przyczepność i hamowanie zapewniają dobre oparcie
na śliskim podłożu.
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ACTIVE TRAIL

4007612-4170 lime green

CLOUD STREAM
JACKET MEN
➜ str. 67

ACTIVATE
PANTS MEN
➜ str. 124

4007612-6011 tamarac grey

TRAIL SUPPORT TEXAPORE MEN
A materiał główny:
skóra syntetyczna
A nieprzemakalna
i charakteryzująca się bardzo
dobrą oddychalnością
membrana
A lekka, sportowa podeszwa
butów na wędrówki

Podeszwa: ROCKWAVE
Waga: ok. 790 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 13
419,99 zł*

Kto podczas wędrówek ceni sobie bardziej aktywność niż wygodę, będzie
zadowolony z wyboru TRAIL SUPPORT: elastyczne karby podeszwy
optymalizują właściwości płynnego unoszenia stopy i zapewniają dodatkową amortyzację pięty.
Szkielet z syntetycznej skóry stabilizuje cholewkę z materiału siatkowego.
Membrana sprawia, że stopy są suche, a komfort klimatu wysoki. System
szybkiego sznurowania ułatwia sprawne dopasowanie butów do stopy.

PRZEGLĄD WSZYSTKICH SANDAŁÓW DLA MĘŻCZYZN
można znaleźć tutaj: wolfskin.com/PLS231
4009092-6720 silver grey
43071-1062 electric blue

43071-3112 orange fall

43071-5011 basalt

4009092-2590 red fire
43071-6101 shadow black

FREQUENCE TRAIL MEN
A materiał główny:
skóra syntetyczna
A przyczepna, doskonale
amortyzująca podeszwa
butów VIBRAM na lekkie
wędrówki
A zabezpieczenie palców i pięty
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Podeszwa: VIBRAM ECLIPSE
Waga: ok. 640 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 7,5; 8; ...; 13
459,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Niewielka waga oraz wyjątkowo dobra oddychalność to główne cechy
naszych najlżejszych butów do uprawiania speed hikingu (szybkie wędrówki
z niewielkim ekwipunkiem).

SEVEN SEAS MEN

Podeszwa zapewnia dobre oparcie i wygodną amortyzację kroków.
Cholewkę z materiału siatkowego stabilizuje szkielet z łatwej w pielęgnacji,
syntetycznej skóry.

A materiał główny:
nylonowe paski
A wszechstronna i wytrzymała
podeszwa
A SHOCK ABSORB SYSTEM

* cena sugerowana

* cena sugerowana

Podeszwa: MULTIPASS
Waga: ok. 610 g (rozmiar 9)
Rozmiary (UK): 7; 8; 9; ...; 15
209,99 zł*

Model SEVEN SEAS to proste, solidne sandały z paskami. Wszechstronna
podeszwa, która pozwala zarówno na przekroczenie wszerz rzeki, jak i na
spacery po plaży.
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CLAUDI

165 ♥

także ze względu na krajobraz
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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WATER TRACK

NASZA NOWA PODESZWA DO BUTÓW DO NOSZENIA PODCZAS UPRAWIANIA SPORTÓW WODNYCH
Podczas uprawiania takich aktywności jak rafting, canyoning, kajakarstwo
lub podczas wędrówek wzdłuż i wszerz rzeki można docenić mocne strony
podeszwy WATER TRACK: pomysłowo opracowany system drenażu (AQUA
FLOW) zapewnia szybki odpływ wody i dobrą cyrkulację powietrza.

W podeszwie zastosowano drobną, metalową siatkę chroniącą przed
dostawaniem się małych kamieni itp. Cholewka z przewiewnego materiału
siatkowego ma nieco węższy krój. Dzięki temu buty nosi się przyjemnie,
nawet bez skarpet (BAREFOOT FIT).

TYLKO

550 g

specjalna, zapewniająca
antypoślizgowe oparcie
struktura

umożliwiające odpływanie wody
i wentylację otwory drenażowe
w podeszwie zewnętrznej,
środkowej oraz we wkładce

CANYON RAVE WOMEN
4010111-2034
purple dawn

4010111-5900 silver mink

CANYON RAVE WOMEN
A materiał główny:
skóra syntetyczna
A wyposażona w system
drenażu podeszwa butów do
noszenia podczas uprawiania
sportów wodnych

Podeszwa: WATER TRACK
Waga: ok. 550 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
379,99 zł*

CANYON RAVE to nasze nowe, hybrydowe buty do noszenia podczas
uprawiania sportów wodnych. Po bokach pięt są lekko otwarte, stanowią
więc model pośredni pomiędzy sandałami a butami.

RIVERSTONE WOMEN
4010131-1123
caribbean blue

TYLKO

540 g

4010131-5009 pure sands

RIVERSTONE WOMEN
A materiał główny: mocna siatka
o strukturze 3D
A wyposażona w system
drenażu podeszwa butów do
noszenia podczas uprawiania
sportów wodnych
A zabezpieczenie palców i pięty
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowan

Podeszwa: WATER TRACK
Waga: ok. 540 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
379,99 zł*

To najlżejsze wśród naszych nowych butów do noszenia podczas
uprawiania sportów wodnych: cholewka modelu RIVERSTONE
wykonana jest wyłącznie z materiału siatkowego, jedynie na palcach
i pięcie twarde osłony chronią przed uderzeniami.
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TREKKINGOWE

WBUDOWANA WENTYLACJA

4002081-5200 mocca

KOMFORTOWE OBUWIE GÓRSKIE

podwójny język z perforowanym
językiem wewnętrznym

perforowana wyściółka na bokach

perforowana wkładka

SOLID TRAIL TEXAPORE WOMEN
A materiał główny:
olejowana skóra wierzchowa
A nieprzemakalna, charakteryzująca się nadzwyczaj dobrą
oddychalnością membrana
A stabilna, ale bardzo lekka
podeszwa trekkingowa
A cholewka sięgająca ponad kostkę
A ochrona przed ścieraniem wokół
całego buta

Podeszwa: VIBRAM MOUNTAIN TREK
Waga: ok. 1150 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
759,99 zł*

Wyjątkowo odporne buty trekkingowe z bardzo wysoką zawartością skóry
i membraną chroniącą przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Połączenie skóry i oddychającej podszewki oraz język z przepuszczającej
powietrze tkaniny zapewniają zrównoważony klimat dla stóp. Opracowana
specjalnie na wyprawy trekkingowe podeszwa gwarantuje dobrą amortyzację
i mocne oparcie na różnych podłożach.

4002561-6910 nearly black

4001522-5590 dark brown

DEVIATOR TEXAPORE WOMEN
A materiał główny:
olejowana skóra wierzchowa
A nieprzemakalna
i charakteryzująca się bardzo
dobrą oddychalnością
membrana
A system wentylacyjny
A wytrzymała podeszwa
trekkingowa z czterema
strefami specjalnymi
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A cholewka sięgająca ponad
kostkę
A ochrona przed ścieraniem
wokół całego buta
Podeszwa: VIBRAM QUADRO ZONIC
Wentylacja: VENT SUPPORT SYSTEM
TREKKING
Waga: ok. 1290 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
839,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Na pierwszy rzut oka są to klasyczne buty górskie ze skóry olejowanej, lecz
jeśli przyjrzeć im się bliżej, to coś znacznie więcej:
system wentylacyjny modelu DEVIATOR zapewnia najlepszy komfort klimatu,
a membrana – ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Wytrzymała podeszwa, opracowana we współpracy ze specjalistami
z firmy Vibram, jest idealna na wymagające wędrówki, wyprawy górskie
i wspinaczkowe. Ma cztery strefy specjalne, zapewniające stabilność przy
wykonywaniu małych kroków, dobrą przyczepność i wysoką stabilność na
różnego rodzaju terenie oraz przy stromym podejściu. Gumowy, ochronny
pas wokół całego buta zabezpiecza przed skałami i żwirem.

* cena sugerowana

ALL TERRAIN TEXAPORE WOMEN
A materiał główny:
skóra welurowa
A nieprzemakalna i charakteryzująca się nadzwyczaj dobrą
oddychalnością membrana
A stabilna, ale bardzo lekka
podeszwa trekkingowa
A cholewka sięgająca ponad
kostkę
A zabezpieczenie palców i pięty
* cena sugerowana

Podeszwa: VIBRAM MOUNTAIN TREK
Waga: ok. 1040 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
669,99 zł*

Zalety: wysoki komfort amortyzacji i klimatu, dobre właściwości płynnego
unoszenia stopy, przyczepna, odporna na skręcanie podeszwa i niezawodna
ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Stabilność i dobrą
przyczepność zapewnia specjalna podeszwa trekkingowa.
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WĘDRÓWKI

NIEPRZEMAKALNE BUTY NA WĘDRÓWKI
ZAPEWNIAJĄCE LEPSZĄ PRZYCZEPNOŚĆ I KOMFORT KLIMATU

4007282-6011 tarmac grey

4007242-2023 crimson

4007242-5011 basalt

4007242-2210 indian red

4007282-1153 pacific blue

4007282-2114 blackberry

4007282-1101 violet blue

4007242-6910 nearly black

TRAIL MASTER TEXAPORE WOMEN
A materiał główny: skóra welurowa
A nieprzemakalna i charakteryzująca się bardzo dobrą
oddychalnością membrana
A wytrzymała i lekka podeszwa
stworzona specjalnie do butów
na wędrówki
A cholewka sięgająca ponad kostkę
A zabezpieczenie palców i pięty
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Podeszwa: TRACTION
Waga: ok. 960 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
419,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Nieprzemakalne buty na wędrówki sięgają powyżej kostki, zapewniają więc
lepszą stabilność, jaka przydaje się na przykład podczas wędrówek po
bardzo naturalnych drogach.
Cholewka wykonana jest – klasycznie – ze stabilizującej skóry welurowej
oraz wytrzymałej, przepuszczającej powietrze tkaniny poliestrowej.
Membrana zapewnia dobry klimat dla stóp, a jednocześnie wysoką ochronę
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

* cena sugerowana

CANYON HIKER TEXAPORE WOMEN
A materiał główny: skóra welurowa
A nieprzemakalna
i charakteryzująca się bardzo
dobrą oddychalnością membrana
A wytrzymała i lekka podeszwa
stworzona specjalnie do butów
na wędrówki
A bardzo lekkie
* cena sugerowana

Podeszwa: TRACTION
Waga: ok. 770 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
379,99 zł*

CANYON HIKER to naprawdę lekkie, nieprzemakalne buty na wędrówki,
które dzięki mającej wszechstronne zastosowanie podeszwie spełniają
wszystkie wymagania stawiane przed butami przeznaczonymi na wyprawy
z lekkim ekwipunkiem.
Ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz bardzo dobrą
oddychalność zapewnia membrana. Ich znakiem rozpoznawczym jest
wzornictwo charakteryzujące się miękkimi liniami.
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NIEPRZEMAKALNE OBUWIE NA WĘDRÓWKI

MOUNTAIN ATTACK TEXAPORE WOMEN

Z MEMBRANĄ CHRONIĄCĄ PRZED NIEKORZYSTNYMI
WARUNKAMI POGODOWYMI
Sportowe, nieprzemakalne półbuty na wędrówki
wyposażone w duże, sięgające aż do strefy palców
wstawki z przepuszczającej powietrze tkaniny. Membrana
wraz z oddychającą wyściółką zapewniają kompletną
ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
oraz najwyższy komfort klimatu stóp.

4010031-5017 white sand

A materiał główny:
skóra welurowa
A nieprzemakalna
i charakteryzująca się
nadzwyczaj dobrą
oddychalnością membrana
A lekka podeszwa do butów na
wędrówki po drogach
i w terenie
A zabezpieczenie palców i pięty

Podeszwa: TRAIL ADVANCE
Waga: ok. 830 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
419,99 zł*

Lekka podeszwa zapewnia amortyzację na całej długości,
co gwarantuje sprężystość kroków zarówno na łatwym
terenie, jak i na szlakach.
4010031-2117 purple night

4010031-2115 lavender

WYGODNE BUTY NA WĘDRÓWKI

ZE SKÓRZANĄ PODSZEWKĄ

4010031-4700 steel grey

SKYWALKER WOMEN
4010071-2150 dark red

Niech komfort będzie z wami! Nasze nowe buty na
wędrówki SKYWALKER są po bokach, na języku i pięcie
wyłożone miękką skórą. Zapewniają wyjątkowo dobrą
ochronę wrażliwego obszaru pięt.
Wytrzymała, doskonale amortyzująca, wyłożona od
wewnątrz skórą podeszwa jest idealna na wyprawy
z lekkim ekwipunkiem. Skórzane wykończenie oraz
wysoki komfort sprawiają, że sprawdzą się one doskonale
także w podróży i na co dzień.

A materiał główny:
skóra welurowa
A skórzana wyściółka
(pięty, palce, boki)
A wytrzymała i lekka podeszwa
stworzona specjalnie do
butów na wędrówki
A niska cholewka

4010071-1100 dark stone

KLASYCZNE OBUWIE NA WĘDRÓWKI

Podeszwa: TRACTION
Waga: ok. 740 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
379,99 zł*

4010071-5113 dry reed

SAVAGE ROCK WOMEN

O SUBTELNYM WZORNICTWIE

4007262-6350 phantom
Model SAVAGE ROCK to naprawdę lekkie buty na letnie
wyprawy z niewielkim plecakiem.

A materiał główny:
skóra welurowa
A wytrzymała i lekka podeszwa
stworzona specjalnie do
butów na wędrówki
A niska cholewka

Podeszwa: TRACTION
Waga: ok. 810 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
339,99 zł*

Podeszwa zapewnia lekkość i dobrą przyczepność. Jest
wytrzymała, a dzięki bardzo dobrze amortyzującej
podeszwie środkowej cudownie wygodna. Znakiem
rozpoznawczym jest charakterystyczne wzornictwo
z miękkimi liniami.

4007262-2116 purple glow

240 Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

* cena sugerowana

4007262-5009 pure sands
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ACTIVE TRAIL

NA SZYBKIE WĘDRÓWKI
Z NIEWIELKIM EKWIPUNKIEM

Obuwie przedstawione na tej stronie należy do naszej linii ACTIVE TRAIL.
Oto co odróżnia je od naszych pozostałych butów na wędrówki:
amortyzacja oraz właściwości płynnego unoszenia stopy są dopasowane
do szybkich wypraw, na które – jeśli w ogóle – zabierany jest tylko lekki
plecak.

4007202-1123 caribbean blue

Podeszwy zewnętrzne są wyjątkowo przyczepne, gwarantują więc
optymalne oparcie w terenie i na nieutwardzonych trasach.
Międzypodeszwa i wkładka amortyzują wstrząsy podczas szybkiego
marszu. Podczas gdy w innych naszych butach na wędrówki często
stosowana jest skóra, modele ACTIVE TRAIL wykonane są wyłącznie
z materiałów syntetycznych: dzięki temu łatwiej je pielęgnować i czyścić
oraz są lżejsze.

wewnątrz:
nieprzemakalna,
charakteryzująca się
bardzo dobrą
oddychalnością
membrana

z systemem szybkiego
sznurowania

dodatkowy
element
amortyzujący

4007202-6005 titanium

MOUNTAIN RUNWAY WOMEN
A skóra syntetyczna
A lekka, sportowa podeszwa
butów na wędrówki
A zabezpieczenie palców i pięty

Podeszwa: ROCKWAVE
Waga: ok. 610 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
379,99 zł*

Buty MOUNTAIN RUNWAY stanowią element pośredni pomiędzy butami do
wędrówek a butami do biegania w terenie. Są prawie tak samo elastyczne
jak buty do biegania, ale mają nieco prostszy krój, dzięki czemu idealnie
nadają się na szybkie wędrówki z niewielkim ekwipunkiem.
Cholewka z materiału siatkowego i stabilizującej skóry syntetycznej
zapewnia wysoki komfort noszenia nawet przy wysokich temperaturach.
Sportowa podeszwa dobrze amortyzuje kroki również na nieutwardzonych
trasach, ma specjalne, elastyczne karby poprawiające właściwości płynnego
unoszenia stopy oraz zapewnia niezbędne oparcie.

przewiewny materiał
siatkowy
elastyczne obszary dla
płynnego unoszenia
stopy

TYLKO

4009122-4170 lime green

580 g

4009122-1112 infinity blue

4007622-2111 classic rose

4009122-2115 lavender
4007622-1045 baltic blue

TRAIL SUPPORT TEXAPORE WOMEN
A materiał główny:
skóra syntetyczna
A nieprzemakalna i charakteryzująca się bardzo dobrą
oddychalnością membrana
A lekka, sportowa podeszwa
butów na wędrówki
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Podeszwa: ROCKWAVE
Waga: ok. 670 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
419,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

FREQUENCE TRAIL WOMEN
Kto podczas wędrówek ceni sobie bardziej aktywność niż wygodę, będzie
zadowolony z wyboru TRAIL SUPPORT: elastyczne karby podeszwy
optymalizują właściwości płynnego unoszenia stopy i zapewniają dodatkową
amortyzację pięty.
Szkielet z syntetycznej skóry stabilizuje cholewkę z materiału siatkowego.
Membrana sprawia, że stopy są suche, a komfort klimatu wysoki. System
szybkiego sznurowania ułatwia sprawne dopasowanie butów do stopy.

* cena sugerowana

A materiał główny:
skóra syntetyczna
A przyczepna, doskonale
amortyzująca podeszwa
butów na lekkie wędrówki
A zabezpieczenie palców i pięty

* cena sugerowana

Podeszwa: VIBRAM ECLIPSE
Waga: ok. 580 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 4,5; 5; ...; 9
459,99 zł*

Niewielka waga oraz wyjątkowo dobra oddychalność to główne cechy
naszych najlżejszych butów do uprawiania speed hikingu (szybkie wędrówki
z niewielkim ekwipunkiem).
Podeszwa zapewnia dobre oparcie i wygodną amortyzację kroków.
Cholewkę z materiału siatkowego stabilizuje szkielet z łatwej w pielęgnacji,
syntetycznej skóry.

OBUWIE || DLA KOBIET || ACTIVE TRAIL
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SANDAŁY
4003281-1025 ice cube

4003281-2260 hibiscus red

4003281-5900 silver mink

BAHIA SANDAL WOMEN
A dwie opcje noszenia dzięki
odpinanym paskom na piętach
A z wyjątkowo lekką podeszwą

Podeszwa: CANYON
Waga: ok. 460 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 5; 6; ...; 9
339,99 zł*

Te superlekkie sandały 2-w-1 wyposażone są w odpinany pasek na piętach,
dzięki czemu ze stabilnych i komfortowych sandałów trekkingowych mogą
bardzo łatwo zostać przekształcone w wygodne, wsuwane sandały.
Odpowiednio do niewielkiej wagi, model BAHIA wyposażony jest w naszą
najlżejszą podeszwę do sandałów.

PRZEGLĄD WSZYSTKICH SANDAŁÓW DLA KOBIET
można znaleźć tutaj: wolfskin.com/PLS244

43072-215 dark red

43072-4170 lime green
4002801-1043 currant purple

43072-2116 purple glow

43072-4029 eucalyptus

SEVEN SEAS WOMEN
A materiał główny:
nylonowe paski
A wszechstronna i wytrzymała
podeszwa

244

4002801-1123 caribbean blue

WATERFALL WOMEN
Podeszwa: MULTIPASS
Waga: ok. 540 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 5; 6; ...; 9
209,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Model SEVEN SEAS to proste, solidne sandały z paskami. Wszechstronna
podeszwa, która pozwala zarówno na przekroczenie wszerz rzeki, jak i na
spacery po plaży.

* cena sugerowana

A z wyjątkowo lekką podeszwą

* cena sugerowana

Podeszwa: CANYON
Waga: ok. 440 g (rozmiar 6)
Rozmiary (UK): 4; 5; 6; ...; 9
299,99 zł*

Charakterystyczne cechy modelu WATERFALL to lekkość i poprzeczny pasek
ponad podbiciem.

OBUWIE || DLA KOBIET || SANDAŁY
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PLECAKI

W przypadku naszych plecaków, system nośny, materiały oraz wyposażenie dopasowane są
do konkretnego zastosowania. I tak na przykład podczas wypraw wysokogórskich ważna jest
swoboda ruchów i niewielka waga, podczas wędrówek i jazdy na rowerze liczy się wentylacja,
a w plecakach do biura, na uczelnię i na co dzień muszą zmieścić się segregator, laptop itp.
Jednak nie zawsze potrzebny jest plecak. Często wszystko, co potrzebne na co dzień, zmieści
się w torbie. Niektóre z nich także przedstawione zostały w tym rozdziale.
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PLECAKI TREKKINGOWE

PLECAK
DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

V-TRANSITION – SYSTEM NOŚNY NA NAPRAWDĘ
DUŻĄ WYPRAWĘ:
Więcej informacji tutaj: wolfskin.com/PLS248

3

NA DŁUGIE WYPRAWY

YEARS

WARRANTY

elastyczne mocowanie
pasków na ramiona
zapewniające dobrą
swobodę ruchów

uformowane
wgłębienie
na tył głowy

SEE MANUAL FOR TERMS
OF WARRANTY

pokrowiec
przeciwdeszczowy
w klapie

TRZY LATA GWARANCJI
JAKOŚCI NA PLECAKI
TREKKINGOWE

kieszeń w klapie
z możliwością regulacji
wysokości

wygodna
wyściółka
pleców 3D
płyty tylne
zapewniające
lepszą stabilność

bezstopniowa
regulacja wielkości

drążki w kształcie
litery v przenoszą
ciężar bezpośrednio
na pas biodrowy

Od sezonu wiosna/lato 2013
udzielamy na nasze plecaki
trekkingowe trzyletniej gwarancji
jakości. Oznacza to, że jeśli
chodzi o komfort noszenia oraz
wytrzymałość, można długo na
nich polegać. Gdyby jednak jakiś
element zawiódł, zapewniamy
pomoc.

odpinany plecak
jednodniowy
z możliwością
zwiększenia
pojemności

przestronna
kieszeń boczna

wyjmowany
element dzielący
komory
dostęp do
komory głównej
z dwóch stron
| a | ESCALADE
PACK 80 MEN**

wyjątkowo
stabilny, dobrze
wyściełany pas
biodrowy

rozkładana
kieszeń na butelkę

ESCALADE PACK
A system nośny do dużych obciążeń
z bezpośrednim przeniesieniem obciążenia
A komora główna i dolna, 9 kieszeni
A odpinany plecak jednodniowy
A dodatkowy dostęp do komory głównej
od przodu
A osłona zabezpieczająca przed uszkodzeniem
podczas transportu
A mocowanie kijków trekkingowych / czekana
A nadaje się do użycia z systemem
umożliwiającym picie podczas marszu lub
jazdy
A rozkładana kieszeń na butelki oraz kieszeń
w pasie biodrowym z zamkiem
błyskawicznym
A pokrowiec przeciwdeszczowy
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Wygodny, bardzo wytrzymały plecak trekkin gowy do dużych obciążeń na dalekie podróże
lub na szczególnie długie wyprawy. Wyposażony
jest m.in. w osłonę systemu nośnego przed
uszkodzeniem podczas podróży (samolotem),
a także w mniejszy, odpinany plecak, np. na
wyprawy jednodniowe. Bardzo stabilny system
nośny zapewnia efektywne przenoszenie
obciążenia na pas biodrowy. Specjalnie
uformowane wgłębienie na tył głowy umożliwia
swobodne ruchy głową, również gdy plecak
jest wysoko zapakowany. Jego wyposażenie
uzupełniają liczne kieszenie oraz dostęp do
komory głównej z dwóch stron.

Materiał:
Korpus: CROSS RIP 300D,
100% poliester i NAILHEAD 420D,
100% poliamid
Spód: CHAINTECH 1000D, 100% poliamid
Stelaż: ALUMINIUM HONEY COMB
System nośny: V-TRANSITION

widok z tyłu dark steel

| b |**

| c |**

ESCALADE PACK 80 MEN

ESCALADE PACK 70 MEN

ESCALADE PACK 70 WOMEN

Waga: ok. 3200 + 400 g | ok. 80 + 15 litrów
ok. 75 x 33/28 x 25 cm | długość tyłu: M-XL
a 2002081-6032 dark steel
1259,99 zł*

Waga: ok. 3050 + 400 g | ok. 70 + 15 litrów
ok. 68 x 32/27 x 23 cm | długość tyłu: M-XL
b 2002091-1155 shadow blue
1179,99 zł*

Waga: ok. 2800 + 380 g | ok. 70 + 10 litrów
ok. 65 x 33/27 x 24 cm | długość tyłu: S-L
c 2002101-2210 indian red
1179,99 zł*

* cena sugerowana **cena nie obejmuje zawartości

PLECAKI || TREKKING
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WYGODNE W NOSZENIU

NASZE LEKKIE
PLECAKI TREKKINGOWE
X-TRANSITION - DOBRZE WYŚCIEŁANE

DOBRZE WYPOSAŻONY
nasz poradnik dotyczący plecaków
wolfskin.com/PLS251

kieszeń w klapie
z możliwością regulacji
wysokości

wolfskin.com/PLS250

paski na ramiona
o regulowanej
wysokości mocowania

uformowane
wgłębienie
na tył głowy

przestronna kieszeń
VolumenSeitentasche
boczna

wygodna wyściółka
pleców 3D

precyzyjny wskaźnik
długości systemu
nośnego

krzyżujące się szyny
wewnętrzne stabilizują
plecak

wyjmowany element
dzielący komory

widok z tyłu phantom
pokrowiec
przeciwdeszczowy
w komorze dolnej

DENALI
A lekki, komfortowy system
nośny
A komora główna i dolna,
8 kieszeni
A dodatkowy dostęp do komory
głównej od przodu
A mocowanie kijków
trekkingowych
A nadaje się do użycia
z systemem umożliwiającym
picie podczas marszu lub jazdy
A rozkładana kieszeń na butelki
A pokrowiec przeciwdeszczowy
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DENALI to nasze wytrzymałe, wąskie plecaki trekkingowe
z pełnym wyposażeniem. Sprawdzony system nośny
zapewnia szczególnie wysoki komfort użytkowania dzięki
równomiernemu rozłożeniu obciążenia na ramiona
i biodra oraz dobrze wyściełanym powierzchniom
stykającym się z ciałem użytkownika.
Jest indywidualnie regulowany, a modele są dopasowane
do anatomicznej budowy mężczyzn i kobiet. Aluminiowy
stelaż jest uformowany w taki sposób, że zapewnia
swobodę ruchów nawet przy plecaku zapakowanym do
pełna oraz w trudnym terenie. Wgłębienie na tył głowy
dodatkowo zwiększa komfort noszenia.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Materiał:
Korpus: CROSS RIP 300D, 100% poliamid i NAILHEAD
420D, 100% poliester
Spód: CHAINTECH 1000D, 100% poliamid
Stelaż: ALUMINIUM HONEY COMB
System nośny: X-TRANSITION

| a |**

| b |**

| c |**

| d |**

DENALI 75 MEN

DENALI 65 MEN

DENALI 60 WOMEN

DENALI 50 WOMEN

Waga: ok. 2850 g
ok. 75 + 12 litrów
ok. 75 x 31/27 x 25 cm
Długość tyłu: M-XL
a 2002111-6350 phantom
879,99 zł*

Waga: ok. 2750 g
ok. 65 + 11 litrów
ok. 70 x 31/27 x 25 cm
Długość tyłu: S-L
b 2002121-1155 shadow blue
2002121-6350 phantom (patrz a)
839,99 zł*

Waga: ok. 2550 g
ok. 60 + 8 litrów
ok. 62 x 30/26 x 23 cm
Długość tyłu: S-M
c 2002141-1153 pacific blue
2002141-2210 indian red (patrz d)
839,99 zł*

Waga: ok. 2450 g
ok. 50 + 7 litrów
ok. 58 x 30/26 x 22 cm
Długość tyłu: XS-M
d 2002151-2210 indian red
2002151-1153 pacific blue (patrz c)
799,99 zł*

* cena sugerowana ** cena nie obejmuje zawartości

PLECAKI || TREKKING
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PLECAKI ALPINISM
ALPINE TRAIL
ACS TIGHT ALPINE –
NASZ WYSOKOGÓRSKI SYSTEM NOŚNY
wolfskin.com/PLS252

A całkowicie przylegający do ciała system
nośny z doskonałą wentylacją
A komora główna
A 7 (34 l) lub 8 (40 l) kieszeni
A chowane mocowanie kasku
A mocowanie liny
A mocowanie kijków trekkingowych / czekana
A nadaje się do użycia z systemem umożliwiającym picie podczas marszu lub jazdy
A rozkładana kieszeń na butelki
A pokrowiec przeciwdeszczowy

Plecaki o wąskim kroju z naszej serii ALPINE TRAIL
przeznaczone są na wysokogórskie wędrówki.
Wykonane są z wyjątkowo mocnych, ale lekkich
materiałów i wyposażone w dobrze wentylowany
system nośny. W przestronnej komorze głównej
oraz licznych kieszeniach jest wystarczająco dużo
miejsca na ekwipunek. Kieszeń w klapie jest
wyjątkowo płaska – aby zapewnić wystarczającą
swobodę ruchów głowy. Swobodę ruchów
zapewnia przylegający do pleców krój. Perforowane
paski oraz szeroki kanał wentylacyjny na plecach
gwarantują optymalną wentylację.
Materiał:
Korpus: CROSS RIP 210D i NAILHEAD 210D,
100% poliamid | spód: CROSS RIP 300D, 100% poliester
stelaż: SPRING STEEL | system nośny: ACS TIGHT
centralny kanał
wentylacyjny

perforowana
wyściółka
zapewniająca
dobrą cyrkulację
powietrza
elastyczna
rama
stalowa

perforowana wyściółka
zwiększa komfort
klimatu

dopasowany do ciała krój
zapewnia swobodę
ruchów

|a|

| b |**
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| c |**

| d |**

ALPINE TRAIL 40 MEN

ALPINE TRAIL 34 MEN

Waga: ok. 1460 g | ok. 40 litrów | ok. 53 x 30/26 x 19 cm
a 2002051-1062 electric blue
b 2002051-6011 tarmac grey

Waga: ok. 1380 g | ok. 34 litry | ok. 51 x 29/26 x 18 cm
c 2002061-1062 electric blue
d 2002061-4170 lime green
e 2002061-6011 tarmac grey

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

589,99 zł*

ALPINE TRAIL 34
WOMEN

| e |**

499,99 zł*

* cena sugerowana ** cena nie obejmuje zawartości

Waga: ok. 1330 g | ok. 34 litry
ok. 48 x 27/26 x 20 cm
f 2002071-1124 bay blue
g 2002071-2114 blackberry
h 2002071-6011 tarmac grey
499,99 zł*

* cena sugerowana ** cena nie obejmuje zawartości

| f |**

| g |**

| h |**
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PO PROSTU ŁATWE PAKOWANIE

ORYGINALNA WIELKOŚĆ

ULTRALEKKI PLECAK WYSOKOGÓRSKI

TYLKO

520 g

ACCELERATE PACK 30
A całkowicie przylegający do ciała system
nośny z doskonałą wentylacją
A komora główna, 2 kieszenie
A ultralekki
A możliwość dostępu z czterech stron
A mocowanie kijków trekkingowych /
czekana
A nadaje się do użycia z systemem
umożliwiającym picie podczas marszu
lub jazdy
ok. 30 litrów

299,99 zł*

Ten ultralekki plecak wysokogórski waży niewiele
więcej niż jeden funt. Zamek błyskawiczny
dookoła umożliwia dostęp z czterech stron.
Minimalistyczne wyposażenie, odpinany pas na
brzuch, system nośny o zoptymalizowanej wadze
oraz lekkie materiały sprawiają, że jest to nasz
najlżejszy plecak tej wielkości. Poza tym można w
nim przymocować bidon.
Materiał:
Korpus: CROSS RIP 100D, 100% poliamid
Spód: WATERLOCK 210D, 100% poliamid
Stelaż: CROSSLINK PE
System nośny: ACS TIGHT
Waga: ok. 520 g | ok. 51 x 33/26 x 18 cm

widok z tyłu black

TYLKO

310 g
2001711-1062
electric blue

2001711-4170
lime green

STOWAWAY PACK 22
A komora główna, 3 kieszenie
A możliwość spakowania
do kieszeni w klapie
A ultralekki
A mocowanie kijków
trekkingowych / czekana
ok. 22 litry

2001621-1062
electric blue
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

2001621-6000
black

2001621-4170
lime green

2001621-6011
tarmac grey
* cena sugerowana

2001711-6011
tarmac grey
* cena sugerowana

209,99 zł*

Model STOWAWAY PACK ważący 310 g to wyjątkowo
lekki plecak wysokogórski na wyprawy jednodniowe.
Można go spakować do jego kieszeni w klapie, zajmuje
mniej więcej tyle miejsca co opakowanie batoników –
można więc zabrać go ze sobą na każdą wyprawę.
Materiał:
Korpus: CROSS RIP 100D, 100% poliamid
Spód: WATERLOCK 210D, 100% poliamid
Waga: ok. 310 g | ok. 45 x 27/25 x 18 cm

2001711-6000
black

PLECAKI || ALPINISM
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PLECAKI NA WĘDRÓWKI

PLECAK
NA WĘDRÓWKI

ACS TIGHT HIKE - CAŁKOWICIE PRZYLEGAJĄCY
DO PLECÓW SYSTEM NOŚNY
wolfskin.com/PLS256

NA JEDNO- LUB WIELODNIOWE WYPRAWY
| a |**
duża kieszeń
w klapie

dobrze wyściełane
i dobrze wentylowane
paski na ramiona

bardzo stabilny, a mimo
to elastyczny

mocowanie kijków
trekkingowych

duża kieszeń
przednia

dostęp do komory
głównej
paski kompresyjne

element dzielący
komory

centralny kanał
wentylacyjny

dopasowany do
ciała krój zapewnia
swobodę ruchów

pokrowiec
przeciwdeszczowy
rozkładana
kieszeń na butelkę

pas biodrowy
o anatomicznym
kształcie, dobrze
wentylowany

HIGHLAND TRAIL
A całkowicie przylegający do ciała
system nośny z doskonałą
wentylacją
A komora główna i dolna
A dodatkowy dostęp z przodu
A 11 (50 l i 46 l) lub 8 kieszeni (36 l)
A mocowanie kijków
trekkingowych / czekana
A nadaje się do użycia z systemem
umożliwiającym picie podczas
marszu lub jazdy
A rozkładana kieszeń na butelki
A elementy odblaskowe
A pokrowiec przeciwdeszczowy
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Plecaki HIGHLAND TRAIL przeznaczone są na dłuższe
wędrówki. Wnętrze można podzielić na komorę główną
i komorę dolną. Dzięki bogatemu wyposażeniu i dużej
pojemności stanowią model pośredni pomiędzy dużymi
plecakami trekkingowymi a plecakami na jednodniowe
wędrówki. System nośny zapewnia dobrą kontrolę
obciążenia, swobodę ruchów oraz doskonałą wentylację.

Materiał:
Korpus: CROSS RIP 210D
i NAILHEAD 210D, 100% poliamid
Spód: CROSS RIP 300D, 100% poliester
Stelaż: ALUMINIUM HONEY COMB
System nośny: ACS TIGHT

| b | widok z tyłu black

| c |**

| d |**

| e |**

HIGHLAND TRAIL
50 MEN

HIGHLAND TRAIL
36 MEN

HIGHLAND TRAIL
46 WOMEN

HIGHLAND TRAIL
36 WOMEN

Waga: ok. 1780 g | ok. 50 litrów
ok. 58 x 30/26 x 19 cm
a 2002161-1155 shadow blue
b 2002161-6000 black
629,99 zł*

Waga: ok. 1580 g | ok. 36 litrów
ok. 51 x 26/22 x 16 cm
2002181-1155 shadow blue
(patrz a)
c 2002181-6000 black 549,99 zł*

Waga: ok. 1680 g | ok. 46 litrów
ok. 54 x 28/26 x 18 cm
d 2002171-2114 blackberry
2002171-1124 bay blue (patrz e)
629,99 zł*

Waga: ok. 1510 g | ok. 36 litrów
ok. 51 x 26/22 x 16 cm
e 2002191-1124 bay blue
2002191-2114 blackberry (patrz d)
549,99 zł*

* cena sugerowana ** cena nie obejmuje zawartości
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RAMBLER

łatwo dostępna
komora w klapie

A elastyczny system nośny z wentylacją
pleców
A mocowanie kijków trekkingowych
A komora główna, 5 kieszeni
A nadaje się do użycia z systemem umożliwiającym picie podczas marszu lub jazdy
A elementy odblaskowe
A pokrowiec przeciwdeszczowy

Dzięki wąskiemu krojowi oraz jednej dużej komorze, plecaki
z rodziny RAMBLER zapewniają wystarczająco dużo miejsca na
wszystko, co może być potrzebne podczas wędrówki.
Wyposażone są w system nośny zapewniający odstęp od pleców
użytkownika, co umożliwia optymalną cyrkulację powietrza.
Materiał:
Korpus: CROSS RIP 210D i NAILHEAD 210D, 100% poliamid
Spód: CROSS RIP 300D, 100% poliester
Stelaż: włókno szklane i elastyczne tworzywo sztuczne
System nośny: ACS CLASSIC

KLASYK WŚRÓD
SYSTEMÓW
NOŚNYCH
WYGODNY I DOBRZE WENTYLOWANY
A ciągła wentylacja
A elastyczny stelaż
A powietrze uchodzi na boki
i dołem
A ograniczone powierzchnie
stykające się z ciałem
użytkownika
A skuteczne odprowadzanie
ciepła

|a|

mocowanie kijków
trekkingowych

ACS CLASSIC – KLASYK POD WZGLĘDEM
KOMFORTU NOSZENIA I KLIMATU
duża
kieszeń przednia

wolfskin.com/PLS259

kieszeń siatkowa
kieszeń w pasie
biodrowym

|b|

RAMBLER 28 MEN
Waga: ok. 1040 g | ok. 28 litrów | ok. 48 x 30/24 x 16 cm
a 2002211-1155 shadow blue
b 2002211-7010 olive brown
2002211-2210 indian red (patrz g)
2002211-6000 black (patrz h)
339,99 zł*

widok z tyłu
indian red

pokrowiec
przeciwdeszczowy

2002271-1062 electric blue

2002271-2210 indian red

2002271-6000 black

BIKE & HIKE 22
|c|

258

|d|

|e|

|f|

|g|

|h|

RAMBLER 26 WOMEN

RAMBLER 32 MEN

Waga: ok. 1030 g | ok. 26 litrów | ok. 46 x 30/24 x 16 cm
c 2002221-1124 bay blue | d 2002221-2114 blackberry
e 2002221-6032 dark steel

Waga: ok. 1070 g | ok. 32 litry | ok. 50 x 30/24 x 18 cm
f 2002201-1155 shadow blue | g 2002201-2210 indian red
h 2002201-6000 black

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

339,99 zł*

379,99 zł*

* cena sugerowana

A elastyczny system nośny
z wentylacją pleców
A komora główna, 5 kieszeni
A mocowanie lampki LED
A mocowanie kijków
trekkingowych
A nadaje się do użycia
z systemem umożliwiającym
picie podczas marszu lub jazdy
A pokrowiec przeciwdeszczowy
ok. 22 litry
299,99 zł*
*cena sugerowana

Plecak jednodniowy dla wszystkich, którzy chętnie
przemieszczają się pieszo lub na rowerze: komfort
wentylacyjny systemu nośnego jest w obu przypadkach
doskonały. Zapewnia stały odstęp od pleców (dla lepszej
cyrkulacji powietrza).
Liczne kieszenie oraz różne elementy zwiększające
bezpieczeństwo w ruchu drogowym sprawiają, że jest
tak praktyczny. Pojemność wystarcza na długie,
jednodniowe wycieczki z wyposażeniem zabieranym na
wypadek brzydkiej pogody.

Materiał:
Korpus: CROSS RIP 210D i NAILHEAD 210D,
100% poliamid
Spód: CROSS RIP 300D, 100% poliester
Stelaż: włókno szklane i elastyczne tworzywo sztuczne
System nośny: ACS
Waga: ok. 980 g

PLECAKI || NA WĘDRÓWKI
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PLECAKI ACTIVE TRAIL
MOAB JAM
ACS TIGHT - SWOBODA RUCHÓW I WENTYLACJA
wolfskin.com/PLS261

A całkowicie przylegający do ciała system
nośny z doskonałą wentylacją
A komora główna, komora dolna tylko
w MOAB JAM 30
A 5 kieszeni, chowany uchwyt na kask
A nadaje się do użycia z systemem umożliwiającym picie podczas marszu lub jazdy
A pokrowiec przeciwdeszczowy

| g | MOAB JAM 30

Nasze sportowe plecaki MOAB JAMS są
uniwersalne – zarówno podczas wypraw
wysokogórskich, jak i wycieczek rowe rowych. Ich system nośny łączy dopasowany
do ciała krój z dobrą swobodą ruchów.
Przepuszczająca powietrze wyściółka na
plecach oraz centralny kanał wentylacyjny zapewniają dobry komfort klimatu.
W zależności od wielkości dostępna jest
jedna lub dwie komory na ekwipunek. Ich
wielofunkcyjne wyposażenie (m.in. cho wany pas na biodra i mocowanie pompki
rowerowej) spełnia wszystkie wymagania.
Materiał:
Korpus: CROSS RIP 210D i NAILHEAD 210D,
100% poliamid
Spód: CROSS RIP 210D, 100% poliamid
Stelaż: CROSSLINK PE
System nośny: ACS TIGHT

CROSSWIND
A elastyczny system nośny
z wentylacją pleców
A komora główna i komora
dolna
A 5 kieszeni
A mocowanie kijków
trekkingowych
A nadaje się do użycia
z systemem umożliwiającym
picie podczas marszu lub jazdy
A elementy odblaskowe
A pokrowiec przeciwdeszczowy

Ten lekki, mocny plecak przeznaczony jest zarówno
na wędrówki, jak i na wyprawy rowerowe. Jego
dwie komory umożliwiają łatwiejszy dostęp i pomagają
utrzymać porządek. Optymalną wentylację gwarantuje
system nośny CROSSWIND, zapewniający odstęp od
pleców, więc powietrze może lepiej cyrkulować.

|h|

MOAB JAM 30

Materiał:
Korpus: CROSS RIP 210D i NAILHEAD 210D,
100% poliamid
Spód: CROSS RIP 300D, 100% poliester
Stelaż: włókno szklane i elastyczne tworzywo sztuczne
System nośny: ACS CLASSIC

Waga: ok. 1040 g
ok. 30 litrów | ok. 50 x 30/26 x 17 cm
g 2002291-4170 lime green
h 2002291-2590 red fire
2002291-6000 black (patrz i)
2002291-1152 brilliant blue (patrz j)
419,99 zł*

widok z boku
electric blue

|i|

|a|

|b|

|c|

|d|

|e|

|f|

CROSSWIND 26 MEN

CROSSWIND 24 WOMEN

Waga: ok. 1090 g | ok. 26 litrów | ok. 52 x 30/24 x 20 cm
a 2002251-1062 electric blue | b 2002251-2210 indian red
c 2002251-6000 black

Waga: ok. 1040 g | ok. 24 litry | ok. 48 x 30/24 x 18 cm
d 2002261-1124 bay blue | e 2002261-2114 blackberry
f 2002261-6032 dark steel

339,99 zł*

339,99 zł*

|j|

|k|

|l|

MOAB JAM 24

MOAB JAM 18

MOAB JAM 18 WOMEN

Waga: ok. 890 g
ok. 24 litry | ok. 46 x 30/24 x 17 cm
i 2002301-6000 black
2002301-4170 lime green (patrz g)
2002301-2590 red fire (patrz h)
2002301-1152 brilliant blue (patrz j)

Waga: ok. 800 g
ok. 18 litrów | ok. 44 x 29/23 x 16 cm
j 2002311-1152 brilliant blue
2002311-4170 lime green (patrz g)
2002311-2590 red fire (patrz h)
2002311-6000 black (patrz i)
339,99 zł*

Waga: ok. 790 g
ok. 18 litrów | ok. 44 x 26/23 x 18 cm
k 2002321-6032 dark steel
l 2002321-2113 raspberry
2002321-4170 lime green (patrz g)
299,99 zł*

379,99 zł*
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* cena sugerowana

* cena sugerowana
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ACS TIGHT LITE – WAGA LEKKA
wolfskin.com/PLS262

HAM ROCK
A lekki, całkowicie przylegający do ciała,
dobrze wentylowany system nośny
A komora główna, 4 kieszenie
A uchwyt na kask tylko w HAM ROCK 16
A mocowanie lampki LED
A mocowanie pompki rowerowej
A nadaje się do użycia z systemem
umożliwiającym picie podczas marszu
lub jazdy
A elementy odblaskowe
A pokrowiec przeciwdeszczowy

Przy tworzeniu tego lekkiego, kompaktowego
plecaka skoncentrowano się na tym, co
najważniejsze. Zapewnia wystarczająco dużo
miejsca na wszystko, co potrzebne podczas
biegania, jazdy na rowerze lub wędrówek,
i wyposażony jest w liczne elementy zapewniające
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poza tym
zastosowano w nim wyjątkowo lekki, całkowicie
przylegający do ciała system nośny, aby
zagwarantować bardzo dobrą wentylację,
dopasowanie do ciała i swobodę ruchów.
Materiał:
Korpus: CROSS RIP 100D i NAILHEAD 100D,
100% poliamid
Spód: WATERLOCK 210D, 100% poliamid
Stelaż: CROSSLINK PE
System nośny: ACS TIGHT LITE

widok z tyłu
brilliant blue

TYLKO

|g|

|i|

|j |

|f|

VELOCITY 12

Ten lekki, ale mocny, sportowy plecak znajduje zastosowanie podczas
wypraw rowerowych i wędrówek. Wyposażenie obejmuje uchwyt na kask
oraz liczne elementy zapewniające bezpieczeństwo. Nadaje się do użycia
z systemem umożliwiającym picie podczas marszu lub jazdy, a w swych
czterech kieszeniach zapewnia miejsce na wszystko, co może być potrzebne
podczas wycieczki rowerowej. Całkowicie przylegający do ciała system
nośny zapewnia swobodę ruchów oraz bardzo dobrą wentylację.

Materiał:
Korpus: NAILHEAD 420D, 100% poliamid
i CROSS RIP 300D, 100% poliester
Spód: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Stelaż: CROSSLINK PE
System nośny: ACS TIGHT
Waga: ok. 660 g | ok. 12 litrów | ok. 44 x 24 x 13 cm
f 2000922-1152 brilliant blue | g 2000922-2590 red fire
h 2000922-4170 lime green | i 2000922-6000 black
j 2000922-6011 tarmac grey

209,99 zł*

TYLKO

610 g

560 g

|a|

|d|
|b|

|c|

|e|
| k | CROSS RUN

|l|

CROSS RUN/CROSS RUN 1/CROSS RUN 2
Saszetki na biodra z linii CROSS RUN ściśle przylegają do ciała
i przeznaczone są do uprawiania intensywnych aktywności. Oferują różną
liczbę kieszeni na najważniejsze akcesoria na wyprawę, w zależności od
upodobań i obszaru zastosowania. W dwóch większych modelach można
także transportować jedną lub dwie butelki.
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|h|

Materiał: Korpus: CROSS RIP 100D i NAILHEAD 100D, 100% poliamid

HAM ROCK 16

HAM ROCK 12

Waga: ok. 610 g | ok. 16 litrów | ok. 44 x 19/24 x 16 cm
a 2002331-1152 brilliant blue | b 2002331-2590 red fire
c 2002331-6000 black
| 2002331-4170 lime green (patrz d)
2002331-6011 tarmac grey (patrz e)
249,99 zł*

Waga: ok. 560 g | ok. 12 litrów | ok. 44 x 19/24 x 14 cm
d 2002341-4170 lime green
| e 2002341-6011 tarmac grey
2002341-1152 brilliant blue (patrz a) | 2002341-2590 red fire (patrz b)
2002341-6000 black (patrz c)
229,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

CROSS RUN
Waga: ok. 80 g | ok. 9 x 10/20 x 5 cm
k 2002411-1152 brilliant blue
| l 2002411-4170 lime green
2002411-2590 red fire (patrz m) | 2002411-6000 black (patrz n)
59,99 zł*

* cena sugerowana **cena nie obejmuje zawartości

| m | CROSS RUN 1

| n | CROSS RUN 2**

CROSS RUN 1
Waga: ok. 170 g | ok. 1 litr | ok. 17 x 15/20 x 7 cm
m 2002401-2590 red fire
| 2002401-1152 brilliant blue (patrz k)
2002401-6000 black (patrz n)
109,99 zł*
CROSS RUN 2
Waga: ok. 220 g | ok. 3 litry | ok. 18 x 22/32 x 10 cm
n 2002391-6000 black
| 2002391-1152 brilliant blue (patrz k)
2002391-2590 red fire (patrz m)
169,99 zł*

PLECAKI || ACTIVE TRAIL
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PLECAKI NA CO DZIEŃ
J-PACK XT
2000422-7307
ebony glencheck**
J-PACK DE LUXE
2000413-6000 black

wyjmowana kieszeń na laptopa

zintegrowany pokrowiec
przeciwdeszczowy

METRO LINK 24
A system nośny z bardzo
szerokimi, dobrze wyściełanymi pasami na ramiona
A centralny kanał wentylacyjny
A 2 komory główne, 3 kieszenie
A wyjmowana kieszeń na
notebooka
A mocowanie kasku
A kieszeń na tablet
A mocowanie lampki LED
A pokrowiec przeciwdeszczowy
A odblaskowe pasy
ok. 24 litry

379,99 zł*

METRO LINK 24 to plecak biurowy i rowerowy w jednym.
W swych dwóch dużych komorach zapewnia miejsce na
dokumenty biurowe oraz ewentualną odzież na zmianę.
Uchwyt w wyjątkowo miękko wyściełanym pasie na
ramię oraz gruba wyściółka na plecach ułatwiają
transport ciężkich/twardych przedmiotów. W niewielkiej
kieszeni z przodu schowane jest mocowanie kasku.
Materiał:
Korpus: CROSS RIP 300D, 100% poliester i NAILHEAD
420D, 100% poliamid
Spód: NAILHEAD 420D, 100% poliamid
System nośny: SNUGGLE UP PLUS
Waga: ok. 920 + 160 g | ok. 49 x 30/26 x 16 cm

wyjmowana kieszeń
na notebooka
i akcesoria**

J-PACK XT
2000422-6000 black

J-PACK DE LUXE
2000413-7307 ebony glencheck

J-PACK XT/J-PACK DE LUXE
A dobrze wentylowany system
nośny z bardzo szerokimi
pasami na ramiona
A 2 komory główne, 3 kieszenie
A przegroda lub kieszeń na
notebooka
A wyjmowana kieszeń na akcesoria (tylko w J-PACK DE LUXE)
A wyściełany uchwyt
A pokrowiec przeciwdeszczowy

Przestronne plecaki na co dzień, do biura i na uczelnię.
Oba wyposażone są w dwie duże komory główne oraz
komorę przednią z podziałką na długopisy i drobne
akcesoria. W modelu J-PACK XT kieszeń na notebooka
została zintegrowana w środkowej komorze, tak aby był
on dobrze zabezpieczony. Natomiast model J-PACK DE
LUXE wyposażony jest w wyjmowaną kieszeń na
notebooka oraz kieszeń na akcesoria. System nośny jest
stabilny, a dzięki centralnemu kanałowi wentylacyjnemu
i zastosowaniu materiałów siatkowych, ciepłe powietrze
może być szybko odprowadzane z obszaru pleców.

Materiał:
ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP AIR
J-PACK XT
Waga: ok. 1150 g | ok. 45 x 34/33 x 14 cm
J-PACK DE LUXE
Waga: ok. 1070 + 355 g | ok. 48 x 36/35 x 17 cm

J-PACK XT | ok. 28 litrów
379,99 zł*
2002431-6032 dark steel
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2002431-4170 lime green

2002431-6000 black**

widok z tyłu black

* cena sugerowana | ** cena nie obejmuje zawartości

J-PACK DE LUXE | ok. 32 litry
419,99 zł*
* cena sugerowana | ** cena nie obejmuje zawartości

PLECAKI NA CO DZIEŃ
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|a|

|b|

|c|

|d|

2002481-1010
night blue**

|i|
2002481-6000
black

2002481-7377
caribbean blue glencheck

2002481-7392
berry flow checks

2002481-7395
phantom flow checks

DAYTON
A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A 2 komory główne
A kieszeń przednia z komorą
przednią, 2 kieszenie boczne
A przegroda na tablet
i smartfona
ok. 28 litrów

266

Ten plecak, zapewniający dużo miejsca oraz wyposażony
w miękko wyściełaną kieszeń na tablet oraz smartfona,
doskonale nadaje się do zastosowania na co dzień.

Materiał:
ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP
Waga: ok. 830 g | ok. 46 x 32/30 x 14 cm

|e|

|f|

|g |

|h|

BERKELEY
A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A 2 komory główne, kieszeń
przednia, komora przednia,
kieszeń boczna

Klasyk wśród plecaków na co dzień: Londyn, Mediolan,
Oslo, Madryt – BERKELEY jest popularny w całej Europie.
Jego ogromna pojemność przy kompaktowej formie
i liczne praktyczne elementy sprawiają, że jest idealny
nie tylko na uczelnię.

ok. 30 litrów

Materiał:
ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP
Waga: ok. 720 g | ok. 44 x 32/26 x 17 cm

209,99 zł*

a
b
c
d
e
f
g
h
i

25300-1010 night blue
25300-60 black
25300-7307 ebony glencheck
25300-7378 electric blue glencheck
25300-7379 phantom glencheck
25300-7393 green flow checks
25300-7389 purple fade checks
25300-635 phantom
25300-7395 phantom flow checks

249,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana | **cena nie obejmuje zawartości

* cena sugerowana
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mocowanie kijków
trekkingowych

FLUX
A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A komora główna, 3 kieszenie
A kieszeń bezpieczeństwa
w obszarze karku
A mocowanie kijków
trekkingowych
ok. 18 litrów

209,99 zł*

Wąski krój, kompaktowy kształt oraz mocowanie kijków
trekkingowych powodują, że ten plecak jest równie
funkcjonalny na co dzień jak i podczas wędrówek. Bagaż
zmieści się w licznych komorach i kieszeniach. System
nośny zapewnia wygodne dopasowanie.
Materiał:
CROSS RIP 300D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP
Waga: ok. 530 g | ok. 45 x 25/23 x 10 cm

siatkowa kieszeń
boczna

2002471-1152 brilliant blue

2002471-6000 black

HALF PIPE
mocowanie
deskorolki

CRUISER

A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A komora główna, 3 kieszenie
A kieszeń na notebooka
A z przodu mocowanie bagażu
ok. 18 litrów

kieszeń przednia z zamkiem
błyskawicznym

2002471-6032 dark steel

209,99 zł*

Plecak dla osób, które rzadko rozstają się z deskorolką, na
której mogą podjechać na dworzec lub potrenować na
rampie po zajęciach. Paski mocujące umieszczone z przodu
służą do przymocowania deskorolki do tego nowoczesnego
plecaka. Wewnątrz wyposażony jest w dodatkową komorę
na notebooka i zapewnia wystarczająco dużo miejsca do
przechowywania. Dla lepszej ochrony spód jest dodatkowo
wyściełany.

A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A komora główna, 3 kieszenie

Nowoczesny, kompaktowy i nieco węższy: mający 18
litrów pojemności CRUISER oferuje średnią pojemność
przy optymalnym komforcie noszenia.

ok. 18 litrów

Materiał:
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
i NAILHEAD 420D, 100% poliamid
Spód: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP
Waga: ok. 440 g | ok. 44 x 24 x 15 cm

Materiał:
ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP
Waga: ok. 700 g | ok. 43 x 26/28 x 16 cm

169,99 zł*

2000481-2150 dark red

2002521-6000 black**
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2002521-7383 green block checks

2002521-7395 phantom flow checks

* cena sugerowana | **cena nie obejmuje zawartości

2000481-1124 bay blue

* cena sugerowana

2000481-5026 coffee brown

2000481-6000 black
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MISSY ZIPPY

ANCONA

A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A komora główna, 4 kieszenie
A wyściełana kieszeń na tablet
ok. 26 litrów

299,99 zł*

Ten wszechstronny plecak na co dzień dla kobiet
zapewnia dużo miejsca oraz dodatkową komorę,
w której można bezpiecznie przenosić tablet. Można
też bardzo łatwo przymocować zestaw słuchawkowy,
a przechowywane w dwóch wyściełanych polarem
kieszeniach bocznych smartfony, aparaty fotograficzne
i odtwarzacze MP3 na pewno się nie porysują.

25022-600
black

A system nośny opracowany
specjalnie dla kobiet –
z wygodnymi pasami
A komora główna, 4 kieszenie
ok. 13 litrów

Ten plecak dla kobiet jest nieco mniejszy i jeszcze węższy
niż SAVONA. Płaska kieszeń przednia pomieści drobne
akcesoria. Części pasków nośnych chowają się jedne
w drugich, dzięki czemu brak plątających się, luźnych
końcówek pasków.

149,99 zł*
Materiał:
ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP WOMEN
Waga: ok. 330 g | ok. 40 x 24 x 16 cm

Materiał:
ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP
Waga: ok. 750 g | ok. 45 x 30/28 x 16 cm

2002491-7392
berry flow checks**
2002491-7377
caribbean blue glencheck

2002491-7394
tarmac flow checks

25022-1124
bay blue

25022-2113
raspberry

25022-5026
coffee brown

25022-6032
dark steel

25022-6720
silver grey

2001431-6032
dark steel

SAVONA

PICONA

A system nośny opracowany
specjalnie dla kobiet –
z wygodnymi pasami
A komora główna, 4 kieszenie
ok. 18 litrów

189,99 zł*

Ten wąski plecak na co dzień wyposażony jest w system
nośny opracowany specjalnie dla kobiet. Zapewnia on
szeroką powierzchnię rozłożenia ciężaru, wyposażony jest
w wyściełane pasy nośne i powierzchnie stykające się
z ciałem użytkownika. Szelki skonstruowane są w taki
sposób, że nie mają luźno wiszących, przeszkadzających
pasków.

A system nośny opracowany
specjalnie dla kobiet –
z wygodnymi pasami
A komora główna, kieszeń
wewnętrzna
ok. 10 litrów

Materiał:
ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP WOMEN
Waga: ok. 420 g | ok. 40 x 24 x 16 cm

129,99 zł*

Najmniejszy z naszych plecaków na co dzień dla
kobiet. Jest wąski, po zwinięciu ma niewielkie
rozmiary i można go zabrać wszędzie ze sobą. System
nośny został opracowany specjalnie dla kobiet.
Materiał:
ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP WOMEN
Waga: ok. 290 g | ok. 36 x 21/19 x 12 cm

2002541-1124
bay blue

2001431-1124
bay blue
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2001431-2113
raspberry

2001431-5026
coffee brown

2001431-6000
black

2001431-6720
silver grey

* cena sugerowana | ** cena nie obejmuje zawartości

2002541-2113
raspberry

* cena sugerowana

2002541-6000
black

2002541-6032
dark steel

2002541-6720
silver grey

PLECAKI NA CO DZIEŃ
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komorę główną można
powiększyć o 10 litrów.

SOHO
A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A komora główna z możliwością
powiększenia, 3 kieszenie
ok. 22 + 10 litrów

249,99 zł*

Pojemność tego wytrzymałego, jednokomorowego
plecaka można zwiększyć z 22 do 32 litrów: jego
wyjątkową cechą jest zamek błyskawiczny w obszarze
karku: umożliwia on dostęp do zawartości także bez
rozkładania. Umieszczona z przodu kieszonka pomieści
drobne akcesoria. Z boku znajduje się kolejna, nieco
ukryta kieszeń z zamkiem błyskawicznym.
Materiał:
Korpus: CROSS RIP 300D SILICONE, 100% poliester
Spód: NAILHEAD 420D,
100% poliamid
Waga: ok. 560 g
ok. 48 x 28 x 15 cm

ROLLOVER: kieszeń przednia

WESTEND
A
A
A
A

komora główna, 2 kieszenie
kieszeń na notebooka
chowane paski na ramiona
w całości wyściełany

ok. 20 litrów

299,99 zł*

Główną cechą tego wszechstronnego
plecaka jest to, że można go nosić
także jako torbę. Paski na ramiona
można wówczas schować pod
wyściółką na plecach. W całkowicie
wyściełanej komorze głównej notebook jest bezpieczny. Przestronna
kieszeń przednia pomieści zasilacz,
myszkę itp.

2002551-5009 pure sands

2002551-6000 black
Materiał:
CROSS RIP 300D SILICONE,
100% poliester
i NAILHEAD 420D, 100% poliamid
Waga: ok. 620 g

2002561-6000 black

2002561-6011 tarmac grey

PIVOT
A komora główna ze schowkami
i kieszeniami otwartymi
A wyściełane kieszenie na tablet
i smartfona
A w całości wyściełana
ok. 8 litrów

129,99 zł*

A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A komora główna, 4 kieszenie
A kieszeń bezpieczeństwa
w obszarze karku,
2 kieszenie boczne
A zmienna pojemność
A dodatkowy dostęp z przodu
ok. 26 litrów

2002461-6000 black
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Jest lekka, płaska i przeznaczona specjalnie na tablet
i smartfona... PIVOT to torba na ramię na co dzień,
wyróżniająca się przede wszystkim przejrzystością.
Zamek błyskawiczny można całkowicie otworzyć, by
uzyskać wgląd w całą zawartość. Poza tym jest grubo
wyściełana. Materiał zewnętrzny to wytrzymały
CROSS RIP 300D o przyjemnej w dotyku powierzchni,
charakteryzujący się dzięki silikonowej powłoce
wyjątkową nienasiąkalnością.
Materiał: CROSS RIP 300D SILICONE, 100% poliester
Waga: ok. 300 g | ok. 40 x 28 x 5 cm

ROLLOVER

2002461-6011 tarmac grey

2002551-6011 tarmac grey

299,99 zł*

otwarty black**

Nowy, łatwy dostęp: jednym ruchem
ręki można całkowicie otworzyć
komorę główną zapięciem na rzep lub
zamek błyskawiczny i szybko schować,
co potrzebne. Dwie kieszenie
przednie oraz kieszeń bezpieczeństwa w obszarze karku zapewniają dodatkowe miejsce do
przechowywania. Zwijane zapięcie
jest bardzo praktyczne i może być
stosowane jako uchwyt.
Materiał:
CROSS RIP 300D, 100% poliester
i NAILHEAD 420D, 100% poliamid
Waga: ok. 780 g
ok. 50 x 30/32 x 15 cm
* cena sugerowana

2002581-6000 black

2002581-5009 pure sands

* cena sugerowana | ** cena nie obejmuje zawartości

2002581-2117 purple night

2002581-6011 tarmac grey
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UNDERGROUND
A komora główna, 2 kieszenie
A wyściełana powierzchnia
przylegająca do pleców
A chowany pas na brzuch
A elementy odblaskowe
ok. 4 litry

25064-600
black

25064-7379
phantom
glencheck

109,99 zł*

Materiał:
Korpus: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
i NAILHEAD 420D, 100% poliamid
Spód: BALLISTIC 180D,
100% poliamid
Waga: ok. 230 g
ok. 40 x 21 x 7 cm

25064-7395
phantom flow
checks

25064-7392
berry flow
checks

Do jazdy na rowerze i na co dzień:
niezwykle praktyczna torba na ramię
z szerokim pasem nośnym oraz
z możliwością noszenia na skos.
Wszystkie kieszenie są łatwo dostępne bez konieczności zdejmowania torby. Dzięki dodatkowemu
pasowi na brzuch lepiej przylega do
pleców.

kieszeń na smartfona
na pasie na ramię

SUBWAY
A komora główna, 2 kieszenie
A chowany pas na brzuch
A elementy odblaskowe
ok. 13 litrów

25061-600
black

25061-7379
phantom glencheck

129,99 zł*

Swobodnie na ramieniu lub przewieszona na skos: tę dużą torbę na ramię
można nosić na dwa sposoby. Optymalny komfort noszenia zapewnia
szeroki pasek na ramię oraz wyściełana powierzchnia przylegająca
do pleców.

JUNGLE BAG 10

Materiał:
Korpus: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
i NAILHEAD 420D, 100% poliamid
Spód: BALLISTIC 180D,
100% poliamid
Waga: ok. 310 g
ok. 46 x 28/8 x 10 cm

25061-7381
blue block checks

2001461-6000
black

2001461-7377
caribbean blue glencheck

2001461-7379
phantom glencheck

2001461-7392
berry flow checks

JUNGLE BAG 15

wewnątrz:
kieszeń na notebooka

2000601-6350
phantom

2001451-6000
black

APOGEE
A wyściełana komora główna,
3 komory
A kieszeń na notebooka
A w całości wyściełana
ok. 14 litrów

2000601-7213
black fade checks

2000601-7395
phantom flow checks
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249,99 zł*

W dużej, w całości wyściełanej
torbie na ramię, odpowiedniej na
uczelnię i do biura, znajduje się
wewnętrzna kieszeń na notebooka.
Dzięki przejrzystemu podziałowi
komór wszystko ma swoje miejsce.
Szeroka, amortyzująca wyściółka
pasa nośnego zapewnia wygodę,
nawet gdy torba jest zapakowana
do pełna.
Materiał:
ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 650 g
ok. 31 x 41 x 10 cm
* cena sugerowana

2001451-7379
phantom glencheck

2001451-7395
phantom flow checks

JUNGLE BAG 10/15
A komora główna
z 3 przegrodami (10 litrów),
4 przegrodami (15 litrów)
A kieszeń z przodu
A różne możliwości dostępu
do wnętrza
A wyściełana powierzchnia
przylegająca do pleców
JUNGLE BAG 10
ok. 10 litrów

169,99 zł*

JUNGLE BAG 15
ok. 15 litrów

209,99 zł*

* cena sugerowana

Praktyczna torba listonoszka do jazdy na rowerze, na
uczelnię lub na zakupy. Wyposażona jest w dodatkowy
zamek błyskawiczny, umożliwiający szybki dostęp do
komory głównej, wyściełany pas na ramię oraz
trzypunktowe mocowanie i zatrzask.

JUNGLE BAG 10 | 2001461
Waga: ok. 430 g | ok. 24 x 29 x 13 cm
JUNGLE BAG 15 | 2001451
Waga: ok. 590 g | ok. 30 x 37 x 13 cm

Materiał:
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
i NAILHEAD 420D, 100% poliamid
Spód: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
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2002611-2113 raspberry

2002611-6350 phantom

2002611-6720 silver grey

MYSTIQUE
A komora główna, 2 kieszenie
A w całości wyściełana
ok. 8 litrów

169,99 zł*

OVERTURE
A wyściełana komora główna,
2 kieszenie
A luźno zamocowany pas
na ramię

25034-7377
caribbean blue glencheck

ok. 4 litrów

129,99 zł*

Kompaktowa, nowoczesna torba na ramię.
Pod długą klapą znajduje się zabezpieczona
zamkiem błyskawicznym komora główna.
Luźno zamocowany pasek na ramię sprawia, że torba sama układa się w pozycji
poziomej, co znacznie ułatwia dostęp do jej
zawartości.

Niewiarygodne, ile można zmieścić
w tej torbie na ramię. W całości
wyściełany pasek na ramię ma
regulowaną długość, przy czym
górna i dolna część szelek chowa
się jedna w drugiej, co pozwala
wyeliminować plątające się, luźne
paski.
Materiał:
ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 280 g
ok. 20 x 33/31 x 12 cm

2002611-5026
coffee brown

Materiał:
ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 300 g
ok. 22 x 25 x 8 cm

INTERLUDE
A wyściełana komora główna,
2 kieszenie
A luźno zamocowany pas
na ramię
ok. 11 litrów

25028-7213
black fade checks

25034-2113 raspberry
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25034-6720 silver grey

25034-7010 olive brown

25034-7213 black fade checks

* cena sugerowana

25028-635 phantom
otwarta

* cena sugerowana

169,99 zł*

Uniwersalna torba na ramię o kwadratowym kształcie: pod długą,
zapinaną na rzep klapą znajduje się
kieszeń przednia oraz wyściełana
komora główna z zamkiem błyskawicznym. Luźno zamocowany pasek
na ramię sprawia, że torba sama
układa się w pozycji poziomej,
co znacznie ułatwia dostęp do jej
zawartości.
Materiał:
ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 490 g
ok. 34 x 32 x 12 cm

TORBY
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DOWNTOWN
A komora główna z kieszeniami
otwartymi, kieszeń
wewnętrzna
A wyściełane dno
A pasek na ramię z możliwością
regulacji długości
ok. 5 litrów

109,99 zł*

2002631-2113 raspberry

2002631-7377
caribbean blue glencheck

Mała torba na ramię, idealna
na spacery do centrum miasta. W jej
przegrodach zmieści się wszystko,
co ważne, a wyścielane dno chroni
to, co delikatne.
Materiał:
ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 220 g
ok. 19 x 28/29 x 10 cm

2002631-5026 coffee brown

2002631-6720 silver grey

2002631-7379 phantom glencheck

JEWEL
A komora główna, kieszeń
wewnętrzna, kieszenie
otwarte
A w całości wyściełana
A wyjątkowo duży uchwyt
ok. 5 litrów

129,99 zł*
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2002621-5026 coffee brown

BOOMTOWN
A komora główna z 2 przegrodami, 3 kieszenie
A pasek na ramię z możliwością
regulacji długości
ok. 8 litrów

Materiał:
ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 350 g
ok. 22 x 24/34 x 5 cm

2002621-2113
raspberry

2002621-1124 bay blue

Ta w całości wyściełana torba na ramię
to prawdziwy klejnot. W kieszeni
wewnętrznej z zamkiem błyskawicznym
można bezpiecznie przechowywać
wszystkie ważne drobiazgi. Dzięki
regulowanemu paskowi na ramię oraz
wyjątkowo dużemu uchwytowi można
nosić torbę w dłoni lub na ramieniu.

2002621-6350 phantom

2002621-6720 silver grey

* cena sugerowana

149,99 zł*

Już od dawna klasyk w naszym
asortymencie: przestronna, prosta
torba podręczna z praktyczną, ja sną podszewką – aby było łatwiej
znaleźć to, co potrzebne. A w razie
nagłego telefonu: przygotowano
dodatkową, zewnętrzną kieszeń
na komórkę.

25035-7392
berry flow checks

Materiał:
ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 280 g
ok. 20 x 33/31 x 12 cm

25035-635 phantom

* cena sugerowana

25035-5026 coffee brown

25035-6720 silver grey

25035-7377
caribbean blue glencheck

25035-7379
phantom glencheck
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INNE KOLORY PATRZ
PASEK KOLORÓW
PO PRAWEJ STRONIE.

|g|

|e|

UPGRADE

| a |**

| a |**

UPGRADE S

|c|

| a |**
|a|

UPGRADE/UPGRADE S
GADGETARY

SECRETARY

Na wędrówki w multimedialnym świecie: wyściełana komora wewnętrzna
(24,5 x 19,5 x 1,5 cm) przeznaczona specjalnie na tablet oraz kieszonki
na smartfona i odtwarzacz MP3 to tylko część miejsca do przechowywania
w tej praktycznej torbie na ramię.

Wszystko, co ważne, spakowane do kompaktowych wymiarów: w tej małej torbie
na ramię zmieści się portfel, telefon komórkowy, odtwarzacz MP3 (otwór na kabel
słuchawkowy!) i klucze. Niewielki aparat fotograficzny zmieści się w wyściełanej
komorze głównej, a karty pamięci w kieszonkach na środkowej ściance.

Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 310 g | ok. 4 litry | ok. 27 x 21 x 6 cm

Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 130 g | ok. 1 litr | ok. 16 x 10 x 6 cm

a
c
f
g

a
c
e
f
g

8001141-6000 black
8001141-6720 silver grey
8001141-7395 phantom flow checks
8001141-7377 caribbean blue glencheck

129,99 zł*

86000-6000 black
86000-6720 silver grey
86000-7392 berry flow checks
86000-7395 phantom flow checks
86000-7377 caribbean blue glencheck

W tej częściowo wyściełanej saszetce na biodra można bezpiecznie
przechowywać nie tylko dokumenty podróżne, lecz także telefon
komórkowy, odtwarzacz MP3 lub aparat fotograficzny.

UPGRADE | waga: ok. 230 g | ok. 2,5 litra | ok. 13 x 23 x 4,5 cm
a 86407-6000 black
c 86407-6720 silver grey
129,99 zł*

Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester

UPGRADE S | waga: ok. 130 g | ok. 10 x 16 x 5 cm
a 86111-6000 black
c 86111-6720 silver grey
d 86111-1124 bay blue
89,99 zł*

|b|

|c|
74,99 zł*

| a |**
| a |**

| a |**

|h |

HOKUS POKUS

FIDIBUS

Niewielka saszetka do noszenia na biodrach z trzema kieszonkami pomieści
wszystkie akcesoria, jeśli użytkownik podróżuje bez kurtki lub plecaka.

Niewielka saszetka na biodra z dużą, rozszerzaną komorą główną oraz
ukrytą po stronie ciała kieszonką na dokumenty i gotówkę.

Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 100 g | ok. 2 litry | ok. 16 x 16,5 x 7 cm

Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 125 g | ok. 1 litr | ok. 16 x 26 x 5 cm

a
b
c
g
h

a
b
c
h

86472-6000 black
86472-6032 dark steel
86472-6720 silver grey
86472-7377 caribbean blue glencheck
86472-7379 phantom glencheck

|d|

86425-6000 black
86425-6032 dark steel
86425-6720 silver grey
86425-7379 phantom glencheck

|e|
79,99 zł*

84,99 zł*

|f|

TRANS CITY

BRIEFCASE

Tę w całości wyściełaną torbę na notebooka, teczki, książki i drobne akcesoria
można przekształcić w plecak: w kieszeni na plecach schowane są dwa wyściełane paski na ramiona.

Jeśli potrzeba więcej miejsca w aktówce, można po prostu rozpiąć zakładkę
powiększającą: dzięki temu jej pojemność zwiększy się o około cztery litry.
Pod stabilną klapą jest miejsce na drobne akcesoria – od tabletu po długopis.

Materiał:
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
i NAILHEAD 420D, 100% poliamid
Spód: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 1350 g | ok. 24 litry | ok. 32 x 45 x 18 cm

Materiał:
Korpus: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
i NAILHEAD 420D, 100% poliamid
Spód: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 1050 g | ok. 18 + 4 litry | ok. 30 x 44 x 15 (23) cm

a 2000751-6000 black

a 2000771-6000 black

419,99 zł*

299,99 zł*

|d|

SWIFT

Pojemna, stosunkowo lekka saszetka na biodra na dokumenty podróżne, portfel
i ważne drobne akcesoria. W komorze głównej znajduje się dodatkowa kieszeń
na telefon komórkowy i mocowanie na klucze, a na wierzchu cztery kieszenie
z zamkiem błyskawicznym.
Materiał: CROSS RIP 300D, 100% poliester
Waga: ok. 190 g | ok. 3 litry | ok. 14 x 52,5 x 7 cm
a 8000792-6000 black
c 8000792-6720 silver grey
d 8000792-1124 bay blue

ECONOMY

| a |**

Płaska saszetka na biodra do transportu dokumentów osobistych i podróżnych. Chowany pas na biodra.

|g|

Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 170 g | ok. 1 litr | ok. 13 x 24 x 3 cm
a 86409-6000 black

89,99 zł*

99,99 zł*
|h|
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* cena sugerowana ** cena nie obejmuje zawartości

* cena sugerowana ** cena nie obejmuje zawartości
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INNE KOLORY PATRZ
PASEK KOLORÓW PO
PRAWEJ STRONIE.

|a|

|b|
|a|
|e|

| c |**

| a |**

ORGANIZER

SKY TRAVELLER

MONEYPENNY

Składany portfel z czterema kieszeniami wewnętrznymi, kieszenią w klapce z zamkiem
błyskawicznym oraz przyjemnym w dotyku,
polarowym spodem.

W tej dużej saszetce na szyję zmieszczą się
wszystkie ważne dokumenty podróżne od
biletów po paszport. Można ją również nosić
przypiętą do paska.

Duża portmonetka z dziesięcioma przegrodami
na karty, czterema kieszeniami otwartymi oraz
dwiema zapinanymi kieszeniami.

Materiał: RIPSTOP 70D, 100% poliamid lub
FULL DULL 70D, 100% poliamid
Waga: ok. 60 g | ok. 20 x 13,5 cm

Materiał: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 90 g | ok. 19 x 15 cm

a 84300-60 black
b 84300-6032 dark steel
e 84300-590 silver mink

a 84201-6000 black
d 84201-6720 silver grey

|c|

Materiał: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 100 g | ok. 11 x 19,5 cm
ok. 22 x 19,5 cm (otwarta)

69,99 zł*

44,99 zł*

c
d
g
h

8001161-6350 phantom
8001161-6720 silver grey
8001161-5026 coffee brown
8001161-4170 lime green

|d|
| e | **
84,99 zł*

| a | **

DOCUMENT BELT

DOCUMENT BELT DE LUXE

Ta bardzo płaska saszetka zamykana na zamek błyskawiczny jest
niezauważalna pod ubraniem. Tył jest pokryty polarem.
Materiał: RIPSTOP 70D, 100% poliamid lub
FULL DULL 70D, 100% poliamid
Waga: ok. 30 g | ok. 13 x 22/27 cm

Płaski pas na dokumenty z wyjmowanym, nieprzemakalnym pokrowcem na
dokumenty, dwiema kieszeniami z zamkiem błyskawicznym oraz spodem
wyłożonym polarem.
Materiał: RIPSTOP 70D, 100% poliamid lub
FULL DULL 70D, 100% poliamid
Waga: ok. 60 g | ok. 13 x 22/26 cm

a 84170-600 black
| b 84170-6032 dark steel
e 84170-590 silver mink

39,99 zł*

a 84370-60 black
| b 84370-6032 dark steel
e 84370-590 silver mink

52,99 zł*

|e|

|f|

SECRET BELT
| a |**

| c |**

| i |**

| f|

|g|

|c|

|i|

|i|
|b|

| a|

| f|

|h|

SECRET BELT WIDE

FIRST CLASS

COIN & CREDIT

MOBILE BANK

SECRET BELT/SECRET BELT WIDE

WEBBING BELT WIDE

PAW BELT

Duży portfel z dwiema kieszeniami na banknoty,
licznymi kieszonkami na karty i dokumenty oraz
dużą kieszenią na monety z zapięciem na rzep.

Wąski, zapinany na rzep portfel z kieszeniami
na banknoty, monety i karty.

Potrójnie składany portfel z różnego rodzaju
kieszonkami na banknoty, monety i karty,
zamykany na zamek błyskawiczny.

Pasek z ukrytym wewnątrz schowkiem na banknoty oraz bardzo stabilną sprzączką z tworzywa
sztucznego.

Pasek z metalową sprzączką pasujący do
szlufek w spodniach dżinsowych oraz we
wszystkich spodniach marki JACK WOLFSKIN.

Pasek ze wzorem ze śladem łapy oraz
metalową szlufką.

Materiał: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 40 g | ok. 9 x 13 cm
ok. 27 x 13 cm (otwarty)

Materiał: 100% poliester

Materiał: 100% poliester
Waga: ok. 130 g | ok. 130 x 4 cm

Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
| waga: ok. 95 g
ok. 11 x 14 cm | ok. 22 x 14 cm (otwarty)
a 86006-6000 black
c 86006-635 phantom
d 86006-6720 silver grey
j 86006-7379 phantom glencheck
56,99 zł*

Materiał: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester | waga: ok. 70 g
ok. 10 x 12 cm | ok. 10 x 29 cm (otwarty)
a
d
g
i

8001171-6000 black
8001171-6720 silver grey
8001171-5026 coffee brown
8001171-7395 phantom flow checks 44,99 zł*

a
i
j
k

8001271-6000 black
8001271-7395 phantom flow checks
8001271-7379 phantom glencheck
8001271-7382 red block checks
59,99 zł*

SECRET BELT
Waga: ok. 80 g | ok. 125 x 3 cm
a 84174-600 black
b 84174-6032 dark steel
f 84174-5009 pure sands

64,99 zł*

SECRET BELT WIDE
Waga: ok. 95 g | ok. 125 x 4 cm
a 8000851-6000 black
b 8000851-6032 dark steel
f 8000851-5009 pure sands

74,99 zł*

a 84211-600 black
b 84211-6032 dark steel
f 84211-5009 pure sands

|i|

Materiał: 100% poliester
Waga: ok. 95 g | ok. 125 x 3 cm
a 84212-600 black
b 84212-6032 dark steel
f 84212-5009 pure sands

69,99 zł*

79,99 zł*

|j|

|k|
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* cena sugerowana **cena nie obejmuje zawartości

* cena sugerowana ** cena nie obejmuje zawartości
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|b|

|c|

|d|

CADDIE
Kosmetyczka z sześcioma kieszeniami otwartymi, dwiema kieszeniami z zamkiem błyskawicznym
oraz trzema kieszeniami w klapie. Wyjmowana kieszeń wewnętrzna może być używana jako
saszetka.
Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 330 g | ok. 5 litrów
ok. 20 x 19/24 x 10 cm | ok. 42 x 19/24 x 10 cm (otwarta)

| a |**

| e |**

a
b
c
d

8001211-6350 phantom
8001211-6720 silver grey
8001211-4170 lime green
8001211-2117 purple night

|e|

129,99 zł*

|f|

|g|

GRAND BOARD
GRAND BOARD zapewnia wyjątkowo dużo miejsca: dwie duże kieszenie wewnętrzne i jedna duża
kieszeń siatkowa (wszystkie z zamkiem błyskawicznym) oraz cztery kieszenie otwarte.
Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 280 g | ok. 2,5 litra
ok. 19 x 31 cm | ok. 48 x 31 x 9 cm (otwarta)
e 8000971-6000 black
f 8000971-7379 phantom glencheck
g 8000971-7395 phantom flow checks

119,99 zł*

| j |**

|i |

CULTURE DUFFLE/
CULTURE DUFFLE XL
CULTURE DUFFLE
Wyjątkowo duża kosmetyczka z dużym, półokrągłym otworem, którą można zawiesić lub
postawić.
Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | waga: ok. 240 g | ok. 5 litrów
ok. 14 x 25 x 15 cm | ok. 27 x 25 x 15 cm (otwarta)
h 86156-635 phantom

| h |**

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

|k|

|l|

GRAND SALOON
Duża, zwijana kosmetyczka, z haczykiem do zawieszenia oraz licznymi, różnorodnymi
kieszeniami wewnętrznymi i jedną kieszenią zewnętrzną, do której ma się szybki dostęp.

CULTURE DUFFLE XL
Naszą największą kosmetyczkę można zawiesić lub postawić. Duży, półokrągły otwór zapewnia
przejrzysty wgląd w zawartość. Wyposażona jest w jedną komorę główną, dwie kieszenie
boczne, kieszeń z tyłu oraz sześć kieszeni wewnątrz.
Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 320 g | ok. 9 litrów
ok. 17 x 30 x 18 cm | ok. 33 x 30 x 18 cm (otwarta)
i 86008-635 phantom

284

109,99 zł*

|j|

Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 210 g | ok. 1 litr
ok. 19 x 32 cm | ok. 48 x 32 x 5 cm (otwarta)
j 86131-600 black
k 86131-7378 electric blue glencheck
l 86131-7379 phantom glencheck

89,99 zł*

129,99 zł*

* cena sugerowana ** cena nie obejmuje zawartości

* cena sugerowana ** cena nie obejmuje zawartości

TORBY
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WOLFTOWEL TERRY M/L/XL

WOLFTOWEL ULTRA S/L

WOLFTOWEL SUEDE M/L

Ręcznik trekkingowy o doskonałych właściwościach
osuszania, z przyjemnego w dotyku materiału frotté.
Materiał: MICROFIBER TERRY, 85% poliester,
15% poliamid
WOLFTOWEL TERRY M | waga: ok. 125 g
ok. 78 x 40 cm | wymiary po złożeniu: 21 x 17 x 2 cm
80105-138 frost blue
89,99 zł*

Ultralekki i bardzo chłonny: ten trekkingowy
ręcznik ma po złożeniu wymiary telefonu ko mórkowego.
Materiał: MICROFIBRE ULTRA, 85% poliester,
15% poliamid
WOLFTOWEL ULTRA S | waga: ok. 25 g
ok. 43 x 40 cm
wymiary po złożeniu: 8 x 5 x 2,5 cm
8000501-380 burly yellow
44,99 zł*

Ten ręcznik trekkingowy jest wyjątkowo lekki,
szybko schnie, jest łatwy w pielęgnacji i bardzo
chłonny.
Materiał: MICROFIBER SUEDE,
85% poliester, 15% poliamid
WOLFTOWEL SUEDE M | waga: ok. 90 g
ok. 90 x 40 cm
wymiary po złożeniu: 16 x 14 x 2 cm
80101-380 burly yellow
89,99 zł*

WOLFTOWEL TERRY XL | waga: ok. 325 g
ok. 145 x 63 cm | wymiary po złożeniu: 30 x 23 x 3,5 cm
80103-138 frost blue
139,99 zł*

WOLFTOWEL ULTRA L | waga: ok. 45 g
ok. 64 x 58 cm
wymiary po złożeniu: 10 x 7 x 3,5 cm
8000491-380 burly yellow
56,99 zł*

WOLFTOWEL SUEDE L | waga: ok. 155 g
ok. 120 x 60 cm
wymiary po złożeniu: 20 x 16 x 2,5 cm
80100-380 burly yellow
119,99 zł*

HYDRATION SYSTEM

HYDRATION TUBE KIT

HYDRATION TUBE BRUSH

System umożliwiający picie podczas marszu
można zaczepić w plecaku, a wężyk wyprowadzić
na zewnątrz i przymocować do paska na ramię.
Materiał: THERMOPLASTIC POLYURETHANE,
100% poliuretan
Waga: ok. 125 g | ok. 2 litry | ok. 33 x 17 cm
8001091-0001 transparent
129,99 zł*

Zapasowy wężyk do systemu HYDRATION
SYSTEM z izolacyjną powłoką i osłoną.
Materiał: THERMOPLASTIC POLYURETHANE,
100% poliuretan
Waga: ok. 55 g | ok. 92 cm
8001191-0001 transparent
69,99 zł*

Do czyszczenia wężyka systemu HYDRATION
SYSTEM przeznaczona jest specjalna szczotka ze
stali szlachetnej.
Materiał: stal szlachetna
Waga: ok. 50 g | ok. 95 cm
8001201-6221 silver
69,99 zł*

WOLFTOWEL TERRY L | waga: ok. 325 g
ok. 117 x 61 cm | wymiary po złożeniu: 30 x 23 x 2,5 cm
80104-138 frost blue
119,99 zł*

| a |**
|a|

WASCHSALON
Z dumą prezentujemy: THE WASCHSALON. Model rozpoznawalny w całej
Europie. Wystarczy otworzyć i zawiesić, a całe wyposażenie pielęgnacyjne jest
dostępne. Wyposażona w dwie kieszenie z zamkiem błyskawicznym, kieszeń
siatkową i pięć kieszeni otwartych.

|b|

Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 170 g | ok. 1 litr | ok. 19 x 32 cm | ok. 48 x 32 x 5 cm (otwarta)
|c|

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

|d|

86130-600 black
86130-6720 silver grey
86130-7307 ebony glencheck
86130-7379 phantom glencheck
86130-7377 caribbean blue glencheck
86130-7381 blue block checks
86130-7382 red block checks
86130-7393 green flow checks
86130-7395 phantom flow checks
86130-7392 berry flow checks

64,99 zł*

|e|

|f|

| a |**
|g|

|h|

|i|

MINI WASCHSALON
Kompaktowy kształt tej zwijanej kosmetyczki na niewielką liczbę
kosmetyków. Również ta kosmetyczka wyposażona jest w haczyk, który
można zaczepić na każdym wieszaku do ręczników lub na drzewie.
Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester | waga: ok. 135 g
ok. 0,7 litra | ok. 15 x 26 cm | ok. 43 x 26 x 4,5 cm (otwarta)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

86150-600 black
86150-6720 silver grey
86150-7307 ebony glencheck
86150-7379 phantom glencheck
86150-7377 caribbean blue glencheck
86150-7381 blue block checks
86150-7382 red block checks
86150-7393 green flow checks
86150-7395 phantom flow checks
86150-7392 berry flow checks

WOLF BOTTLE GRIP
0,75/1,0

THERMO BOTTLE GRIP
0,4/0,6/0,9

Bidon wykonany z jednego kawałka
aluminium z zabezpieczoną przed
ślizganiem powłoką zewnętrzną, wyposażony w oczko do przymocowania
karabińczykiem do plecaka.
Materiał: aluminium
WOLF BOTTLE GRIP 0,75 | waga: ok.
145 g | ok. 0,75 litra | ok. 25 x 7,5 cm
p 8000441-6000 black
64,99 zł*

Wytrzymały termos z antypoślizgową
powłoką.
Materiał: niezmieniająca smaku napoju nierdzewna stal szlachetna
THERMO BOTTLE GRIP 0,4 | waga:
ok. 370 g | ok. 0,4 litra | ok. 24 x 7,2 cm
l 8000351-6000 black 119,99 zł*

WOLF BOTTLE GRIP 1,0 | waga: ok.
170 g | ok. 1 litr | ok. 27 x 8 cm
o 8000431-6000 black
69,99 zł*

BIKE BOTTLE GRIP 0,75

62,99 zł*

|j|

Lekki bidon rowerowy z antypoślizgową powłoką oraz obrotowym
ustnikiem ułatwiającym picie podczas
jazdy. Pasuje do większości rowerowych uchwytów na bidon.
Materiał: aluminium | waga: ok. 140 g
ok. 0,75 litra | ok. 26 x 7 cm
q 8000421-6000 black
64,99 zł*

|l|

|m|

|n|
|o|

THERMO BOTTLE GRIP 0,6 | waga:
ok.460 g | ok. 0,6 litra | ok. 30,5 x 7,2 cm
m 8000341-6000 black 129,99 zł*
THERMO BOTTLE GRIP 0,9 | waga:
ok. 610 g | ok. 0,9 litra | ok. 29 x 8,7 cm
n 8000331-6000 black 149,99 zł*

THERMO MUG 0,25
Termiczny kubek ze zdejmowaną
pokrywką, który dzięki składanemu
uchwytowi zajmuje niewiele miejsca.
Materiał: niezmieniająca smaku
napoju nierdzewna stal szlachetna
waga: ok. 140 g
ok. 0,25 litra | ok. 9 x 7,5 cm
k 8000381-6221 silver
39,99 zł*
|q|
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana ** cena nie obejmuje zawartości

* cena sugerowana

|p|

|k|

KOSMETYCZKI / AKCESORIA
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NAMIOTY
ŚPIWORY
MATY

Aby naprawdę czuć się „na zewnątrz jak w domu”, konieczne jest wyposażenie, które zapewni
ochronę i komfort. Nasze namioty są wyjątkowo odporne na silny wiatr, a dzięki naszym technologiom namiotowym REAL TUNNEL i REAL DOME ich przestrzeń wewnętrzną można optymalnie
wykorzystać. Oferowane przez nas śpiwory są przemyślane w najmniejszych szczegółach, tak aby
zapewniały optymalną ochronę przed zimnem. Różnią się głównie wydajnością cieplną. Oczywiście,
aby komfortowo spędzić noc na zewnątrz, konieczna jest również dobra mata izolacyjna.
Na kolejnych stronach prezentujemy niewielki wybór produktów – kompletna oferta namiotów
dostępna jest w Internecie lub w odrębnej broszurze.
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NAMIOTY TUNELOWE
Z TECHNOLOGIĄ REAL TUNNEL

REAL TUNNEL (RT): to nasza opatentowana, wielokrotnie nagradzana
technologia przeznaczona do namiotów tunelowych. Stelaż główny jest
w dolnej części lekko wygięty na zewnątrz, na bokach bardziej stromy,
a u góry bardziej płaski niż w tradycyjnych namiotach tunelowych. Dzięki temu
zapewnia więcej przestrzeni wewnątrz. Dzięki zastosowaniu rurek o różnej
średnicy ściany namiotu są stabilniejsze, a dach bardziej elastyczny. Testy
w tunelu aerodynamicznym wykazały, że taka kombinacja zapewnia
wyjątkową odporność na wiatr. Trójkątne punkty naciągu przy nóżkach stelaża zwiększają stabilność na podłożu. Przestrzeń użytkową apsyd zwiększają
krótkie, pionowe maszty (CORNER EDGES) zastosowane w rogach namiotu.

RELACJE Z PODRÓŻY RODZINY STEINGÄSSER
wolfskin.com/PLS291

Przegląd zalet:
1. Większa boczna odporność na wiatr; w testach w kanale wiatrowym
nawet przy wietrze o prędkości 80 km/h namioty tylko nieznacznie się
uginają.
2. Większa powierzchnia użytkowa; można wykorzystać całą powierzchnię
podłogi namiotu.
3. Mniejsza powierzchnia ustawienia; dzięki dużemu naprężeniu podstawowemu odciągi są potrzebne jedynie w wyjątkowych przypadkach.

stabilny, lekki jak piórko
stelaż aluminiowy

konstrukcja REAL TUNNEL
charakteryzująca się
wysoką stabilnością
podczas silnego wiatru

wyjątkowo lekka i wytrzymała tkanina
namiotowa SILICONE HT NYLON RIPSTOP

Nasz wysokogatunkowy namiot trekkingowy dla dwojga jest wyjątkowo
lekki: metr kwadratowy wyjątkowo wytrzymałego na rozciąganie i rozdarcia
materiału zewnętrznego z silikonową powłoką waży jedynie 57 g, tyle samo
waży też metr stabilnego, lekkiego stelażu aluminiowego.
Oprócz stabilności podczas silnego wiatru, jego szczególną zaletą jest duża
przestrzeń wewnętrzna. Tę przestrzeń można znacznie lepiej wykorzystać
dzięki pionowemu ustawieniu dolnych segmentów masztów. Można go
łatwo rozbić również w pojedynkę. Oto kolejne cechy: duża apsyda, dwa
wejścia, trzy otwory wentylacyjne, sześć kieszeni wewnętrznych oraz
zaczepy na sznurki do bielizny i uchwyty do zawieszania lamp.
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TRAVEL LODGE RT

130

235

640
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SANCTUARY II RT

110

300

220
340

140

85

100

100

Wymiary w cm
= namiot wewnętrzny
= tropik
= okna
= wentylacja
= zamek błyskawiczny
= wejście

100

110

30

elementy Corner Edges
zwiększające
użytkową
przestrzeń wewnętrzną

wysklepione pałąki stelaża
zwiększające użytkową
przestrzeń wewnętrzną

bardzo lekka,
nieprzemakalna
podłoga namiotu

Prawie jak mały pałac: TRAVEL LODGE RT to luksusowy namiot rodzinny
z pełnym wyposażeniem oraz miejscem dla od pięciu do siedmiu osób.
Tropik: SILICONE HT NYLON RIPSTOP 40D, 100% poliamid
Namiot wewnętrzny: NYLON RIPSTOP 40D BREATHABLE, 100% poliamid
Spód: HYDROFILM NYLON 70D, 100% poliamid
Stelaż: DAC FEATHERLITE NSL, 9 mm
Konstrukcja: REAL TUNNEL TECHNOLOGY
Waga: ok. 2650 g (Strip Down 2510 g)
Wymiary po złożeniu: 45 x 19/16 cm
3000581-2015 peak red

1979,99 zł*

* cena sugerowana

Usuwając ściankę działową, obie kabiny główne można przekształcić
w przestronną sypialnię. Potrzeba więcej miejsca do przechowywania
bagażu? W tym celu można całkowicie zwinąć jeden bok. W ogromnym
przedsionku można przebywać na stojąco. Połacie materiału zamykające
główne wejście można rozsunąć i podeprzeć je na dołączonych masztach,
tworząc werandę. Cała podłoga jest zabezpieczona płachtą. Pozostałe
szczegóły: trzy wejścia z moskitierą (dwa z nich z daszkiem przeciwdeszczowym), po sześć otworów wentylacyjnych i okien, 24 kieszenie
wewnętrzne, sznurki do bielizny oraz uchwyt do zawieszenia lampy.

* cena sugerowana

Tropik: POLYESTER 75D | namiot wewnętrzny: POLYESTER 68D
BREATHABLE
Spód: HYDROFILM POLYESTER 210D
Stelaż: aluminium DAC DA 17, 16 mm
Konstrukcja: REAL TUNNEL TECHNOLOGY
Waga: ok. 20 200 g (Strip Down 18 700 g)
Waga dodatkowej podłogi: 3400 g
Wymiary po złożeniu: 80 x 50 x 25 cm
3001941-5700 wolf

3779,99 zł*

NAMIOTY
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NAMIOTY KOPUŁOWE
Z TECHNOLOGIĄ REAL DOME

REAL DOME (RD): by również w naszych namiotach kopułowych lepiej
wykorzystać przestrzeń i osiągnąć większą stabilność, udoskonalono zasady
technologii REAL TUNNEL dla namiotów kopułowych. W namiotach REAL
DOME kąt ustawienia stelaża w stosunku do podłoża jest większy niż
w tradycyjnych namiotach kopułowych, co pozwala zwiększyć przestrzeń.

Przegląd zalet:
1. Bardziej odporne na wiatr – dzięki rurkom stelaża o różnej średnicy nacisk
wywierany przez wiatr jest elastycznie rozprowadzany, a namiot jest
bardziej odporny na siły działające w obszarze dachu.
2. Bardziej stromy – układ stelaża zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni mimo niewielkiej powierzchni ustawienia.
3. Wyjątkowo łatwe rozbijanie – dzięki samonośnej, wolnostojącej konstrukcji kopułowej.

otwarty

70

150

70

220

Wymiary w cm
= namiot wewnętrzny
= tropik
= okna
= wentylacja
= zamek błyskawiczny
= wejście

110

Więcej szczegółów dotyczących naszych technologii namiotowych znaleźć
można na stronie: wolfskin.com/PLS292

półotwarty

120

ECLIPSE II

zamknięty

Wolnostojące namioty zapewniają wysoką odporność na wiatr oraz mają po
dwa wejścia i apsydy. Rozbijanie namiotu odbywa się błyskawicznie.
Wyposażenie obejmuje cztery kieszenie wewnętrzne oraz zaczepy na
sznurki do bielizny i uchwyty do zawieszania lamp.
Materiał: 100% poliester
Tropik: POLYESTER 75D | namiot wewnętrzny: POLYESTER 68D
BREATHABLE
Spód: HYDROFILM POLYESTER 150
Stelaż: DAC REVERSE COMBI 7001 T6 aluminium 9,5-11,1 mm
Konstrukcja: technologia REAL DOME
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150
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180
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180
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110
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ECLIPSE III

225
305

Te dwa nowe namioty kopułowe dla dwóch lub trzech osób odznaczają
się tym, że zapewniają wentylację 360°. Sześć otworów wentylacyjnych
w tropiku oraz cztery duże, zasłaniane siatkowe powierzchnie w namiocie
wewnętrznym zapewniają optymalną cyrkulację powietrza.

85

220
300

YELLOWSTONE II VENT/
YELLOWSTONE III VENT

75

YELLOWSTONE II VENT

YELLOWSTONE III VENT

YELLOWSTONE II VENT
Waga: ok. 4090 g (Strip Down 3288 g) | wymiary po złożeniu: 60 x 19 cm
3001981-5700 wolf
1089,99 zł*

YELLOWSTONE III VENT
Waga: ok. 4880 g (Strip Down 3288 g) | wymiary po złożeniu: 63 x 20 cm
3001991-5700 wolf
1259,99 zł*

* cena sugerowana

ECLIPSE II/III
Dla początkujących użytkowników poszukujących niezawodnego namiotu
wysokiej jakości: oto on! Namiot kopułowy wyposażony w dwa wejścia,
dwie apsydy i dwa okna dostępny jest w wersji z dwoma lub trzema
miejscami do spania.
Dzięki konstrukcji kopułowej jest w znacznym stopniu samonośny, to
znaczy, że do rozbicia potrzeba niewiele śledzi oraz niewielkiej powierzchni
ustawienia. Powietrze ze środka namiotu uchodzi przez otwór wentylacyjny
w dachu, który zapewnia efekt kominowy. Wyposażenie uzupełniają cztery
kieszenie wewnętrzne oraz obowiązkowe zaczepy na sznurki do bielizny
i uchwyty do zawieszania lamp.

* cena sugerowana

Materiał: 100% poliester
Tropik: POLYESTER 75D
Namiot wewnętrzny: POLYESTER 68D BREATHABLE
Spód: HYDROFILM POLYESTER 150D
Stelaż: PROWRAP FIBERGLASS
ECLIPSE II
Waga: ok. 4200 g (Strip Down 3288 g) | wymiary po złożeniu: 50 x 19 cm
3000511-570 wolf
719,99 zł*
ECLIPSE III
Waga: ok. 5200 g (Strip Down 3288 g) | wymiary po złożeniu: 54 x 22 cm
3000491-570 wolf
839,99 zł*

NAMIOTY
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WIĘCEJ OPISÓW NAMIOTÓW ZNALEŹĆ

40
75

można w naszej broszurze dotyczącej
namiotów, którą można pobrać na stronie
wolfskin.com/PLS294

225
255

80
90

30

Wymiary w cm
= namiot wewnętrzny
= tropik
= okna
= wentylacja
= zamek błyskawiczny
= wejście

GOSSAMER
Ten lekki, wytrzymały, jednoosobowy namiot biwakowy należy do naszych
klasyków. Aby zapewnić sobie swobodny dostęp powietrza lub móc spędzić
spokojną noc „pod gołym niebem”, można po prostu zwinąć zewnętrzne
zadaszenie i spać tylko pod wykonanym z materiału siatkowego namiotem
wewnętrznym.
W kieszeni wewnętrznej można przechowywać drobne akcesoria.

Materiał: 100% poliester
Tropik: POLYESTER 75D | namiot wewnętrzny: MOSQUITO MESH 40D
Spód: HYDROFILM POLYESTER 150D
Stelaż: aluminium DAC 7001 T6, 9 mm
Waga: ok. 1750 g (Strip Down 1530 g) | wymiary po złożeniu: 46 x 15 cm
3000431-447 dark moss

419,99 zł*

400

280
560

MOONSHADOW XL

130

MOONSHADOW
Waga: ok. 1400 g (Strip Down 1285 g)
Wymiary po złożeniu: 45 x 18 cm
a 35110-570 wolf
339,99 zł*/**
MOONSHADOW XL
Waga: ok. 1750 g (Strip Down 1600 g)
Wymiary po złożeniu: 50 x 19 cm
b 35112-570 wolf
419,99 zł*/**
| b | MOONSHADOW XL

TELESCOPIC POLE
|c|

Teleskopowy maszt z aluminium, np. do rozkładania
wejść w namiotach rodzinnych.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana ** cena nie obejmuje masztów
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140

120
180

230

BEACH SHELTER III

300

BEACH SHELTER IV

BEACH SHELTER III/IV
Ten samonośny namiot plażowy sprawi, że również wietrzny dzień nad
morzem będzie przygodą: w zależności od modelu zapewnia miejsce dla
trzech lub czterech osób. Wejście jest zamykane. Wyjątkowo długie śledzie
do piasku oraz kieszenie balastowe na wysokości podłoża (które można
napełnić piaskiem) zapewniają dobrą stabilność. Umieszczone na bokach,
zasłaniane okna z materiału siatkowego przepuszczają jeszcze więcej
powietrza. W sześciu kieszeniach wewnętrznych można schować krem do
opalania, książkę itp.

Materiał: 100% poliester
Tropik: POLYESTER 75D
Spód: PE | stelaż: PROWRAP FIBERGLASS
BEACH SHELTER III
Waga: ok. 2400 g (Strip Down 2210 g) | wymiary po złożeniu: 57 x 19 cm
33033-570 wolf
339,99 zł*
BEACH SHELTER IV
Waga: ok. 3500 g (Strip Down 3290 g) | wymiary po złożeniu: 59 x 21 cm
33032-570 wolf
419,99 zł*

Waga: ok. 480 g (3-częściowy; ok. 106-230 cm)
Wymiary po złożeniu: 106 x 3 cm
c 36352-000 wolf
129,99 zł*
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Materiał: POLYESTER 75D, 100% poliester

500

245
110

| a | MOONSHADOW

MOONSHADOW

Osłona przed słońcem lub zabezpieczenie przed deszczem:
namioty MOONSHADOW zapewniają cień lub ochronę
przed opadami. Wszystkie punkty naciągu są dobrze
wzmocnione.
100

400

MOONSHADOW / MOONSHADOW XL

* cena sugerowana

NAMIOTY
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Nasze maty WOLFMAT zapewniają najlepszą izolację na zimnym podłożu.
Po otwarciu zaworu rdzeń z tworzywa piankowego prostuje się i powietrze
zasysane jest do środka. Po kilku chwilach oczekiwania i lekkim dopompowaniu wygodne „łóżko” jest gotowe. Maty różnią się przede wszystkim
grubością, a tym samym wydajnością izolacyjną oraz komfortem spania.
Pokrowiec i zestaw naprawczy są dołączone do produktu. Nowość w ofercie:
poduszki i poduszki do siedzenia działające na tej samej zasadzie.

|d|

NAMIOTY
|c|

Materiał: ANTISLIP POLYESTER 75D, 100% poliester
NON SLIP 75D, 100% poliester
Wypełnienie: AIR CORE 16 lub 13, 100% poliuretan

wszystko o Twoim domu na zewnątrz
wolfskin.com/PLS297

|e|

WOLFMAT TRAIL
Ultralekka mata o niewielkich wymiarach po złożeniu, na wyprawy
z plecakiem o jak najmniejszej wadze.
Waga: ok. 680 g | ok. 182 x 50 x 2,5 cm | wymiary po złożeniu: 27 x 16 cm
a 3000691-6230 ebony
299,99 zł*
|b|

WOLFMAT BASE
Standardowa mata o grubości 4 cm, charakteryzująca się najlepszym
stosunkiem wagi do izolacji, można ją zwinąć także po złożeniu na pół.
Waga: ok. 910 g | ok. 182 x 50 x 4 cm | wymiary po złożeniu: 27 x 19 cm
b 3000701-6230 ebony
339,99 zł*

|a|

WOLFMAT CAMP
Ekstra długa, szeroka mata w rozmiarze king size, zapewniająca najlepszą
izolację i miękkość spośród wszystkich mat WOLFMAT.
Waga: ok. 1 790 g | ok. 194 x 64 x 7 cm | wymiary po złożeniu: 68 x 20 cm
c 3000711-6230 ebony
459,99 zł*

WOLFSEAT
Ultralekka, kompaktowa poduszka do siedzenia na wyprawę z plecakiem.
Waga: ok. 125 g | ok. 43 x 29 x 4 cm | wymiary po złożeniu: 17 x 8 cm
d 3002151-6230 ebony
99,99 zł*

WOLFPILLOW
Wygodna poduszka podróżna o niewielkich wymiarach po złożeniu.
Waga: ok. 200 g | ok. 36 x 25 x 10 cm | wymiary po złożeniu: 15 x 9 cm
e 3002161-6000 black
89,99 zł*
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SUNDOWNER WOMEN/REGULAR/LARGE

JAK
LUBISZ SYPIAĆ?
TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDNI ŚPIWÓR.

ŚPIWORY PUCHOWE
Śpiwory puchowe zapewniają bezkon kurencyjny stosunek właściwości zatrzymywania ciepła do wagi, a po złożeniu mają
niewielkie wymiary. Tracą jednak
wydajność cieplną w wyniku kontaktu
z wilgocią. Dlatego polecane są na
wyprawy, podczas których możliwe
będzie ich wietrzenie lub suszenie.
W naszych śpiworach stosowany
jest tylko puch z wysokowydajnej
mieszanki 90/10, o współ czynniku sprężystości wynoszącym
700 cuin.

Bardzo ciepły, szeroki śpiwór
puchowy w kształcie mumii, z zamkiem błyskawicznym w dolnej
części. Dla wszystkich, którzy lubią
spać na miękkim posłaniu i potrzebują dużo miejsca.

ŚPIWORY Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH
Śpiwory z włókien syntetycznych są łatwiejsze
w pielęgnacji i idealne na wyprawy, podczas których
rzadko zdarza się okazja, aby je przewietrzyć lub
wysuszyć – na przykład w wilgotnym
klimacie lub podczas długich wypraw
trekkingowych. Wypełnienie zachowuje bowiem w znacznym stopniu
swą wydajność, nawet gdy jest
wilgotne. Wykonane zostało
z włókien spiralnych (o wysokiej
sprężystości) oraz mikrowłókien
(bardzo dobrze gromadzących
ciepło). W porównaniu ze
śpiworami puchowymi, modele
z włókien syntetycznych są
nieco cięższe i mają większe
wymiary po złożeniu.

ROZMIARY ŚPIWORÓW:
CIEPŁE OTULENIE – NASZ
PORADNIK DOTYCZĄCY ŚPIWORÓW
wolfskin.com/PLS298

WOMEN Wzrost: < 175 cm
REGULAR Wzrost: < 180 cm
LARGE
Wzrost: < 195 cm

Materiał: SOFTTOUCH RIPSTOP
30D, 100% poliamid
Wypełnienie: biały puch kaczy 90/10
(sprężystość 700 cuin)
i MICROGUARD, 100% poliester
Podszewka: SOFTTOUCH 40D,
100% poliester

|a|

Waga wypełnienia: 500 + 100 g (WOMEN/REGULAR)
550 + 100 g (LARGE) | wymiary po złożeniu: 27 x 20 cm
SUNDOWNER WOMEN
Waga: ok. 1190 g | ok. 205 x 80 cm
a 3002221-1062 electric blue

969,99 zł*

SUNDOWNER REGULAR
Waga: ok. 1190 g | ok. 215 x 80 cm
a 3001721-1062 electric blue

969,99 zł*

SUNDOWNER LARGE
Waga: ok. 1320 g | ok. 225 x 85 cm
a 3001731-1062 electric blue

1049,99 zł*

zakres komfortowy zakres przejściowy zakres ryzyka

+16 °C

+3 °C

-3°C

-19 °C

|b|

POUNDER REGULAR/LARGE
Wielofunkcyjny, puchowy, lekki śpiwór: kompaktowy, mający niewielkie
wymiary po złożeniu, przeznaczony
szczególnie na lato i wyprawy z noclegami w schroniskach.
Materiał: SOFTTOUCH RIPSTOP 15D,
100% poliamid | wypełnienie: biały
puch kaczy 90/10 (sprężystość 700
cuin) i MICROGUARD, 100% poliester
Podszewka: SOFTTOUCH 20D,
100% poliamid

POUNDER REGULAR
Waga: ok. 490 g | waga wypełnienia: 150 + 40 g
ok. 215 x 75 cm | wymiary po złożeniu: 25 x 12 cm
b 3002181-6011 tarmac grey
759,99 zł*
POUNDER LARGE
Waga: ok. 520 g | waga wypełnienia: 175 + 40 g
ok. 225 x 78 cm | wymiary po złożeniu: 25 x 12 cm
b 3002191-6011 tarmac grey
799,99 zł*

zakres komfortowy zakres przejściowy zakres ryzyka

+24 °C

+13 °C

+9°C

-4 °C

|d|

ENDURION WOMEN/REGULAR/LARGE
Ten techniczny śpiwór z włókien
syntetycznych na 3 lub 4 pory roku
zapewnia ciepło i wygodę – także
w temperaturach około zera stopni.
Materiał: SOFTTOUCH RIPSTOP
30D, 100% poliamid
Wypełnienie: MICROGUARD SILVER,
95% poliester, 5% polipropylen
Podszewka: SOFTTOUCH 55D,
100% poliester
Wymiary po złożeniu: 30 x 24 cm

ENDURION WOMEN
Waga: ok. 1620 g | waga wypełnienia: 1000 g | ok. 205 x 80 cm
c 3001781-1045 baltic blue
549,99 zł*
ENDURION REGULAR
Waga: ok. 1620 g | waga wypełnienia: 1000 g | ok. 215 x 80 cm
d 3001791-1800 moroccan blue
549,99 zł*

|c|
zakres komfortowy zakres przejściowy zakres ryzyka

+20 °C

+0 °C

-6°C

-24 °C

ENDURION LARGE
Waga: ok. 1770 g | waga wypełnienia: 1070 g | ok. 225 x 85 cm
d 3001801-1800 moroccan blue
589,99 zł*
|e|

ONE KILO BAG WOMEN/REGULAR/LARGE
Ten lekki, letni śpiwór z wypełnieniem
(o kształcie bardzo szerokiej mumii)
można po rozpięciu używać jako
kołdrę. Wyposażony jest w praktyczną
kieszeń na poduszkę.
Materiał: SOFTTOUCH 50D,
100% poliester | wypełnienie:
MICROGUARD, 100% poliester
Podszewka: SOFTTOUCH PONGEE
50D, 100% poliester
Wymiary po złożeniu: 35 x 21 cm

ONE KILO BAG WOMEN
Waga: ok. 1210 g | waga wypełnienia: 630 g | ok. 205 x 80 cm
e 3001661-4163 elemental green
299,99 zł*
ONE KILO BAG REGULAR
Waga: ok. 1210 g | waga wypełnienia: 610 g | ok. 215 x 80 cm
f 3001671-1062 electric blue
299,99 zł*
ONE KILO BAG LARGE
Waga: ok. 1280 g | waga wypełnienia: 640 g | ok. 225 x 85 cm
f 3001681-1062 electric blue
339,99 zł*

298

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

zakres komfortowy zakres przejściowy zakres ryzyka

+25 °C

+10 °C

+6°C

-8 °C

|g|

BEAUTIFUL SOUTH
Prostokątny śpiwór z włókien
syntetycznych zapewnia maksymalną
swobodę ruchów. Można go
całkowicie
rozpiąć,
uzyskując
podwójną kołdrę. Wystarczy włożyć
bluzę do kieszonki w obszarze
głowy, aby powstała poduszka.

|f|

Materiał: SOFTTOUCH 50D, 100% poliester
Wypełnienie: MICROGUARD, 100% poliester
Podszewka: SOFTTOUCH PONGEE 50D, 100% poliester
Waga: ok. 1420 g | waga wypełnienia: 790 g
ok. 225 x 80 cm | wymiary po złożeniu: 38 x 21 cm
g 3001611-6350 phantom
zamek błyskawiczny z lewej strony
g 3001621-6350 phantom
zamek błyskawiczny z prawej strony

339,99 zł*
339,99 zł*

zakres komfortowy zakres przejściowy zakres ryzyka

+25 °C

+9 °C

+5°C

ŚPIWORY

-10 °C
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DZIECI
OUTDOOR
Główne założenie naszej linii KIDS OUTDOOR: dorośli i dzieci – czy młodzież – idą razem na
wycieczkę. Dlatego produkty linii KIDS OUTDOOR charakteryzują się taką samą funkcjonalnością
i jakością jak modele dla dorosłych. Ponadto są dostosowane specjalnie do potrzeb rosnących
dzieci – zarówno jeśli chodzi o materiały, jak i wyposażenie. Zwracamy również uwagę na to,
aby można było używać ich także na co dzień: odzież jest wytrzymała, dobrze się nosi
i zapewnia pasywne bezpieczeństwo: elementy odblaskowe należą do podstawowego
wyposażenia, ponieważ dzięki nim użytkownicy są nieco lepiej widoczni w ruchu ulicznym.

300
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA NASZYCH KURTEK DLA DZIECI

Elementy odblaskowe
zwiększają pasywne
bezpieczeństwo, ponieważ
sprawiają, że użytkownik jest
lepiej widoczny w ciemności.

Blokada wilgotności
podczas deszczu zapobiega
nasiąkaniu podszewki
rękawów wodą.

3 DNI NA PRZEŁAJ

W MONTAFON
Słowo „Gargellen” znaczy „wir wodny”. To doskonałe motto dla
kilku „zakręconych” dni, spędzonych wokół najwyżej położonego
miejsca w dolinie Montafon (1423 m n.p.m.). Gargellen była bazą
wypadową dla ekipy złożonej z dwóch Ann, Valentina, Nicolasa,
Valentiny i Davida. Stąd wyruszali na rowerowe wycieczki,
wędrówki, wyprawy na jagody, pod namioty oraz na wspinaczki.

Bezpieczna regulacja
obrąbka jest zgodna
z przyjętą normą UE dla
odzieży dziecięcej, jest dobrze
widoczna i łatwa w obsłudze.

KIDS BASIC HOOD (fixed):
kaptur połączony na stałe
z kurtką po zewnętrznej
stronie kołnierza,
z wysuniętym do przodu
daszkiem.

KIDS BASIC HOOD (with
Safety Snaps): odpinany
kaptur ze specjalnymi,
bezpiecznymi zatrzaskami
i wysuniętym do przodu
daszkiem.

KIDS ULTRA LIGHT HOOD:
zintegrowany kaptur
z wysuniętym daszkiem.

Polarowa osłona zamka
błyskawicznego: chroni
przed otarciami.

Anatomicznie
ukształtowany obszar
łokci: zapewnia lepsze
dopasowanie kurtki
na rękach.

Regulowane ściągacze
przy rękawach: chronią
przed chłodem i wiatrem.

Łatwe w użyciu zamki
błyskawiczne: dzięki
krótkiemu troczkowi dzieci
mogą je bez problemu
obsługiwać samodzielnie.

Systemowy zamek
błyskawiczny: dodatkowy
zamek błyskawiczny do
podpinania ocieplającej
kurtki wewnętrznej.

Osłona zamka
błyskawicznego z przodu:
dodatkowa ochrona przed
niekorzystnymi warunkami
pogodowymi przy przednim
zamku błyskawicznym.

Uszczelnione szwy:
zwiększają odporność
na rozciąganie i rozdarcia,
np. przy zakończeniach
zamków błyskawicznych.

Przy wszystkich produktach
TEXAPORE umieszczony
jest symbol informujący
o wydajności. Niebieski symbol
oznacza poziom nieprzemakalności, czerwony wskazuje
poziom oddychalności, a zielony
oznacza dodatkowy komfort
klimatu w produktach Texapore
Air. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć
na str. 3.

302

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

DZIECI OUTDOOR

303

PLUS DLA
BEZPIECZEŃSTWA

ORAZ DOSKONAŁA ODDYCHALNOŚĆ

elementy odblaskowe

1602451-1152 brilliant blue

widok z tyłu brilliant blue

1602451-2590 red fire

KIDS CYCLONE JACKET
A charakteryzująca się dynamiczną oddychalnością dzięki
przepuszczalności powietrza
A nieprzemakalna, wiatroszczelna
A mocna, ale lekka
A z bezpiecznym kapturem
A z 2 kieszeniami
A z elementami odblaskowymi
z każdej strony
A o normalnym kroju
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 419,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
509,99 zł*

304

Jazda na rowerze, chodzenie, bieganie – nasza kurtka
chroniąca przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi KIDS CYCLONE charakteryzuje się wyjątkowo
dobrą oddychalnością i jest wyposażona w liczne
elementy zapewniające bezpieczeństwo: kaptur
przymocowany jest za pomocą specjalnych zatrzasków
i odłącza się od kurtki natychmiast, gdy się o coś
zaczepi. Ponadto z każdej strony zastosowany jest
element odblaskowy.

Materiał:
TEXAPORE AIR O2+ DENSLITE 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: KIDS BASIC HOOD (z Safety Snaps)
Waga: 355 g (rozmiar 128)

Kurtka zapewnia niezawodną ochronę przed wiatrem
i deszczem, a ciepłe, wilgotne powietrze jest szybko
odprowadzane przez materiał na zewnątrz. Ta cecha
wspomaga oddychalność.

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com
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1601291-2260 hibiscus red

1601291-2112 pink passion
widok z tyłu

GIRLS TOPAZ JACKET
A
A
A
A
A
A
A

1601291-1124 bay blue

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
miękka
ze zintegrowanym kapturem
z 2 kieszeniami
z elementami odblaskowymi
o lekko dopasowanym w talii
kroju

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 419,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
509,99 zł*

1602481-2112 pink passion
widok z tyłu

Sprawdza się z roku na rok: nasza klasyczna kurtka na
wędrówki dla dzieci i młodzieży. Zastosowany w niej
materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi jest miękki, a jednocześnie mocny.

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
miękka
ze zintegrowanym kapturem
z 2 kieszeniami
z elementami odblaskowymi
o lekko dopasowanym w talii
kroju

1602481-2260 hibiscus red
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 419,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
509,99 zł*
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1601291-2112 pink passion

Materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L,
100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: KIDS ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 360 g (rozmiar 128)

1602481-1124 bay blue

GIRLS MAPIYA
A
A
A
A
A
A
A

GIRLS TOPAZ JACKET

GIRLS MAPIYA
Czy to na górskim szlaku, czy w miejskim parku...
GIRLS MAPIYA jest nieprzemakalna, charakteryzuje
się bardzo dobrą oddychalnością oraz wyjątkową
miękkością. Kwiatowy ornament na lewym rękawie
podkreśla dziewczęce wzornictwo.

1602481-1124 bay blue

Materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L,
100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: KIDS ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 315 g (rozmiar 128)

* cena sugerowana
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1602421-6032 dark steel
widok z tyłu

1602421-2260 hibiscus red

KIDS MOUNTAIN RIDGE JACKET
A
A
A
A
A
A
A
A
1602421-1152 brilliant blue

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
z mocnego materiału
z kapturem przyszytym do
kołnierza
z 3 kieszeniami
z elementami odblaskowymi
z każdej strony
z systemowym zamkiem
błyskawicznym
o normalnym kroju

Rozmiary: 92; 98; 104; 110; 116;
122; 128; 134; 140; 146;
152; 158
549,99 zł*
Rozmiary: 164; 170; 176 629,99 zł*

1601301-1062 electric blue

Ta wytrzymała kurtka chroniąca przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi jest praktyczna nie tylko
podczas wędrówek (górskich), lecz także podczas
jazdy na rowerze. Została dodatkowo wzmocniona
w obciążonych miejscach i wyposażona w liczne
elementy odblaskowe.
Za pomocą systemowego zamka błyskawicznego można
podpiąć pod nią kurtkę polarową, by w mgnieniu oka
powstała kurtka zimowa. Kieszenie umieszczone
wysoko nad biodrami zapewniają miejsce na pas
biodrowy plecaka lub pas uprzęży wspinaczkowej.

KIDS MOUNTAIN RIDGE JACKET
1602421-6032 dark steel

Materiał: TEXAPORE DENSUS 2L, 100% poliamid
Na ramionach, rękawach i biodrach: TEXAPORE OXFORD 2L,
100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: KIDS BASIC HOOD (fixed)
Waga: 450 g (rozmiar 128)

1601301-2150 dark red

1601301-1010 night blue
widok z tyłu

BOYS TOPAZ JACKET
1601301-1062 electric blue

BOYS TOPAZ JACKET
A
A
A
A
A
A
A
1601301-4690 granite
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nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
miękka
ze zintegrowanym kapturem
z 2 kieszeniami
z elementami odblaskowymi
o normalnym kroju

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 419,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
509,99 zł*

Sprawdza się z roku na rok: nasza klasyczna kurtka
na wędrówki dla dzieci i młodzieży. Zastosowany
materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi jest miękki i jednocześnie mocny.
Materiał: TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: KIDS ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 360 g (rozmiar 128)

* cena sugerowana
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1602002-2113 raspberry

1602002-2117 purple night
widok z tyłu

GIRLS HIGHLAND
A
A
A
A
A
A

nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
lekka, ale mocna
z 2 kieszeniami
z elementami odblaskowymi
o lekko dopasowanym
w talii kroju

1602002-1025 ice cube
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 379,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
419,99 zł*

Naprawdę dobra kurtka podstawowa zapewniająca
ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
oraz komfort klimatu. Dzięki zastosowaniu odpornego na
ścieranie materiału przetrwa wszystko, od pieszej
wycieczki po codzienną drogę do szkoły.
Materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: KIDS ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 320 g (rozmiar 128)

BOYS HIGHLAND
1602012-1010 night blue

1601552-5011 basalt
widok z tyłu

KIDS EXPLORER PANTS
1602012-4690 granite

A
A
A
A

1602012-2590 red fire
widok z tyłu

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 299,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
339,99 zł*

BOYS HIGHLAND
A
A
A
A
A
A
1602012-1010 night blue
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nieprzemakalna, wiatroszczelna
oddychająca
lekka, ale mocna
z 2 kieszeniami
z elementami odblaskowymi
o normalnym kroju

bardzo mocne
z dodatkiem bawełny
ze wzmocnieniami
z 6 kieszeniami

Więcej informacji o tej kurtce? Patrz powyżej, obok
modelu dla dziewcząt!
Materiał: TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: KIDS ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 320 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 379,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
419,99 zł*

1601552-6350 phantom

* cena sugerowana

* cena sugerowana

Te supermocne spodnie KIDS
EXPLORER PANTS idealnie nadają
się dla małych odkrywców,
ponieważ są dodatkowo wzmoc nione na kolanach i pośladkach.
Wytrzymały, wiatro odporny i nie na siąkający wodą materiał podstawowy jest dzięki zawartości
bawełny bardzo przyjemny dla
skóry.
Materiał:
FUNCTION 65 ORGANIC,
65% poliester,
35% bawełna (organiczna)
Pośladki i kolana:
STORMLOCK HYPROOF OXFORD
2L, 100% poliamid
Waga: 305 g (rozmiar 128)
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1602801-2112
pink passion

1602801-1062 electric blue

widok z tyłu electric blue

1602801-4170 lime green

1602801-6000 black

KIDS LIMERICK JACKET
A nieprzemakalna
A bardzo lekka
A charakteryzująca się bardzo
dobrą oddychalnością
A z 2 kieszeniami
A z elementami odblaskowymi
z każdej strony
A o normalnym kroju

Ta nadzwyczaj lekka kurtka przeciwdeszczowa jest
optymalna, gdy chcemy zabrać ze sobą na wędrówkę
lekką ochronę przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi. Wyposażona jest w liczne elementy
odblaskowe.

Materiał:
TEXAPORE RIPSTOP 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Kaptur: KIDS ULTRA LIGHT HOOD
Waga: 245 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 339,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
379,99 zł*

KIDS LIMERICK JACKET
1602801-2112 pink passion

KIDS RAIN PANTS
A nieprzemakalne, wiatroszczelne
A oddychające
A odporne na ścieranie, ale
lekkie
A łatwe do zakładania dzięki
zamkom błyskawicznym
u dołu
A z elementami odblaskowymi
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 249,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
289,99 zł*

Spodnie do zakładania na wierzch na wędrówki, do
jazdy na rowerze do szkoły lub do zabawy na
zewnątrz podczas deszczowej pogody. Chroniący
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał
jest lekki, ale wytrzymały.
Materiał:
TEXAPORE TASLITE 2L, 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Waga: 220 g (rozmiar 128)

1600651-6000
black

PRZEGLĄD WSZYSTKICH SPODNI DLA DZIECI
można znaleźć tutaj: wolfskin.com/PLS312
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* cena sugerowana
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ODZIEŻ SOFTSHELLOWA

1602501-7268
blue graphite checks

1602501-7269 moroccan blue checks

1602501-9440 raspberry checks

1602501-7292 purple glow checks
widok z tyłu

KIDS LIGHT GRID JACKET
A charakteryzująca się wyjątkowo dobrą oddychalnością
A wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą
A bi-elastyczna
A lekko ocieplająca
A z 2 kieszeniami
A z elementami odblaskowymi
A o normalnym kroju
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 299,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
339,99 zł*

Na podchody w lesie, na drogę do
szkoły czy na wycieczkę rowerową
z przyjaciółmi: ta charakteryzująca
się wyjątkowo dobrą oddychalnością, wiatroodporna i nienasiąkająca
wodą kurtka softshellowa z delikatną strukturą wewnątrz zapewnia
przyjemną izolację cieplną.
Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL GRID,
95% poliester, 5% elastan
Waga: 205 g (rozmiar 128)

KIDS LIGHT GRID SHORTS

1602611-7268
blue graphite checks
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1602611-7269
1602611-7300
moroccan blue checks basalt checks

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

A charakteryzujące się
wyjątkowo dobrą
oddychalnością
A lekkie i elastyczne
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A z 3 kieszeniami

Czy to na plaży, podczas wędrówki
czy na placu zabaw... Te charakteryzujące się wyjątkowo dobrą oddychalnością, lekkie szorty softshellowe
można latem nosić w każdej sytuacji.
Ich znak firmowy: wzór w kratę oraz
niewielki ślad łapy z przodu.

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 149,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
169,99 zł*

Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL GRID,
95% poliester, 5% elastan
Waga: 125 g (rozmiar 128)
* cena sugerowana
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widok z tyłu brilliant blue

KIDS ACTIVATE JACKET
1601901-1152 brilliant blue

1601901-1152 brilliant blue

1601901-1010 night blue

KIDS ACTIVATE JACKET
A charakteryzująca się
wyjątkowo dobrą
oddychalnością
A wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą
A bi-elastyczna
A z 2 kieszeniami
A z elementami odblaskowymi
A o normalnym kroju

Ta prosta, ale techniczna kurtka
softshellowa łączy ochronę przed
wiatrem i mżawką z wyjątkowo
dobrą oddychalnością i swobodą
ruchów. Dzięki zastosowaniu mikrowłókien jest dodatkowo miękka.
Waży jedynie 250 g (rozmiar 128),
zmieści się więc w każdym plecaku
lub tornistrze.

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 339,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
379,99 zł*

Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO,
91% poliester, 9% elastan
Waga: 250 g (rozmiar 128)

KIDS ACTIVATE PANTS

KIDS ACTIVATE PANTS
A charakteryzujące się
wyjątkowo dobrą
oddychalnością
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A elastyczne
A z 3 kieszeniami
Rozmiary: 92; 98; 104;
110; 116; 122;
128; 134; 140;
146; 152; 158 299,99 zł*
Rozmiary: 164; 170; 176 339,99 zł*
1600561-6032 dark steel
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1600561-6000 black

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

1600561-6032 dark steel
Charakteryzujące się świetną oddychalnością, nienasiąkające wodą i wytrzymałe spodnie softshellowe dla
miłośników wspinaczki i wszystkich,
którzy stale są w ruchu. Dzięki
wysokiej zawartości elastanu są
wyjątkowo elastyczne. Poza tym są
w wysokim stopniu wiatroodporne
i nienasiąkające wodą, a pot jest
szybko odprowadzany na zewnątrz.
Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL,
90% poliamid, 10% elastan
Waga: 240 g (rozmiar 128)

* cena sugerowana

Trzeciego dnia nasza szóstka, wraz z Hansim, przewodnikiem
wspinaczkowym, zmierza w kierunku wąwozu Röbis. Trasa wspinaczki
prowadzi bezpośrednio wzdłuż strumienia. Atrakcja: wiele razy trzeba
przekraczać strumień.
Po tej przygodzie alpiniści postanowili zajrzeć na Ronggalpe do cioci
Valentiny. Świeżo upieczone nad ogniskiem kiełbaski dodały Davidowi,
Valentinie i pozostałym nowej energii na popołudnie: w programie znalazły
się wyścigi taczek, podglądanie pasikoników i zawieranie znajomości ze
świnkami, kucykami i końmi.

PO DRODZE DO WĄWOZU RÖBIS
na wysokości ok. 1300 m n.p.m.
18°C, SŁONECZNIE
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1602491-1010 night blue

widok z tyłu night blue

KIDS ULTRAVISION JACKET
A charakteryzująca się bardzo
dobrą oddychalnością
A wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą
A lekko ocieplająca
A elastyczna
A z 2 kieszeniami
A z elementami odblaskowymi
z każdej strony
A o normalnym kroju
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 419,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
509,99 zł*

Na wspinaczkę w parku linowym,
zdobywanie pierwszego szczytu
oraz podczas zabawy: ta softshellowa kurtka charakteryzuje się
wyjątkowo dobrą oddychalnością,
jest elastyczna, wiatroodporna i nie
nasiąka wodą. Polarowa strona
wewnętrzna zapewnia lekkie zatrzymywanie ciepła. Elementy odblaskowe z każdej strony gwarantują
bezpieczeństwo.

1602491-2260 hibiscus red

Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L,
100% poliester
Waga: 340 g (rozmiar 128)

KIDS ULTRAVISION JACKET
1602491-2260 hibiscus red

1602601-1010 night blue

KIDS RASCAL PANTS
A charakteryzujące się
wyjątkowo dobrą
oddychalnością
A wiatroodporne
i nienasiąkające wodą
A elastyczne
A miękkie
A ze wzmocnieniami
A z 2 kieszeniami
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 249,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
299,99 zł*

1602601-6350 phantom
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W tych elastycznych, charakteryzujących się wyjątkowo dobrą
oddychalnością spodniach soft shellowych można wędrować,
ale także bawić się w berka
i w chowanego. Kolana i pośladki
są wzmocnione, można więc bawić
się także na ziemi.
Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO,
91% poliester, 9% elastan
Wzmocnienia na kolanach
i pośladkach:
OXFORD NYLON 400D,
100% poliamid
Waga: 240 g (rozmiar 128)

* cena sugerowana

1602521-1010 night blue
widok z tyłu

1602521-2260 hibiscus red

KIDS TRAVERSE VEST
A charakteryzująca się bardzo
dobrą oddychalnością
A wiatroodporna
A ocieplająca
A z 2 kieszeniami
A z elementami odblaskowymi
A o normalnym kroju
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 249,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
299,99 zł*

* cena sugerowana

Gdy wieje silny wiatr, ta wiatroodporna kamizelka softshellowa
doskonale chroni górną część ciała
przed wychłodzeniem. Polarowa
strona wewnętrzna zapewnia za trzymywanie ciepła.
Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L,
100% poliester
Waga: 190 g (rozmiar 128)

1602521-1010 night blue
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1602551-5011 basalt

1602551-1062 electric blue
widok z tyłu

BOYS WINDY POINT JACKET
A wiatroszczelna
A nienasiąkająca wodą
A charakteryzująca się bardzo
dobrą oddychalnością
A bardzo lekka
A aksamitna
A z 3 kieszeniami
A z elementami odblaskowymi
A o normalnym kroju
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 299,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
339,99 zł*

„...3, 2, 1 szukam!”. Dzięki nie nasiąkającej wodą powierzchni ta
charakteryzująca się bardzo dobrą
oddychalnością i wyjątkowo lekka
kurtka przeciwwiatrowa nadaje się
nie tylko do zabawy w chowanego,
lecz także na wędrówki oraz inne
aktywności wymagające dużo ruchu.
Materiał:
STORMLOCK ACTIVE TWILLSUEDE,
100% poliester
Waga: 270 g (rozmiar 128)

1602551-1010 night blue

składana do kieszeni
na piersi

1602571-6007 blue graphite

1602561-2113 raspberry
widok z tyłu

1602561-5017 white sand

GIRLS WINDY POINT JACKET
A wiatroszczelna
A nienasiąkająca wodą
A charakteryzująca się bardzo
dobrą oddychalnością
A bardzo lekka
A aksamitna
A z 2 kieszeniami
A z elementami odblaskowymi
A o lekko dopasowanym w talii
kroju

1602561-1123 caribbean blue

Dziewczęca wersja kurtki WINDY
POINT wyposażona jest w dwie
kieszenie, ma wzór z przodu oraz
lekko dopasowany w talii krój.
Materiał:
STORMLOCK ACTIVE TWILLSUEDE,
100% poliester
Waga: 260 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 299,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
339,99 zł*

1602571-4170 lime green
widok z tyłu
1602571-2590 red fire

KIDS SOLANO JACKET
A bardzo lekka
A elastyczna
A z wysoką ochroną UV 30+
(wg AS/NZS 4399: 1996)
A składana do kieszeni na piersi
A z elementami odblaskowymi
z każdej strony
A o normalnym kroju

Tę bardzo lekką, elastyczną kurtkę z bardzo dobrą
ochroną UV można złożyć do jej kieszeni na piersi,
dzięki czemu zmieści się w plecaku lub tornistrze.
Tkanina stale odprowadza wilgoć z dala od ciała, tak by
mogła szybko odparować (tak jak w przypadku koszulek
funkcjonalnych). A umieszczone ze wszystkich stron
elementy odblaskowe zapewniają bezpieczeństwo.

Materiał: FINE OXFORD STRETCH UV Q.M.C.,
100% poliester
Waga: 140 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 209,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
239,99 zł*
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* cena sugerowana

* cena sugerowana
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POLARY

KIDS CHIPMUNK JACKET
1602681-7367 electric blue stripes
1600691-1050
basic navy

1600691-1123 caribbean blue

1600691-2112 pink passion

KIDS KIRUNA JACKET

1600691-1152 brilliant blue

A lekko ocieplająca
A z 2 kieszeniami
A z systemowym zamkiem
błyskawicznym
A o normalnym kroju
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 209,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
249,99 zł*

Kiedy potrzebna jest lekka i niezbyt
ciepła kurtka, do gry wkracza KIDS
KIRUNA JACKET. Kiedy się ochłodzi,
można ją wykorzystać jako kurtkę
wewnętrzną pod pasującą kurtką
chroniącą przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi. Otwór kieszeni wkomponowany w naszyty ślad
łapy.
Materiał:
NANUK 100 BASIC,
100% poliester
Waga: 200 g (rozmiar 128)

1602681-7367
electric blue stripes

1601432-2111 classic rose

GIRLS SOLA JACKET
A lekko ocieplająca
A z 2 kieszeniami
A o wąskim, lekko
dopasowanym w talii kroju

1601432-2115 lavender

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 209,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
249,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

1602681-7366
bay blue stripes

KIDS CHIPMUNK JACKET
Ta lekka, polarowa kurtka przeznaczona jest specjalnie dla dziewczynek. Dzięki grubości 100 jest
idealna na chłodny, letni poranek
lub wieczór, a także do ocieplania
w przypadku zastosowania w systemie warstwowym.
Materiał:
NANUK 100 BASIC,
100% poliester
Waga: 175 g (rozmiar 128)
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1602681-7362
pink stripes

* cena sugerowana

A lekko ocieplająca
A z 2 kieszeniami na biodrach
A z systemowym zamkiem
błyskawicznym
A o normalnym kroju
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 209,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
249,99 zł*

Lekka kurtka z polaru o grubości
100 zapewnia lekką ochronę przed
zimnem, charakteryzuje się bardzo
dobrą oddychalnością oraz nadaje
się doskonale do zastosowania
w systemie warstwowym. Za
pomocą systemowego zamka
błyskawicznego można ją szybko
podpiąć pod kurtkę zewnętrzną.
Materiał: NANUK 100 STRIPE,
100% poliester
Waga: 195 g (rozmiar 128)

* cena sugerowana

1602681-7365 lavender stripes
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1601932-2113 raspberry

1601932-5017 white sand

GIRLS MOON
TRACK

GIRLS MOON TRACK
1601932-5017 white sand

1601932-1123 caribbean blue

A umiarkowanie ciepła
A z systemowym zamkiem
błyskawicznym
A z 2 kieszeniami
A z wyszywanym wzorem
na ramieniu
A o wąskim, lekko
dopasowanym w talii kroju
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 249,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
289,99 zł*

BOYS MOON
TRACK

KIDS MOON RIVER JACKET
umiarkowanie ciepła
z 2 kieszeniami
z haftem ze śladem łapy z tyłu
o luźnym kroju

16704-2112 pink passion
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 249,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
289,99 zł*
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Materiał:
NANUK 150, 100% poliester
Waga: 210 g (rozmiar 128)

1601941-1062 electric blue
widok z tyłu

16704-1062 electric blue
widok z tyłu

A
A
A
A

Umiarkowanie ciepła kurtka polarowa
może być noszona samodzielnie lub
połączona za pomocą systemowego
zamka błyskawicznego z pasującą
kurtką chroniącą przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi. Jednak
łukowate szwy, marszczone ściągacze
kieszeni, a przede wszystkim ozdobny
haft na ramieniu sprawiają, że szkoda
nosić ją pod spodem.

A umiarkowanie ciepła
A z 2 kieszeniami
A z systemowym zamkiem
błyskawicznym
A z wyszywanym wzorem ze
śladem łapy z tyłu
A o długim, luźnym kroju

Funkcjonalna alternatywa dla bluzy
z kapturem: KIDS MOON RIVER to
umiarkowanie ciepła i miła w dotyku
kurtka, którą można nosić zarówno na
zewnątrz, jak i w domu, kiedy liczy się
przede wszystkim wygoda.
Materiał:
NANUK 150, 100% poliester
Waga: 235 g (rozmiar 128)

* cena sugerowana

1601941-1124 bay blue
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 249,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
299,99 zł*

* cena sugerowana

Ta typowo letnia, uniwersalna kurtka
polarowa jest umiarkowanie ciepła
i nadaje się także na nieco chłodniejsze
dni lub do narzucenia wieczorem przed
namiotem. Dzięki zastosowaniu systemowego zamka błyskawicznego może
również zostać podpięta pod nasze
kurtki chroniące przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi.
Materiał:
NANUK 150, 100% poliester
Waga: 220 g (rozmiar 128)
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1600751-7838 lime green checks

1600571-5009 pure sands

1602691-7831
pink passion checks

1600571-7010 olive brown

KIDS MOSQUITO SUN SHIRT

KIDS MOSQUITO SUN PANTS

GIRLS MOSQUITO SUN SHIRT

A z ochroną przed owadami
A ochrona UV 30+
(wg AS/NZS 4399: 1996)
A z aktywną regulacją wilgoci
A z kieszenią na piersi
A o kroju zapewniającym
przewiewność

A przewiewne i lekkie
A z ochroną przed owadami
A z ochroną UV 40+
(wg AS/NZS 4399: 1996
A szybkoschnące
A z 3 kieszeniam
A z możliwością przypięcia
podwiniętych nogawek

A z ochroną przed owadami
A ochrona UV 30+
(wg AS/NZS 4399: 1996)
A z aktywną regulacją wilgoci
A z kieszenią na piersi
A o wąskim kroju

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 149,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
169,99 zł*
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1600751-7297 brilliant blue checks

Chroni przed owadami i promieniami
UV: lekka i przewiewna koszula ze
zintegrowaną podwójną ochroną
i o właściwościach regulacji wilgoci
dzięki zastosowaniu włókien Q.M.C.
Materiał: INSECT REPELLENT RELIEF
UV Q.M.C.,
79% poliester, 21% wiskoza
Waga: 85 g (rozmiar 128)

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 249,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
299,99 zł*

Te spodnie na lato i w tropiki
chronią przed owadami (muchy,
komary, kleszcze itp.) oraz przed
promieniowaniem UV, a także
szybko odprowadzają wilgoć z dala
od ciała. Kolejna zaleta: spodnie są
przyjemnie lekkie i przewiewne.
Nogawki można podwinąć i przypiąć, uzyskując w ten sposób
spodnie ¾.

1602691-7298
caribbean blue checks

Krój i wzornictwo dopasowano do dziewczęcych
upodobań, pozostałe elementy są takie same jak
w modelu KIDS.
Materiał:
INSECT REPELLENT RELIEF UV Q.M.C.,
79% poliester, 21% wiskoza
Waga: 85 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 149,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
169,99 zł*

Materiał:
INSECT REPELLENT FINE OXFORD,
100% poliamid
Waga: 155 g (rozmiar 128)
* cena sugerowana

* cena sugerowana
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1602721-7153
berry stripes

szybkoschnące
łatwe w pielęgnacji

1602721-7367
electric blue stripes

1602721-7364
hibiscus stripes

1602721-7366
bay blue stripes

KIDS RUN AROUND T
Materiał: STRIPED PIQUÉ Q.M.C. S.FRESH, 100% poliester
Waga: 75 g (rozmiar 128)
Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

129,99 zł*
149,99 zł*

GIRLS FLOWER CURL T

1602741-1123 caribbean blue

1602741-2260
hibiscus red

szybkoschnące
o lekko dopasowanym
w talii kroju

1602741-1123
caribbean blue

1602741-2115
lavender

GIRLS FLOWER CURL T
Materiał: CLASSIC JERSEY Q.M.C., 100% poliester
Waga: 90 g (rozmiar 128)
Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

KIDS PAINT BOX T
1602731-6000 black
119,99 zł*
139,99 zł*

16733-623 ebony

1602631-7361 pure sands checks
z aktywną regulacją
wilgoci
łatwe w pielęgnacj

1602731-2590
red fire

1602731-1062
electric blue

1602731-6000
black

KIDS PAINT BOX T
Materiał: CLASSIC JERSEY Q.M.C., 100% poliester
Waga: 95 g (rozmiar 128)
Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

119,99 zł*
139,99 zł*
1602631-7300 basalt checks

16733-4690 granite

BEACH PANTS KIDS
A
A
A
A

szybkoschnące
łatwe w pielęgnacji
ze wzmocnieniami
z 5 kieszeniami

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 169,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
199,99 zł*

16263-2005 tango red
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16263-623 ebony

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

ZIP OFF PANTS KIDS
Nie tylko na plażę: spodnie ¾ z lekkiego, mocnego nylonu z dodatkową
ochroną na kolanach.
Materiał: CRINKLE NYLON,
100% poliamid
Wzmocnienia na kolanach:
OXFORD NYLON 400D,
100% poliamid
Waga: 145 g (rozmiar 128)

A
A
A
A

szybkoschnące
łatwe w pielęgnacji
z 3 kieszeniami
z odpinanymi nogawkami

Rozmiary: 92; 98; 104; 110; 116;
122; 128; 134; 140; 146;
152; 158
199,99 zł*
Rozmiary: 164; 170; 176 239,99 zł*

16263-1062 electric blue

* cena sugerowana

* cena sugerowana

Te lekkie i uniwersalne spodnie
dziecięce można za pomocą dwóch
suwaków przekształcić w szorty.
Poza tym są bardzo wygodnie
skrojone, a lekki materiał zewnętrzny szybko wysycha.
Materiał: CRINKLE NYLON,
100% poliamid
Waga: 155 g (rozmiar 128)

1602631-7353 electric blue checks

KIDS ROMPY 3/4 PANTS
A szybkoschnące
A ze wzmocnieniami
A z 2 kieszeniami
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 199,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
239,99 zł*

Szybkoschnące spodnie ¾, których
włókna Q.M.C. błyskawicznie odprowadzają wilgoć na zewnątrz, skąd
szybko odparowuje. W szczególnie
obciążonych miejscach zastosowano
dodatkowe wzmocnienia.
Materiał: FREEWAY CHECK
Q.M.C., 92% poliester,
8% wiskoza
Wzmocnienia na kolanach:
OXFORD NYLON 400D,
100% poliamid
Waga: 175 g (rozmiar 128)
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1602751-1062
electric blue

1602751-2590
red fire

KIDS CROSSWORD T

1602751-2115
lavender

Materiał: ORGANIC COTTON STRETCH SINGLE JERSEY,
97% bawełna (organiczna), 3% elastan
Waga: 100 g (rozmiar 128)
Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

1602811-1062
electric blue

89,99 zł*
109,99 zł*

1602811-2260
hibiscus red

1602811-2112
pink passion

KIDS BUBBLE T

1602811-5011
basalt

Materiał: ORGANIC COTTON STRETCH SINGLE JERSEY,
97% bawełna (organiczna), 3% elastan
Waga: 90 g (rozmiar 128)
Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

89,99 zł*
109,99 zł*

1602781-4170
lime green
widok z tyłu

1602781-2116
1602781-1010
purple glow widok z tyłu night blue widok z tyłu

1602781-1124
bay blue widok z tyłu

KIDS PAINTER PAW T

1602781-2113
raspberry

Materiał: ORGANIC COTTON STRETCH SINGLE JERSEY,
97% bawełna (organiczna), 3% elastan
Waga: 90 g (rozmiar 128)
Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

89,99 zł*
109,99 zł*

szybkoschnące
łatwe w pielęgnacji

z 4 kieszeniami

1601411-1152
brilliant blue
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

1601411-6350
phantom

KIDS SHORTS
Materiał: CRINKLE NYLON, 100% poliamid
Waga: 105 g (rozmiar 128)
Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

1601231-1123
caribbean blue
1601411-2113 raspberry

1601231-1152
brilliant blue

1601231-2117
purple night

1601231-4170
lime green

KIDS MANY WOLVES
1601231-2590
red fire

129,99 zł*
149,99 zł*

* cena sugerowana

1601231-1050
basic navy

* cena sugerowana

Materiał: ORGANIC COTTON SINGLE JERSEY, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 100 g (rozmiar 128)
Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
99,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
119,99 zł*
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1602641-7365 lavender stripes

1602641-7364 hibiscus stripes

1602641-7363 caribbean blue stripes

GIRLS CANDY-STRIPED DRESS
A z aktywną regulacją wilgoci

GIRLS CANDY-STRIPED DRESS

Urocza i funkcjonalna sukienka letnia. Dzięki włóknom Q.M.C. nadmiar
wilgoci jest szybko odprowadzany na zewnątrz, skąd odparowuje.

Rozmiary: 92; 104; 116; 128; 140; 152
Rozmiary: 164; 176

169,99 zł*
199,99 zł*

1602641-7364 hibiscus stripes

Materiał: RUNWAY STRIPE Q.M.C., 100% poliester
Waga: 110 g (rozmiar 128)

1602661-6350 phantom

1602531-7292 purple glow checks

1602531-9440 raspberry checks

GIRLS LIGHT GRID SKIRT
A charakteryzująca się
wyjątkowo dobrą
oddychalnością
A lekka i elastyczna
A wiatroodporna
i nienasiąkająca wodą
A z 3 kieszeniami
Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 129,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
149,99 zł*
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* cena sugerowana

1602661-2112 pink passion

GIRLS PRINCESS SKORT
Elastyczna i charakteryzująca się
wyjątkowo dobrą oddychalnością
spódnica softshellowa.

A szybkoschnące
A łatwe w pielęgnacji
A z 1 kieszenią

Materiał:
FLEX SHIELD SOFTSHELL GRID,
95% poliester, 5% elastan
Waga: 100 g (rozmiar 128)

Rozmiary: 92; 104; 116;
128; 140; 152 149,99 zł*
Rozmiary: 164; 176
169,99 zł*

1602661-1124 bay blue
Na wierzchu spódnica, pod spodem
szorty. To mieszane rozwiązanie
z mocnej i łatwej w pielęgnacji tkaniny wygląda dobrze i jednocześnie
jest praktyczne.
Materiał: CRINKLE NYLON,
100% poliamid
Waga: 115 g (rozmiar 128)

DZIECI OUTDOOR || SUKIENKI I SPÓDNICE

333

JEZIORO GANDA
1970 m n.p.m.
SŁONECZNA POGODA NA KĄPIEL W JEZIORZE

JESZCZE
ok.

500

kroków do ochłody
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DOBRE OPARCIE I OCHRONA PRZED
NIEKORZYSTNYMI
WARUNKAMI POGODOWYMI
NIEPRZEMAKALNE OBUWIE NA WĘDRÓWKI

4002341-2117 purple night

4004581-2116 purple glow

4002341-2150 dark red

4004581-6011 tarmac grey
4004581-1320 ensign blue

GIRLS PURPLE RAIN TEXAPORE

4004581-6350 phantom

A materiał główny: skóra welurowa
A nieprzemakalna, charakteryzująca się
bardzo dobrą oddychalnością membrana
A stabilna podeszwa stworzona specjalnie
do butów rekreacyjnych i na wędrówki
A elementy odblaskowe
A wąski kształt

Podeszwa: LITTLE ROCK
Waga: ok. 600 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 299,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 319,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 339,99 zł*

Te nieprzemakalne buty na wędrówki o wąskim kroju zostały
opracowane specjalnie dla dziewczynek.

KIDS ALL TERRAIN TEXAPORE
A materiał główny: skóra welurowa
A nieprzemakalna, charakteryzująca się bardzo dobrą
oddychalnością membrana
A elastyczna, uniwersalna
podeszwa stworzona specjalnie
do butów na wędrówki
A system wentylacyjny
A elementy odblaskowe
A zabezpieczenie
palców i pięty
|a|

Podeszwa: ARIZONA
Waga: ok. 610 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 299,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 319,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 339,99 zł*

|b|

Klasyk wśród nieprzemakalnych, sznurowanych butów na wędrówki
i do zabaw na zewnątrz! Dodatkowy wyjątkowy komfort: dzięki naszemu
systemowi wentylacyjnemu VSS, który zapewnia stały dopływ świeżego
powietrza.

|c|

4003311-3800 burly yellow

4003311-6350 phantom

|d|
4003311-4163 elemental green

BOYS RASCAL TEXAPORE
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KIDS MOUNTAIN SOCK

KIDS HIKING SOCK

Wyściełane skarpety dla dzieci na wędrówki i wyprawy trekkingowe.
Z dodatkiem bawełny organicznej oraz wzmocnionymi obszarami
zapewniającymi amortyzację i wytrzymałość.
Materiał: 40% poliamid, 39% bawełna (organiczna),
19% polipropylen, 2% elastan
Waga: 30 g/para (rozmiar 31-33) | rozmiary: 28-30; 31-33; 34-36
a 1901661-1152 brilliant blue | b 1901661-2113 raspberry
44,99 zł*

Wygodne, dobrze wyściełane dziecięce skarpety na wędrówki, z dodatkiem
organicznej bawełny. Wzmocnienia na piętach i palcach zapobiegają tworzeniu
się pęcherzy.
Materiał: 51% bawełna (organiczna), 26% poliamid
21% polipropylen, 2% elastan
Waga: 30 g/para (rozmiar 31-33) | rozmiary: 28-30; 31-33; 34-36
c 1901041-2113 raspberry | d 1901041-1010 night blue
44,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

* cena sugerowana

A materiał główny: skóra welurowa
A nieprzemakalna, charakteryzująca się
bardzo dobrą oddychalnością membrana
A stabilna podeszwa stworzona specjalnie
do butów rekreacyjnych i na wędrówki
A elementy odblaskowe
A zabezpieczenie palców i pięty
A wąski kształt

* cena sugerowana

Podeszwa: LITTLE ROCK
Waga: ok. 600 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 299,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 319,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 339,99 zł*

Wąski krój wyróżnia te nieprzemakalne buty na wędrówki dla
chłopców.
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4004051-2380
dark orange
4004051-6032 dark steel

4004051-6350 phantom

KIDS OFFROAD TEXAPORE
A materiał główny:
skóra welurowa
A nieprzemakalna, charakteryzująca się bardzo dobrą
oddychalnością membrana
A lekka podeszwa butów na
wędrówki i na co dzień
A elementy odblaskowe
A zabezpieczenie palców i pięty
A rzep

Dzięki zapięciom na rzepy te
nieprzemakalne buty na wędrówki
są dziecinnie łatwe w obsłudze
i można je szybko założyć.
Podeszwa: RANGER
Waga: ok. 570 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 269,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 299,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 319,99 zł*

4002221-6011
tarmac grey

PRZEWIEWNE I ZABEZPIECZONE PRZED
NIEKORZYSTNYMI
WARUNKAMI POGODOWYMI
NIEPRZEMAKALNE PÓŁBUTY

4001121-4163
elemental green

4002221-2116 purple glow

GIRLS NATURE PASS TEXAPORE

4001121-2260 hibiscus red

A materiał główny:
skóra welurowa
A nieprzemakalna, charakteryzująca się bardzo dobrą
oddychalnością membrana
A lekka podeszwa butów na
wędrówki i na co dzień
A elementy odblaskowe
A wąski kształt

4001121-3800 burly yellow

Te nieprzemakalne, sznurowane
buty na wędrówki zostały stwo rzone z myślą o wąskich stopach
dziewczynek.
Podeszwa: RANGER
Waga: ok. 570 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 269,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 299,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 319,99 zł*

KIDS AMBITION TEXAPORE
A materiał główny:
skóra syntetyczna
A nieprzemakalna, charakteryzująca się bardzo dobrą
oddychalnością membrana
A łatwe w pielęgnacji
A elastyczna, uniwersalna
podeszwa stworzona specjalnie
do butów na wędrówki
A zabezpieczenie palców i pięty
A system szybkiego sznurowania

Wykonane w całości z materiałów
syntetycznych: sportowe, nieprzemakalne buty na wędrówki są wyjątkowo łatwe w pielęgnacji i ważą
nieco mniej niż porównywalne modele z zawartością skóry.
4004611-1152
brilliant blue

Podeszwa: ARIZONA
Waga: ok. 530 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 269,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 299,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 319,99 zł*

4004611-2112 pink passion

4004611-6101 shadow black

KIDS STAR TRACK TEXAPORE
|a|

|b|

A materiał główny:
skóra welurowa
A nieprzemakalna, charakteryzująca się bardzo dobrą
oddychalnością membrana
A uniwersalna, elastyczna
podeszwa stworzona specjalnie
do butów na wędrówki
A elementy odblaskowe
A zabezpieczenie palców i pięty

KIDS COOLMAX HIKING SOCK
Regulujące wilgoć skarpety na wędrówki z wyściółką na pięcie i w przedniej
części stopy.
Materiał: 56% poliester (COOLMAX), 42% poliamid, 2% elastan
Waga: 42 g/para (rozmiar 31-33)
Rozmiary: 28-30; 31-33; 34-36
a 1902741-6720 silver grey
b 1902741-6350 phantom
49,99 zł*
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* cena sugerowana

* cena sugerowana

Dobrze przylegające do stopy,
nieprzemakalne buty na wędrówki
można optymalnie dopasować
do stopy za pomocą klasycznych
sznurowadeł.
Podeszwa: ARIZONA
Waga: ok. 560 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 269,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 299,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 319,99 zł*
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KLASYK:

PÓŁBUTY NA WĘDRÓWKI, NA CO DZIEŃ I DO REKREACJI

4004891-4240 wild lime
4020011-2116 purple glow

4004891-1152 brilliant blue

4004891-3800 burly yellow

4020011-2113 raspberry

KIDS MOUNTAIN RUNWAY
A materiał główny: skóra syntetyczna
A bardzo lekkie
A uniwersalna, elastyczna podeszwa
stworzona specjalnie do butów
na wędrówki
A elementy odblaskowe
A zabezpieczenie palców i pięty

GIRLS MOUNTAIN RUNWAY
Podeszwa: ARIZONA
Waga: ok. 500 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 209,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 229,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 249,99 zł*

Te buty na wędrówki z syntetycznych materiałów to nasze najlżejsze tego
typu obuwie. Duże siatkowe wstawki sprawiają, że są przyjemnie
przewiewne.
Przyczepna podeszwa ARIZONA zapewnia pewne oparcie. Buty doskonale
sprawdzają się również na co dzień, ponieważ dzięki odblaskowym
elementom użytkownik jest lepiej widoczny na drodze.

A materiał główny: skóra syntetyczna
A bardzo lekkie
A uniwersalna, elastyczna podeszwa
stworzona specjalnie do butów
na wędrówki
A zabezpieczenie palców i pięty
A wąski kształt

Podeszwa: RANGER
Waga: ok. 490 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 209,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 229,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 249,99 zł*

Dziewczęca wersja modelu MOUNTAIN RUNWAY ma wąski krój. Pozostałe
informacje przedstawione są powyżej po lewej stronie, przy wersji KIDS.

4004631-1320 ensign blue

4004631-4170 lime green

4004081-2034 purple dawn

KIDS CROSSHIKE
A materiał główny: skóra welurowa
A uniwersalna, elastyczna
podeszwa stworzona specjalnie
do butów na wędrówki
A elementy odblaskowe
A zabezpieczenie palców i pięty

4004081-2112 pink passion

GIRLS CROSSROAD
Podeszwa: ARIZONA
Waga: ok. 550 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 249,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 269,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 299,99 zł*

W tych butach na wędrówki, do rekreacji i na drogę do szkoły ciepłe, wilgotne
powietrze odprowadzane jest na zewnątrz przez liczne okienka z przewiewnej
tkaniny. Podeszwa ARIZONA zapewnia tak samo dobrą przyczepność
na asfalcie, jak i na łące czy w lesie.

A materiał główny:
skóra welurowa
A lekka podeszwa butów
na wędrówki i na co dzień
A zabezpieczenie palców i pięty

Podeszwa: RANGER
Waga: ok. 530 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 249,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 279,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 299,99 zł*

KIDS PAW SOCK

KIDS INSIDE SOCK
Krótkie skarpety z bawełną organiczną oraz wzmocnieniami na piętach.
Materiał: 50% bawełna (organiczna), 48% poliamid, 2% elastan
Waga: 18 g/para (rozmiar 31-33)
Rozmiary: 28-30; 31-33; 34-36
a 1902751-1152 brilliant blue
b 1902751-2113 raspberry
29,99 zł*
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Specjalnie dla dziewczynek: buty na lekkie wędrówki lub na drogę do szkoły.

|a|

|c|

|b|

* cena sugerowana

* cena sugerowana

|d|

Dobrze przylegające skarpety na każdy dzień, które zapewniają większą
wytrzymałość dzięki wzmocnieniom na pięcie i czubkach palców.
Materiał: 54% poliamid, 44% bawełna, 2% elastan
Waga: 25 g/para (rozmiar 31-33)
Rozmiary: 28-30; 31-33; 34-36
c 1900831-2112 pink passion
d 1900831-6000 black
39,99 zł*
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OCHRONA I WENTYLACJA
SANDAŁY O CECHACH BUTÓW

4002911-1152
brilliant blue

4002911-6101 shadow black

KIDS SUNNY SIDE
4020051-4170
lime green

A hybrydowe połączenie butów
i sandałów
A materiał główny:
skóra syntetyczna
A z lekką, elastyczną podeszwą
Podeszwa: HUCKLEBERRY
Waga: ok. 410 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 209,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 229,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 249,99 zł*

W tym połączeniu butów i sandałów
obszary palców i pięty są zakryte.
Dzięki temu stopy są lepiej zabezpieczone (np. na skalistych odcinkach),
ale też zapewniony jest stały dopływ
świeżego powietrza.

4006831-1012
stormy blue
4006831-5113 dry reed

4006831-6101 shadow black

4006831-2023 crimson

4006831-4034 leaf green

KIDS TREASURE ISLAND

4020051-3111 glowing orange

KIDS WILD RIVER
A sandały z zakrytą strefą
palców
A materiał główny:
skóra syntetyczna
A z lekką, elastyczną podeszwą

Podeszwa: HUCKLEBERRY
Waga: ok. 410 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 189,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 209,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 229,99 zł*

A sandały z zakrytą strefą
palców
A materiał główny:
skóra syntetyczna
A z podeszwą nadającą się
do użytkowania na lądzie
(i w wodzie)

4020051-1152 brilliant blue

Ponieważ przednia część tych sandałów jest zakryta, wyjątkowo dobrze
chronią wrażliwy obszar palców. Przy tym pozostają przyjemnie przewiewne
nawet przy wysokich temperaturach.

Podeszwa: BLUE WATER
Waga: ok. 390 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 189,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 209,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 229,99 zł*

4006811-6230
ebony

4020031-2117
purple night

4006811-4170 lime green
4020031-2116 purple glow

A hybrydowe połączenie butów
i sandałów
A materiał główny:
skóra syntetyczna
A z lekką, elastyczną podeszwą
Podeszwa: HUCKLEBERRY
Waga: ok. 430 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 209,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 229,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 249,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

A sandały outdoorowe
A materiał główny:
skóra syntetyczna
A z podeszwą nadającą się
do użytkowania na lądzie
(i w wodzie)

Już na pierwszy rzut oka widać, że
to połączenie butów i sandałów
zostało zaprojektowane specjalnie dla
dziewczynek. Można je nosić właściwie w każdych okolicznościach:
kiedy pogoda wymaga założenia
półbutów i kiedy jest tak ciepło,
że wystarczą sandały, na wędrówki
czy też do letniej sukienki. Pozostałe
zalety przedstawiono powyżej,
w opisie dotyczącym modelu KIDS
SUNNY SIDE.
* cena sugerowana

4006811-1062 electric blue

KIDS WATER RAT

GIRLS SANDPIPER
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Młodzi podróżnicy mogą w tych
sandałach spędzać czas zarówno na
lądzie, jak i w wodzie. Obszar palców
jest zamknięty, dzięki czemu jest
dobrze zabezpieczony.

Sportowe sandały outdoorowe
z syntetycznej skóry. Szerokie paski
zapewniają dobre podparcie po
bokach podczas chodzenia, przy
budowaniu tamy oraz przy wcho dzeniu do domku na drzewie.

Podeszwa: BLUE WATER
Waga: ok. 390 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 169,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 189,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 209,99 zł*

* cena sugerowana
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KLASYK NA LATO
SANDAŁY Z PASKAMI

4006801-6230
ebony

4020061-5009
pure sands

4006801-1123 caribbean blue

4006801-2150 dark red

4006801-1055 atlas blue

4006801-6240 titan
4020061-6720 silver grey

KIDS OCEANSIDE SANDAL
A wygodne sandały z paskami
A z podeszwą nadającą się
do użytkowania na lądzie
i w wodzie

GIRLS OCEAN BREEZE
Podeszwa: BLUE WATER
Waga: ok. 410 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 149,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 169,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 189,99 zł*

Długodystansowiec: nasze kolorowe, funkcjonalne, klasyczne sandały
można indywidualnie dopasować dzięki trzem zapięciom na rzepy.

A lekkie sandały dla dzieci
w każdym wieku
A materiał główny:
skóra syntetyczna
A z podeszwą nadającą się
do użytkowania na lądzie
i w wodzie

4003391-1062
electric blue
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Bardzo lekkie sandały przeznaczone są dla dziewczynek w różnym wieku,
dlatego ich wzornictwo jest bardziej stonowane.

4003381-2150
dark red

4003391-2260 hibiscus red

4003391-1043 currant purple

4003391-6011 tarmac grey

4003391-5009 pure sands

KIDS SEVEN SEAS
A proste sandały z paskami
A z lekką, elastyczną podeszwą

Podeszwa: BLUE WATER
Waga: ok. 390 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 169,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 189,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 209,99 zł*

4003381-1043 currant purple

4003381-2117 purple night

GIRLS BAYWATCH
Podeszwa: HUCKLEBERRY
Waga: ok. 410 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 129,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 149,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 169,99 zł*

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

Na przygody za siedmioma morzami... lub przed własnym domem. Te
sandały z paskami są lekkie, nieskomplikowane i łatwe w obsłudze. Zapięcia
na rzepy umożliwiają błyskawiczną regulację.

* cena sugerowana

A sandały z paskami dla
dziewczynek
A z lekką, elastyczną podeszwą

* cena sugerowana

Podeszwa: HUCKLEBERRY
Waga: ok. 390 g (rozmiar 31)
Rozmiary (EUR): 26-33 149,99 zł*
Rozmiary (EUR): 34-37 169,99 zł*
Rozmiary (EUR): 38-40 189,99 zł*

Dla dzieci kwiatów! Ozdobione kwiatami i listkami sandały z paskami dla
dziewcząt są dzięki zapięciom na rzepy dziecinnie łatwe w obsłudze.
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zintegrowany
pokrowiec
przeciwdeszczowy
w komorze dolnej

|b|

|c|

|g|

KIDS ALPINE TRAIL
A plecak wysokogórski dla dzieci
od 6 lat
A całkowicie przylegający do
ciała system nośny
z doskonałą wentylacją
A komora główna, 4 kieszenie
A mocowanie kijków
trekkingowych i czekana
A nadaje się do użycia
z systemem umożliwiającym
picie podczas marszu lub
jazdy
A elementy odblaskowe
A pokrowiec przeciwdeszczowy

|h|

KIDS MOAB JAM
Materiał:
Korpus: CROSS RIP 300D,
100% poliester
i NAILHEAD 420D, 100% poliamid
Spód: CROSS RIP 300D,
100% poliester
Stelaż: CROSSLINK PE
System nośny: ACS TIGHT
Waga: ok. 750 g
ok. 40 x 25/22 x 17 cm
a 2001921-1062 electric blue
b 2001921-4170 lime green
c 2001921-2015 peak red

A plecak rowerowy dla dzieci
od 6 lat
A elastyczny, wentylowany
system nośny całkowicie
przylegający do ciała
A komora główna, 5 kieszeni
A mocowanie lampki LED
A nadaje się do użycia
z systemem umożliwiającym
picie podczas marszu lub
jazdy
A elementy odblaskowe
ok. 10 litrów

Materiał:
Korpus: CROSS RIP 300D,
100% poliester
i NAILHEAD 420D, 100% poliamid
Spód: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Stelaż: CROSSLINK PE
System nośny: ACS TIGHT
Waga: ok. 440 g
ok. 37 x 24/18 x 13 cm
g 2000851-1062 electric blue
h 2000851-4170 lime green
i 2000851-2015 peak red

169,99 zł*
|i|

ok. 20 litrów

299,99 zł*

| a | widok z tyłu

|e|

|f|

KIDS EXPLORER
Materiał: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 540 g
ok. 38 x 22 x 14 cm
d 2000861-1124 bay blue
e 2000861-1062 electric blue
f 2000861-5011 basalt

A wielofunkcyjny plecak dla
dzieci od 6 lat
A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A komora główna, 4 kieszenie
A paski mocujące z przodu
A wyjmowana mata do
siedzenia
A elementy odblaskowe

209,99 zł*
ok. 14 litrów

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

169,99 zł*

Materiał:
Korpus: CROSS RIP 300D,
100% poliester
Spód: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP
Waga: ok. 440 g
ok. 37 x 21 x 11 cm
j 2002681-2590 red fire
k 2002681-1152 brilliant blue
l 2002681-4170 lime green
|l|

|d|
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| k | widok z tyłu

KICKFLIP

A plecak na wędrówki dla dzieci
od 6 lat
A wygodnie wyściełane pasy
nośne
A komora główna, 4 kieszenie
A wyjmowana mata do
siedzenia
A elementy odblaskowe
ok. 16 litrów

|j|

* cena sugerowana

* cena sugerowana
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zintegrowany pokrowiec
przeciwdeszczowy
w komorze dolnej

| c | otwarty **

|d|
|a|

|b|
|e|

COMPANION

PEN BOX

A plecak szkolny dla dzieci
od 10 lat
A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A komora główna i środkowa,
4 kieszenie
A zintegrowana przegroda na
notebook
A pokrowiec przeciwdeszczowy
A elementy odblaskowe
ok. 24 litry

Materiał: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP
Waga: ok. 1050 g
ok. 47 x 31/29 x 18 cm
a 2002661-1152 brilliant blue
b 2002661-6350 phantom

A piórnik szkolny
A komora główna, komora
wewnętrzna
A z podwójnym dnem

Materiał:
Korpus: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Spód: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 150 g | ok. 5 x 21 x 9 cm
c 8000541-6350 phantom
d 8000541-7379
phantom glencheck
e 8000541-7389
purple fade checks
64,99 zł*

|j|

|l|

|m|

339,99 zł*

|n|

|f|

|h|
|g |

|i|

BOARD WALK 20/26
A plecak szkolny dla dzieci
od 10 lat (wersja 26) lub
od 8 lat (wersja 20)
A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A komora główna i środkowa,
4 kieszenie
A elementy odblaskowe
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|k|

Materiał: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

BOARD WALK 20
Waga: ok. 860 g
ok. 43 x 29/28 x 16 cm
f 25043-7379 phantom glencheck
g 25043-7389 purple fade checks
ok. 20 litrów
299,99 zł*

BOARD WALK 26
Waga: ok. 1080 g
ok. 47 x 31/29 x 18 cm
h 25049-7389 purple fade checks
i 25049-7379 phantom glencheck
ok. 26 litrów
339,99 zł*

* cena sugerowana | ** cena nie obejmuje zawartości

|o|

|p|

BERKELEY S
A plecak szkolny dla dzieci
od 6 lat
A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A 2 komory główne, 3 kieszenie
ok. 23 litry

* cena sugerowana

189,99 zł*

Materiał: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP
Waga: ok. 600 g
ok. 38 x 23/28 x 15 cm

j 25336-7377
caribbean blue glencheck
k 25336-7389 purple fade checks
l 25336-7393 green flow checks
m 25336-600 black
n 25336-7395
phantom flow checks
o 25336-7379 phantom glencheck
p 25336-7378
electric blue glencheck
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|h|

|i|

|a|

|b|

|c|

AMIKO

|d|

A torba dla dzieci
A komora główna, 2 kieszenie
A wyjmowana mata do
siedzenia
A praktyczny uchwyt w klapie
ok. 3 litry

Materiał: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
Waga: ok. 200 g
ok. 18 x 21/22 x 8 cm
h 2002691-1123 caribbean blue
i 2002691-2113 raspberry

104,99 zł*

|k|
|l|
|m|
|e|

|f|

|j|

|g|

LITTLE JOE

TINY JACK

A plecak do przedszkola dla
dzieci od 3 lat
A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A komora główna, 3 kieszenie
A elementy odblaskowe
ok. 11 litrów

350

Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

|n|

Materiał: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP
Waga: ok. 300 g
ok. 30 x 24 x 14 cm

a
b
c
d
e
f
g

A plecak do przedszkola dla
dzieci od 3 lat
A system nośny z bardzo
szerokimi pasami na ramiona
A komora główna, 2 kieszenie
A elementy odblaskowe

26221-2590 red fire
26221-4170 lime green
26221-1124 bay blue
26221-5011 basalt
26221-7387 phantom paw
26221-7385 berry paw
26221-7384 electric paw

129,99 zł*

ok. 9 litrów

* cena sugerowana

* cena sugerowana

Materiał: ARMATECH PLUS 600D,
100% poliester
System nośny: SNUGGLE UP
Waga: ok. 290 g
ok. 28 x 24/22 x 10 cm

j
k
l
m
n

2000881-5011 basalt
2000881-7385 berry paw
2000881-7386 glowing paw
2000881-7384 electric paw
2000881-1124 bay blue

119,99 zł*
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KIDS WASHROOM

|e|

A kosmetyczka
A komora główna, 4 kieszenie, 2 szlufki do
mocowania
A haczyk do zawieszenia
Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 90 g | ok. 0,5 litra | ok. 12 x 18 x 3,5 cm
e 86153-7385 berry paw
f 86153-7384 electric paw
g 86153-7386 glowing paw
62,99 zł*
|f|

|g|

|h|

KIDS LOGO BELT
A pasek z bezstopniową regulacją za pomocą
sprzączki z tworzywa sztucznego
|k|

Materiał: 100% poliester
Waga: ok. 40 g | ok. 100 x 2,5 cm
h 8001281-2113 raspberry
i 8001281-6000 black

44,99 zł*

|i|
rozkładana
część dolna
|a|

|b|

|c|

|d |

KIDS WOLF BOTTLE 0,4/0,6

GROW UP STAR/GROW UP WOLF
A GROW UP STAR:
jednowarstwowy śpiwór typu mumia
A GROW UP WOLF:
dwuwarstwowy śpiwór typu mumia
A dodatkowe wypełnienie w obszarze głowy i stóp
A część dolna z możliwością przedłużania
Nasz popularny, regulowany śpiwór dla dzieci
dostępny jest w dwóch wersjach, różniących się
ociepleniem.
Materiał:
Materiał zewnętrzny: SOFTTOUCH 50D, 100% poliester
Wypełnienie: MICROGUARD, 100% poliester
Podszewka: SOFTTOUCH PONGEE 50D, 100% poliester
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

GROW UP STAR
Waga: ok. 910 g | ok. 150-190 x 70 cm
Maks. wzrost: <160 cm
Waga wypełnienia; 425 g
Wymiary po złożeniu: 30 x 19 cm
a 3001871-1062 electric blue
b 3001871-2034 purple dawn
GROW UP WOLF
Waga: ok. 1300 g | ok. 150-190 x 70 cm
Maks. wzrost: <160 cm
Waga wypełnienia; 810 g
Wymiary po złożeniu: 32 x 21 cm
c 3001861-2005 tango red
d 3001861-6350 phantom

|j|

|l|

KIDS BREASTPOUCH
A saszetka na szyję
A komora główna, 2 dodatkowe komory
A spód z mikropolaru

249,99 zł*

Materiał: ARMATECH PLUS 600D, 100% poliester
Waga: ok. 50 g | ok. 15 x 12 cm
j 86202-7385 berry paw
k 86202-7386 glowing paw
l 86202-7384 electric paw
44,99 zł*

A bidon aluminiowy
A zakrętka łatwa do obsługi
przez dzieci
A osłona
A bezpieczna powłoka do
kontaktu z żywnością
Materiał: aluminium
KIDS WOLF BOTTLE 0,4
Waga: ok. 90 g | ok. 0,4 litra | ok. 18 x 6,5 cm
m 38012-206 real red
38012-108 active blue (patrz n)
44,99 zł*
KIDS WOLF BOTTLE 0,6
Waga: ok. 140 g | ok. 0,6 litra | ok. 22 x 7 cm
38011-206 real red (patrz m)
n 38011-108 active blue
56,99 zł*

|m|

|n|

299,99 zł*
* cena sugerowana

*cena sugerowana
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|y|

|x|

KIDS COMPANERO CAP
1900741-6101 shadow black

|s|

|t|

|u|

|v|

|z|

|w|

KIDS PAW HEADGEAR

Ta wielofunkcyjna chusta z mikrowłókna to jednocześnie opaska, szal,
ochrona przed słońcem, chustka piratka... itp.
Materiał: POLYESTER MICROFIBER, 100% poliester | waga: 20 g | jeden rozmiar
s 1902781-6000 black
| t 1902781-2150 dark red
u 1902781-2116 purple glow | v 1902781-1124 bay blue
w 1902781-1010 night blue
69,99 zł*

KIDS CHECKED SOFTSHELL HAT

Charakteryzujący się wyjątkowo dobrą oddychalnością, wiatroodporny
i nienasiąkający wodą, dwustronny kapelusz softshellowy.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL GRID, 95% poliester, 5% elastan
Kontrast: SUPPLEX, 100% poliamid | waga: 45 g (rozmiar M) | rozmiary: S, M
x 1902681-7292 purple glow checks | y 1902681-7269 moroccan blue checks
z 1902681-7268 blue graphite checks
89,99 zł*

| gg |

| aa |

| hh |

| dd |

| bb |
| ee |
| cc |
|a|

|b|

|c|

|e|

|d|

GIRLS FLORAL CAP

|f|

|g|

KIDS FARO CAP

Ta czapka z daszkiem z organicznej bawełny z kwiatową aplikacją jest
przeznaczona tylko dla dziewcząt.
Materiał: ORGANIC COTTON CANVAS, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 55 g (rozmiar M) | rozmiary: S, M
a 1902621-2112 pink passion
b 1902621-5011 basalt
c 1902621-1123 caribbean blue
89,99 zł*

|ff |

Przy projektowaniu tej lekko chłodzącej, miękkiej czapki z daszkiem z naturalnych włókien postawiliśmy na kolory.
Materiał: TENCEL COOL’N CUBE, 60% lyocell,
d 1902691-7292 purple glow checks
e 1902691-7269 moroccan blue checks
f 1902691-7353 electric blue checks
g 1902691-7831 pink passion checks
89,99 zł*

GIRLS SUPPLEX HAT

Miękki kapelusz przeciwsłoneczny specjalnie dla
dziewczynek. Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 50 g (rozmiar M) | rozmiary: S, M
aa 1902711-5011 basalt
bb 1902711-5017 white sand
cc 1902711-2113 raspberry
89,99 zł*
| ii |

|h|

|i|

|j|

|k|

|l|

KIDS SUN HAT

Kapelusz przeciwsłoneczny z wąskim rondem.
Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 28 g (rozmiar M) | rozmiary: S, M
dd 1900731-4690 granite
ee 1900731-1010 night blue
ff 1900731-2113 raspberry
89,99 zł*

| jj |

| kk |

KIDS PROTECTION HAT

Kapelusz przeciwsłoneczny z odpinaną osłoną
karku.
Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 54 g (rozmiar M) | rozmiary: S, M
gg 1901551-2113 raspberry
hh 1901551-5017 white sand
109,99 zł*

| ll |

|m|
| oo |

KIDS COMPANERO CAP

h 1900741-6101 shadow black | i 1900741-6000 black
j 1900741-5011 basalt
| k 1900741-7010 olive brown
l 1900741-1123 caribbean blue | m 1900741-2112 pink passion

Modna bawełniana czapka patrolówka z aplikacją śladu łapy z boku.
Materiał: ORGANIC COTTON CANVAS, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 52 g (rozmiar M) | rozmiary: S, M

| pp |
| mm |

69,99 zł*

KIDS SUPPLEX SUN CAP
|n|

KIDS BASEBALL CAP

Klasyczna bawełniana czapka bejsbolówka z wyszytym logo.
Materiał: ORGANIC COTTON CANVAS, 100% bawełna (organiczna)
Waga: 60 g | jeden rozmiar (49-55 cm)
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Więcej informacji: www.jack-wolfskin.com

|o|

|p|

|q|

Idealna na plażę oraz na wycieczki w góry i na
pustynię: czapka z daszkiem z odpinaną osłoną
karku.
Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 50 g (rozmiar M) | rozmiary: S, M
ii 19914-1010 night blue
jj 19914-5017 white sand
89,99 zł*

|r |

n 1901011-1123 caribbean blue | o 1901011-5011 basalt
p 1901011-5026 coffee brown | q 1901011-6000 black
r 1901011-2112 pink passion

49,99 zł*

* cena sugerowana

unverbindliche
Preisempfehlung
* cena
sugerowana

| nn |

KIDS SUPPLEX PAINT BOX CAP

Czapka bejsbolówka zapewniająca doskonałą
ochronę UV.
Materiał: SUPPLEX, 100% poliamid
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 55 g | jeden rozmiar (49-55 cm)
kk 1902631-5009 pure sands
ll
1902631-2113 raspberry
mm 1902631-1010 night blue
nn 1902631-6101 shadow black
69,99 zł*

| qq |

KIDS CHECKED SOFTSHELL CAP

Charakteryzująca się wyjątkowo dobrą oddychalnością, wiatroodporna i nienasiąkająca wodą
czapka softshellowa.
Materiał: FLEX SHIELD SOFTSHELL GRID,
95% poliester, 5% elastan
Podszewka: COOLMAX MESH, 100% poliester
Waga: 50 g (rozmiar M) | rozmiary: S, M
oo 1902701-7268 blue graphite checks
pp 1902701-7292 purple glow checks
qq 1902701-7269 moroccan blue checks
89,99 zł*

DZIECI OUTDOOR || AKCESORIA
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LEKSYKON

LEKSYKON

CZY MAJĄ PAŃSTWO JESZCZE JAKIEŚ PYTANIA? TUTAJ MOŻNA ZNALEŹĆ ODPOWIEDZI.

LEKSYKON NASZYCH MATERIAŁÓW ORAZ INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

90/10 WHITE DUCK DOWN, 700 cuin: Wyjątkowo
ciepły i lekki, wysokowydajny puch o bardzo wysokiej,
90-procentowej zawartości białego puchu kaczego.
Wyjątkowo wysoka sprężystość wynosząca 700 cuin
spełnia swoje zadanie przede wszystkim w połączeniu
z ekstremalnie lekkimi materiałami wierzchnimi. We
współpracy z renomowaną instytucją IDFL przestrzegamy
wiążących wytycznych gwarantujących, że stosowany
przez nas puch nie pochodzi ze skubania żywego
ptactwa ani od zwierząt z przymusowego tuczu.
Mieszanka puchowa zawiera nietekstylne elementy
pochodzenia zwierzęcego.
ABRASION GUARD: Laminowane wzmocnienie
z wyjątkowo odpornego na ścieranie poliuretanu,
stosowane w szczególnie obciążonych miejscach, np. na
ramionach.
ACROBAT CUT: Te wyjątkowe, dodatkowe elementy
kroju stosowane w kurtkach i spodniach pozwalają na
zwiększenie swobody ruchów dzięki zastosowaniu
klinów (wstawek materiału w szwach) w kroku lub na
ramionach. Ułatwiają stawianie większych kroków
i poprawiają swobodę ruchów podczas wspinaczki.
ACS: Zaletą tego systemu nośnego stosowanego
w plecakach na wędrówki jest stała wentylacja
(ACS oznacza AIR CONTROL SYSTEM). Elastyczny stelaż
utrzymuje plecak w stałej odległości od pleców
i redukuje powierzchnie stykające się z ciałem
użytkownika plecaka. Zapewnia to równomierny dopływ
świeżego powietrza. Perforowany poliester i oddychające
materiały siatkowe dodatkowo zwiększają komfort
klimatu.
ACS TIGHT: W przypadku tego całkowicie
przylegającego do ciała systemu nośnego najważniejsze
jest dopasowanie do ciała użytkownika, swoboda
ruchów oraz optymalna wentylacja (ACS = oznacza AIR
CONTROL SYSTEM): wilgotne powietrze jest stale
odprowadzane z dala od ciała przez centralny kanał
wentylacyjny, perforowaną wyściółkę oraz siatkowe
materiały. Jednocześnie dzięki osadzeniu blisko ciała cały
ciężar plecaka ściśle do niego przylega, zapewniając tym
samym tak dobrą swobodę ruchów.
A ACS TIGHT ALPINISM: W tym systemie zaprojektowanym specjalnie do plecaków wysokogórskich stabilność
i rozłożenie obciążenia zapewnia elastyczny stelaż ze stali
sprężynowej. Wyściółka i powierzchnie przylegania
charakteryzują się wyjątkowo dobrą oddychalnością.
A ACS TIGHT BIKE: Zastosowana w rowerowej wersji
tego systemu nośnego elastyczna płyta tylna z tworzywa
sztucznego stabilizuje plecak i sprawia, że bagaż nie
uwiera pleców. Wygodna uprząż zapewnia bardzo
wygodne rozłożenie obciążenia.
A ACS TIGHT HIKE: Ten system do większych plecaków
na wędrówki zapewnia, dzięki zastosowaniu aluminiowych szyn, wysoką stabilność kształtu oraz elastyczność
boczną. Pasy na ramiona oraz pas biodrowy są też
wyjątkowo grubo wyściełane.
A ACS TIGHT LITE: Wyjątkowo lekki, elastyczny system
nośny do plecaków rowerowych. Paski na ramiona
SNUGGLE UP zapewniają dobre dopasowanie do ciała
i najlepszą wentylację.
AIR CORE 16 /13: Ta porowata pianka wykorzystywana
jest jako wypełnienie w naszych matach WOLFMAT.
Kumuluje w sobie dużo ocieplającego powietrza
i doskonale izoluje. Stosowana jest w dwóch grubo ściach: w ultralekkich matach ma gramaturę 13 kg/m³,
a w komfortowych matach całorocznych 16 kg/m³.
AIR FLOW COLLAR: Ten wyjątkowy kołnierz jest
wyłożony specjalnym, siatkowym materiałem, dzięki
czemu nie przylega całą powierzchnią do szyi i działa jak
komin: ciepłe, wilgotne powietrze uchodzi z kurtki górą.
AIRGRID Q.M.C.: Patrz Q.M.C.
ALUMINIUM HONEY COMB: Te aluminiowe drążki
systemów nośnych plecaków są puste w środku
i usztywnione zastosowaną strukturą plastra miodu.
Pozwala to wyraźnie zredukować wagę plecaka bez
uszczerbku dla stabilności kształtu.
ANTISLIP POLYESTER 75D: Materiał zewnętrzny maty
z miękką, lekko szorstką powierzchnią antypoślizgową.
AQUA FLOW: Ten system drenażu jest częścią
podeszwy WATER TRACK. Otwory w podeszwie
zewnętrznej i wkładce, a także w cholewce umożliwiają
odpływanie wody, ale zapewniają też wentylację
i poprawiają klimat stóp.
ARIZONA: Elastyczna podeszwa dziecięcych butów na
wędrówki do szerokiego zakresu zastosowań. Cztery
elementy zapewniają wysoki komfort chodzenia:
1. pewność kroków zapewnia gumowa podeszwa
o przyczepnym profilu i dwóch stopniach twardości,
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2. zintegrowane elementy amortyzujące na pięcie
i w przedniej części stopy,
3. lekka podpodeszwa,
4. wyjmowana, również amortyzująca wkładka z tworzywa EVA.
ARMATECH PLUS 600D: Odporna na ścieranie tkanina
z teksturowanych (kędzierzawionych) nici poliestrowych
jest tak wszechstronna, że stosowana jest w licznych
produktach, np. plecakach, torbach, akcesoriach
podróżnych itp. Od spodu powleczona jest trwałą,
nieprzemakalną powłoką poliuretanową, ma trwały kolor
i jest odporna na działanie promieniowania UV.
BALLISTIC 1680D: Ze względu na dużą odporność na
ścieranie ta tkanina z ciężkiej przędzy nylonowej
stosowana jest głównie na spodach toreb i plecaków.
BAREFOOT FIT: Specjalna, nieco węższa forma naszych
nowych butów do sportów wodnych. Dzięki temu buty
dobrze przylegają do bosej stopy.
BASIC HOOD: Nasz standardowy, odpinany kaptur ma
anatomiczny krój, nie ogranicza swobody ruchów głowy
i można go regulować jedną ręką. Pole widzenia
i wielkość kaptura można dostosować do indywidualnych
potrzeb. Kaptur przymocowany jest z zewnątrz do
kołnierza za pomocą guzików lub zamka błyskawicznego
i ma wysunięty do przodu daszek.
BASIC HOOD (fixed): Ten kaptur jest na stałe połączony
z kurtką po zewnętrznej stronie kołnierza, poza tym ma
takie same właściwości jak odpinany BASIC HOOD.
BLUESIGN® APPROVED FABRIC: Produkty opatrzone
etykietą „bluesign® approved fabric” wykonane są
z materiałów i tworzyw wyprodukowanych zgodnie ze
standardem bluesign®. Są one przyjazne dla skóry, nie
stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia użytkownika
oraz spełniają najwyższe wymogi w zakresie ochrony
środowiska.
BLUE WATER: Kształt tej podeszwy do sandałów
opracowany został specjalnie dla dzieci, które stale rosną.
Komponenty, z której została wykonana, umożliwiają
uprawianie sportów na lądzie i w wodzie:
1. antypoślizgowa podeszwa gumowa o żeberkowym profilu zapewniająca dobrą przyczepność i stabilność,
2. komfortowa wkładka z tworzywa EVA o właściwościach
antybakteryjnych (hamuje rozwój bakterii powodujących powstawanie nieprzyjemnych zapachów),
w zależności od modelu z odpornego na działanie wody
tworzywa EVA lub pokryta mikrowłóknem.
CANYON: Bardzo lekka podeszwa sandałów pozwala na
uprawianie sportów na lądzie i w wodzie. Składa się
z trzech komponentów:
1. gumowego bieżnika o wyjątkowo wysokiej zawartości
naturalnego lateksu przymocowanego do podeszwy
środkowej w formie siatki, dzięki czemu jest wyjątkowo
lekki i antypoślizgowy,
2. podeszwy środkowej wykonanej z tworzywa EVA charakteryzującej się bardzo dobrą amortyzacją, dodatkowo zwiększaną przez element amortyzujący na pięcie,
3. wkładki o ergonomicznym kształcie i właściwościach antybakteryjnych (hamuje rozwój bakterii powodujących
powstawanie nieprzyjemnych zapachów).
CHAINTEC 1000D: Gęsta tkanina poliamidowa, ze
względu na bardzo dobrą odporność na rozdarcia
i ścieranie doskonała do zastosowania jako spód
w plecakach trekkingowych.
CHECKERS Q.M.C.: Patrz Q.M.C.
CIRCULINER: Oddychająca, regulująca wilgoć, poliestrowa podszewka do butów.
CLASSIC JERSEY Q.M.C.: Patrz Q.M.C.
COOLMAX JERSEY: Lekki, bardzo elastyczny
i szybkoschnący jersey stosowany w koszulkach
funkcjonalnych. Strona wewnętrzna wykonana została
z nici o grubszej strukturze. Materiał szybko odprowadza
wilgoć z dala od ciała, sam jednak pozostaje stosunkowo
suchy. Strona zewnętrzna z drobnych, wielokanałowych
włókien COOLMAX odprowadza wilgoć z wewnętrznej
warstwy na zewnątrz i szybko rozprowadza ją na dużej
powierzchni, skąd szybko odparowuje.
CORDURA SUPPLEX DWR: Ta lekka, wyjątkowo wytrzymała tkanina na spodnie łączy w sobie właściwości włókien
nylonowych 6.6 CORDURA oraz SUPPLEX: bardzo wysoką
odporność na rozdarcia i ścieranie, wysoką ochronę UV
(40+ wg AS/NZS 4399: 1996) oraz przypominająca bawełnę miękkość w dotyku. Ponadto jest trwale nienasiąkająca wodą.

CORDURA SUPPLEX Q.M.C.: Ta lekka, wyjątkowo
wytrzymała tkanina poliestrowa łączy właściwości obu
włókien Nylon6.6, czyli CORDURA i SUPPLEX: bardzo
wysoką odporność na rozdarcia i ścieranie, wysoką
ochronę UV (40+ wg AS/NZS 4399: 1996) oraz
przypominającą bawełnę miękkość w dotyku. Dzięki
wyjątkowej strukturze Q.M.C. wilgoć jest szybko
rozprowadzana na dużej powierzchni, gdzie szybko
odparowuje.
CORNER EDGES: Te pionowe stabilizatory stosowane
w rogach namiotów zwiększają odporność na wiatr,
powiększają przestrzeń wewnętrzną i ułatwiają rozbijanie
namiotu.
CRINKLE NYLON: Tkanina poliamidowa o lekko
gniecionej powierzchni, mocna i łatwa w pielęgnacji.
Stosowana głównie w odzieży dla dzieci oraz odzieży na
podróż.
CROSSLINK PE: Z tego specjalnego, siatkowego
polietylenu o wysokiej wytrzymałości i odporności na
rozdarcia wykonywane są płyty tylne do naszego systemu
nośnego plecaków ACS TIGHT. Zapobiegają one
uciskaniu pleców przez bagaż, pozostawiając przy tym
dużą swobodę ruchów. Otwory wentylacyjne
zapobiegają przegrzewaniu się ciała użytkownika.
CROSS RIP: Te wykonane z poliamidu lub poliestru
tkaniny są lekkie, ale jednocześnie odporne na rozdarcia
dzięki wzmacniającym niciom (nici zatrzymują rozdarcia
materiału). Tkaniny CROSSRIP o różnej grubości stoso wana są w plecakach i torbach:
A CROSS RIP 100D: Tkanina poliamidowa do lekkich
plecaków.
A CROSS RIP 210D: Bardzo lekka tkanina poliamidowa
tak samo stabilna jak materiał z nici o podwójnej
grubości.
A CROSS RIP 300D: Lekka tkania poliestrowa do
plecaków.
A CROSS RIP 300D SILICONE: Dzięki silikonowemu
wykończeniu tkanina jest bardzo nienasiąkająca wodą
po zewnętrznej stronie, a od wewnątrz nieprzemakalna,
dzięki powłoce PU. W wyniku specjalnego wybarwienia
sprawia wrażenie „postarzanej”.
DAC COMBINATION POLE: Stelaże naszych namiotów
REAL TUNNEL zostały opracowane we współpracy ze
specjalistą w zakresie wyrobów aluminiowych, firmą
DAC. Ich cechą szczególną jest różna średnica rurek: jest
ona mniejsza na środku łuków (w obszarze dachu), co
pozwala ograniczyć wagę, i większa przy końcówkach,
ponieważ w przypadku namiotów tunelowych
szczególnie istotna jest boczna stabilność na wietrze.
DAC FEATHERLITE NSL: Wyważony, lekki stelaż
aluminiowy naszych mających najwyższą jakość
namiotów SILICONE to połączenie najwyższej
wytrzymałości i najmniejszej wagi. W celu zwiększenia
stabilności i elastyczności zastosowano bezpośrednie
połączenie mających różne średnice elementów stelaża.
Wyjątkowo lekkie połączenia wtykowe są wzmocnione
i dzięki temu niezwykle stabilne.
DAC REVERSE COMBI: Ten stelaż do namiotów REAL
DOME został opracowany we współpracy ze specjalistą
w zakresie wyrobów aluminiowych, firmą DAC. Ważną
cechą jest różna średnica rurek: w części dachowej stelaż
jest grubszy niż przy podłodze, a kąt ustawienia stelaża
w stosunku do podłoża jest większy niż w tradycyjnych
namiotach kopułowych. Dzięki temu możliwe jest lepsze
wykorzystanie przestrzeni, namiot zachowuje elastyczność przy silnym wietrze, dłużej zachowuje kształt i jest
bardziej wytrzymały na działanie sił występujących
w obszarze dachu.
DAYWALKER: Ta wyjątkowo lekka i elastyczna
podeszwa butów na podróże i codzienne wędrówki jest
złożona z:
1. bardzo elastycznych, gumowych wstawek w podeszwie
zewnętrznej,
2. wyjątkowo lekkiej, dobrze amortyzującej międzypodeszwy z tworzywa EVA,
3. cienkiej, lekko amortyzującej podpodeszwy z tworzywa
EVA oraz
4. perforowanej wkładki z tworzywa EVA, z regulującą
wilgoć powłoką poliestrową.
DENSE MESH Q.M.C.: Patrz Q.M.C.
DELRIN: To odporne na wysoką temperaturę tworzywo
sztuczne stosowane jest w elementach stelażu
klasycznego systemu nośnego ACS.
DRY ICE EYELET Q.M.C.: Ten wyjątkowo lekki materiał
stosowany w funkcjonalnych koszulkach zbudowany jest
z dwóch warstw: gładkiej, chłodzącej strony we wnętrznej z polipropylenu, która szybko odprowadza

wilgoć i ciepło z dala od ciała, sama pozostając prawie
sucha. Strony zewnętrznej, wykonanej z funkcjonalnych
włókien poliestrowych Q.M.C., pozwalającej na bardzo
szybkie odparowanie wilgoci. Jej otwarta, siatkowa
struktura po stronie zewnętrznej zwiększa powierzchnię
i dodatkowo przyspiesza parowanie wody. Materiał jest
idealny do zastosowania podczas upałów i dużego
wysiłku.
DYNAMIC UV Q.M.C.: Wytrzymały, bardzo elastyczny
jersey zapewniający wyjątkową ochronę UV (UPF 50+ wg
normy AS/NZS 4399:1996), stosowany w koszulkach
funkcjonalnych. Pętelki po wewnętrznej stronie
zapewniają odstęp od ciała, dzięki czemu materiał nie
przykleja się do skóry, a powietrze może swobodnie
cyrkulować pomiędzy skórą a materiałem.
EVA: Skrót EVA oznacza octan etylowinylu. Jest to
bardzo lekkie, piankowe, trwale elastyczne tworzywo
sztuczne o bardzo dobrych właściwościach amorty zujących oraz dobrej stabilności kształtu. Tworzywo EVA
stosowane jest w międzypodeszwach oraz elementach
amortyzujących o różnych stopniach twardości.
EYELET Q.M.C. S.FRESH: Ten lekki materiał stosowany
w
bieliźnie
funkcjonalnej
jest
wykonany
z dwóch warstw: miękka strona wewnętrzna
z włókien polipropylenowych szybko odprowadza wilgoć
z dala od ciała i utrzymuje ciepły, prawie suchy klimat
przy skórze. Po zewnętrznej stronie wykonanej
z poliestrowych włókien Q.M.C. o delikatnej fakturze
pika (= powiększona, wydajna powierzchnia) wilgoć
bardzo szybko odparowuje. Zachowany jest jednak,
związany z parowaniem wody, efekt chłodzenia, który
jest niezbędny do kontroli temperatury ciała. Anty bakteryjna technologia higieny i świeżości S.FRESH
opierająca się na zastosowaniu naturalnych jonów srebra
trwale hamuje rozwój bakterii odpowied zialnych za
powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Nie narusza
jednak naturalnej flory bakteryjnej skóry. Technologia
S.FRESH jest nieszkodliwa dla środowiska oraz dla
człowieka. Została przebadana i certyfikowana zgodnie
z normą Öko-Tex 100.
FAST PITCH TECHNOLOGY: Namioty wykonane w tej
technologii rozbija się wyjątkowo szybko i łatwo,
a ponadto są bardziej stabilne.
1. Całkowicie połączone elementy stelaża
2. Połączenie w najwyższym punkcie (CONNECTOR)
3. Namiot wewnętrzny zahaczony o stelaż (CLIP)
4. Wpinana końcówka stelaża (BALL END)
5. Otwór do wpięcia końcówki stelaża (FAST PITCH)
FILIGREE Q.M.C.: Patrz Q.M.C.
FINE CRAYON Q.M.C.: Patrz Q.M.C.
FINE OXFORD STRETCH UV Q.M.C.: Bardzo lekka,
miękka i łatwa w pielęgnacji tkanina przeznaczona na
koszule i bluzki, zapewniająca bardzo dobrą ochronę UV
(UPF 30+ wg AS/NZS 4399: 1996). Jest rozciągliwa
w czterech kierunkach (ok. 15%), dzięki czemu
zapewnia bardzo dobrą swobodę ruchów. Funkcjonalne
włókna Q.M.C. zapewniają bardzo szybkie odpro wadzanie wilgoci oraz szybkie schnięcie.
FLEX SHIELD LITE: Ta lekka, bi-elastyczna tkanina
nylonowa zapewnia trwałą wiatroodporność i nie nasiąkalność. Dzięki 11% zawartości elastanu zapewnia 25%
elastyczności w czterech kierunkach. Poza tym stanowi
bardzo dobrą ochronę UV (UPF 30+ wg AS/NZS 4399:
1996).
FLEX SHIELD SOFTSHELL: Bi-elastyczna, bardzo
wytrzymała, podwójna tkanina softshellowa, wiatro odporna, trwale nienasiąkająca wodą i charaktery zująca
się wyjątkowo dobrą oddychalnością. Drobna, pętelkowa
struktura od spodu sprawia, że materiał jest miły
w dotyku oraz dzięki cyrkulacji powietrza zapewnia
zrównoważony bilans cieplny. Pętelki redukują
powierzchnię kontaktu ze skórą i tkanina nie przykleja się
nawet w przypadku intensywnego wydzielania potu.
A FLEX SHIELD SOFTSHELL AIRLITE: To jak do tej pory
nasza najlżejsza tkanina softshellowa waży jedynie 58
g/m², czyli o połowę mniej niż kartka papieru! Jest wiatroodporna i nienasiąkająca wodą, bardzo elastyczna
(20-procentowa elastyczność poprzeczna), charakteryzuje się wyjątkowo dobrą oddychalnością (przepuszczalność powietrza: 90 l/m²/s), a dzięki delikatnym pętelkom
od spodu zapewnia przyjemny komfort noszenia. Po
złożeniu ma prawie niezauważalne wymiary.
A FLEX SHIELD SOFTSHELL GRID: Lekka, podwójna tkanina softshellowa w kratę zapewnia dzięki 5-procentowej zawartości elastanu do 15% elastyczności
poprzecznej. Pętelki na spodzie zapewniają minimum
izolacji cieplnej. Poza tym materiał jest wiatroodporny,
nie nasiąka wodą i charakteryzuje się wyjątkowo dobrą
oddychalnością. Waga: 141 g/m².
A FLEX SHIELD SOFTSHELL LITE: Lżejsza wersja tkaniny
FLEX SHIELD SOFTSHELL z gładką, gęstą i bardzo wiatroodporną stroną zewnętrzną i nienasiąkającym wodą wykończeniem. Drobna struktura pętelkowa wewnątrz
umożliwia cyrkulację powietrza, zapewnia więc zrównoważony bilans cieplny oraz zapobiega przyklejaniu się
materiału do spoconej skóry.

A FLEX SHIELD SOFTSHELL MICRO: Wersja tkaniny FLEX
SHIELD SOFTSHELL z poliestrowego mikrowłókna,
wyjątkowo miękka, ale w porównaniu do wersji nylonowej w mniejszym stopniu nastawiona na ekstremalną
wytrzymałość.
A FLEX SHIELD SOFTSHELL THERMIC 2L: Dzięki zastosowaniu mikropolaru 100 po stronie wewnętrznej tej
dwuwarstwowej wersji materiału FLEX SHIELD SOFTSHELL jest on cieplejszy, mimo że nie jest typowym materiałem do zastosowania zimą.
A FLEX SHIELD SOFTSHELL X-LITE: Drugi spośród naszych najlżejszych materiałów softshellowych (127 g/m²)
jest poprzecznie elastyczny i charakteryzuje się wyjątkowo dobrą oddychalnością (przepuszczalność powietrza: 100 l/m²/s). Bardzo gęsta, podwójna struktura
tkaniny sprawia, że jest wiatroodporna, a wykończenie
DWR zapewnia nienasiąkalność.
FLOORSAVER: FLOORSAVER to odporna na ścieranie
płachta, służąca do zabezpieczenia części lub całości
podłogi namiotu przed obciążeniami lub uszkodzeniami
oraz zwiększająca ochronę przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi. Niektóre spośród naszych
namiotów trekkingowych są seryjnie wyposażone
w dodatkową podłogę FLOORSAVER w przedsionku,
nasze namioty rodzinne wyposażone są w dodatkową
podłogę przykrywającą cały spód namiotu. Odpowiednie
zabezpieczenie podłogi dla wszystkich pozostałych
namiotów dostępne jest oddzielnie.
FREEWAY CHECK Q.M.C.: Patrz Q.M.C.
FULL DULL 70D: Bardzo lekka i wytrzymała tkanina,
stosowana przede wszystkim w saszetkach na szyję
i saszetkach na biodra.
FUNCTION 65 ORGANIC: Klasyk wśród naszych
materiałów funkcjonalnych! Ta mieszana tkanina
składająca się w 65% z poliestru (zapewniającego
wytrzymałość i szybkie schnięcie) oraz w 35%
z organicznej bawełny z upraw kontrolowanych
(zapewniającej wysoki komfort noszenia) stosowana jest
np. w kurtkach i spodniach trekkingowych, w których
takie połączenie funkcjonalności i wygody noszenia jest
szczególnie przyjemne. Jest wiatroodporna i nie nasiąka
wodą.
HELIUM PIQUÉ Q.M.C.: Nasz najlżejszy obecnie materiał
(113 g/m²) stosowany w koszulkach funkcjonalnych jest
optymalny do sportów wytrzymałościowych i na upalne
lato. Zapewnia wyjątkowo efektywną regulację wilgoci.
Zastosowany w tym materiale system polega na
stopniowej zmianie grubości włókien i nici od strony
wewnętrznej do zewnętrznej i powstającym w związku
z tym przewężeniu kapilarnym. Dzięki temu wilgoć jest
od razu odprowadzana z dala od ciała na zewnątrz. Tam
szybko odparowuje, ponieważ faktura wafla zwiększa
efektywną powierzchnię materiału. Strona wewnętrzna
pozostaje prawie sucha.
HELMET INTEGRAL HOOD: Ten zintegrowany kaptur
ze zintegrowanym, wzmocnionym daszkiem zapewnia
wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścił się pod nim
kask (wspinaczkowy). Wielkość i pole widzenia można
regulować. Za pomocą trzeciego, pionowego elementu
regulacyjnego umieszczonego z tyłu głowy można
zmniejszyć kaptur, kiedy kask nie jest stosowany. Dzięki
temu kaptur jest zawsze precyzyjny i wygodny.
HUCKLEBERRY: Elastyczna, lekka podeszwa sandałów
dziecięcych składająca się z czterech komponentów:
1. antypoślizgowej, gumowej podeszwy zapewniającej
pewne oparcie,
2. elementów amortyzujących dla dodatkowego komfortu
chodzenia,
3. lekkiej podpodeszwy,
4. odpornej na działanie wody wkładki z tworzywa EVA
o właściwościach antybakteryjnych (hamuje rozwój
bakterii powodujących powstawanie nieprzyjemnych
zapachów).
HYDROFILM NYLON 70D: Elastyczna powłoka oraz
wyjątkowo gęsty splot (210T) sprawiają, że ta polia midowa tkanina jest niezwykle wytrzymała i trwale
nieprzemakalna. Dzięki temu jest ona idealna do lekkich
namiotów na ekstremalne warunki.
HYDROFILM POLYESTER: Odporna na przecieranie
i powleczona nieprzemakalną powłoką tkanina
poliestrowa do podłóg namiotowych (10 000 słupa wody
w przypadku nowego produktu). Lekki wariant 150D to
nasz standardowy materiał podłogowy, stosowany
również w dostępnych osobno, dodatkowych podłogach
FLOORSAVER. Ciężki, prawie niezniszczalny wariant
210D stosowany jest w naszych namiotach FAMILY.
Materiały INSECT REPELLENT: Zintegrowana ochrona
przed owadami VITAL PROTECTION firmy Health Guard
Health Care Ltd. bazuje na substancji czynnej –
permetrynie i pozwala o 45% zredukować ilość owadów
osiadających na materiale, a ilość ukąszeń nawet o 90%.
Ochrona jest trwale zintegrowana z włóknami i pozostaje
w pełni aktywna nawet po 50 praniach.
W przeciwieństwie do kosmetycznych środków na
owady, stosowane są tu znacznie mniejsze stężenia

substancji czynnej, a na jej działanie nie ma wpływu ani
pot ani woda. Technologia VITAL PROTECTION nie jest
szkodliwa ani dla zdrowia ani dla środowiska
naturalnego.
A INSECT REPELLENT FINE OXFORD: Szybkoschnąca,
bardzo lekka tkanina zapewniająca ochronę przed owadami, o wytrzymałym splocie typu oxford, regulująca wilgoć, zapewniająca ochronę UV (UPF 40+ wg normy
AS/NZS 4399:1996).
A INSECT REPELLENT RELIEF UV Q.M.C.: Lekka, miękka
tkanina z aktywną regulacją wilgoci, ochroną przed owadami oraz ochroną UV (UPF 30+ wg normy AS/NZS
4399: 1996).
A INSECT REPELLENT Q.M.C.: Zapewniająca ochronę
przed owadami tkanina z poliestru i wiskozy w trójkolorową kratę, z aktywną regulacją wilgoci.
INTEGRAL SUMMIT HOOD: Ta wersja kaptura SUMMIT
HOOD (patrz poniżej) jest zintegrowana, czyli na stałe
połączona z kurtką. Pozostałe elementy są takie same:
regulacja pola widzenia i wielkości obsługiwane są jedną
ręką, daszek jest oddzielny i wzmocniony.
KIDS BASIC HOOD (fixed): Kaptur połączony na stałe
z kurtką po zewnętrznej stronie kołnierza. Pole widzenia
i wielkość można indywidualnie dopasować.
KIDS BASIC HOOD with Safety Snaps: Ta wersja
kaptura KIDS BASIC HOOD przymocowana jest do kurtki
za pomocą specjalnych, bezpiecznych zatrzasków – jeśli
dziecko zaczepi się o coś kapturem, kaptur szybko się
odpina. Ponadto można regulować pole widzenia
i wielkość kaptura.
KIDS SYSTEM ZIP: Nasz systemowy zamek błyskawiczny
stosowany w kurtkach dla dzieci, służy do łączenia kurtki
chroniącej przed niekorzystnymi warunkami pogo dowymi z kurtką polarową. Przedni zamek błyskawiczny
kurtki wewnętrznej łączony jest przy tym z drugim
zamkiem błyskawicznym kurtki zewnętrznej, szlufki do
mocowania na rękawach i karku zapobiegają przesu waniu się kurtek.
KIDS ULTRA LIGHT HOOD: Zintegrowany kaptur
z wysuniętym daszkiem stosowany jest często w lżejszych
kurtkach. Zapewnia lepszą ochronę przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi niż odpinany kaptur. Pole
widzenia i wielkość są oddzielnie regulowane.
LIGHT HOOD IN COLLAR: Cienki, lekki kaptur chowany
w kołnierzu. W razie potrzeby zapewnia ochronę przed
wiatrem i deszczem i wyposażony jest w regulację pola
widzenia.
LITTLE ROCK: Stabilna i wszechstronna podeszwa
dziecięcych butów na wędrówki i do rekreacji. Składa się
z czterech komponentów:
1. wytrzymałej podeszwy gumowej o specjalnym profilu
odpowiednim do chodzenia po różnych podłożach,
2. elastycznego obszaru przedniej części stopy oraz zintegrowanych elementów amortyzujących zapewniających
wysoki komfort,
3. lekkiej, elastycznej podpodeszwy,
4. wkładki z dobrze amortyzującego tworzywa EVA z regulującą wilgoć powłoką poliestrową.
MESH Q.M.C.: Patrz Q.M.C.
MICROFIBER: Stosowane przez nas w ręcznikach
materiały z mikrowłókien są dzięki bardzo dobrym
właściwościom kapilarnym wyjątkowo chłonne i szybko
schną.
A MICROFIBER SUEDE: Lekki, ekstremalnie chłonny
materiał, o stosunkowo gładkiej powierzchni.
A MICROFIBER TERRY: Bardzo chłonny materiał,
o powierzchni typowej dla materiałów frotté.
A MICROFIBER ULTRA: Wyjątkowo lekki, ekstremalnie
chłonny, mający bardzo niewielkie wymiary po złożeniu
materiał.
MICROGUARD: Wypełnienie do śpiworów składające się
z dwóch różnych rodzajów włókien: włókna spiralne
zapewniają stałą, wysoką sprężystość, a delikatne
mikrowłókna wyjątkowo dobrze gromadzą ciepło.
Wypełnienie zachowuje w znacznym stopniu swą
wydajność, również kiedy jest wilgotne. Dzięki
temu można bez problemu wykorzystywać te śpiwory
podczas jesiennych wypraw, skandynawskich wypraw
trekkingowych czy wypraw kajakowych. Jeśli śpiwór
przez kilka dni był wilgotny, należy go później
bardzo dobrze wywietrzyć lub uprać w pralce z dużym
bębnem.
MICROGUARD SILVER: Ta wersja naszego wypełnienia
do śpiworów MICROGUARD to cienka włóknina,
punktowo naparowana aluminium. Zapewnia szybsze
nagrzewanie się śpiwora, optymalne rozprowadzanie
oraz dłuższe utrzymanie ciepła, ponieważ jego część
wraca do ciała.
MICRO SCOPE DWR: Cienka, prawie kompletnie
wiatroszczelna, wyjątkowo gęsta tkanina softshellowa
z nici z mikrowłókna. Podwójna tkanina o strukturze
ripstop nie nasiąka wodą, a dzięki szorstkiej stronie
wewnętrznej zapewnia lekką izolację cieplną.
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MOSQUITO MESH 20D/ 40D: Delikatna moskitiera
o drobnych oczkach do namiotów wewnętrznych jest
lekka i jednocześnie bardzo stabilna. Zapewnia dobrą
wentylację przestrzeni wewnętrznej i zatrzymuje nawet
najmniejsze komary (No-See-Ums).
MULTIPASS: Odpowiednia do zastosowania na lądzie
i w wodzie, gumowa skorupa podeszwy do sandałów.
Składa się z dwóch komponentów:
1. podeszwy zewnętrznej o różnorodnym profilu zapewniającej pewne oparcie również na mokrym podłożu,
2. wpuszczonej w skorupę podeszwy, amortyzującej
wkładki z tworzywa EVA wyposażonej w dodatkowy
element amortyzujący na pięcie i mającej właściwości
antybakteryjne (hamuje rozwój bakterii powodujących
powstawanie nieprzyjemnych zapachów).
NAILHEAD 100D/210D/420D: Lekki, bardzo mocny
materiał nylonowy stosowany w plecakach, torbach itp.
Zaleta tej powierzchni: materiał nie przeciera się na
całej powierzchni, tylko na obrzeżach. Materiał
ten wykonywany jest z nici różnej grubości (den),
w zależności od tego, do czego przeznaczony jest plecak
lub też od tego, czy materiał ma być zastosowany
w korpusie czy na spodzie.
NANUK 100 BASIC: Ten lekki, welurowy polar
o grubości 100 idealnie nadaje się do produkcji
polarowej odzieży, która ma mieć niewielkie wymiary po
złożeniu. Charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem
właściwości zatrzymywania ciepła do wagi, szybko
schnie, jest łatwy w pielęgnacji i zapewnia dobrą
regulację wilgoci.
NANUK 100 MICRO STRIPE: Szczególna cecha tego
klasycznego mikropolaru: delikatne, poprzeczne paski.
NANUK 100 TECH VELOUR: Polar jest bardziej
wytrzymały i cztery razy bardziej wiatroodporny niż
zwykły welurowy polar. Nie zmienia wyglądu nawet przy
częstym noszeniu i praniu. Dzięki miękkiej, kompaktowej
stronie zewnętrznej z mikroweluru polar nie przyczepia
się do leżących pod nim warstw odzieży. Strona
wewnętrzna to klasyczny polar welurowy.
NANUK 100 STRIPE: Cechą szczególną tego
klasycznego mikropolaru jest jego charakterystyczne
wzornictwo w paski.
NANUK 150: Dzięki grubości materiału 150 ten
welurowy polar zapewnia umiarkowaną wydajność
cieplną i nosi się go przyjemnie także w okresie
przejściowym oraz latem. Oznaczony jest etykietą
„bluesign® approved fabric”.
NANUK 150 HEATHER: Lekki polar o grubości 150,
z naturalnym, melanżowym wzorem. Charakteryzuje się
doskonałym stosunkiem właściwości zatrzymywania
ciepła do wagi, bardzo dobrą oddychalnością i jest łatwy
w pielęgnacji.
NANUK ATHLETIC Q.M.C.: Bardzo lekki polar
o grubości 100 gwarantujący aktywną regulację wilgoci
dzięki włóknom Q.M.C po stronie wewnętrznej.
Zapewniają one szybkie odprowadzanie wilgoci z dala od
ciała na powierzchnię materiału, gdzie odparowuje.
NON SLIP 75D: Wytrzymały materiał z powłoką
antypoślizgową, stosowany na spodach mat.
NYLON RIPSTOP 40D BREATHABLE: Jasny, gęsto tkany
materiał wewnętrzny do produkcji lekkich namiotów
(50 g/m²). Poliamidowa tkanina ze wzmacniającymi nićmi
zapewnia idealną kombinację wagi, stabilności, właściwości perlenia wody oraz oddychalności.
NYLON STRETCH UV Q.M.C.: Patrz Q.M.C. NYLON
STRETCH UV Q.M.C.: Bardzo wytrzymała tkanina
w kratę, zapewniająca doskonałą ochronę UV (UPF 40+
wg AS/NZS 4399: 1996) oraz wygodę dzięki
zastosowaniu stretchu (elastyczność poprzeczna: 35%).
Wyjątkowo szybko schnie i jest łatwa w pielęgnacji.
Proces farbowania w niskich temperaturach pozwala na
zaoszczędzenie 20% energii w porównaniu do farbo wania innych materiałów nylonowych. W porównaniu do
tradycyjnych materiałów Q.M.C. w kratę, oszczędność
energii wynosi nawet 50-70%, ponieważ podczas tylko
jednego procesu farbowania uzyskiwana jest trój kolorowa krata. Waga: 122 g/m².
ORGANIC COTTON: Stosujemy wyłącznie organiczną
bawełnę pochodzącą z upraw kontrolowanych, której
dalsza obróbka jest także w znacznym stopniu
ekologiczna. Bawełna jest uprawiana w sposób
zrównoważony, bez zastosowania chemicznych
biocydów i nawozów oraz inżynierii genetycznej. Uprawa
oraz dalsza obróbka zapewniają ponadto oszczędne
wykorzystanie zasobów wody pitnej.
A ORGANIC COTTON CANVAS: Bardzo mocna tkanina
o grubym splocie canvas.
A ORGANIC COTTON PIQUÉ: Klasyczny materiał
o fakturze pika. Ta struktura materiału znana z koszulek
polo zmniejsza powierzchnię kontaktu materiału
z ciałem i dzięki temu nie przykleja się on do skóry.
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A ORGANIC COTTON SINGLE JERSEY: Lekko
rozciągliwy, miękki w dotyku jersey zapewniający
wysoką stabilność kształtu.
A ORGANIC COTTON STRETCH SINGLE JERSEY:
Wyjątkowo elastyczny materiał z dodatkiem elastanu,
stosowany w koszulkach.
OVERLAY TAPE: Ten bardzo odporny na ścieranie
materiał poliuretanowy stosowany jest jako wzmocnienie
w szczególnie obciążonych miejscach, takich jak otwory
kieszeni czy krawędzie laminowanych kieszeni
zewnętrznych w kurtkach chroniących przed nieko rzystnymi warunkami pogodowymi, odzieży soft shellowej i spodniach.
OVERLAY TAPE REFLECTIVE: Odblaskowa wersja
OVERLAY TAPE stosowana np. w odzieży przeznaczonej
do szybkich, sportowych aktywności wytrzy małościowych.
OXFORD NYLON 400D: Szczególnie odporna na
ścieranie tkanina poliamidowa o grubej strukturze,
wykonana z mocnych nici o grubości 400 den.
Stosowana jest np. jako materiał kontrastowy do spodni,
w szczególnie obciążonych miejscach, np. na kolanach,
ściągaczu czy w dole nogawek.
PE (w przypadku wyposażenia): Wytrzymała
plecionka polietylenowa (PE 12 x 12, 140 g/m 2),
stosowana jako dodatkowa, wyjmowana podłoga
(FLOORSAVER) w namiotach FAMILY. Strona we wnętrzna ma kolor srebrny, by wnętrze namiotu było
przyjemniejsze i jaśniejsze.
PE (w obuwia): PE to skrót oznaczający polietylen. To
termoplastyczne tworzywo sztuczne stosujemy w podpodeszwach wielu modeli butów (ok. 2 mm grubości). Ma
średnią gęstość i zapewnia dobrą stabilność oraz wysoką
wytrzymałość i wydłużenie przy zerwaniu.
INSTRUKCJA PIELĘGNACJI ODZIEŻY TEXAPORE:
Zabrudzenia, takie jak kurz, piasek, oleje, smary,
kosmetyki i pozostałości potu (sól), prędzej czy później
wpływają negatywnie na wydajność materiałów
TEXAPORE, przede wszystkim na nienasiąkający wodą
impregnat materiału wierzchniego. Skutkiem może być
obniżenie parametrów nieprzemakalności i oddychalności. Prawidłowa konserwacja jest bardzo ważna, aby
funkcjonalność materiałów TEXAPORE na długo
pozostała na wysokim poziomie:
A Należy zawsze stosować się do wskazówek zamieszczonych na wszytej etykiecie dot. pielęgnacji.
A Należy zapiąć zamki błyskawiczne i zapięcia na rzepy.
A Należy zawsze stosować delikatne środki piorące,
a najlepiej specjalny środek piorący do odzieży funkcjonalnej (np. nasze produkty pielęgnacyjne UNIVERSAL
CLEANER PLUS lub APPAREL CLEAN & PROOF).
A Nie wolno używać zmiękczających płynów do płukania.
A Należy regularnie prać odzież TEXAPORE – lepiej częściej
z niewielką ilością środka piorącego, niż rzadziej,
a z dużą ilością środka. Odzież z konstrukcją TEXAPORE
Z-Liner i laminatami podszewkowymi należy wirować
wyłącznie na najniższym stopniu prędkości.
PIQUÉ Q.M.C.: Patrz Q.M.C.
POLYESTER 68D BREATHABLE: Lekka, oddychająca
i szybkoschnąca tkanina standardowa stosowana
w namiotach wewnętrznych.
POLYESTER 75D: Ta tkanina stosowana do produkcji
tropików nie rozciąga się pod wpływem wilgoci i jest
lekka, wytrzymała i wyjątkowo odporna na działanie
promieniowania UV. Trwała powłoka PU zapewnia
doskonałą nieprzemakalność (4000 mm w przypadku
nowego produktu). Specjalnie wykończona tkanina
zewnętrzna wyjątkowo szybko schnie.
POLYESTER MICROFIBER: Bardzo lekkie i miękkie
materiały z najdelikatniejszych nici z mikrowłókna
stosowane w różnych wariantach, np. w naszym
wszechstronnym nakryciu głowy HEADGEAR lub jako
materiał na lekkie, chowane w kołnierzu kaptury. Są
przyjemnie miękkie i szybko schną.
PROWRAP FIBERGLASS: Stelaż wykonany z bardzo
mocnych, lekkich rurek z włókna szklanego (fiberglas)
stosowany w naszych namiotach plażowych.
PU: PU to skrót oznaczający poliuretan. Stosowany jest
w międzypodeszwach, zabezpieczeniach palców i pięty
oraz w powłokach. To piankowe tworzywo sztuczne jest
trwale elastyczne, ma stabilny kształt, amortyzuje
uderzenia oraz jest bardzo mocne i lekkie.
Q.M.C. (Quick Moisture Control): Specjalna struktura
włókien Q.M.C. zwiększa ich efektywną powierzchnię.
Dzięki temu szybciej wchłaniają wilgoć, która jest
rozprowadzana na dużej powierzchni, skąd szybciej
odparowuje. Dzięki temu czas schnięcia jest znacznie
krótszy. Materiały Q.M.C. stosowane są przede
wszystkim w koszulach i koszulkach funkcjonalnych jak
również w letnich spodniach i bieliźnie funkcjonalnej:
A AIRGRID Q.M.C.: Lekka tkanina stosowana w koszulach
i bluzkach.

A CHECKERS Q.M.C.: Przypominająca wyglądem len,
mocna tkanina funkcjonalna w kratę.
A CLASSIC JERSEY Q.M.C.: Wytrzymały, pojedynczy jersey stosowany w koszulkach funkcjonalnych z wyglądu
i w dotyku przypominający bawełniany jersey, jednak
szybciej schnący i wyjątkowo łatwy w pielęgnacji.
A DENSE MESH Q.M.C.: Siatkowa podszewka o bardziej
zamkniętych oczkach.
A FILIGREE Q.M.C.: Zawartość wiskozy sprawia, że tę
tkaninę funkcjonalną w delikatną kratę nosi się bardzo
przyjemnie. Jest łatwa w pielęgnacji i nie gniecie się.
A FINE CRAYON Q.M.C.: Poliestrowa tkanina w delikatną
kratę.
A FREEWAY CHECK Q.M.C.: Nieco cięższa, przypominająca len tkanina funkcjonalna w kratę z dodatkiem
wiskozy, łatwa w pielęgnacji i niegniecąca się.
A MESH Q.M.C.: Siatkowy materiał stosowany m.in. jako
podszewka pod otworami wentylacyjnymi w naszych
koszulach i bluzkach.
A NYLON STRETCH Q.M.C.: Nylonowa tkanina
z 8-procentową zawartością elastanu charakteryzująca
się bardzo wysoką wytrzymałością i zapewniająca
swobodę ruchów.
A PIQUÉ Q.M.C.: Znana z koszulek polo struktura materiału pika zmniejszająca powierzchnię kontaktu materiału
z ciałem, dzięki czemu nie przykleja się on do skóry.
A RUNWAY STRIPE Q.M.C.: Lekki materiał funkcjonalny
w paski, stosowany w koszulach i bluzkach, naturalny
w dotyku, łatwy w pielęgnacji i niegniecący się.
A SHADOW CROSS Q.M.C.: Bardzo lekka i przewiewna,
kraciasta tkanina z poliestru.
RANGER: Lekka podeszwa dziecięcych butów na co
dzień, do rekreacji oraz na łatwe wędrówki, składająca
się z trzech elementów:
1. gwarantującej pewność kroków gumowej skorupy
zewnętrznej oraz elementów amortyzujących w przedniej części stopy i na pięcie,
2. lekkiej podpodeszwy,
3. komfortowej amortyzującej wkładki z tworzywa EVA
(z regulującą wilgoć powłoką poliestrową).
REAL DOME (RD): Aby również w naszych namiotach
kopułowych lepiej wykorzystać przestrzeń i osiągnąć
większą stabilność, udoskonalono zasady technologii
REAL TUNNEL dla namiotów kopułowych. W namiotach
REAL DOME kąt ustawienia stelaża w stosunku do
podłoża jest większy niż w tradycyjnych namiotach
kopułowych, co pozwala zwiększyć przestrzeń.
Przegląd zalet:
1. Dzięki zastosowaniu rurek o różnej średnicy namiot
dłużej utrzymuje swój kształt podczas silnego wiatru,
ponieważ następuje elastyczna kompensacja nacisku.
Poza tym jest bardziej wytrzymały na siły oddziałujące
w obszarze dachu.
2. Bardziej stromy układ stelaża zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni mimo niewielkiej powierzchni,
na której stoi namiot.
3. Rozbijanie jest ekstremalnie łatwe – dzięki samonośnej,
wolnostojącej konstrukcji kopułowej.
REAL TUNNEL (RT): W naszej opatentowanej,
wielokrotnie nagradzanej technologii namiotów
tunelowych, stelaż namiotu jest w dolnej części lekko
wygięty na zewnątrz, na bokach bardziej stromy,
a u góry bardziej płaski niż w tradycyjnych namiotach
tunelowych. W ten sposób uzyskuje się więcej
przestrzeni użytkowej. Poszczególne elementy stelaża
składają się z rurek o różnej średnicy. Sprawia to, że po
bokach namiot jest bardziej stabilny, a jego dach bardziej
elastyczny. Trójkątne punkty naciągu przy nóżkach
stelaża zapewniają większą stabilność na podłożu.
Przestrzeń użytkową apsyd zwiększają krótkie, pionowe
maszty (tak zwane CORNER EDGES) zastosowane
w rogach namiotu.
Przegląd zalet:
1.Testy w kanale wiatrowym wykazały, że namioty REAL
TUNNEL cechują się większą boczną stabilnością na
wietrze. Nawet przy wietrze o prędkości 80 km/h tylko
nieznacznie się uginają.
2.Wygięcie stelaża na zewnątrz oraz maszty CORNER
EDGES powiększają przestrzeń: można korzystać
z całej powierzchni podłogi namiotu.
3.Dzięki dużemu naprężeniu podstawowemu odciągi
są potrzebne jedynie w wyjątkowych przypadkach.
Pozwala to zmniejszyć powierzchnię, na której stoi
namiot.
REGULAR SYSTEM ZIP: Za pomocą systemowego
zamka błyskawicznego można łączyć kurtki polarowe
z nieprzemakalnymi kurtkami TEXAPORE lub kurtkami
softshellowymi, stosując je jako kurtki wewnętrzne.
Przedni zamek błyskawiczny kurtki wewnętrznej łączony
jest przy tym z drugim zamkiem błyskawicznym kurtki
zewnętrznej, szlufki do mocowania na rękawach i karku
zapobiegają przesuwaniu się kurtek. Systemowy zamek
błyskawiczny nie zmienił się od 10 lat i tak już pozostanie. Dzięki temu można łączyć również starsze modele
z nowymi.
RIPSTOP 70D: Lekka, odporna na rozdarcia tkanina
z nici o grubości 70D o splocie ripstop: przebiegające na
krzyż nici wzmacniające zwiększają odporność na
rozdarcia. Ten materiał stosowany jest w portfelach itp.

ROCKWAVE: Wygodna podeszwa butów przeznaczonych na sportowe wędrówki po utwardzonych
i nieutwardzonych trasach. Pięć elementów gwarantuje
optymalną wydajność i komfort noszenia:
1. odporna na ścieranie podeszwa gumowa ze specjalnymi
elastycznymi obszarami w przedniej części, zapewniająca bardzo dobrą przyczepność,
2. dodatkowy, widoczny element amortyzujący na pięcie,
3. amortyzujący na całej powierzchni, wykonany z tworzywa EVA blok podeszwy środkowej,
4. podpodeszwa (w zależności od modelu z PE lub EVA
o grubości 1,5 mm),
5. wkładki z tworzywa EVA powleczonego regulującym
wilgoć poliestrem.
RUNWAY STRIPE Q.M.C.: Patrz Q.M.C.
SYSTEM SZYBKIEGO SZNUROWANIA: w tym bardzo
wygodnym w obsłudze systemie sznurowania sznurówki
zamocowane są w półokrągłych, ograniczających tarcie
przelotkach. Optymalne odległości pomiędzy nimi
umożliwiają równomierną regulację sznurowania jednym
pociągnięciem – aż do umieszczonej najniżej pary
przelotek.
SECRET POCKET: Ta dostępna z zewnątrz kieszeń
wewnętrzna należy do standardowego wyposażenia
wielu naszych kurtek, a nosi taką nazwę, ponieważ na
pierwszy rzut oka jest niewidoczna: jej otwór jest ukryty
na wysokości piersi za osłoną przedniego zamka
błyskawicznego i zabezpieczony przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi.
SHADOW CROSS Q.M.C.: Patrz Q.M.C.
SHOCK ABSORB SYSTEM: Specjalny system amortyzacji
kroków: są to bardziej miękkie, amortyzujące wstawki
lub obszary podeszwy środkowej.
SHOCK ABSORB SYSTEM PLUS: W tym systemie
amortyzacji kroków obszary amortyzujące są nieco
większe niż w przypadku SHOCK ABSORB SYSTEM,
a poza tym są widoczne.
SHORT SYSTEM ZIP: Za pomocą krótkiego,
systemowego zamka błyskawicznego można łączyć
kurtki polarowe z nieprzemakalnymi kurtkami TEXAPORE
lub kurtkami softshellowymi, stosując je jako kurtki
wewnętrzne. Przedni zamek błyskawiczny kurtki
wewnętrznej łączony jest przy tym z drugim zamkiem
błyskawicznym kurtki zewnętrznej, szlufki do mocowania
na rękawach i karku zapobiegają przesuwaniu się kurtek.
Systemowy zamek błyskawiczny nie zmienił się od 10 lat
i tak już pozostanie. Dzięki temu można łączyć również
starsze modele z nowymi.
SILICONE HT NYLON RIPSTOP 40D: Lekka tkanina
tropiku do zastosowań w ekstremalnych warunkach
(57 g/m²). Odporna na rozdarcia tkanina nylonowa ze
wzmacniającymi nićmi jest z obu stron pokryta
silikonową powłoką, dzięki czemu zapewnia trwałą
ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
oraz wyjątkową odporność na rozciąganie oraz
rozdarcia.
SILKLITE SEERSUCKER UV Q.M.C.: Wyjątkowo lekka
(86 g/m²), chłodząca i bardzo szybko schnąca tkanina
w delikatną kratę, stosowana w koszulach i bluzkach
funkcjonalnych jest opty malna do zastosowania w wil gotnych i ciepłych warunkach. Efekt chłodzący zapewniają miękkie nici nylonowe, a włókna Q.M.C.
z poliestru odpowiadają za aktywną regulację
wilgoci: szybko wchłaniają wilgoć, którą rozprowadzają
na dużej powierzchni, dzięki czemu może szybko
odparować.
SINGLE JERSEY HEATHER Q.M.C. S.FRESH: Lekki,
miękki i szybkoschnący, pojedynczy jersey o melanżowym wzorze, jedwabiście chłodny w dotyku. Włókna
Q.M.C. szybko odprowadzają wilgoć na zewnątrz,
skąd odparowuje. Materiał jest więc optymalny do
zastosowania w koszulkach funkcjonalnych.
SLIDER: Podeszwa sandałów na podróże i do rekreacji
dostępna w różniących się wzornictwem wersjach dla
kobiet i dla mężczyzn. Jej dwa elementy to:
1. lekko wyprofilowana podeszwa zewnętrzna z odpornej
na ścieranie, elastycznej gumy oraz
2. lekka, powlekana skórą wkładka z tworzywa EVA
zapewniająca optymalną amortyzację.
SLIM FIT: Oprócz charakteryzującego się normalnym
krojem obuwia dziecięcego oferujemy również różne
modele o wąskim kroju na wąskie stopy. Są one
oznaczone ikoną SLIM FIT.
SNUGGLE UP: Od ponad 15 lat polegamy na tym
systemie nośnym i stosujemy go w plecakach na co
dzień, na uczelnię, do biura itp. Podstawową cechą jest
szeroka uprząż na ramiona, równomiernie rozkładająca
obciążenie. Wyściółka na całych plecach stanowi
zabezpieczenie przed twardymi elementami bagażu.
Poza tym w zależności od modelu plecak wyposażony
jest w odpinany pas na brzuch.

A SNUGGLE UP AIR: Ten wariant systemu nośnego
SNUGGLE UP zapewnia dzięki centralnemu kanałowi
wentylacyjnemu doskonały komfort klimatu.
A SNUGGLE UP PLUS: Zalety tej wersji to zintegrowany
uchwyt w wyjątkowo miękko wyściełanych pasach na
ramiona, gruba wyściółka na plecach oraz lepsza oddychalność dzięki powłoce AIRMESH.
SOFTTOUCH 20D/40D/55D: Te oddychające, miękkie
i bardzo gęste tkaniny poliestrowe stosowane są jako
wyściółka wewnętrzna w naszych śpiworach.
SOFTTOUCH POLYESTER 50D: Miękka, wytrzymała
i oddychająca tkanina poliestrowa stosowana jako
materiał zewnętrzny w naszych śpiworach.
SOFTTOUCH PONGEE 50D: Poliestrowa podszewka do
śpiworów stanowiąca lekką alternatywę dla bawełny,
przyjemna dla skóry i szybkoschnąca.
SOFTTOUCH RIPSTOP 15D/30D: Materiały zewnętrzne
stosowane w śpiworach, gęsto tkane, bardzo lekkie
i charakteryzujące się bardzo dobrą oddychalnością.
STORM COLLAR: Wyjątkowo wysoki kołnierz chroniący
twarz aż po czubek nosa. Dzięki elastycznym wstawkom
pozostaje wiele miejsca na kołnierze stosowanych
w systemie warstwowym spodnich warstw odzieży.
STORMLOCK ACTIVE: Taką nazwę noszą nasze
najlżejsze, wiatroszczelne materiały STORMLOCK.
Wiatroszczelność gwarantuje wyjątkowo gęsty splot oraz
specjalna obróbka termiczna spodniej warstwy. Ponieważ
można było zrezygnować z powłoki oraz membrany,
materiał składa się tylko z jednej warstwy i charakteryzuje
się wyjątkowo dobrą oddychalnością. Poza tym nie
nasiąka wodą.
A STORMLOCK ACTIVE RIPSTOP: Dzięki konstrukcji ripstop ze wzmacniającymi nićmi ten bardzo lekki, chroniący przed wiatrem materiał jest wystarczająco odporny
na rozdarcia.
A STORMLOCK ACTIVE TUSSOR: Dzięki zastosowaniu
nici z mikrowłókna oraz wyjątkowego splotu tussor,
ten chroniący przed wiatrem materiał jest wytrzymały
i jednocześnie tak przyjemny w dotyku jak bawełna.
A STORMLOCK ACTIVE TWILLSUEDE: Ten przyjemny,
lekko lejący się materiał chroniący przed wiatrem jest
dzięki zastosowaniu mikrowłókien poliestrowych i lekko
wygładzonej powierzchni aksamitny w dotyku.
STORMLOCK AIR SOFTSHELL ATMOSPHERE: Nasz
najlżejszy, 3-warstwowy laminat softshellowy, wiatro szczelny i nienasiąkający wodą, ale dodatkowo
przepuszczający powietrze. W efekcie umożliwia stałą
wymianę powietrza, wspierającą odprowadzenie pary
wodnej przez makroporowatą membranę. Im intensyw niejszy ruch użytkownika, tym większa wymiana
powietrza oraz tym lepsza oddychalność materiału.
Zjawisko to określa się mianem dynamicznej
oddychalności. Miękka strona wewnętrzna z jerseyu
przypomina funkcjonalną koszulkę i stale odprowadza
pot z dala od ciała.
STORMLOCK HYPROOF: Wariant materiału STORMLOCK zapewniający najlepszą ochronę przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi, stanowiący
połączenie materiału zewnętrznego i absolutnie wiatroszczelnej, całkowicie nienasiąkającej wodą powłoki lub
membrany. Już sam materiał jest nieprzemakalny, wilgoć
może przenikać tylko przez nieuszczelnione szwy
i otwory, takie jak kieszenie.
A STORMLOCK HYPROOF OXFORD 2L: Dobra wytrzymałość to cecha charakterystyczna tego dwuwarstwowego laminatu. Poza tym jest absolutnie wiatroszczelny,
całkowicie nienasiąkający wodą i oddychający. To, że
materiał jest tak wytrzymały, jest zasługą zastosowania
splotu typu oxford.
A STORMLOCK HYPROOF SMOOTHLIGHT 2L: Chroniący przed wiatrem materiał z matowych włókien
nylonowych o drobnej, diagonalnej strukturze mniej
szeleszczący i zapewniający doskonałe połączenie
miękkości, wytrzymałości oraz stosunkowo niewielkiej
wagi.
A STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL JERSEY: Główną
cechą tego 3-warstwowego materiału softshellowego
jest komfort noszenia, jaki zapewnia. Przypomina bluzę
sportową. Jest bardzo miękki i wyjątkowo elastyczny.
A STORMLOCK HYPROOF SOFTSHELL TASLITE: 3-warstwowy materiał softshellowy o mocnej, przypominającej
bawełnę stronie zewnętrznej i wygodnej stronie
wewnętrznej z jerseyu. Elastyczność poprzeczna:
15%.
A STORMLOCK HYPROOF STRETCH LINING: Miękki
i bardzo elastyczny, dwuwarstwowy materiał podszewkowy z miękkiej dzianiny z mikrowłókna oraz
wiatroszczelnej, charakteryzującej się bardzo dobrą
oddychalnością membrany.
A STORMLOCK HYPROOF TASLITE 2L: Ten mocny, przypominający bawełnę materiał chroniący przed wiatrem,
w którym zastosowano obrabiane parą wodną (kędzierzawione) nici, stosowany jest często jako wzmocnienie
w odzieży softshellowej, np. w szczególnie obciążonych
miejscach, jak ramiona czy obrąbek spodni.

STRIP DOWN: Aby umożliwić lepsze porównanie
z dostępnymi na rynku produktami, podajemy dwie wagi
namiotów.
1. Waga maksymalna obejmuje całe wyposażenie, odpowiada więc wadze dostawy (w oryginalnym opakowaniu).
2. Waga STRIP DOWN obejmuje wszystko, co jest
potrzebne, by namiot stał: namiot, stelaż oraz minimalną liczbę śledzi (po ustawieniu).
STRIPED PIQUÉ Q.M.C. S.FRESH: Nasza mocna, lekka
dzianina pika stosowana w koszulkach funkcjonalnych,
mająca dzięki technologii higieny i świeżości S.FRESH
(jony srebra związane z włóknami) naturalne właściwości
antybakteryjne i redukujące powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Poza tym jest łatwa w pielęgnacji
i szybko schnie (dzięki włóknom Q.M.C.).
SUMMIT HOOD: Kaptur stosowany w większości
naszych kurtek trekkingowych. Można go odpiąć,
a dzięki anatomicznej formie oraz obsługiwanej jedną
ręką regulacji wielkości i pola widzenia zapewnia
zarówno doskonałą ochronę, jak i dobre pole widzenia.
Daszek jest doszyty i wzmocniony.
SUPPLEX: Nasz sprawdzony materiał zapewniający
ochronę UV, wykonany z przędzy nylonowej, miękki
i przyjemny w dotyku, łatwy w pielęgnacji, niemnący się
i mocny. Filtr UV 40+ (wg normy AS/NZS 4399/1996)
zatrzymuje 97,5% szkodliwego promieniowania UV A
i UV B. Funkcja zapewniona jest nie przez dodatkowe
wyposażenie, lecz przez samą strukturę włókien. Dzięki
temu ochrona jest trwała, również w przypadku
kontaktu z potem lub wodą.
SUPPLEX DWR: Ta wersja naszego spraw dzonego,
chroniącego przed promieniowaniem UV materiału
z przędzy nylonowej jest dodatkowo trwale nienasiąkająca wodą.
TECNOPILE MICRO: Z tego bardzo lekkiego mikropolaru
najwyższej jakości o welurowej strukturze i grubości 100
wykonane są nasze absolutnie klasyczne modele: bluzy
GECKO. Ponieważ zapewnia lekkie zatrzymywanie
ciepła, jest idealny do aktywności sportowych o każdej
porze roku, a jego niewielkie wymiary po złożeniu
gwarantują mu miejsce w każdym plecaku. Oznaczony
jest etykietą „bluesign® approved fabric”.
TENCEL: Włókna lyocell, zastosowane w tym
stworzonym z myślą o ochronie zasobów naturalnych,
biodegradowalnym materiale, uzyskiwane są z drewna.
Dzięki temu dobrze wchłaniają wilgoć i wpływają
pozytywnie na regulację termiczną. Jego gładkie włókna
są przyjazne dla skóry i antystatyczne. W naturalny
sposób zapobiegają rozwojowi bakterii i powstawaniu
nieprzyjemnego zapachu.
A TENCEL COOL’N CUBE: Bardzo lekka tkanina w kratę
wykonana w 60% z włókien lyocell i bawełny organicznej.
A TENCEL NYLON Q.M.C.: Bardzo lekka tkanina funkcjonalna wykonana w 53% z włókien lyocell i 47% z poliamidu. Mocne włókna Q.M.C. poprawiają właściwości
regulacji wilgoci.
A TENCEL SUN COOLITE Q.M.C.: Bardzo lekka tkanina
wykonana w 44% z poliestru i 56% z włókien lyocell.
Bardzo przyjemny, chłodny w dotyku materiał stosowany
w koszulach na wysokie temperatury, ważący 100 g/m²
i zapewniający ochronę UV 30+ (wg normy AS/NZS
4399/1996).
Materiały TEXAPORE: Ta technologia ochrony przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi o standardowej
wydajności jest najczęściej stosowana w naszym
asortymencie. Materiały te są nieprzemakalne i charakteryzują się bardzo dobrą oddychalnością. Poza tym
mikroporowata powłoka lub membrana łączona jest
w zależności od zasto sowania z różnego rodzaju
materiałami zewnętrznymi. Parametry: nieprze makalność: 10 000 mm słupa wody, przepuszczalność pary
wodnej: 6000-10 000 g/m²/24 h.
A TEXAPORE 3GRID DT 2.5L: Materiał, z którego wykonywana jest lekka, mająca niewielkie wymiary po
złożeniu odzież chroniąca przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Dzięki potrójnej konstrukcji ripstop
ze wzmacniającymi nićmi materiał jest, mimo niewielkiej
wagi, wystarczająco odporny na rozdarcia. Dzięki specjalnej, polimerowej warstwie ochronnej po wewnętrznej
stronie powłoki można zrezygnować ze stosowanej
zwykle ochronnej podszewki siatkowej, a materiał nie
przykleja się do skóry (DT= Dry Touch).
A TEXAPORE DENSUS 2L: Nylonowy wierzch tego chroniącego przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
materiału stosowanego w odzieży trekkingowej jest
szczególnie gęsto tkany i zapewnia najlepszą równowagę pomiędzy wytrzymałością a niewielką wagą.
A TEXAPORE FUNCTION 65 ORGANIC HEATHER 2L:
Charakterystyczne dla tego materiału chroniącego przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi jest to, że
w dotyku przypomina bawełnę i ma matowy, naturalny
wygląd. Jako materiał wierzchni stosowana jest nasza
sprawdzona tkanina mieszana FUNCTION 65 ORGANIC,
która składa się w 65% z poliestru oraz w 35% z orga-
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nicznej bawełny z upraw kontrolowanych. Ponieważ
tylko bawełna jest zabarwiona, powstaje melanżowy
wzór, podkreślający naturalny charakter materiału.
TEXAPORE OXFORD 2L: Gładki materiał zewnętrzny
z nylonu typu oxford sprawia, że ten chroniący przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał jest
bardzo mocny.
TEXAPORE OXFORD HEATHER 2L: Ten materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
różni się od TEXAPORE OXFORD 2L tym, że ma melanżowy wzór.
TEXAPORE RIPSTOP 2L: Dzięki zastosowaniu wzmacniających nici ten lekki, nieprzemakalny i charakteryzujący się bardzo dobrą oddychalnością materiał jest
wystarczająco odporny na rozdarcia.
TEXAPORE SLUB MINIRIP 2L: Lżejsza i bardziej miękka,
nylonowa wersja materiału TEXAPORE SLUB RIP 2L.
TEXAPORE SLUB RIP 2L: Dzięki wytrzymałej, przypominającej len, nieregularnej strukturze ze wzmacniającymi nićmi ten chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał stosowany jest głównie
w sportowych kurtkach dla mężczyzn.
TEXAPORE SMOOTHLIGHT 2L: Ten nieprzemakalny
i charakteryzujący się bardzo dobrą oddychalnością materiał z matowych włókien nylonowych o drobnej, diagonalnej strukturze mniej szeleści i stanowi doskonałe
połączenie miękkości, wytrzymałości oraz stosunkowo
niewielkiej wagi.
TEXAPORE TASLAN 2L: Dzięki teksturowanym niciom
taslanowym z niezliczonymi, niezwykle cieniutkimi włoskami na powierzchni, ten chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał jest bardzo
wytrzymały i prawie tak naturalny w dotyku jak bawełna.
TEXAPORE TASLAN STRETCH 2L: Ten poprzecznie
elastyczny (rozciągliwość 20%) wariant materiału
TEXAPORE TASLAN 2L z 6% zawartością elastanu wykorzystywany jest np. we wstawkach ze stretchu, gdy
w przypadku danego produktu ważna jest nie tylko
wytrzymałość, lecz także wyjątkowo dobra swoboda
ruchów.
TEXAPORE TASLITE 2L: Zoptymalizowany pod
względem wagi wariant materiału TEXAPORE TASLAN
2L jest także odporny na ścieranie, ale nieco lżejszy niż
inne wersje.
TEXAPORE TASLITE 2.5L: Dzięki dodatkowej warstwie
ochronnej na mikroporowatej powłoce, ten wariant materiału TEXAPORE TASLITE 2L może być stosowany bez
podszewki. Pozwala to na wyraźne ograniczenie wagi
i wymiarów po złożeniu.
TEXAPORE TASRIDGE 2L: Wyjątkowo mocny materiał
chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, dzięki zastosowaniu włókien z nylonowego
taslanu przypominający w dotyku bawełnę.
TEXAPORE TWILLSUEDE 2L: Dzięki zastosowaniu
poliestrowych mikrowłókien ten przyjemny w dotyku,
lekko lejący się materiał zewnętrzny z drobną, wygładzoną diagonalną strukturą ma wyjątkowo aksamitną
powierzchnię.
TEXAPORE Z-LINER: W tej warstwie chroniącej przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi pozbawiona
porów, bardzo elastyczna membrana nałożona została
na lekki, cieniutki materiał nośny, pełniąc funkcję dodatkowej warstwy pomiędzy materiałem zewnętrznym
a podszewką. Umożliwiło to stworzenie bardzo miękkich
i luźnych ubrań.

TEXAPORE (obuwie): Nasze nieprzemakalne buty są
wyposażone w nieprzemakalną i oddychającą membranę
sięgającą powyżej kostki. Otacza ona stopę od podeszwy
do 2/3 wysokości danej cholewki. Membrana TEXAPORE
wykonana jest z czterech warstw, składa się z materiału
nośnego (siatki), membrany, materiału pośredniego
(wyściółka spodnia) oraz materiału podszewkowego.
Różne warianty TEXAPORE, czyli TEXAPORE O2 i TEXAPORE O3 różnią się wydajnością membrany, krótko
mówiąc: przepuszczalnością pary wodnej (oddychalnością).
TEXAPORE O2:
A nieprzemakalny
A charakteryzujący się bardzo dobrą oddychalnością
TEXAPORE O3:
A nieprzemakalny
A charakteryzujący się nadzwyczaj dobrą oddychalnością
TEXAPORE AIR O2+ DENSLITE 2L: TEXAPORE AIR jest
nie tylko nienasiąkający wodą i wiatroszczelny, lecz
dodatkowo także przepuszcza powietrze. W efekcie
możliwa jest stała jego wymiana, wspierająca
odprowadzanie pary wodnej przez mikroporowatą
powłokę. Im intensywniejszy ruch użytkownika, tym
większa wymiana powietrza oraz tym lepsza
oddychalność materiału. Zjawisko to określa się mianem
dynamicznej oddychalności. Przepuszczalność pary
wodnej: od 15 000 g/m²/24 h; przepuszczalność
powietrza: 0,5 l/m²/s; nieprzemakalność: 5000 mm.
TEXAPORE HYPROOF O3 TASGRID 3L: Ten chroniący
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał
zapewnia obecnie najlepsze połączenie parametrów
nieprzemakalności i oddychalności spośród naszych
materiałów TEXAPORE! Jest to możliwe dzięki
zastosowaniu wzmocnionej membrany ze specjalną
technologią katalizującą. Konstrukcja ripstop (grid) ze
wzmacniającymi nićmi powoduje, że materiał ten jest
bardzo lekki i miękki, a mimo to odporny na rozdarcia.
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Teksturowana przędza taslanowa zapewnia matowy,
naturalny wygląd. Tak jak w typowych, 3-warstwowych
laminatach ochronna podszewka siatkowa jest nałożona
bezpośrednio na membranę. Nieprzemakalność (wg
JIS L 1092): 40 000 mm słupa wody, przepuszczalność
pary wodnej: 30 000 g/m²/24 h (wg JIS L 1099 B-1).
TEXAPORE O2: Bardzo nieprzemakalne i charakteryzujące się bardzo dobrą oddychalnością materiały z tej
klasy wydajności naszej technologii chroniącej przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi stosowane są
najczęściej w naszym asortymencie trekkingowym.
Ponieważ parametry (nieprzemakalność: 20 000 mm
słupa wody, przepuszczalność pary wodnej: 15 00020 000 g/m²/24 h) są dwukrotnie wyższe niż
w przypadku materiału TEXAPORE, dzięki czemu
materiał zapewnia nie tylko lepszą ochronę przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi podczas
wypraw trekkingowych, lecz także bardzo dobry komfort
klimatu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu hybrydowej
konstrukcji z mikroporowatej powłoki i pozbawionej
porów membrany.
A TEXAPORE O2 COMFORT 3L: Oprócz wytrzymałości typowej dla 3-warstwowych laminatów, dzięki miękkiemu
materiałowi zewnętrznemu z mikrowłókien poliestro wych ten chroniący przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi materiał zapewnia wysoki komfort klimatu, a jednocześnie jest stosunkowo lekki. Tak jak
w typowych, 3-warstwowych laminatach ochronna
podszewka siatkowa jest nałożona bezpośrednio na
membranę.
A TEXAPORE O2 DENSUS 2L: Dzięki wyjątkowo gęstemu
splotowi materiału zewnętrznego, ten chroniący przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi materiał jest
wyjątkowo mocny. Wszystkie właściwości, takie jak
waga, odporność na rozdarcia i ścieranie oraz faktura,
są optymalnie wyważone.
A TEXAPORE O2 DOUBLE RIP 2L: Przebiegające
w tkaninie nylonowej parami nici wzmacniające
zapewniają temu lekkiemu, miękkiemu materiałowi
chroniącemu przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi zwiększoną odporność na rozdarcia (ripstop).
A TEXAPORE O2 NAILHEAD 2L: Szczególną cechą tego
nylonowego materiału chroniącego przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi jest nitowana struktura
powierzchni. Dzięki temu materiał jest odporny na ścieranie, co sprawia, że doskonale nadaje się jako materiał
wzmacniający, np. na ramionach w kurtkach wysokogórskich.
A TEXAPORE O2 OXFORD 2L: Wyjątkowo odporny na
rozdarcia i ścieranie materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, odpowiedni do zastosowania jako materiał wzmacniający (np. na ramionach,
łokciach i kolanach). Właściwości te zawdzięcza mocnym
włóknom nylonowym (140D x 280D) o solidnej strukturze mini oxford.
A TEXAPORE O2 SMOOTHLIGHT STRETCH 2L: Podstawowe cechy tego materiału to komfort dzięki elastyczności oraz miękkość w dotyku (dzięki lekkim, elastycznym, przyjemnym w dotyku niciom poliamidowym).
Często stosowany jest w produktach dla kobiet.
A TEXAPORE O2 STRETCHLITE 2L: Lekki, elastyczny materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi zapewniający 20-procentową elastyczność
poprzeczną. Powierzchnia wykonana z teksturowanych
(kędzierzawionych) nici o splocie mini oxford jest tak
przyjemna w dotyku jak bawełna.
A TEXAPORE O2 TASLITE DT 2.5L: Ten materiał chroniący przed niekorzystnym warunkami pogodowymi jest
bardzo lekki i ma niewielkie wymiary po złożeniu. Dzięki
specjalnej, polimerowej warstwie ochronnej po
wewnętrznej stronie powłoki można zrezygnować ze
stosowanej zwykle ochronnej podszewki siatkowej,
a materiał nie przykleja się do skóry (DT = Dry Touch).

TEXAPORE O4 FLYGRID 3L: Ten lekki jak piórko,
3-warstwowy laminat to jak do tej pory nasz najlżejszy
i charakteryzujący się najlepszą oddychalnością,
3-warstwowy materiał chroniący przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi. Łączy w sobie takie cechy jak
wyjątkowo dobra oddychalność, najniższa waga,
optymalna ochrona przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi oraz wystarczająca wytrzymałość. Po
stronie zewnętrznej zastosowana została najdelikat niejsza tkanina wśród materiałów funkcjonalnych (nylon
12D ripstop). Szczególnie drobno tkany materiał
wewnętrzny z nylonu 20D lepiej chroni membranę oraz
zapewnia lepszy komfort noszenia na gołej skórze niż
typowe laminaty 3-warstwowe. Nieprzemakalność:
20 000 mm słupa wody, przepuszczalność pary wodnej:
40 000 g/m²/24 h, waga 95 g/m².
THERMOPLASTIC POLYURETHANE: Higieniczny
i niezmieniający smaku napoju materiał do systemu
umożliwiającego picie podczas marszu.
TRACTION: Wytrzymała, lekka podeszwa przeznaczona
na różnorodne wyprawy wędrowne, składająca się z:
1. podeszwy zewnętrznej wykonanej z elastycznej, odpornej na ścieranie gumy, której profil zapewnia optymalną
przyczepność i bezpieczeństwo,
2. lekkiej podeszwy środkowej z tworzywa EVA, zapewniającej bardzo dobry komfort noszenia oraz doskonałą
amortyzację,
3. podpodeszwy z PE o grubości 2 mm,
4. wkładki z perforowanego tworzywa EVA powleczonego
regulującym wilgoć poliestrem.
TRAIL ADVANCE: Lekka, wszechstronna podeszwa
butów na wędrówki, o właściwościach zbliżonych już
do podeszew butów trekkingowych, sprawdzi się tak
samo dobrze na utwardzonych trasach, jak i na
ścieżkach lub w trudnym terenie. Podeszwy dostępne są
w różnych wersjach dla kobiet i mężczyzn. Obie wersje
skonstruowane są z następujących elementów:
1. podeszwy zewnętrznej z odpornej na ścieranie i odkształcanie gumy o profilu 3-4 mm zapewniającym
bardzo dobrą przyczepność,
2. lekkiej międzypodeszwy z tworzywa EVA zapewniającej
dobrą amortyzację,
3. podpodeszwy z PE o grubości 2 mm w butach nieprzemakalnych, podpodeszwy Texon w butach bez membrany,
4. perforowanej wkładki z tworzywa EVA powleczonego
regulującym wilgoć poliestrem.
ULTRA LIGHT HOOD: Zintegrowany kaptur z wysuniętym daszkiem stosowany jest często w lżejszych
kurtkach. Zapewnia lepszą ochronę przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi niż odpinany kaptur. Pole
widzenia i wielkość są oddzielnie regulowane.
VIBRAM ECLIPSE: Firma VIBRAM opracowała tę
podeszwę specjalnie do butów na szybkie i łatwe
sportowe wędrówki. Dzięki dobrej przyczepności,
amortyzacji i sztywności wspomaga ona chodzenie po
utwardzonych drogach i w terenie. Składa się z czterech
elementów:
1. gumowej strefy zewnętrznej ze strefami odpowiedzialnymi za przyczepność i hamowanie, zapewniającej
dobre oparcie na różnych podłożach,
2. międzypodeszwy z tworzywa EVA zapewniającej optymalną amortyzację i płynne unoszenie stopy,
3. podpodeszwy (w zależności od modelu z PE lub EVA
o grubości 1,5 mm),
4. perforowanej wkładki z tworzywa EVA powleczonego
regulującym wilgoć poliestrem.

TEXAPORE O3 SMOOTHLIGHT SOFTSHELL: Ten
wyjątkowy, lekki i elastyczny, 3-warstwowy laminat
łączy stuprocentową ochronę przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi z komfortem noszenia odzieży
softshellowej. Materiał wierzchni (tkanina o diagonalnym
splocie z nylonu 40D) charakteryzuje się 20-procentową
elastycznością poprzeczną. Technologia membrany
gwarantuje wyjątkowo dobrą oddychalność. Patrząc na
stronę wewnętrzną, wyraźnie widać różnicę w stosunku
do typowych, 3-warstwowych laminatów: miękki,
ekstremalnie lekki jersey 20D (znany z koszulek
funkcjonalnych) jest bardzo miły w dotyku, ale mimo to
udało się uszczelnić jego szwy. Nieprzemakalność:
20 000 mm słupa wody, przepuszczalność pary wodnej:
30 000 g/m²/24 h, waga 145 g/m².

VIBRAM MOUNTAIN TREK: Ta odporna na skręcanie
podeszwa do butów trekkingowych, przeznaczonych na
wyprawy z ciężkim ekwipunkiem w średnio trudnym lub
trudnym terenie, została opracowana we współpracy ze
specjalizującą się w produkcji podeszew firmą VIRBAM:
szczególną uwagę zwrócono na to, aby podeszwa
zapewniała dobrą amortyzację i była antypoślizgowa.
Składa się z czterech komponentów:
1. mającej zróżnicowany profil podeszwy zewnętrznej
wykonanej z odpornej na ścieranie gumy,
2. zapewniającej przyjemną amortyzację podeszwy środkowej z tworzywa EVA,
3. stabilizującej podpodeszwy (elastyczność dopasowana
jest do konkretnego modelu buta),
4. amortyzującej, anatomicznie ukształtowanej, wyjmowanej wkładki.

TEXAPORE O4 EVO STRETCH 2L: Ten bardzo
nieprzemakalny laminat zapewnia najwyższą oddy chalność spośród wszystkich materiałów TEXAPORE.
Kolejną cechą szczególną jest wyjątkowa wygoda
uzyskana w wyniku zastosowania stretchu. Jest bielastyczny, czyli rozciągliwy w czterech kierunkach.
Udało się osiągnąć tak wyjątkową oddychalność,
ponieważ pozbawiona porów membrana wyposażona
została dodatkowo w specjalną warstwę katalizującą,
przyspieszającą odprowadzanie pary wodnej. Nieprzemakalność: 20 000 mm słupa wody, przepuszczalność
pary wodnej: 40 000 g/m²/24 h.

VIBRAM QUADRO ZONIC: Ta techniczna podeszwa
wysokogórska i trekkingowa została opracowana wraz
ze specjalistą w zakresie podeszew – firmą VIBRAM –
z myślą o wymagających wędrówkach górskich jak
również wyprawach wspinaczkowych i trekkingowych.
Składa się z pięciu elementów:
1. wytrzymałej, gumowej podeszwy zewnętrznej,
2. lekkiej podeszwy środkowej z PU,
3. elementu amortyzującego z PU na pięcie i w przedniej
części stopy,
4. wyjątkowo stabilnej, zapewniającej stałe oparcie nylonowej podpodeszwy,
5. amortyzującej i wentylowanej filcowej wkładki.

Cechą szczególną są cztery strefy specjalnej podeszwy
zewnętrznej: STABILITY ZONE zapewniająca stabilność,
GRIP ZONE zapewniająca dobrą przyczepność, BRAKE
ZONE zapewniająca wysoką antypoślizgowość i hamowanie oraz ROCK ZONE na czubku – ułatwiająca
wspinanie się.
VSS (VENT SUPPORT SYSTEM): Nasz system
wentylacyjny do obuwia. Takie elementy jak język,
wyściółka kołnierza i obszaru kostek, podszewka na
bokach i wkładka są perforowane, a ponadto
w większości modeli pokryte siatkowym materiałem,
dzięki czemu zapewniają stałą cyrkulację powietrza.
W wyniku tego klimat w bucie utrzymywany jest na
stałym, wysokim poziomie. System VSS dostępny jest
w wersjach odpowiednich do różnych zakresów
zastosowania.
V-TRANSITION: Ten system nośny został opracowany
szczególnie do dużych obciążeń powyżej 25 kg i jest
wyjątkowo wygodny. Aluminiowe szyny w kształcie litery
V łączą się bezpośrednio z płytą z tworzywa sztucznego,

zintegrowaną ze stabilnym i dobrze wyścielonym pasem
biodrowym. Dzięki temu ciężar mocno opiera się na
biodrach. Płyty tylne zapewniają dodatkową stabilność.
Swobodę ruchów nawet przy ciężkim i zapakowanym do
pełna plecaku zapewniają elastyczne mocowania pasa
biodrowego i pasków na ramiona, a także specjalnie
uformowane wgłębienie na tył głowy. Wielkość można
regulować bezstopniowo za pomocą wskaźnika długości
pleców.
WATERLOCK 210D: Lekka, drobno tkana i wyjątkowo
szczelnie powleczona tkanina poliamidowa stosowana
do produkcji toreb itp.
WATER TRACK: Ta podeszwa z własnym systemem
drenażu (AQUA FLOW) została opracowana specjalnie
do uprawiania wodnych aktywności sportowych.
Skonstruowana jest z następujących elementów:
1. profilowanej podeszwy gumowej o wyjątkowo
dobrze zabezpieczonej antypoślizgowo strukturze
powierzchni,

2. międzypodeszwy z tworzywa EVA zapewniającej optymalną amortyzację i wyjątkowo dobre właściwości płynnego unoszenia stopy,
3. lekkiej i elastycznej podpodeszwy z tekstylnego,
przepuszczającego powietrze materiału siatkowego,
4. wkładki z perforowanego tworzywa EVA powleczonego
regulującym wilgoć poliestrem, z otworami drenażowymi,
5.delikatnych, metalowych siatek ochronnych w otworach
wentylacyjnych, zapobiegających dostawaniu się
kamieni do środka.
X-TRANSITION: Dwie krzyżujące się szyny aluminiowe
zastosowane w naszym sprawdzonym, dobrze
wyściełanym
systemie
nośnym
do
plecaków
trekkingowych tworzą stabilny, ale elastyczny stelaż,
który przejmuje i rozkłada obciążenie. Zapewnia bardzo
dobrą swobodę ruchów przy obciążeniu do 25 kg. Pasy
na ramiona o regulowanej wysokości oraz regulacja
długości systemu nośnego umożliwiają optymalne
dopasowanie plecaka. Ponadto dostępne są wersje
anatomicznie dostosowane dla mężczyzn i kobiet.

Środki do pielęgnacji
APPAREL RESTORER

UNIVERSAL DOWN CLEANER

Spray impregnujący i pielęgnujący do wszystkich nowoczesnych
materiałów funkcjonalnych.
APPAREL RESTORER 275 | Waga: ok. 330 g | 275 ml
a 77061-000
(1000 ml: 327,24 zł) 275 ml: 89,99 zł*
APPAREL RESTORER 60 | Waga: ok. 85 g | 60 ml
b 8000991-000
(1000 ml: 749,83 zł) 60 ml: 44,99 zł*

Bardzo skuteczny środek piorący do odzieży i śpiworów puchowych.
Waga: ok. 345 g | 300 ml
f 8001011-000
(1000 ml: 189,97 zł) 300 ml: 56,99 zł*

APPAREL CLEAN & PROOF
Połączenie środka piorącego i impregnującego do wszystkich nowo czesnych materiałów funkcjonalnych.
APPAREL CLEAN & PROOF 300 | Waga: ok. 345 g | 300 ml
c 77304-000
(1000 ml: 299,97 zł) 300 ml: 89,99 zł*
APPAREL CLEAN & PROOF 60 | Waga: ok. 75 g | 60 ml
d 77305-000
(1000 ml: 749,83 zł) 60 ml: 44,99 zł*

APPAREL WATERPROOF WASH IN
Głęboko wnikający środek impregnujący do wszystkich tekstyliów,
do stosowania w praniu.
Waga: ok. 345 g | 300 ml
e 77041-000
(1000 ml: 249,97 zł) 300 ml: 74,99 zł*
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UNIVERSAL CLEANER PLUS
Uniwersalny środek piorący na bazie wody do nowoczesnych materiałów
funkcjonalnych.
Waga: ok. 345 g | 300 ml
g 77031-000
(1000 ml: 189,97 zł) 300 ml: 56,99 zł*

FOOTWEAR PASTE WAX
Pasta do butów zapewniająca miękkim wierzchnim materiałom skórzanym
i skórze wierzchowej ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i miękkość.
Waga: ok. 95 g | 75 ml
h 8001001-000
(1000 ml: 759,87 zł) 75 ml: 56,99 zł*

FOOTWEAR PROTECTOR PLUS
Spray impregnujący i pielęgnujący do wszystkich materiałów stosowanych w obuwiu: chroni przed wilgocią, zapewnia oddychalność i zapobiega wysychaniu skóry.
Waga: ok. 335 g | 275 ml
i 77206-000
(1000 ml: 327,24 zł) 275 ml: 89,99 zł*

|g|

|h|

|i|

LEKSYKON
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TABELE WYMIAROWE FIRMY JACK WOLFSKIN

INDEKS PRODUKTÓW

OBUWIE (przeliczenie na europejski system rozmiarów)

DLA MĘŻCZYZN (normalne rozmiary [cm])
44
➀ Wzrost
173 -175
➁ Obwód klatki piersiowej
89 - 93
➂ Obwód w pasie
76 - 80
➃ Obwód bioder
88 - 92
➄ Wewnętrzna długość nogawek
80
➅ Długość rąk
62
Rozmiar odzieży

Rozmiar międzynarodowy

46
175 -177
93 - 97
80 - 84
92 - 96
81
63

S

48
177-179
97-101
84 - 88
96 -100
82
64

50
179 -181
101-105
88 - 92
100 -103
83
65

M

52
181-183
105 -109
92 - 96
103 -106
84
66

54
183 -185
109 -113
96 -100
106 -109
85
67

L

56
185 -187
113 -117
101-105
109 -112
86
68

XL

58
187-189
117-121
104 -108
112 -115
87
69

60
189 -191
121-125
108 -112
115 -118
88
70

XXL

XXXL

29

30

Dla dzieci
EUR

UK

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

8
9
10
11
11,5
12
13
1
2
2,5
3,5
4
5
5,5
6,5

Rozmiary dla osób niższych [cm]
Rozmiar odzieży

22

23

24

25

26

27

28

➀ Wzrost
165 -167 167-169 169 -171 171-173 173 -175 175 -177 177-179 179 -181 181-183
➁ Obwód klatki piersiowej
89 - 93
93 - 97
97-101 101-105 105 -109 109 -113 113 -117 117-121 121-125
➂ Obwód w pasie
76 - 80
80 - 84
84 - 88
88 - 92
92 - 96
96-100 101-105 104 -108 108 -112
➃ Obwód bioder
88 - 92
92 - 96
96 -100 100 -103 103 -106 106 -109 109 -112 112 -115 115 -118
➄ Wewnętrzna długość nogawek
75
76
77
78
79
80
81
82
83
➅ Długość rąk
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Rozmiary dla osób wyższych – spodnie [cm]
Rozmiar odzieży

90

94

98

102

106

US Długość
stopy
(cm)
9
16,0
10 16,7
11 17,4
12 18,1
12,5 18,8
13 19,5
1
20,2
2
20,8
3
21,5
3,5 22,2
4,5 22,9
5
23,5
6
24,2
6,5 24,9
7,5 25,6

Dla kobiet

Dla mężczyzn

EUR

UK

EUR

UK

35,5
36
37
37,5
38
39
39,5
40
40,5
41
42
42,5
43

3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9

39,5
40
40,5
41
42
42,5
43
44
44,5
45
45,5
46
47
47,5
48
49
50

6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
14
15

US Długość
stopy
(cm)
5
22,4
5,5 22,9
6
23,3
6,5 23,8
7
24,2
7,5 24,7
8
25,1
8,5 25,6
9
26,0
9,5 26,4
10 26,8
10,5 27,2
11 27,6

110

➀ Wzrost
181-183 183 -185 185 -187 187-189 189 -191 191-193
➂ Obwód w pasie
76 - 80
80 - 84
84 - 88
88 - 92
92 - 96
96 -100
➃ Obwód bioder
88 - 92
92 - 96
96 -100 100 -103 103 -106 106 -109
➄ Wewnętrzna długość nogawek
85
86
87
88
89
90

DLA KOBIET (normalne rozmiary [cm])
34
➀ Wzrost
166 -168
➁ Obwód klatki piersiowej
82 - 86
➂ Obwód w pasie
63 - 67
➃ Obwód bioder
87- 91
➄ Wewnętrzna długość nogawek
78
➅ Długość rąk
59
Rozmiar odzieży

Rozmiar międzynarodowy

36
166 -168
86 - 90
67-71
91- 95
78
59

XS

38
168 -170
90 - 94
71-75
95 - 99
79
60

40
168 -170
94 - 98
75 -79
99 -103
79
60

S

42
170 -172
98 -102
79 - 83
103 -107
80
61

M

44
170 -172
102 -106
83 - 87
107-111
80
61
L

46
170 -172
106 -110
87- 91
111-115
80
61

48
170 -172
110 -114
91- 95
115 -119
80
61

XL

XXL

Rozmiar odzieży

17

18

➀ Wzrost
159 -161 159 -161
➂ Obwód w pasie
63 - 67
67-71
➃ Obwód bioder
87- 91
91- 95
➄ Wewnętrzna długość nogawek
74
74
➅ Długość rąk
56
56

➁
➅

19

20

21

22

23

161-163
75 -79
99 -103
75
57

163 -165
79-83
103 -107
76
58

163 -165
83 - 87
107-111
76
58

163 -165
87- 91
111-115
76
58

84

88

92
177-179
87- 91
111-115
84

➀

➁
➂
➃

Rozmiar odzieży

68

72

76

80

➃

➄

➄
➄

DLA DZIECI (normalne rozmiary [cm])
92
Wiek
12 mies.
➀ Wzrost
92
➁ Obwód klatki piersiowej
52
➂ Obwód w pasie
50
➃ Obwód bioder
53
➄ Wewnętrzna długość nogawek
37
➅ Długość rąk
32
Rozmiar odzieży

98
1-2
98
54
51
55,5
40,5
34

104
2-3
104
56
52
58
44
36

110
3-4
110
58
53,5
60,5
47,5
38

116
4-5
116
60
55
63
51
40

122
5-6
122
62
57
65,5
54,5
42,5

RĘKAWICZKI (obwód dłoni [cm])
Rozmiar
➆ Unisex
➆ Dla kobiet

16 -17

17,5 -19

XS

S

128
6 -7
128
64
59
68
58
45

134
7- 8
134
67
61
71
61,5
47,5

140
8-9
140
70
63
74
65
49

146
9 -10
146
73
65
77,5
68,5
51,5

152
10 -11
152
76
67
81
71
54

158
11-12
158
79,5
69
84,5
74
56

164
12 -13
164
83
71
88
77
58

170
13 -14
170
86,5
73
91,5
80
60,5

176
14 -15
176
90
75
95
83
62

21,5 -23 23,5 -25,5
M
L
L

26 - 28
XL

Rozmiar
Dla dorosłych
Dla dzieci

S
51- 54
49 - 50

M
54 - 57
51- 53

L
57- 60

Informacje dotyczące fotografów oraz regionów przedstawionych w katalogu:
Alpinism: Kolorado, USA / Moritz Attenberger
Active Trail / Hiking: Montafon, Austria / Moritz Attenberger
Trekking: Kvikkjokk / Sarek NP, Szwecja / Gaudenz Danuser
Hiking: Hebrydy Zewnętrzne, Szkocja / Moritz Attenberger
Sarek NP, Szwecja / Gaudenz Danuser
Family: Montafon / Gargellen, Austria / Gaudenz Danuser
Travel: Nikaragua / Philip Baske
Plecaki na co dzień/plecaki jednodniowe / Casual: Stambuł, Turcja / Marcus Gloger

Copyright: Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszy katalog jest firma JACK
WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1,
65510 Idstein, Niemcy.
Projekt i realizacja: intention Werbeagentur GmbH, Bonn

Zawsze, gdy jest to możliwe, stosujemy papier z recyklingu. Zastosowany w niniejszym
katalogu papier pochodzi w 100% z recyklingu i wyróżniony został certyfikatem „Der
Blaue Engel” za ochronę zasobów naturalnych.
Związana z procesem produkcyjnym katalogu emisja CO2 została w całości
zrekompensowana przez firmę ClimatePartner, co potwierdza certyfikatami emisji
CO2. Firma Jack Wolfskin realizuje tzw. „Gold Standard”, czyli najwyższy standard dla
projektów na rzecz ochrony klimatu według zasad określonych przez Protokół
z Kioto.
Jeżeli katalog ten otrzymali Państwo drogą pocztową w Europie, to tam, gdzie było
to technicznie możliwe, przesyłka została zrealizowana w ramach usługi GOGREEN –
czyli ekologicznej przesyłki Deutsche Post. Emisja CO 2 powstała podczas transportu
rekompensowana jest w ramach projektów na rzecz ochrony klimatu zgodnie
z postanowieniami Protokołu z Kioto.

W dalszym ciągu dążymy do tego, by redukować naszą emisję CO2. Od roku 2010
w ramach akcji zalesiania prowadzonej we współpracy z organizacją PrimaKlimaweltweit e.V. rekompensujemy emisje, których mimo usilnych starań nie jesteśmy
w stanie uniknąć.

362

COOLMAX
ACTIVE TRAIL SOCK .......217
HIKING SOCK ..................216
INSIDE SOCK ...................217
SINGLE LAYER SOCK ......217
TRACK T MEN .................167
WALKING SOCK..............217
CORUNA SHORTS WOMEN
........................................135
CORUNA SKIRT ..................204
CROSS RUN.........................263
CROSSTRAIL T ............166, 172
CROSSTRAIL TOP WOMEN 173
CROSSWIND .......................260
CRUISER..............................269
CULTURE DUFFLE...............284
DAYTON.............................266
DENALI ...............................251
DEVIATOR
ALPINE SOCK ..................216
TEXAPORE ..............222, 236
DIAMOND BAY MOSQUITO
SHIRT MEN......................192
DOCUMENT BELT...............283
DOWNTOWN .....................279
DRYARN .............................163
ECHO LOGO T ............176, 181
ECLIPSE ...............................293
ECONOMY..........................281
EL DORADO .......................169
ELECTRON SOFTSHELL
................................112, 117
ENDURION .........................299
ESCALADE PACK ................249
ESCAPADO JACKET MEN.....79
EXHALATION VEST ....113, 117
EXPRESS TRAIL TEXAPORE
MEN ................................229
FARO CAP...........................213
FARO SHIRT................192, 200
FIDIBUS...............................281
FIRST CLASS........................282
FLORAL CAP WOMEN........215
FLOWER TRAIL T WOMEN...172
FLUX ...................................268
FLYWEIGHT JACKET ...111,116
FREQUENCE TRAIL .....230, 243
FULL STRETCH PANTS
................................124, 134
GADGETARY ......................280
GECKO........................149, 159
GOOD FELLOW MEN .........227
GOSSAMER.........................294
GRAND BOARD..................284
GRAND SALOON................285
GROW UP STAR .................352
GROW UP WOLF ................352
HALF PIPE ...........................268
HAM ROCK.........................262
HAMPTON JACKET MEN .....73
HELIUM T ...................167, 172
HIGH VOLTAGE JACKET
....................................17, 30
HIGHLAND FLEX PANTS
................................121, 130
HIGHLAND .....................70, 91
HIGHLAND TRAIL...............257
HIKING SOCK .....................216
HOGGAR SHORTS MEN .....127
HOKUS POKUS ...................281
HOT CHILI...................178, 179
HYDRATION SYSTEM..........287

HYDRATION TUBE BRUSH...287
HYDRATION TUBE KIT ........287
IMPULSE JACKET............23, 37
INSIDE SPORT SOCK...........217
INTERLUDE .........................277
J-PACK ................................265
JEWEL .................................278
JOURNEY MEN.....................75
JUNGLE BAG ......................275
KAILASH PARKA MEN .........49
KALAHARI DRESS...............208
KALAHARI SKORT..............208
KICKFLIP .............................347
KIRUNA JACKET.........149, 161
LAGUNA BEACH ........191, 196
LIGHT GRID SHORTS ..126, 135
LIGHT GRID SKIRT ..............135
LITTLE JOE ..........................350
LIZARD MEN.......................148
LOGO HEADGEAR..............213
MAPIYA WOMEN ................93
MARRAKECH ZIP OFF PANTS
................................187, 196
MAYVILLE PARKA WOMEN
........................................196
MELLOW RANGE WOMEN...55
METRO LINK 24..................264
MIDNIGHT MOON HEATHER
................................145, 156
MIDNIGHT MOON .....147, 158
MINI WASCHSALON ..........286
MISSY ZIPPY .......................270
MOAB JAM ........................261
MOBILE BANK....................282
MONEYPENNY ...................282
MOONRISE HEATHER ..145,156
MOONRISE JACKET ....146, 158
MOONSHADOW.................294
MOSQUITO
SAFARI PANTS ........187, 198
SAFARI SHIRT..........193, 204
SUN SHIRT WOMEN .......206
MOUNT KENYA
LONGSLEEVE MEN..........191
SHIRT MEN......................188
MOUNT MORAN JACKET
....................................65, 86
MOUNTAIN ATTACK
TEXAPORE ..............225, 241
MOUNTAIN LONGSLEEVE
WOMEN ..........................171
MOUNTAIN RUNWAY WOMEN ................................243
MOUNTAIN STRETCH SHIRT
................................168, 171
MOUNTANA WOMEN .........86
MUDDY PASS JACKET ...23, 37
MULTI-FUNCTION SOCK ....217
MYSTIQUE..........................277
NAHANNI SMOCK......185, 200
NORTHPANTS VENT PRO
MEN ................................124
OAKVILLE COAT WOMEN ...94
ONE KILO BAG ...................299
ONYX JACKET ................71, 90
ORGANIZER........................282
OUTBOUND CAP ................214
OUTBOUND T MEN............177
OVERTURE..........................276
PALM SPRINGS ...........188, 203
PATHFINDER T MEN ..........177
PAW BELT...........................283

PAW FOLD-AWAY CAP .....214
PAW HEADGEAR ...............213
PAW STRING ..............194, 208
PEAK APPROACH ...........22, 36
PEN BOX.............................348
PERFORMANCE HALF ZIP
................................143, 154
PERFORMANCE JACKET
................................139, 152
PHOTOGRAPH T MEN........176
PICONA...............................271
PIVOT..................................273
PLAYA SOL .........................204
POLO SHIRT................176, 180
POPPY FLOWER
CAP WOMEN ..................215
T WOMEN .......................180
POUNDER ...........................299
PRODUCT CARE .................361
QUEENS COAT WOMEN ......95
RAMBLER ...........................258
REFUGIO JACKET ...........20, 34
REFUGIO PANTS.................121
REVUELTA CAP WOMEN ...215
RIVERSTONE...............221, 235
ROCK BAR ..................141, 151
ROCKIN ROSE COAT ..........102
ROLLOVER..........................272
ROPED PAR T MEN ............176
ROTORUA SHORTS ....194, 204
RUGGED TRAIL TEXAPORE
MEN ................................223
RUGGED TREKKING SOCK..216
SANCTUARY II RT................290
SAVAGE ROCK ............227, 241
SAVANNA 3/4 PANTS..127, 134
SAVONA .............................270
SECRET BELT.......................283
SECRETARY ........................280
SEVEN SEAS................231, 244
SIERRA VEST...............147, 159
SILK ROAD MEN.................187
SKY TRAVELLER .................282
SKYWALKER...............227, 241
SOHO..................................273
SOLID TRAIL TEXAPORE WOMEN ................................237
SONORA DRESS..................207
SONORA SKORT.................207
STEEP ASCENT................20, 34
STELLAR LIGHTNING......19, 32
STOWAWAY PACK 22 .......255
SUBWAY.............................274
SUNDOWNER .....................299
SUNSET ROSE WOMEN......161
SUPPLEX
CAP..................................213
CAP WOMEN ..................212
COMPANERO CAP ..........212
HAT .................................212
HAT WOMEN..................212
MESH HAT ......................212
PROTECTOR CAP ............213
SWIFT..................................281
SYMPHONY VEST WOMEN..101
TAIFUN VEST ................81, 105
TELESCOPIC POLE ..............294
TEXAPORE
BASEBALL CAP................211
CALGARY CAP ................211
FOLD-AWAY CAP ...........211
RAIN HAT........................211

TWIST HAT......................211
THERMO BOTTLE GRIP ......287
THERMO MUG 0,25 ...........287
THIVA SHIRT WOMEN .......196
TINY JACK ..........................351
TRAIL MASTER TEXAPORE
................................224, 238
TRAIL SUPPORT TEXAPORE
................................230, 242
TRANS CITY ........................280
TRAVEL LODGE RT.............291
TREK POLO.................166, 173
TREKKING SOCK ................216
TRIPLE PAW T WOMEN .....180
TUMBLEWEED MEN...........169
TURBULENCE JACKET ..76, 101
TWINSISTER JACKET WOMEN..98
UNDERGROUND ................274
UPGRADE ...........................281
VAPOR TRAIL XT JACKET
................................108, 115
VELOCITY 12 ......................263
VENT PRO CAP ...................213
VORTEX JACKET ..........80, 105
WASCHSALON ...................286
WATERFALL WOMEN ........245
WEBBING BELT WIDE ........283
WESTBOUND..............194, 203
WESTEND ...........................272
WOLF BOTTLE GRIP ...........287
WOLFMATS ........................296
WOLFPILLOW.....................296
WOLFSEAT .........................296
WOLFTOWEL......................287
YELLOWSTONE ..................292
ZIP OFF PANT KIDS ............329
BOYS
BOYS HIGHLAND ...............310
BOYS MOON TRACK..........325
BOYS RASCAL TEXAPORE ..337
BOYS TOPAZ JACKET.........308
BOYS WINDY POINT JACKET
........................................320
GIRLS
GIRLS BAYWATCH .............345
GIRLS CANDY-STRIPED DRESS
........................................333
GIRLS CROSSROAD ............341
GIRLS FLORAL CAP.............354
GIRLS FLOWER CURL T ......328
GIRLS HIGHLAND ...............310
GIRLS LIGHT GRID SKIRT....333
GIRLS MAPIYA ...................306
GIRLS MOON TRACK .........325
GIRLS MOSQUITO SUN SHIRT
........................................327
GIRLS MOUNTAIN RUNWAY
........................................341
GIRLS NATURE PASS TEXAPORE
........................................339
GIRLS OCEAN BREEZE........345
GIRLS PRINCESS SKORT......333
GIRLS PURPLE RAIN TEXAPORE
........................................337
GIRLS SANDPIPER...............342
GIRLS SOLA JACKET...........322
GIRLS SUPPLEX HAT...........355
GIRLS TOPAZ JACKET ........306
GIRLS WINDY POINT JACKET
........................................320

KIDS
KIDS ACTIVATE JACKET.....316
KIDS ACTIVATE PANTS ......316
KIDS ALL TERRAIN TEXAPORE
........................................336
KIDS ALPINE TRAIL ............346
KIDS AMBITION TEXAPORE
........................................338
KIDS BASEBALL CAP ..........354
KIDS BREASTPOUCH ..........353
KIDS BUBBLE T ...................330
KIDS CHECKED SOFTSHELL
CAP..................................355
HAT .................................355
KIDS CHIPMUNK JACKET...323
KIDS COMPANERO CAP.....354
KIDS COOLMAX HIKING SOCK
........................................338
KIDS CROSSHIKE ................340
KIDS CROSSWORD T ..........330
KIDS CYCLONE JACKET .....304
KIDS EXPLORER..................346
KIDS EXPLORER PANTS......311
KIDS FARO CAP ..................354
KIDS HIKING SOCK.............336
KIDS INSIDE SOCK..............340
KIDS KIRUNA JACKET ........322
KIDS LIGHT GRID JACKET...314
KIDS LIGHT GRID SHORTS ..314
KIDS LIMERICK JACKET .....312
KIDS LOGO BELT ................353
KIDS MANY WOLVES.........331
KIDS MOAB JAM................347
KIDS MOON RIVER JACKET..324
KIDS MOSQUITO
SUN PANTS .....................326
SUN SHIRT.......................326
KIDS MOUNTAIN RIDGE JACKET
............................................308
KIDS MOUNTAIN RUNWAY
........................................340
KIDS MOUNTAIN SOCK .....336
KIDS OCEANSIDE SANDAL..344
KIDS OFFROAD TEXAPORE
........................................339
KIDS PAINT BOX T .............328
KIDS PAINTER PAW T ........330
KIDS PAW HEADGEAR.......355
KIDS PAW SOCK.................341
KIDS PROTECTION HAT .....355
KIDS RAIN PANTS...............312
KIDS RASCAL PANTS..........318
KIDS ROMPY 3/4 PANTS ....329
KIDS RUN AROUND T ........328
KIDS SEVEN SEAS ...............344
KIDS SHORTS......................330
KIDS SOLANO JACKET .......321
KIDS STAR TRACK TEXAPORE
........................................339
KIDS SUN HAT....................355
KIDS SUNNY SIDE...............343
KIDS SUPPLEX
PAINT BOX CAP ..............355
SUN CAP..........................355
KIDS TRAVERSE VEST.........319
KIDS TREASURE ISLAND ....343
KIDS ULTRAVISION JACKET
........................................319
KIDS WASHROOM .............353
KIDS WATER RAT...............343
KIDS WILD RIVER ...............342
KIDS WOLF BOTTLE ...........353

INDEKS HASEŁ

CZAPKI (obwód głowy [cm])
19,5 -21
S
M

➂

➃

Rozmiary dla osób wyższych – spodnie [cm]
➀ Wzrost
173 -175 173 -175 175 -177 175 -177 177-179 177-179
➂ Obwód w pasie
63 - 67
67-71
71-75
75 -79
79 - 83
83 - 87
➃ Obwód bioder
87- 91
91- 95
95 - 99
99 -103 103 -107 107-111
➄ Wewnętrzna długość nogawek
82
82
83
83
84
84

➁

➅

➂

➀
➅

161-163
71-75
95 - 99
75
57

➀

➆

Rozmiary dla osób niższych [cm]

US Długość
stopy
(cm)
7
25,1
7,5 25,6
8
26,0
8,5 26,4
9
26,8
9,5 27,2
10 27,6
10,5 28,0
11 28,4
11,5 28,8
12 29,3
12,5 29,7
13 30,2
13,5 30,6
14 31,0
15 31,6
16 32,3

ACCELERATE
3/4 PANTS WOMEN ........116
PACK ...............................254
PANTS ......................121, 130
SHORTS MEN ..................113
ZIP T MEN .......................167
ACTIVATE
ALPINE PANTS .........123,131
FOLD-AWAY CAP ...........213
GLOVE.............................211
PANTS .....................125, 133
SHORT GLOVE ................211
SHORTS MEN ..................126
VEST MEN .........................81
ZIP OFF PANTS .......124, 131
TRACK SHORTS.......126, 135
ACTIVE TRAIL LIGHT SOCK
........................................217
AFFINITY JACKET ...........68, 88
ALL TERRAIN
TEXAPORE ..............223, 237
XT JACKET ..................45, 52
ALMERIA SHIRT WOMEN...208
ALPINE TRAIL .............252, 253
AMBER ROAD WOMEN.....198
AMIKO................................351
ANCONA ............................271
APOGEE..............................274
ARCO ..........................143, 154
ARROYO MEN......................72
ASSEMBLY JACKET MEN .....79
AT HOME OUTDOORS T WOMEN ................................180
ATHENA .............................198
BAHIA SANDAL WOMEN ..245
BALLGAME CAP .................214
BASEBALL CAP ...................214
BASIC INSIDE SOCK............217
BASIC SOCK........................217
BASIC TOP WOMEN...........173
BEACH PANTS KIDS ...........328
BEACH SHELTER ................295
BEAUTIFUL SOUTH ............299
BERKELEY...........................267
BERKELEY S ........................349
BIKE & HIKE 22...................259
BIKE BOTTLE GRIP 0,75......287
BLACK RANGE MEN.............49
BOARD WALK ....................348
BOOMTOWN......................279
BORASCO JACKET MEN.....185
BRIEFCASE ..........................280
CADDIE...............................284
CADIZ SHIRT MEN..............194
CANTATA WOMEN............103
CANYON HIKER TEXAPORE
................................225, 239
CANYON RAVE ..........221, 235
CANYON ZIP OFF PANTS
................................191, 200
CARTAGENA SHIRT WOMEN
........................................203
CHECKED SOFTSHELL
HAT .................................212
CAP..................................212
CIRRUS JACKET ..........108, 115
CLOUD STREAM JACKET
....................................67, 85
COIN & CREDIT...................282
COMPANERO CAP .............214
COMPANION......................348
CONNEMARA WOMEN .......97

Wszystkie podane ceny to ceny sugerowane dla Polski łącznie z ustawowym
podatkiem VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, pomyłek, błędów
drukarskich i zmian technicznych. Z przyczyn technicznych prezentowane kolory
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Firma JACK WOLFSKIN jest członkiem fundacji Fair Wear Foundation (FWF),
niezależnej organizacji non-profit, której celem jest poprawa warunków pracy
w przemyśle odzieżowym. Zobowiązaliśmy się tym samym do przestrzegania
kodeksu praktyk pracowniczych FWF. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne na
całym świecie są poddawane kontroli i ocenie przez fundację FWF.

DLA DZIECI

DLA DOROSŁYCH
ACTIVE TRAIL
Kurtki.........................108-117
Obuwie.............220, 228-230,
....................................235, 242
Spodnie .....113, 116, 121, 130
Wyposażenie.............260-263
Akcesoria ......................211-217
Alpin
Kurtki.................17-23, 29-37
Plecaki........................252-255
Spodnie..............................121
Bielizna ..................................163
Bielizna funkcjonalna ..........163
Bluzki
Bawełna .............................179
Funkcja .............171, 196, 198,
...........................200, 203-206
Podróże ............196, 198, 200,
...........................203f,206, 208
Bluzy ..143, 148f, 151f, 154, 159
Buty do biegania.................229f
Buty na wędrówki ......224-227,
....................................238-241
Chustki wielofunkcyjne.......213
Czapki/czapki z daszkiem/
kapelusze ..................211-215
Hiking
Kurtki.................58-75, 85-97
Plecaki........................257-260
Spodnie....121, 127, 130, 134f
Kamizelki
Podróże .....................194, 203
Polary .........................147, 159
Kapelusze ............................211f

Kosmetyczki .................284-286
Koszulki ....166f, 172, 176f, 180f
Koszulki polo
...................166, 173, 176, 180
Koszulki funkcjonalne
..........166-169, 171-173, 188,
..........191-194, 196, 198, 200,
..........................203f, 206, 208
Koszule
Bawełna .............................178
Funkcja.....168f, 188, 191-194
Obuwie......224-227, 238-241
Podróże .............188, 191-194
Kurtki
ACTIVE TRAIL ............108, 115
Alpin ..................17-20, 30-34
Hiking...............64-80, 85-105
Ochrona przed
niekorzystnymi warunkami
pogodowymi....12-20, 29-34,
...........45-75, 85-97, 108, 115
Polary .......139 -141, 145-147,
......... 149, 151f, 156-158, 161
Podróże ............185, 187, 196,
....................................198, 200
Softshell.........15-17, 22f, 29f,
................36f, 76-79, 98-103,
..........................111-113, 116f
Trekking.........................44-57
Wędrówki .........58-75, 85-97
Kurtki na wędrówki
...........................58-75, 85-97
Kurtki zakładane
przez głowę ..............185, 200

Maty izolacyjne ....................296
Namioty ........................290-295
Namioty plażowe.................295
Obuwie
ACTIVE TRAIL ...................221,
..................228-230, 235, 242f
Nieprzemakalne
...........222-225, 229, 236-242
Trekking..................222f, 236f
Wędrówki .224-227, 238-241
Obuwie do sportów
wodnych....................221, 235
Obuwie na podróż......188, 191,
...................194, 196, 203, 208
Ochrona przed komarami
Odzież .......193, 198, 204, 206
Ochrona przed
promieniowaniem UV
Akcesoria ...................212-213
Odzież ........124, 127,134, 191
Odzież bawełniana
Koszule ..............................178
Koszulki ..................176f, 180f
Odzież na podróż.........185-208
Odzież softshellowa
ACTIVE TRAIL...111-113, 116f
Alpinism......................22f, 36f
Hiking ..............76-81, 98-103
Spodnie.....................123-126,
...........................131-133, 135
Paski.......................................211
Plecaki
Alpin ..........................252-255
Jazda na rowerze .....261-263

Trekking ....................249-251
Wędrówki..................257-260
Plecaki na co dzień/plecaki jednodniowe..................264-272
Plecaki na co dzień/plecaki
Plecaki rowerowe.....261-263
jednodniowe ................264-272
Plecaki na laptopa.......264-266,
............................................270
Plecaki na wędrówki ...257-260
Płaszcze..........................94f, 102
Polary
Bluzy ..............143, 148f, 151f,
....................................154, 159
Kurtki .......139 -141, 145-147,
......... 149, 151f, 156-158, 161
Kamizelki...................147, 159
Portfele..................................282
Rękawice ...............................287
Sandały ........................231, 244f
Saszetki biodrowe .......263, 281
Saszetka na szyję .................282
Skarpety/podkolanówki ....216f
Spodnie
ACTIVE TRAIL ...........113, 116,
...................121, 130, 206, 208
Alpin...................................121
Hiking.......121, 127, 130, 134f
Ochrona przed
niekorzystnymi warunkami
pogodowymi..............121,130
Podróże ............187, 191, 194,
...........................196, 198, 204
Softshell....................123-126,

...........................131-133, 135
Spodnie z odpinanymi nogawkami ...187, 191, 196, 200
Spodnie 3/4 .......116, 127, 134
Szorty, krótkie spodenki
..........126f, 113, 135, 194, 204
Trekking.............................124
Wędrówki121, 127, 130, 134f
Spódnice..............135, 204, 207f
Śpiwory .................................299
Środki do pielęgnacji ...........361
Stuptuty ................................283
Sukienki/spódnice
..........................135, 204, 207f
Systemy umożliwiające picie
podczas marszu
lub jazdy ............................287
Termosy/bidony ...................287
Torby .............................272-280
Torby listonoszki..274, 276, 279
Travel
Dla kobiet..................196-208
Dla mężczyzn ............185-194
Trekking
Kurtki .............................44-57
Obuwie ...................222f, 236f
Plecaki........................249-251
Spodnie..............................124

Akcesoria .............................354f
Akcesoria do szkoły..............348
Bidony....................................353
Czapki, czapki z daszkiem,
kapelusze .........................354f
Kamizelki ...............................319
Koszulki........................328, 330f
Koszulki funkcjonalne
..................................326f, 328
Kurtki ....................304-310, 312
Kurtki przeciwwiatrowe.....320f
Obuwie..........................336-340
Ochrona przed
niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.....302-310, 312
Ochrona przed
promieniowaniem UV
..................................326f, 355
Odzież softshellowa
...........................314, 316, 319
Paski .......................................353
Plecaki..................346f, 349-351
Polary.............................322-325
Sandały.................................342f
Skarpety ................336, 338, 340
Śpiwory..................................352
Spódnice................................333
Spodnie
........311f, 316, 318, 326, 328f
Sukienki .................................333
Szorty, krótkie spodenki
....................................314, 330
Torby......................................351

www.jack-wolfskin.com

