AUSTRIA
COOOLsport HandelsgmbH-Klemens Kreutzhaler
Märzenkeller 5a
AT-8850 Murau
Austria
tel./fax.:+43 699 184 481 00
e-mail: klemens@cooolsport.com

DENMARK
SPEJDER SPORT - Carsten Thomsen
Baldersbaekvej 24, DK-2635 Ishoj
tel: +45 43 55 35 20,+45 43 55 35 00
Fax: +45 43 55 35 25
e-mail: carsten@spejder-sport.dk

FINLAND
PARTIOAITTA OY - Guy Romi
Nuijamiestentie 5c
FIN-00400 Helsinki
Tel.: +358-9-4366-430,
Fax.: +358-9-4366-4330,
e-mail: partioaitta@partioaitta.fi

GERMANY
WARMPEACE Germany - Heinz Haberger
Am Bründl 7, D-82343 Pöcking
Tel. +49-8157-900-466, Fax.: +49-8157-900-468
H andy: +49-172-893-1466
Skype: Heinzhaberger
e-mail: info@heinzhaberger.de

POLAND
CARPATHIA - Łukasz Łakomy
ul. Gacka 1b
41-218 Sosnowiec
www.warmpeace.pl
e-mail: info@carpathia.com.pl
tel.: (032) 203 37 03
fax.: (032) 790 78 99

ROMANIA
Craimont - Catalin Cerbulescu
str. Oltet nr.9
200585 Craiova
Handy: 744 774 006
e-mail: ccerbulescu@craimont.ro

SLOVAKIA
GREEN ZONE - Štefan Kollár
Lánska 948/85-2
017 01 Povážská Bystrica
Tel./fax.: +421-42-4320-016
Handy: +421-902-449-737
Skype: greenzonesk
e-mail: greenzone@greenzone.sk

SLOVENIA
KIBUBA d.o.o. - Rok Stritar
Petkova 60
1231 Ljubljana
Tel: +386 40 166 484
Skype: kibuba1
e-mail: info@kibuba.com

JAPAN
BARRIO Co., Ltd. - Takuya Tabuchi
102 Haitu Kyo
47-1 Kitashirakawa Kubota-ChoSakyo-Ku
Kyoto 606-8266
Tel :81-75-702-7025, Fax: 81-75-634-5757
mobile : 81-90-9045-1373
e-mail: tpipe@khaki.plala.or.jp

KOREA
Nelson Sports Korea, Inc. - Hojin Jung
905 Ilsan Technotown, 1141-1 Baiksukdong
Ilsandonggu Goyangsi
Gyeonggido
phone: +82-31-902-6950
fax: +82-31-902-6953
email: hojin@nelson.co.kr
website: www.nelson.co.kr

www. warmpeace.cz
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ČESKÁ REPUBLIKA
WARMPEACE s.r.o.
Plchovice 13
565 01 Choceň
tel.: +420 465 489 300, fax.: + 420 465 320 243, handy: + 420 602 364 249
e-mail: velkoobchod@warmpeace.cz - pro objednávky a kontakt s pracovníky
velkoobchodního prodeje/for orders and contact with sales dept.
e-mail: info@warmpeace.cz - hlavně pro spamy/for spams mainly
www.warmpeace.cz
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Nabídka vybavení WARMEPACE na podzim a zimu 2009/10 je potvrzením
nejdůležitějších a úspěšných výrobků z předchozí sezony, obohacených
o několik nových zajímavých kousků, zejména v oblasti outdoorového
oblečení pro děti.
I nadále jsme z poloviny „spacákovou“ firmou, kde se zejména péřové
spací pytle těší dlouholeté přízni uživatelů ze všech koutů světa a v oblasti
oblečení se držíme osvědčených materiálů a oděvních konstrukcí, které
prověřila řada různě náročných sezon v různých oblastech Země během
téměř pětadvacetileté historie naší společnosti.
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SPACÍ PYTLE
OBECNÁ FAKTA
Dobrý spánek a kvalitní odpočinek je možný pouze v suchém a přiměřeně teplém prostředí. Při pobytu v přírodě se na zajištění těchto podmínek podílí mnoho faktorů.
Například: spací pytel a jeho schopnosti, spací podložka, vnější faktory (vlhkost vzduchu, vítr...), kondice a celkový stav uživatele (včetně psychického...) a další faktory.
Nejdůležitějšími vlastnostmi spacáku jsou:
termoizolační schopnosti, vodoodpudivost, prodyšnost, hmotnost, objem.
Termoizolační schopnosti:
Jsou dány zejména konstrukcí spacáku a typem, kvalitou a množstvím izolační náplně. Měřítkem kvality izolačních schopností je tzv. loft, neboli objem (výška) komor spacího pytle,
kterou je náplň schopna zaujmout. Čím větší je loft, tím více vzduchu - hlavního tepelného izolantu - je mezi uživatelem a okolím. Ideální je co nejvyšší loft při co nejmenší hmotnosti.
Prodyšnost a vodoodpudivost:
Obě tyto vlastnosti jsou dány kvalitou použitých textilních materiálů. Vodoodpudivá úprava vnějšího materiálu zamezuje absorbci vlhkosti z okolí do izolační náplně. Prodyšnost
vnějšího i vnitřního materiálu dovoluje tělesným výparům volně procházet izolační náplní a rozptylovat se po okolí. Tělo zdravého člověka v běžných klimatických podmínkách
vyprodukuje během jedné noci cca 700 - 1000 gramů páry, často i více. Tato pára musí být odváděna, aby uvnitř spacáku nekondenzovala ve vodu. Sucho ve spacáku je důležité
nejen z hlediska bezprostředního pohodlí. Vlhkost negativně ovlivňuje loft izolačního materiálu a jeho termoizolační schopnosti (vlhké prostředí zvyšuje rychlost odvádění tepla cca
32násobně). V případě péřových spacáků příznivě působí přirozená schopnost peří absorbovat vlhkost a tu potom postupně odpařovat. U syntetických spacáků tento efekt chybí
a veškerá vlhkost, kterou svrchní materiál nestačí „vydýchat“ ve spacáku zůstává a prostředí uvnitř ochlazuje. Proto jsou syntetické náplně nevhodné zejména pro zimní spacáky.
Hmotnost a objem:
Nízká hmotnost a malý objem jsou určujícím předpokladem praktičnosti spacáku. Hmotnost a objem závisí na kvalitě a množství použitých materiálů a jsou tedy do značné míry
určeny i účelem, kterému má spací pytel především sloužit. Informace o hmotnosti a objemu dostávají pravý smysl jen vedle údajů o tepelně izolačních kvalitách spacáku.
MATERIÁLY POUŽÍVANÉ NA SPACÁKY WARMPEACE
COLIBRI DRY
Chrání izolační náplň spacích pytlů před deštěm a sněhem, ale zároveň je vysoce prodyšný pro vodní páry z povrchu pokožky a zabraňuje tak akumulaci vlhkosti zevnitř, je naprosto
větruvzdorný, takže odolává náporům větru zvenčí a udržuje teplý vzduch uvnitř izolační vrstvy, zachovává izolační náplň spacího pytle suchou i ve vlhkém prostředí, takže nedochází
ke ztrátám tepla “mokrou cestou”.
NYLON DWR (Durable water repelent)
Je větruvzdorný, vodoodpudivý a odolný proti pronikání částeček izolační náplně. Mikrostruktura tkaniny navíc propůjčuje Nylonu DWR výbornou prodyšnost, takže zabraňuje srážení
vodních par na jeho vnitřní straně.
Používá se jak v kombinaci se syntetickými nebo péřovými náplněmi na vnitřní i vnější strany spacích pytlů a teplého oblečení, tak samostatně na lehké větrovky s všestranným
využitím. U péřových bund a spacích pytlů vyniká Nylon DWR zejména svojí nízkou gramáží (56g/m2), která zajišťuje jejich komorám vysoký “loft”, nízkou hmotnost a malý objem.
COLIBRI DWR
Extremně lehký materiál, složen z nejtenčích vláken, která současné technologie umožňují vyrobit. Konstrukce materiálu využívá nejvyšší možné
hustoty vláken při tkaní. Tím Colibri DWR dosahuje výrazně nejlepších parametrů ve vlastnostech nezbytných pro výrobu péřového vybavení pro outdoorové účely. Má nejnižší gramáž
(30g/m2) ze všech dostupných downproof materiálů. To zajišťuje spacím pytlům až poloviční objem, nízkou hmotnost a umožňuje péřovým náplním zaujmout nejvyšší možný loft.
SMILE SKIN POLYBRUSHED
Textilie ze skupiny „Smile Skinů”. Příjemná na tělo jako bavlna, ale plně syntetická s velmi dobrým řízením vlhkosti, rychleschnoucí, lehká. Ideální
pro vnitřní stěny spacáků.

PÉŘOVÉ NÁPLNĚ
Peří je osvědčený přírodní izolační materiál. Při správné údržbě a ošetřování poskytuje svým uživatelům maximální tepelný komfort spojený s nízkou hmotností, vysokou spolehlivostí
a dlouhou životností spacáku. Maximálního “loftu” dosahují náplně s vysokým procentem prachového peří ve spojení s lehkými a jemnými materiály, které neomezují loft svojí
gramáží. Kvalitu péřové náplně určuje nejen množství prachového peří ve směsi (viz údaje 90/10, 80/20 nebo 70/30), ale i jejich celková pružnost a rozpínavost (tj. schopnost
zaujmout maximální objem a loft). Tato “plnivost” (angl.”Fill power”) je mezinárodně uznávanou veličinou a je testována systémem IDBF ve speciálních laboratořích.

SLEEPING BAGS

Podstatou testu IDBF je měření objemu jedné unce (28,35 g) péřové směsi, uložené ve vysokém skleněném válci se stupnicí a zatížené pokličkou o konstantní hmotnosti 68,4 g.
Měření probíhá v laboratorních podmínkách za konstantní teploty a vlhkosti ovzduší. Naměřený objem je standartně vyjadřován v kubických palcích (1 kubický palec(cuin)=6,387
cm3). Velmi kvalitní čistý husí prach (tj. směs, která by se teoreticky dala označit 100/0) dosahuje plnivosti 950 až 1000 cuin. Tento objem však zaujímá poměrně pomalu, což
nevyhovuje potřebám uživatele spacího pytle, který potřebuje, aby se loft projevil co nejrychleji po vyjmutí spacáku z obalu a to i v případě, že je pružnost směsi omezena například
vysokou vlhkostí z ovzduší nebo z dlouhodobého soustavného používání. Proto se prachové peří míchá s drobnými pírky, která jsou pružnější a neabsorbují vlhkost. Taková péřová
směs potom “nabyde” rychleji. Drobná pírka však nemají sama o sobě žádný významný objem, takže přimícháním pírek do směsi klesá její plnivost a stoupá hmotnost náplně
a množství potřebné pro naplnění spacího pytle. Proto nepoužíváme jen jednu péřovou směs, ale volíme různé poměry prachového peří a pírek podle toho, z jakého materiálu (jaké
gramáže a struktury) je spacák konstruován a k jakému použití je předurčen.
Nejčastěji používané směsi:
90/10, cca 750 cuin ... vysoká plnivost, používaná pro expediční spacáky a tehdy, kdy je rozhodujícím požadavkem vysoká izolační schopnost při minimální hmotnosti
90/10, cca 600 cuin ... cenově přístupné a přitom vysoce kvalitní spacáky
Každá péřová směs určitou měrou absorbuje vlhkost a je proto důležité - pokud to podmínky dovolí - spacák pořádně vyvětrat a vysušit. To platí hlavně pro použití v nižších
nadmořských výškách, kde se vyskytuje voda v kapalném skupenství a je dostatečná vlhkost vzduchu. Naproti tomu například při horolezeckých expedicích se tento problém redukuje
se stoupající výškou, neboť klesá atmosférický tlak, teplota a vlhkost vzduchu a spacák se lépe vlhkosti zbavuje. Navlhání výrazně omezuje potahový materiál z polopropustného
materiálu (např. Colibri DRY), který výrazně omezuje vnikání vlhkosti z okolí.
!!! UPOZORNĚNÍ:
Vše uvedené platí jen pro kvalitní peří - musí být z vodních ptáků (husí, kachní,kajčí...) a nesmí být chemicky zbaveno přírodní mastnoty, která je chrání před vlhkem. Péřové výrobky
nesmí být chemicky čištěny !!!
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SPACÍ PYTLE
SYNTETICKÉ NÁPLNĚ:
Ve srovnání s peřím nedosahují tak dobrých výsledků kombinace hmotnosti a loftu, ale mají i své výhody - vlhké ani mokré prostředí nezhoršuje jejich funkci, velmi rychle schnou.
Minimální je riziko plísní a jiných mikroorganismů, jejich údržba je velmi snadná a nehrozí alergická reakce.
PRIMALOFT
Lidské tělo spotřebovává energii, aby si udrželo teplo. Primaloft má patentovanou mikrovlákennou strukturu, kterou tělu pomáhá s teplem optimálně hospodařit a ušetřit množství
potřebné energie.
Původně byl Primaloft vyvinut na objednávku US ARMY, jako náhrada za péřovou náplň, která, ač je tepelně výkonnější, vyžaduje větší péči a nesnese vlhkost, která rapidně omezuje
její výkon. V posledních deseti letech byl Primaloft komercionalizován i pro běžný trh a začal sloužit i outdoorovým účelům a to všude tam, kde není možné z jakýchkoli důvodů
používat jako náplně peří (nadměrná vlhkost, nemožnost péče o náplň, alergie atd..).
Lehká a jemná Primaloftová izolace obsahuje miliony vzduchových komůrek v síti hustě spletených mikrovláken. Díky výtečné vodoodpudivosti mikrovláken, vzduch z těchto malých
prostor nevytlačí ani voda. Proto Primaloft velmi dobře izoluje i ve vlhkém stavu. Přestože takovou specifikací se pyšní většina syntetických náplní, Primaloft je rozhodně
nejzajímavějším řešením a to pro stoprocentní funkčnost, lehkost a výbornou stlačitelnost se schopností rychle zaujmout původní tvar i po dlouhodobém stlačení.
THERMOLITE
Mezi tzv. „dutými vlákny“ je THERMOLITE dobře zapsán jako kvalitní, trvanlivá náplň s dobrými izolačními schopnostmi a správně vyváženým
poměrem mezi plnivostí, objemem a hmotností . Do spacáků střední třídy přináší vysoký kvalitativní standard.

KONSTRUKCE A DŮLEŽITÉ DETAILY
Funkčnost a provozuschopnost spacího pytle je dána nejen kvalitou použitých materiálů, ale i důležitými konstrukčními prvky, které umožňují maximální využití jeho vlastností.
Hlavním konstrukčním prvkem je způsob umístění izolační náplně ve spacáku. Péřové spací pytle mají vždy konstrukci komorovou, která vylučuje spojení vnitřní a vnější stěny
spacáku a tedy vytvoření tepelného mostu. Zabraňuje se tak obrovským tepelným ztrátám. Tvar a výška komor jsou vždy přizpůsobeny úrovni tepelné odolnosti, pro kterou je spací
pytel konstruován (komory typu V, H nebo Z).
Mezi další „důležité detaily“ patří:
zdrhovadla se dvěma protisměrnými běžci, která umožňují snadnější vstup do spacího pytle a zároveň jeho odvětrávání při spaní v teplejším prostředí
rozdělitelná zdrhovadla na pravé nebo levé straně spacáku umožňující spojení dvou spacích pytlů dohromady
krytí zdrhovadla zateplovací klopou, zabraňující nežádoucím únikům tepla
u spacích pytlů na tři sezony a zimu zateplovací límec se stahováním kolem ramen
řešení kapuce spacího pytle tak, aby jej bylo možno naprosto uzavřít
pružné tkanice se samosvorkami ve stahovacích uzávěrech kolem ramen a hlavy, poutka v nohách spacího pytle k vyvěšení a vyvětrání spacáku po použití
černý materiál na vnitřní straně spacáku, který přitahuje sluneční paprsky a urychluje tak vyschnutí spacáku při větrání

VÝBĚR SPACÍHO PYTLE
Žádný spací pytel není možné prohlásit za univerzální. Různé oblasti použití kladou na kvality spacáku rozdílné nároky, takže u jednotlivých typů dochází ke kompromisnímu
vyzdvihování nebo naopak potlačování jednotlivých základních vlastností. Při výběru je třeba v první řadě stanovit, kým a do jakých podmínek bude spacák používán.
Na „hrubo“ je možné spacáky zařadit do kategorií letní, na 3 sezony a zimní. Je se však třeba ještě zorientovat v rozdílech mezi spacáky v rámci každé z těchto kategorií .
Kvalita spacáku a jeho vhodnost pro konkrétní osobu a použití je dána několika charakteristikami. Těmi základními jsou:
Vnější materiál - významně ovlivňuje loft. Příliš vysoká gramáž použitého materiálu je sama o sobě v podstatě zbytečnou zátěží na vašich zádech, ale promítá se i dále:
těžký materiál stlačuje izolační náplň, snižuje její loft, takže k dosažení stejné termoizolace je nutné použít více náplně. A to znamená další váhu a objem navíc .
Vnitřní materiál - jedná se o vrstvu, která je často v přímém kontaktu s uživatelovou pokožkou, proto je volba vhodného materiálu důležitá pro příjemný pocit - a tedy kvalitní spánek
Termoizolační schopnosti
Komfort - je dán třemi údaji - horní, dolní a limitní hranicí tepelného komfortu. Horní hranice není příliš podstatná: při jejím překročení je uživateli příliš teplo, ale tento „problém“
je u většiny spacáků snadno řešitelný rozepnutím (často i samostatně zdola) a odvětráním. Limitní hranice udává nejnižší teplotu, při které spacák ještě umožní člověku (za
optimálních podmínek) příjemně a klidně se vyspat, aniž by se budil chladem.
Extrem - udává teplotu, kdy spacák uživatele ještě ochrání před poškozením zdraví.
Všechny spacáky WARMPEACE jsou proměřeny v akreditovaných laboratořích podle normy
EN 13537 a naměřené údaje jsou uvedeny na nevypratelné etiketě uvnitř spacáku. Tyto
údaje by měli být orientační vodítkem při výběru spacího pytle. Jejich funkce není garanční.
Spací pytel
Item
VIKING 600
VIKING 900

Tmax
7
4

Norma EN 13 537
EN 13 537 rating
T comfort T limit
-9
-3
-14
-7

Náplň
Filling

Each Warmpeace sleeping bag is labeled inside with temperature
specifications in accordance with the rating results and a clear link
to the EN 13537.
SUMMER

Materiál
Shell

3 SEASONS

Konstrukce
Construction

WINTER

Hmotnost
Weight

Extreme
-28
-34

duck down 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin

Nylon DWR
Nylon DWR

"Z" chambers
"Z" chambers

1250 g
1580 g

5
-6
-9

0
-13
-16

-16
-32
-36

goose down 90/10, 750 cuin
goose down 90/10, 750 cuin
goose down 90/10, 750 cuin

Colibri DWR
Colibri DWR
Colibri DWR

"H" chambers
“Z" chambers
"Z" chambers

630 g
1335 g
1585 g

5
5

-6
-8

-13
-16

-33
-36

goose down 90/10, 750 cuin
goose down 90/10, 750 cuin

Colibri DRY
Colibri DRY

“V" chambers
"V" chambers

1790 g
2100 g

ORION
VEGA

20
18

12
9

8
5

-2
-9

Primaloft Sport
Primaloft Sport

Nylon RS
Nylon RS

bottom 60 g/m2, up 60 g/m2
bottom 120 g/m2, up 120 g/m2

840 g
1050 g

TAURUS
SIRIUS

19
13

10
4

6
-1

-7
-17

Thermolite HL
Thermolite HL

Nylon RS
Nylon RS

bottom 100 g/m2, up 100 g/m2
bottom 200 g/m2 , up 250 g/m2

1240 g
1760 g

EXPLORER 900
EXPLORER 1200
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17
5
2

SUMMERLITE 300
FALLITE 800
WINTERLITE 1050
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SLEEPING BAGS
BASIC PROPERTIES
Sleeping bag must insure an optimal exchange of warmth and moisture between the body and its surrounding environment. A good, relaxing sleep is possible only in a dry, warm
place. To achieve this, a careful balance of the following elements must be realized:
Thermal properties
Related directly to the quality of fabrics and the quality of fill used. The more extreme the use of the bag, the higher the insulating property of the bag is needed.The insulating
properties of the fill are determined by its loft. An optimal combination of high loft and minimal weight is essential to any high quality sleeping bag.
Water repellency, air permeability
Because the average perspiration of a healthy human body is between 0.75 - 1.5 l of vapor per night, it is crucial that all of this moisture is properly transported from inside of the
sleeping bag to prevent condensation. To achieve this, both the shell material and the lining must be optimally constructed to be air permeable. A water repellent finish is applied
to the shell fabric to prevent any moisture from penetrating the outer surface of the fabric. Additionally, certain types of wicking and dispersing treatments can be used on the
lining to enhance its ability to transport vapor away from the body.Both of these properties assure an optimal microclimate inside the bag, which is essential for its proper function.
Weight, volume
Low weight and volume are the determining factors in sleeping bag's versatility. The choice of specific materials is determined by the intended end use.

MATERIALS
COLIBRI FABRICS
It’s family of special constructed fabrics, developed for use on sleeping bags and garment, mainly filled with down. Main features of this fabrics are low weight, high amount
of filaments in construction, breathebility and water repelency.
COLIBRI DRY
- water repellent: protects insulating materials against rain and snow
- breathable: maintains high loft by allowing all moisture out before condensation occurs
- completely windproof: protects warm air inside by blocking out wind
COLIBRI DWR
Extremely lightweight fabric Colibri DWR has been engineered, using the finest yarns with maximum thread count, to meet the specific requirements of manufactureers
of lightweight, insulated equipment and apparel. The weight of this unique fabric is only 30 g per one square meter and softess like a silk, that enhances the loft of the filling.
NYLON DWR
(Durable water repellent): highly windproof by construction and highly water repellent, this fabric is used for either down or synthetic bags
and garments. Its low weight (56g/m2), makes this an ideal choice for high loft products.
SMILE SKIN poly brushed
Fabric from Smile Skin group. Gentle and fine to body. Cotton handfeel. Luxury moisture management, fast drying, lightweight. Great for ihned side of sleeping bags.
DOWN FILL
It is the best insulating material. With proper care it offers years of unsurpassed comfort at extremely low weight. The highest loft is the result of using the best quality, high fill powder
down and very light fabrics. The quality of down is measured by its content (90/10, 80/20, 70/30= the ratio of down plumules and feathers), and its fill power, ie. the ability of 1oz of
down fillingup as much
space as possible.The best quality goose down (100/0), would have the fill power (FP) of 950-1000 (1oz of down fills up 950- 1000 cubic inches of space). Such a super high FP is
impractical because it takes a long time to reach its maximum loft. For sleeping bags, where frequent rolling compresses the down fill, a mixture of down plumules and larger, more
resilient down parts is desirable. This assures an optimal loft and durability.
For Warmpeace sleeping bags we use 2 types of down fill:
- goose down 90/10, fill-power 750 cuin (all our bags except VIKING sleeping bags)
- duck down 90/10, fill-power 600 cuin (VIKING sleeping bags only)
Both types of down come from Middle and Eastern Europe and its cleaning, sorting and final treatment is done in Germany.
PRIMALOFT
PrimaLoft is a perfect combination of high performance insulation and value. This technology combines a unique blend of ultra-fine multi-diameter fibers in a proprietary process. The
specially treated and water resistant fibers help to form a dynamic insulating structure, and the multi-diameter fibers help to build a loft. This technology creates a core with a superior
insulation properties, water resistance and increased loft. These ultra-fine fibers give PrimaLoft Sport the soft feel and water repellency that has made PrimaLoft the insulation of choice
for high quality, cold weather gear.
THERMOLITE HL
Specially enineered high loft hollow core fiberfill. A superior balance of durability, functionality and weight. Brings high quality to the middle range of sleeping bags.

SLEEPING BAGS

FABRICATION AND IMPORTANT DETAILS OF WARMPEACE SLEEPING BAGS
Another important factor in sleeping bag's quality is design. And perhaps the most important design aspect is the way the insulation material is placed inside the fabric bag.
All down bags have baffled (separate chambers), construction, which prevents the shell from connecting with the lining, thus eliminating all cold spots.
Other important design details:
- 2-way zippers allowing better access and ventilation, alsoallowing the connecting of 2 bags together
- insulated storm flap preventing the loss of heat through the zipper tape
- insulated collar in 3- and 4-season bags
- fully shaped hood for complete protection
- elastic drawcords with cordlocks at hood and shoulder collar
- large loops at the bottom of bag
- small stuff sack and large storage bag
- insulated collar in all the bags except Summerlite has design with higher volume, great insulation and big comfort
- all sleeping bags has special protection of fabric under zipper sliders

SLEEPING BAG SELECTION
The main factor in selecting a bag should be the intended end use. Sleeping bags are rated according to seasons:
Summer
Light bags with synthetic or down fill. Simple construction and light fill suitable for warm months.
3-seasons
Bags intended for spring, summer and fall. Synthetic and down alike, these are versatile bags suitable for warm and cold weather.
Winter
Late fall through early spring. These down bags use proven materials and construction and are suitable for the most extreme use.
Recommended season is “stamped” on each bag in this workbook.
Another factor in finding the right bag should be its comfort rating. Each type of sleeping bag has its optimal rating, or a range of temperatures, in which it will perform according to its
design. Unfortunately, this type of rating is only a helping guide as each human body has different requirements. There are many elements that influence the final comfort level:
the quality of your sleeping pad, air humidity, wind speed, health, food, clothing.
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SPACÍ PYTLE
0053 VIKING 600 - 170 cm

0093 VIKING 600 - 180 cm

Vnější materiál: Nylon DWR+
Vnitřní materiá: Nylon DWR+
Náplň: 170 cm - 540 g kachní peří 90/10, 600 cuin
180 cm - 600 g kachní peří 90/10, 600 cuin
195 cm - 660 g kachní peří 90/10, 600 cuin
Celková hmotnost: 170 cm - 1120 g, 180 cm - 1250 g, 195 cm - 1370 g
Velikosti na výšku postavy: 170, 180 or 195 cm
Barvy: navy/black
Transportní obal: M
Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady
Komorová konstrukce typu Z
Kapuce s pružnou tkanicí
Zateplovací límec s pružnou tkanicí
Vnitřní kapsička
Skladovací a transportní obal vel. M

0094 VIKING 600 - 195 cm

Outer material: Nylon DWR+
Inner material: Nylon DWR+
Filling: 170 cm - 540 g duck down 90/10, 600 cuin
180 cm - 600 g duck down 90/10, 600 cuin
195 cm - 660 g duck down 90/10, 600 cuin
Total weight: 170 cm - 1120 g, 180 cm - 1250 g, 195 cm - 1370 g
Sizes for person heights: 170, 180 or 195 cm
Colours: navy/black
Transport sack: M
YKK zipper on left or right side (possibility to zip two sleeping bags together)
Z chamber construction
Hood with drawcord
Draft collar
Small inner pocket
Stuff sac and storage sack

Více o materiálech, náplních a obecných vlastnostech na str. 4 nebo www.warmpeace.cz /more about fabric, fillings and general features on page 4 or www.warmpeace.com.
KOMOROVÝ SYSTÉM „Z“
„Z“ komory překrývají jedna druhou. Tato konstrukce udržuje velmi dobře teplý vzduch
uvnitř spacáku a je využívána většinou spacích pytlů WARMPEACE.
“Z” SYSTEM
“Z” chambers cover each other and such construction keeps warm air very well.
Most of Warmpeace sleeping bags use "Z" chamber system .
T

MAX

EN 13 537 rating

+7 °C

T

COMFORT

T LIMIT

-3 °C

-9 °C

T

EXTREME

-28 °C

Více o teplotách a normě EU 13537 na str. 5 nebo www.warmpeace.cz/more about temperatures and norm EU 13537 on page 5 or www.warmpeace.com
Viking 600 je mezi spacáky Warmpeace léty prověřeným standardem. Je to
lehčí třísezonní spacák, v řadách široké outdoorové veřejnosti oblíbený pro
rozumný poměr mezi náklady na jeho pořízení a službou, kterou svým
uživatelům poskytuje.
Jeho historie sahá do roku 1992. První Vikingy byly tehdy špičkou v oboru a
to zejména díky převratně lehké gramáži materiálu, který měl vysoký loft i
při použití velmi jemného peří a tedy lehkého peří. Od té doby byly kvality
spacáků Viking samozřejmě mnohokrát dostiženy i překonány, ale Viking se
časem usadil na střední příčce, kde má nezastupitelné místo.

Viking 600 – long years existing Warmpeace standard. It’s quite light threeseasonal
bag, well known in whole outdoor public, mainly for good balanced relation between
price and final good service for user.
Viking´s history starts in the year 1992. The first Vikings was in top class in that
times , mainly because of very low weight of the fabric, keeping really high loft with
using very light and gentle down . Since that times came a lot of better sleeping
bags, but Vikings stays on mid class bags and it looks, it will stay also for future.

SLEEPING BAGS
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SPACÍ PYTLE
0052 VIKING 900 - 170 cm

0091 VIKING 900 - 180 cm

Vnější materiál: Nylon DWR+
Vnitřní materiál: Nylon DWR+
Náplň: 170 cm - 830 g kachní peří 90/10, 600 cuin
180 cm - 900 g kachní peří 90/10, 600 cuin
195 cm - 980 g kachní peří 90/10, 600 cuin
Celková hmotnost: 170 cm - 1460 g, 180 cm - 1580 g, 195 cm - 1720 g
Velikosti na výšku postavy: 170, 180 or 195 cm
Barvy: grey/black
Transportní obal: L
Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady
Komorová konstrukce typu Z
Kapuce s pružnou tkanicí
Zateplovací límec s pružnou tkanicí
Vnitřní kapsička
Skladovací a transportní obal vel. L

0092 VIKING 900 - 195 cm

Outer material: Nylon DWR+
Inner material: Nylon DWR+
Filling: 170 cm - 830 g duck down 90/10, 600 cuin
180 cm - 900 g duck down 90/10, 600 cuin
195 cm - 980 g duck down 90/10, 600 cuin
Total weight: 170 cm - 1460 g, 180 cm - 1580 g, 195 cm - 1720 g
Sizes for person heights: 170, 180 or 195 cm
Colours: grey/black
Transport sack: L
YKK zipper on left or right side (possibility to zip two sleeping bags together)
Z chamber construction
Hood with drawcord
Draft collar
Small inner pocket
Stuff sac and storage sack

Více o materiálech, náplních a obecných vlastnostech na str. 4 nebo www.warmpeace.cz /more about fabric, fillings and general features on page 4 or www.warmpeace.com.
KOMOROVÝ SYSTÉM „Z“
„Z“ komory překrývají jedna druhou. Tato konstrukce udržuje velmi dobře teplý vzduch
uvnitř spacáku a je využívána většinou spacích pytlů WARMPEACE.
“Z” SYSTEM
“Z” chambers cover each other and such construction keeps warm air very well.
Most of Warmpeace sleeping bags use "Z" chamber system .
T

MAX

+4 °C

T
EN 13 537 rating

COMFORT

-7 °C

T LIMIT

-14 °C

T

EXTREME

-34 °C

Více o teplotách a normě EU 13537 na str. 5 nebo www.warmpeace.cz/more about temperatures and norm EU 13537 on page 5 or www.warmpeace.com
VIKING 900 is three hundred grams heavier and two years younger brother of
Viking 600. It’s three seasonal sleepig bag, focused to spring and fall. With one
and half kilo of total weight it’s fine „economy“ class with quit high value of
insulation and long lifetime. It’s confirmed by the fact, that VIKING 900 has now
worldwide around 11thousand satisfied users.

SPACÍ PYTLE

VIKING 900 je o třista gramů těžším a o dva roky mladším bratříčkem Viking
a šestistovky. Jde o třísezonní spacák se zaměřením na jaro a podzim.
S kilem a půl celkové hmotnosti je slušnou „ekonomickou třídou“ s poměrně
vysokým výkonem a dlouhou životností, což je potvrzeno faktem, že za dobu
své existence si VIKING 900 našel již více jak 11 tisíc spokojených uživatelů.
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SPACÍ PYTLE
0056 SUMMERLITE 300 - 180 cm

0095 SUMMERLITE 300 - 195 cm

Outer material: Colibri DWR
Inner material: Colibri DWR
Filling: 180 cm - 300 g goose down 90/10, 750 cuin
195 cm - 330 g goose down 90/10, 750 cuin
Total weight: 180 cm - 630 g, 195 cm - 680 g
Sizes for person heights: 180 or 195 cm
Colours: dark rich blue/black
Mesh sack: XS

Vnější materiál: Colibri DWR
Vnitřní materiál: Colibri DWR
Náplň: 180 cm - 300 g husí peří 90/10, 750 cuin
195 cm - 330 g husí peří 90/10, 750 cuin
Celková hmotnost: 180 cm - 630 g, 195 cm - 680 g
Velikosti na výšku postavy: 180 or 195 cm
Barvy: dark rich blue/black
Obal: XS
Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady
Komorová konstrukce typu H
Kapuce s pružnou tkanicí
Transportní mesh obal vel.XS
Skladovací obal

YKK zipper on left or right side - possibility to join two sleeping bags together
H chamber construction
Hood with an elastic drawcord
Mesh transport sack
Storage sack

Více o materiálech, náplních a obecných vlastnostech na str. 4 nebo www.warmpeace.cz /more about fabric, fillings and general features on page 4 or www.warmpeace.com.
Komorový systém „H“
Komory jsou od sebe odděleny jednoduchými krátkými stěnami. Takový
systém je vhodný pro nenáročné letní spacáky (např. Summerlite)
“H” SYSTEM
Chambers are divided by easy short walls. This system is suitable for
lighter sleeping bags.
T

MAX

+17°C

T
EN 13 537 rating

COMFORT

T LIMIT

+5 °C

0°C

T

EXTREME

-16 °C

Více o teplotách a normě EU 13537 na str. 5 nebo www.warmpeace.cz/more about temperatures and norm EU 13537 on page 5 or www.warmpeace.com
Pozdní jaro, léto a počáteční podzim – to je období, do kterého je konstruován
spacák SUMMERLITE 300. V kolekci Warmpeace jde o rozhodně nejefektivnější
řešení letního spaní (měříme-li efektivitu spacáku poměrem mezi jeho tepelněizolačním výkonem a jeho hmotností a objemem). Použitím malého množství
kvalitní péřové směsi ve spojení s nízkogramážovým materiálem Colibri DWR
vzniká velmi lehký, poměrně výkonný a snadno sbalitelný spacák o zanedbatelném
objemu i hmotnosti. Peří na letní měsíce je v našich zeměpisných šířkách celkem
netradičním řešením, ale právě díky použití peří, splňuje SUMMERLITE 300 výše
uvedené parametry.

Late spring, summer, early fall – SUMMERLITE 300 is designed right for such a time.
It’s the most effective summer bag in Warmpeace collection (if effectivity is a relation
between thremal insulation and volume/weight of the bag). Thanks to small amount
of quality down and low weight fabric Colibri DWR is SUMMERLITE 300 quite high
outputed sleeping bag with small volume and weight. The down filling is not really
traditional insulation for summer bags in mid european countries, but the down is
the reason of SUMMERLITE’S above mentioned great parameters.

SLEEPING BAGS
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SPACÍ PYTLE
0058 FALLITE 800 - 180 cm

0097 FALLITE 800 - 195 cm

Vnější materiál: Colibri DWR
Vnitřní materiál: Colibri DWR
Náplň: 180 cm - 800 g husí peří 90/10, 750 cuin
195 cm - 865 g husí peří 90/10, 750 cuin
Celková hmotnost: 180 cm - 1335 g, 195 cm - 1470 g
Velikosti na výšku postavy: 180 or 195 cm
Barvy: dark rich blue/black
Kompresní obal: M

Outer material: Colibri DWR
Inner material: Colibri DWR
Filling: 180 cm - 800 g goose down 90/10, 750 cuin
195 cm - 865 g goose down 90/10, 750 cuin
Total weight: 180 cm - 1335 g, 195 cm - 1470 g
Sizes for person heights: 180 or 195 cm
Colours: dark rich blue/black
Compression stuff sack: M

Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady
Komorová konstrukce typu Z
Kapuce s pružnou tkanicí
Zateplovací límec s pružnou tkanicí a uzavíráním na suchý zip
Vnitřní kapsička
Skladovací a kompresní obal vel. M

YKK zipper on left or right side - possibility to join two sleeping bags together
Z chamber construction
Hood with an elastic drawcord
Draft collar with velcro
Inner pocket
Compression stuff sack
Storage sack

Více o materiálech, náplních a obecných vlastnostech na str. 4 nebo www.warmpeace.cz /more about fabric, fillings and general features on page 4 or www.warmpeace.com.
Komorový systém „Z“
„Z“ komory překrývají jedna druhou. Tato konstrukce udržuje velmi dobře teplý vzduch
uvnitř spacáku a je využívána většinou spacích pytlů WARMPEACE.
“Z” SYSTEM
“Z” chambers cover each other and such construction keeps warm air very well.
Most of Warmpeace sleeping bags use "Z" chamber system .
T

+5°C

MAX

EN 13 537 rating

T

COMFORT

-6 °C

T LIMIT

-13°C

T

EXTREME

-32 °C

Více o teplotách a normě EU 13537 na str. 5 nebo www.warmpeace.cz/more about temperatures and norm EU 13537 on page 5 or www.warmpeace.com
FALLITE 800 is warmer, but still 3seasonal bag. Need just a small space in
backapack and with total weight around 1,3 kg makes backpack not much heavier.
As on other sleeping bags from our „lite“ family, the secret of FALLITE’s succes is in
quite small volume and low weight compare to insulation value in such a category.
If You sleep outside from early spring until late fall, FALLITE can be Your a good
solution for You and also in tent in winter can keep You securely.

SPACÍ PYTLE

FALLITE 800 je spíše teplejší, ale stále třísezonní spacák. Nezabere mnoho místa
v batohu a s hmotností lehce přes 1,3 kg ani mnoho nepřitíží. Jako u ostatních
spacáků „lite“ řady, je jeho hlavním trumfem nízký objem a hmotnost v porovnání
s izolačními schopnostmi v dané kategorii. Pokud spíte v přírodě od brzkého jara
do pozdního podzimu, může být FALLITE právě Vaším řešením a ani v zimě ve
stanu Vás nenechá „proklepat“ noc.
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SPACÍ PYTLE
0059 WINTERLITE 1050 - 180 cm

0098 WINTERLITE 1050 - 195 cm

Vnější materiál: Colibri DWR
Vnitřní materiál: Colibri DWR
Náplň: 180 cm - 1050 g husí peří 90/10, 750 cuin
195 cm - 1130 g husí peří 90/10, 750 cuin
Celková hmotnost: 180 cm - 1585 g, 195 cm - 1750 g
Velikosti na výšku postavy: 180 or 195 cm
Barvy: dark rich blue/black
Kompresní obal: L
Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady
Komorová konstrukce typu Z
Kapuce s pružnou tkanicí
Zateplovací límec s pružnou tkanicí a uzavíráním na suchý zip
Vnitřní kapsička
Skladovací a kompresní obal vel.L

Outer material: Colibri DWR
Inner material: Colibri DWR
Filling: 180 cm - 1050 g goose down 90/10, 750 cuin
195 cm - 1130 g goose down 90/10, 750 cuin
Total weight: 180 cm - 1585 g, 195 cm - 1750 g
Sizes for person heights: 180 or 195 cm
Colours: dark rich blue/black
Compression stuff sack: L
YKK zipper on left or right side - possibility to join two sleeping bags together
Z chamber construction
Hood with an elastic drawcord
Draft collar with velcro
Inner pocket
Compression stuff sack
Storage sack

Více o materiálech, náplních a obecných vlastnostech na str. 4 nebo www.warmpeace.cz /more about fabric, fillings and general features on page 4 or www.warmpeace.com.
Komorový systém „Z“
„Z“ komory překrývají jedna druhou. Tato konstrukce udržuje velmi dobře teplý vzduch
uvnitř spacáku a je využívána většinou spacích pytlů WARMPEACE.
“Z” SYSTEM
“Z” chambers cover each other and such construction keeps warm air very well.
Most of Warmpeace sleeping bags use "Z" chamber system .
T

MAX

T COMFORT
EN 13 537 rating

+2°C

-9 °C

T LIMIT

-16°C

T

EXTREME

-36°C

Více o teplotách a normě EU 13537 na str. 5 nebo www.warmpeace.cz/more about temperatures and norm EU 13537 on page 5 or www.warmpeace.com
Zkuste si vyjmout WINTERLITE 1050 z kompresního obalu a položit jej před sebe.
Před Vašima očima se z malého válečku stane naducaná peřina. To celé samo
a velmi rychle. Péřová náplň s loftem 750 cuin spacák z lehkého Colibri materiálu
doslova „nafoukne“. Spacák WINTERLITE 1050 je určen především do mrazivého
prostředí , kde se vnější vlhkost vyskytuje převážně v pevném skupenství. Jeho
předností je rychlý a vysoký loft , který není vykoupen nadměrnou hmotností či
neforemným objemem spacáku ve sbaleném stavu.

Try to pull WINTERLITE 1050 out from compression bag and place it front of You. You
will see immediately, how it will change from a smallest pack into a huge quilt. All goes
automatically and fast. Down filling with loft 750 cuin is really „blowing“ this sleeping
bag up. Also thanks to ultralight Colibri fabric. Sleeping bag WINTERLITE 1050 is
designed mainly to frost, mostly dry frost. One of the best features of this bag is fast
and high loft without redemption of heavy weight and high volume of packed bag.

SLEEPING BAGS
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SPACÍ PYTLE
0061 EXPLORER 900 - 180 cm

0100 EXPLORER 900 - 195 cm

Outer material: Colibri DRY
Inner material: Nylon Light
Filling: 180 cm - 900 g goose down 90/10, 750 cuin
195 cm - 980 g goose down 90/10, 750 cuin
Total weight: 180 cm - 1790 g, 195 cm - 1960g
Sizes for person heights: 180 or 195 cm
Colours: ruby/dark grey
Compression stuff sack size: L

Vnější materiál: Colibri DRY
Vnitřní materiál: Nylon Light
Náplň: 180 cm - 900 g husí peří 90/10, 750 cuin
195 cm - 980 g husí peří 90/10, 750 cuin
Celková hmotnost: 180 cm - 1790 g, 195 cm - 1960g
Velikosti na výšku postavy: 180 or 195 cm
Barvy: ruby/dark grey
Kompresní obal: L

Expediční spací pytel do extrémních podmínek
Expedition sleeping bag for extremee conditions
Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo
YKK zipper on left or right side (possibility to zip two sleeping bags together)
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady
V chamber construction
Komorová konstrukce typu V
Ergonomically designed hood with drawcord
Ergonomicky konstruovaná kapuce s pružnou tkanicí
Draft collar with velcro
Zateplovací límec s pružnou tkanicí a uzavíráním na suchý zip
Inner pocket
Vnitřní kapsička
Compression stuff sack and storage sack
Skladovací a kompresní obal vel. L
Více o materiálech, náplních a obecných vlastnostech na str. 4 nebo www.warmpeace.cz /more about fabric, fillings and general features on page 4 or www.warmpeace.com.
Komorový systém „V“
Tento systém je používán u nejteplejších zimních spacáků. Je vhodný pro spací
pytle s větším objemem peří.
“V” SYSTEM
Just top winter bags use “V” chambers. It’s suitable for sleeping bags
with bigger down volume inside. For such heavier bags it’s most effective system.
T

MAX

+5°C

EN 13 537 rating

T

COMFORT

-6 °C

T LIMIT

-13°C

T

EXTREME

-33 °C

Více o teplotách a normě EU 13537 na str. 5 nebo www.warmpeace.cz/more about temperatures and norm EU 13537 on page 5 or www.warmpeace.com
EXPLORER 900 is lighter solution for winter condition and higher humidity. As his
300g heavier relative, EXPLORER 900 is designed for low temperature and can be
used in wet, without destroying of insulation function of the filling. Also here it’s not
waterproofness, but high water repelency, connected with quite good breathability.
Thanks to this features, down filling and also person inside the bag stays dry and
warm. Because of good parameters of insulation value, which places this bag still to
the category of winter and extreme bags, EXPLORER 900 is popular by interesting
weight and volume and better costs.

SPACÍ PYTLE

EXPLORER 900 je odlehčeným řešením pro zimní a vlhké podmínky. Stejně, jako
jeho o 300 gramů plnější příbuzný, je EXPLORER 900 určen do nízkých záporných
teplot a může být i použit v prostředí s vyšší vlhkostí, aniž by se tím snížila izolační
funkce náplně. I zde nejde o nepromokavost či vodotěsnost, ale o vysokou
vodoodpudivost spojenou se slušnou prodyšností, díky kterým zůstává péřová
směs i uživatel uvnitř spacáku v suchu a teple.
Vzhledem k dobrému parametru teplené odolnosti, která tento spacák stále řadí
mezi zimní a extremní, je EXPLORER 900 oblíben pro zajímavý objem a hmotnost
i mírnější náklady.
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SPACÍ PYTLE
0062 EXPLORER 1200 - 180 cm

0101 EXPLORER 1200 - 195 cm

Outer material: Colibri DRY
Inner material: Nylon Light
Filling: 180 cm - 1200 g goose down 90/10, 750 cuin
195 cm - 1330 g goose down 90/10, 750 cuin
Total weight: 180 cm - 2100 g, 195 cm - 2300 g
Sizes for person heights: 180 or 195 cm
Colours: ruby/dark grey
Compression stuff sack size: XL

Vnější materiál: Colibri DRY
Vnitřní materiál: Nylon Light
Náplň: 180 cm - 1200 g husí peří 90/10, 750 cuin
195 cm - 1330 g husí peří 90/10, 750 cuin
Celková hmotnost: 180 cm - 2100 g, 195 cm - 2300 g
Velikosti na výšku postavy: 180 or 195 cm
Barvy: ruby/dark grey
Kompresní obal: XL

Expedition sleeping bag for extreme conditions
Expediční spací pytel do extrémních podmínek
Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo pravé
YKK zipper on left or right side (possibility to zip two sleeping bags together)
straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady
V chamber construction
Komorová konstrukce typu V
Ergonomically designed hood with drawcord
Ergonomicky konstruovaná kapuce s pružnou tkanicí
Draft collar with velcro
Zateplovací límec s pružnou tkanicí a uzavíráním na suchý zip
Inner pocket
Vnitřní kapsička
Compression stuff sack and storage sack
Skladovací a kompresní obal vel. XL
Více o materiálech, náplních a obecných vlastnostech na str. 4 nebo www.warmpeace.cz /more about fabric, fillings and general features on page 4 or www.warmpeace.com.
Komorový systém „V“
Tento systém je používán u nejteplejších zimních spacáků. Je vhodný pro spací
pytle s větším objemem peří.
“V” SYSTEM
Just top winter bags use “V” chambers. It’s suitable for sleeping bags
with bigger down volume inside. For such heavier bags it’s most effective system.
T

MAX

EN 13 537 rating

+5°C

T

COMFORT

-8 °C

T LIMIT

-16°C

T

EXTREME

-36 °C

Více o teplotách a normě EU 13537 na str. 5 nebo www.warmpeace.cz/more about temperatures and norm EU 13537 on page 5 or www.warmpeace.com
EXPLORER 1200 je tradičně považován za to nejextremnější, co Warmpeace
v kolekci spacáků nabízí. Za extremní může být v tomto případě považována nejen
nízká záporná teplota, do které je spacák především určen, ale i vlhkost prostředí,
ve kterém může být používán.
Nejde o spacák nepromokavý nebo dokonce vodotěsný. To opravdu ne. Jde však
o spacák vysoce vodoodpudivý, který díky materiálu Colibri DRY neztrácí s
odolností proti vlhku mnoho ze své prodyšnosti, která je jedním ze základních
předpokladů správného fungování spacáku.
Podle zpráv od uživatelů, byl EXPLORER 1200 již úspěšně používán ve všech
velehorách světa a navštívil jak jižní, tak i severní pól naší planety. Je příliš teplý
k použití v jiných než opravdu zimních podmínkách, ve kterých je však naprosto
spolehlivým prostředkem zdravého přežití.

EXPLORER 1200 is traditionaly most extreme bag from all the Warmpeace sleeping
bags. Extreme means in this case not only low temperature, but also humidity and
moisture in place , where can be EXPLORER 1200 used.It’s not waterproof sleeping
bag. Really not. But it’s high water repelent sleeping bag , which is not loosing much
from breathability (thanks to outer fabric Colibri DRY). And breathing of the bag is
one of the basic features for right function of sleeping bag.
As we know from messages from many users of this bag, EXPLORER 1200 where
allready tested in all the high mountains worldwide and also on south and north pole
of our planet. It’s too warm for any non-winter condition, but in frosty condition it’s
safe tool of healthy surviving.

SLEEPING BAGS

FALL/WINTER 2009/10
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SPACÍ PYTLE
3003 ORION - 180 cm

3004 ORION - 195 cm

Vnější materiál: Nylon RS
Vnitřní materiál: Nylon RS
Náplň: horní - Primaloft Sport 60 g/m2
spodní - Primaloft Sport 60 g/m2
Celková hmotnost: 180 cm - 840 g
195 cm - 870 g
Velikosti na výšku postavy: 180 or 195 cm
Barvy: frog/grey

Outer material: Nylon RS
Inner material: Nylon RS
Filling: up - Primaloft Sport 60 g/m2
bottom - Primaloft Sport 60 g/m2
Total weight: 180 cm - 840 g
195 cm - 870 g
Sizes for person heights: 180 or 195 cm
Colours: frog/grey

Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo pravé
straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady
Kapuce s pružnou tkanicí
Zateplovací límec s pružnou tkanicí
Vnitřní kapsička
Kompresní obal

YKK zipper on left or right side - possibility to join two sleeping bags together
Hood with an elastic drawcord
Draft collar
Inner mash pocket
Compression sack

Více o materiálech, náplních a obecných vlastnostech na str. 4 nebo www.warmpeace.cz /more about fabric, fillings and general features on page 4 or www.warmpeace.com.
Uložení Primaloftu ve spacáku ORION je stejnoměrné.
V horním i spodním díle je směrem k vnitřní straně spacáku prošita jedna vrstva
Primaloftu o gramáži 60 g. Vnější materiál není prošívaný.
Primaloft is inside ORION sleeping bag on both parts stitched thru in one 60 g layer
together with inner fabric. Outer fabric is not stitched thru.

T

MAX

+20°C

EN 13 537 rating

T

COMFORT

T LIMIT

12 °C

8°C

T

EXTREME

-2 °C

Více o teplotách a normě EU 13537 na str. 5 nebo www.warmpeace.cz/more about temperatures and norm EU 13537 on page 5 or www.warmpeace.com
In twenty years old history of Warmpeace sleeping bags are not many of syntetic
bags. For us is mainly down filling confidential and we leave other standart filiings
and fibers to others. In our present collection are only four exceptions and sleeping
bag ORION is one of them.
ORION’s filling PRIMALOFT is one of just a few kinds of filling, which works without a
huge volume and which is offering something, what’s missing on down fill - it’s the
water repelency.
PRIMALOFT works in the bag not only as insulation, but also as moisture barrier and
also makes sleeping bag quite fast dry, when it’s getting wet. Also needs not extra
care. So it’s ideal for pure summer bag, where is no worry with deeper temperatures,
but where may be worry with moisture from rain, fog or sinked canoe.

SPACÍ PYTLE

Ve dvacetileté historii spacích pytlů Warmpeace najdete jen několik spacáků se
syntetickou náplní. Věříme především peří a různé střiže, rouna či „dutá vlákna“
přenecháváme zpravidla jiným. V naší současné kolekci jsou však čtyři výjimky,
potvrzující toto pravidlo a spacák ORION je jednou z nich. Jeho náplň PRIMALOFT
je jednou z mála náplní, kterých není na dosažení slušného izolačního efektu
potřeba objemný balík, a o kterých můžeme říci, že mají něco, co peří
neposkytuje - a tím je vysoká vodoodpudivost. Náplň spacáku tak plní nejen
funkci izloační, ale i chrání spacák proti vodě, velmi rychle schne a nevyžaduje
speciální péči. Jde o idelání náplň pro letní spacák, který nemusí stoprocentně
odolávat nízkým teplotám, ale který může přijít do styku s vodou, ať již z deště,
rosy, mlhy či obrácené kanoe.
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SPACÍ PYTLE
3001 VEGA - 180 cm

3002 VEGA - 195 cm

Outer material: Nylon RS
Inner material: Nylon RS
Filling: up - Primaloft Sport 120 g/m2
bottom - Primaloft Sport 120 g/m2
Total weight: 180 cm - 1050 g, 195 cm - 1090 g
Sizes for person heights: 180 or 195 cm
Colours: niagara/grey

Vnější materiál: Nylon RS
Vnitřní materiál: Nylon RS
Náplň: horní - Primaloft Sport 120 g/m2
spodní - Primaloft Sport 120 g/m2
Celková hmotnost: 180 cm - 1050 g, 195 cm - 1090 g
Velikosti na výšku postavy: 180 or 195 cm
Barvy: niagara/grey
Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady
Kapuce s pružnou tkanicí
Zateplovací límec s pružnou tkanicí
Vnitřní kapsička
Kompresní obal

YKK zipper on left or right side - possibility to join two sleeping bags together
Inner collar
Hood with an elastic drawcord
Inner mash pocket
Compression sack

Více o materiálech, náplních a obecných vlastnostech na str. 4 nebo www.warmpeace.cz /more about fabric, fillings and general features on page 4 or www.warmpeace.com.
Uložení Primaloftu ve spacáku VEGA je stejnoměrné ve dvou nezávislých vrstvách.
V horním i spodním díle je směrem k vnitřní straně spacáku prošita jedna vrstva
Primaloftu o gramáži 60 g a stejná vrstva je pak ještě vložena a fixována pod vnější
materiál spacáku. Vnější materiál není prošívaný.
Primaloft is inside VEGA sleeping bag in two independent layers. One 60 g layer is
on both parts stitched thru together with inner fabric and one more 60g layer is
fixed under the outer fabric. Outer fabric is not stitched thru.
T

MAX

EN 13 537 rating

+18°C

T

COMFORT

+9 °C

T LIMIT

+5°C

T

EXTREME

-9 °C

Více o teplotách a normě EU 13537 na str. 5 nebo www.warmpeace.cz/more about temperatures and norm EU 13537 on page 5 or www.warmpeace.com
Také VEGA využívá náplně PRIMALOFT (podobně, jako její lehčí dvojče ORION)
s jejím poměrně malým objemem a vysokou vodoodpudivostí. Zde je PRIMALOFT
uložen ve dvou vrstvách v dvojnásobné gramáži, což činí spacák o něco
objemnější a také teplejší. Stále však jde o řešení letní, kdy má náplň možnost
naplno předvést všechny své přednosti.

Also VEGA is filled with PRIMALOFT (similar, as her lighter brother ORION). Also
here is used this filing mainly because of small volume and high water repelency.
The construction is made from two 60 g layers of Primaloft. It makes VEGA’s
volume and weight a bit higher, but also thermal insulency is growing.
It’s still summer solution, where filling has a chance to show all of great features.

SLEEPING BAGS

FALL/WINTER 2009/10
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SPACÍ PYTLE
3005 TAURUS - 170 cm

3006 TAURUS - 180 cm

3007 TAURUS - 195 cm

Vnější materiál: Nylon RS
Vnitřní materiál: Poly Brushed Smile Skin
Náplň: horní - DuPont Thermolite HL 100 g/m2
spodní - DuPont Thermolite HL 100 g/m2
Celková hmotnost: 170 cm - 1200 g, 180 cm - 1240 g, 195 cm - 1290 g
Velikosti na výšku postavy: 170, 180 nebo 195 cm
Barvy: grey/kiwi
Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady
Kapuce s pružnou tkanicí
Zateplovací límec z pružnou tkanicí
Vnitřní kapsička
Kompresní obal

Outer material: Nylon RS
Inner material: Poly Brushed Smile Skin
Filling: up - DuPont Thermolite HL 100 g/m2
bottom - DuPont Thermolite HL 100 g/m2
Total weight: 170 cm - 1200 g, 180 cm - 1240 g, 195 cm - 1290 g
Sizes for person heights: 170, 180 or 195 cm
Colours: grey/kiwi
YKK zipper on left or right side - possibility to join two sleeping bags together
Hood with an elastic drawcord
Draft collar with velcro
Inner mash pocket
Compression sack

Více o materiálech, náplních a obecných vlastnostech na str. 4 nebo www.warmpeace.cz /more about fabric, fillings and general features on page 4 or www.warmpeace.com.
Uložení Thermolitového rouna ve spacáku TAURUS je stejnoměrné.
Na horním i spodním díle je směrem k vnitřní Smile Skinové straně spacáku prošita jedna
vrstva Thermolitu HL o gramáži 100g. Vnější materiál není prošívaný.
Thermolite HL is inside TAURUS sleeping bag on both parts stitched thru in one 100g layer
together with Smile Skin inner fabric. Outer fabric is not stitched thru.

T

MAX

+19°C

EN 13 537 rating

T

COMFORT

T LIMIT

10 °C

6°C

T

EXTREME

-7 °C

Více o teplotách a normě EU 13537 na str. 5 nebo www.warmpeace.cz/more about temperatures and norm EU 13537 on page 5 or www.warmpeace.com
Sleeping bag named TAURUS comes to Warmpeace collection based of new inner
fabric Poly Brushed Smile Skin. It’s real summer bag with well know filling Du Pont
Thermolite. His possition is higher than regular standart in his category thanks to
inner material from Sile Skin group – fabrics with fully synthetic base but „natural“
handfeel. So innner side of the bag is very fine and gentle to naked body, same as it
would be a cotton. All the disadvantages of cotton are eliminated. Poly Brushed
Smile Skin has good moisture management, dries quickly and weight is very light.
TARUS needs no extra care, as for example down bags and it’s ideal for summer
hiking in regular condition.

SPACÍ PYTLE

Spacák TAURUS se v kolekci spacáků Warmepace objevil s příchodem materiálu
Poly Brushed Smile Skin. Jde o spací pytel letní, s osvědčenou dutovlákennou náplní
Du Pont Thermolite. Nad běžný standart ve své kategorii jej řadí právě vnitřní materiál
ze skupiny Smile Skinů – plně syntetických látek s naprosto věrným „přírodním“
omakem. Vnitřek spacáku je díky tomuto materiálu příjemný i na holé tělo, které jej
přijímá stejně dobře, jako by to byl bavlněný úplet. Oproti bavlně však nemá všechny
její nedostatky, pro které je bavlna k použití pro sportovní účely nevhodná. To
znamená, že je nenasákavý, dobře transportuje vlhkost směrem od těla, rychle
schne, je lehký, nepříliš objemný a nesráží se.
Spacák TAURUS nevyžaduje tak pečlivou údržbu, jako péřové spací pytle a je ideální
na letní turistiku v běžných podmínkách.
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SPACÍ PYTLE
3008 SIRIUS - 170 cm

3009 SIRIUS - 180 cm

3010 SIRIUS - 195 cm

Vnější materiál: Nylon RS
Vnitřní materiál: Poly Brushed Smile Skin
Náplň: horní - DuPont Thermolite HL 250 g/m2
spodní - DuPont Thermolite HL 200 g/m2
Celková hmotnost: 170 cm - 1710 g, 180 cm - 1760 g, 195 cm - 1820 g
Velikosti na výšku postavy: 170, 180 or 195 cm
Barvy: grey/mandarine

Outer material: Nylon RS
Inner material: Poly Brushed Smile Skin
Filling: up - DuPont Thermolite HL 250 g/m2
bottom - DuPont Thermolite HL 200 g/m2
Total weight: 170 cm - 1710 g, 180 cm - 1760 g, 195 cm - 1820 g
Sizes for person heights: 170, 180 or 195 cm
Colours: grey/mandarine

YKK zipper on left or right side - possibility to join two sleeping bags together
Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo pravé
Hood with an elastic drawcord
straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady
Draft collar with velcro
Kapuce s pružnou tkanicí
Inner mash pocket
Zateplovací límec s pružnou tkanicí
Compression sack
Vnitřní kapsička
Kompresní obal
Více o materiálech, náplních a obecných vlastnostech na str. 4 nebo www.warmpeace.cz /more about fabric, fillings and general features on page 4 or www.warmpeace.com.
Uložení Thermolitového rouna je ve spacáku SIRIUS nejstejnoměrné. Na horním díle
je směrem k vnitřní Smile Skinové straně spacáku jedna prošívaná vrstva Thermolitu
HL o gramáži 250 g. Ve spodním díle je pod svrchním materiálem jedna 100 g vrstva
bez prošití, fixovaná pouze po obvodu a jedna 100 g vrstva prošívaná k vnitřní straně.
Tato konstrukce výrazně zvedá izolační výkon spacáku a omezuje tepelné ztráty.
Vnější materiál není prošívaný.
Thermolite HL is inside SIRIUS sleeping bag different on front and back part. On
upper part is one 250 g layer stitched thru together with Smile Skin inner fabric. On
back part is one 100 g layer, fixed around only plus one 100g layer, stitched with
inner fabric. It makes the construction much warmer and reduces heat loose. Outer
fabric is not stitched thru.
T

MAX

+13°C

T
EN 13 537 rating

COMFORT

4 °C

T LIMIT

-1°C

T

EXTREME

-17 °C

Více o teplotách a normě EU 13537 na str. 5 nebo www.warmpeace.cz/more about temperatures and norm EU 13537 on page 5 or www.warmpeace.com
SIRIUS je třísezonní příbuzný spacáku TAURUS. I zde je jako izolace použito
osvědčeného dutého vlákna Du Pont Thermolite a jako vnitřního materiálu
příjemné syntetiky Poly Brushed Smile Skin.
Vzhledem k silné vrstvě izolačního materiálu se u spacáku SIRIUS zvedá nejen
tepleně izolační výkon, ale i objem a hmotnost, což je však v rámci jeho kategorie
na stadartní úrovni. SIRIUS je spolehlivým třísezonním řešením tam, kde je z
nějakého důvodu nemožné používat spacák péřový (např. alergie, vysoká vlhkost,
omezený rozpočet apod.).

SIRIUS is 3 seasonal sleeping bag related to TAURUS. Uses same good known
hollowfibre Du Pont Thermolite and as inner fabric gentle synthetic material Poly
Brushed Smile Skin. Because of thick layer of insulation material inside, SIRIUS is
quite bulky and heavier sleeping bag, but’s it’s regular in his category. SIRIUS is good
threeseasonal solution always, when down sleeping bags can not be used (alergy,
high moisture, limited budget etc…).

SLEEPING BAGS

FALL/WINTER 2009/10
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SPACÍ PYTLE - DOPLŇKY
1057 BASELINE INLET - 180 cm

1135 BASELINE INLET- 195 cm

Outer material: Polyester wicking knitt
Weight: 440 g
Sizes: 180 cm, 195 cm
Colour: grey

Materiál: Polyester wicking knitt
Hmotnost: 440 g
Velikosti: 180 cm, 195 cm
Barva: grey
Vložka z Polyesterové pleteniny do jakéhokoliv spacáku
Ochranný obal

Inlet for any sleeping bag, made from Polyester wicking knitted fabric
Small pouch

0054 PÉŘOVÉ BOTIČKY

0054 DOWN BOOTIES

Vnější materiál: Nylon DWR
Vnitřní materiál: Nylon DWR
Náplň: 160 g kachní peří 90/10, 600 cuin
Celková hmotnost: 230 g
Velikosti: S, M, L, XL
Barva: red

Outer material: Nylon DWR
Inner material: Nylon DWR
Filling: 160 g duck down 90/10, 600 cuin
Total weight: 230 g
Sizes: S, M, L, XL
Colour: red

Péřové botičky komorové konstrukce
pro vyšší tepelný komfort nohou
Stahování pružnou tkanicí v horním lemu
Fixované samosvorky, ovladatelné jednou rukou
Malý, prodyšný transportní obal

KOMPRESNÍ OBAL
Snižuje objem transportního obalu na cca 40%

COMPRESSION STUFF SACK

SLEEPING BAGS - ACCESSORIES

In three sizes
Four buckles with straps.

OBALY PRO SPACÍ PYTLE / PACK SACK FOR SLEEPING BAGS
0063
0063
0064
0064
0065
0065
1115
0066

transportní obal
transportní obal
mesh obal
mesh obal
kompresní obal
kompresní obal
kompresní obal
skladovací obal

transport sack
transport sack
mesh sack
mesh sack
compression stuff sack
compression stuff sack
compression stuff sack
storage sack

2026 CESTOVNÍ POLŠTÁŘEK
Cestovní péřový polštářek se začleněným
pouzdrem
Velikost: 38 x 28 cm
Materiál: Nylon DWR
Náplň: husí peří 90/10, 600 cuin
Celková hmotnost: 160 g
Barva: black

18

Down filled booties with chamber construction
for higher insulation of feets inside sleeping bag
or for indoor use
Elastic drawcord with fixed cordlock at upper hem
One-handed cordlock operation
Non-slip grip
Mesh transport sack

M
L
XS
S
M
L
XL

19 x 28 cm
22 x 31 cm
12 x 25 cm
17 x 32 cm
22 x 30 cm
24 x 35 cm
26 x 40 cm
30 x 55 cm

2026 TRAVEL PILLOW
Down filled nylon pillow with integrated pouch
Size: 38 x 28 cm
Material: Nylon DWR
Filling: duck down 90/10, 600 cuin
Total weight: 160 g
Color: black

PODZIM/ZIMA 2009/10

OUTDOOR LEISURE
OBLEČENÍ DO PŘÍRODY
Obecná velikostní tabulka ukazuje, jak se velikosti oblečení WARMPEACE, označované písmeny XS až XXL, přibližují tzv. německému standardnímu číslování a zároveň uvádí
základní rozměry postavy, odpovídající dané velikosti. Zmíněné rozměry jsou obecné a orientační. To, jak oblečení uživateli padne, záleží i na specifických vlastnostech
materiálů a oděvních konstrukcí. Všechny velikosti jsou v centimetrech.
The mentioned measurements are only general. Whether the clothes will suit customers depends not only on measurements but also on cuts, styles, fabric elasticity ..etc.
All measurements are in centimeters.
VELIKOSTNÍ TABULKA
Pánské a „unisex“ velikosti
VELIKOST
Konfekční číslování:
1. výška postavy
2. obvod hrudníku
3. obvod pasu
4. obvod boků
5. vnější délka nohavice

GARMENT SIZE CHART
Men’s and “unisex”sizes

SIZE
German men sizing:
1. person height
2. chest perimeter
3. waist perimeter
4. hips perimeter
5. side leg length

S
42
40
158 -164 162 -166
82 - 85
78 - 81
70 - 73
66 - 69
85 - 89
80 - 84
95 - 98
94 - 96

M
44
46
48
164 -168 166 -170 171 -176
86 - 89 90 - 93
94 - 97
74 - 77 78 - 81
82 - 85
90 - 93 94 - 97
98 - 101
97 - 100 101 - 103 102 - 105

SIZE
German ladies sizing:
1. person height
2. chest perimeter
3. waist perimeter
4. hips perimeter
5. side leg length

XL
50
174 -178
98 - 101
86 - 89
102 - 105
104 - 107

52
176 -182
102 - 105
90 - 94
106 - 109
106 - 109

54
180 -186
106 - 109
95 - 99
110 - 113
108 - 112

XXL
56
184 -190
110 - 113
100 - 104
114 - 117
110 - 114

58
188-194
112 - 116
102 - 106
118 - 120
112 - 118

Ladies sizes (applies only to equipment with "ladies style" logo)

Dámské velikosti (dámské styly jsou označeny značkou „lady style“)
VELIKOST
Konfekční číslování:
1. výška postavy
2. obvod hrudníku
3. obvod pasu
4. obvod boků
5. vnější délka nohavice

L

L
XL
M
38
40
36
44
42
40
32
46
34
38
146 - 152 146 - 152 153 - 158 153 - 158 159 - 165 159 - 165 166 - 172 166 - 172 173 - 178 173 - 178
86 - 89
90 - 93
82 - 85
98 - 101 102 - 106
94 -97
90 - 93
74 - 77
78 - 81
86 - 89
68 - 71
72 - 75
65 - 67
80 - 83
76 - 79
72 - 75
58 - 60
84 - 89
61 - 64
68 - 71
93 - 96
97 - 99
90 - 92
97 - 99 100 - 103 104 - 106 107 - 111
84 - 87
85 - 89
93 - 96
93 - 100 93 - 100 101 - 103 101 - 103 104 - 106 104 - 106 106 - 108 103 - 108
85 - 92
85 - 92
XS

výška postavy
person height

obvod hrudníku
chest perimeter
obvod pasu waist
perimeter
obvod boků
hips perimeter

S

vnější délka nohavice
side leg length

OUTDOOR LEISURE
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OUTDOOR LEISURE
SMILE SKIN EX 10D
3019 KALHOTY BUNGEE
Kalhoty pro sport a volný čas, pružné ve 4 směrech
Vysoká pružnost matriálu a střihové řešení zajišťují uživateli pohodu a svobodu pohybu
Ergonomické řešení rozkroku a kolen
Klasicky řešený pas s páskem
Dvě přední a dvě zadní kapsy na zip
Kapsa se zipem na mobil
Jedna velká kapsa se zipem na boku nohavice
Zakončení nohavic pružnou tkanicí se samosvorkou
Exponovaná místa zajištěna pevnostními švy
Materiál: Smile Skin Ex10D
Hmotnost: 500 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: peat, ombre

3019 BUNGEE PANTS

travel and leisure 4-way stretch pants
4-way stretch fabric and relaxed fit gives movement freedom and flexibility
Very comfortable cut with crotch gusset
Articulated knee
Waist with loops and elastic tape on side
Separate „Warmpeace“ woven belt with plastic buckle
Two front zippered pockets and two back zippered pockets
One small side zippered handy pocket
One big side zippered pocket
Fly zipper with button closure
Bottom hem of legs with elastic drawcord and cordlock
Exposed places secured by bartacks seams
Embroideries in color shade „picante“
Material: Smile Skin Ex10D
Weight: 500 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: peat, ombre

SMILE SKIN

SMILE SKIN

OUTDOOR LEISURE

UV protection, dries fast, breathes and leads sweat away, is flexible and doesn’t restrict
Materiály řady Smile Skin jsou plně syntetické látky s příjemným naturálním vzhledem
any movement
a omakem. Uživatel má pocit, že obléká přírodní textilie jako bavlnu nebo hedvábí
fabrics dry fast because they don’t tie up with the water-on the contrary they repel it
a přitom využívá vymožeností technologicky vyspělých tkanin, jako jsou prodyšnost,
so it is easy to wash and dry the products
nenasákavost a rychlé schnutí, nemačkavost, pružnost a tvarová stálost, nenáročná
fabrics lead away the body moisture therefore it keeps the users dry in a summer heat
údržba apod...Materiály z rodiny SmileSkin řadíme podle přidaných vlastností do několika
or in the course of physical activity
skupin (Smile Skin, Smile Skin Stretch, Smile Skin ThinStretch, Smile Skin Ex10D
fabrics are stretching in 2-ways (Smile Skin Stretch, Smile Skin Thin Stretch)
a Smile Skin Polybrushed)
or 4-ways (Smile Skin Ex10D)
Smile Skin Ex10D
super pružný materiál, používá se na nové řadě kalhot
Smile Skin Ex10D
složení: 90% nylon + 10% Spandex
super four way elastic fabric
vysoká prodyšnost a odvod tělesné vlhkosti, dobrá vododopudivost, tvarová paměť
composition : 90% Nylon + 10% Spandex
elasticita ve čtyřech směrech
high breathability and moisture mannagement, fine water repelency, stretching memory
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3041 KALHOTY TOURING
Kalhoty technického typu, pružné ve 4 směrech
Vysoká pružnost materiálu pro komfort a svobodu pohybu
Vyšší a širší pas
Ergonomické řešení rozkroku a kolen
Dvě přední a jedna zadní kapsa
Nohavice zakončeny zdrhovadlem v bočním švu a pružným klínem
Exponovaná místa zajištěna pevnostními švy
Materiál: Smile Skin Ex10D
Hmotnost: 670 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: peat, ombre

3041 TOURING PANTS
technical 4-way stretch pants
4-way stretch fabric and relaxed fit gives movement freedom and flexibility
Very comfortable cut with crotch gusset
Articulated knee
Waist with loops and elastic tape on side
Bottom hem of legs with elastic drawcord and cordlock
Exposed places secured by bartacks seams
Wide waist with higher back
Ergonomic crotch and knee
Two front and one rear pockets
Possibility to enlarge lower part of legs through a zipper and elastic stretch part
Separate „Warmpeace“ woven belt with plastic buckle
Material: Smile Skin Ex10D
Weight: 670 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: peat, ombre

3020 KALHOTY AKIMA LADIES’
Dámské kalhoty pro sport a volný čas, pružné ve 4 směrech
Vysoká pružnost matriálu a střihové řešení zajišťují uživatelce pohodu a svobodu pohybu
Ergonomické řešení rozkroku a kolen
Klasicky řešený pas s páskem
Dvě přední kapsy na zip
Kapsa se zipem na mobil
Jedna velká kapsa se zipem na boku nohavice
Zakončení nohavic pružnou tkanicí se samosvorkou
Exponovaná místa zajištěna pevnostními švy
Materiál: Smile Skin Ex10D
Hmotnost: 390 g
Velikosti: XS, S, M, L, XL
Barvy: peat, ombre

3020 AKIMA LADIES’ PANTS

travel and leisure 4-way stretch pants

OUTDOOR LEISURE

4-way stretch fabric and relaxed fit gives movement freedom and and flexibility
Very comfortable cut with crotch gusset specially for lady body
Articulated knee
Waist with loops and separate „Warmpeace“ woven belt with plastic buckle
Two front pockets
One small side zippered handy pocket
One big side zippered pocket with embroidery „SUN“
Fly zipper with button closure
Bottom hem of legs with elastic drawcord and cordlock
Exposed places secured by bartacks seams
Material: Smile Skin Ex10D
Weight: 390 g
Sizes: XS, S, M, L, XL
Colors: peat, ombre
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SMILE SKIN STRETCH
3016 KALHOTY PILOT
Kalhoty pro sport a volný čas
Pružnost matriálu a střihové řešení zajišťují uživateli pohodu a svobodu pohybu
Ergonomické řešení rozkroku a kolen
Klasicky řešený pas s páskem
Dvě přední hluboké kapsy a dvě zadní kapsy na zip
Kapsa se zipem na mobil
Jedna velká kapsa na boku nohavice
Zakončení nohavic pružnou tkanicí se samosvorkou
Exponovaná místa zajištěna pevnostními švy
Materiál: Smile Skin Stretch
Hmotnost: 450 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: picante, metal grey

3016 PILOT PANTS
travel and leisure stretch pants
Stretch fabric and relaxed fit gives movement freedom and flexibility
Comfortable cut with crotch gusset
Articulated knee
Waist with loops and separate „Warmpeace“ woven belt with plastic buckle
Two deep front pockets and two back zippered pockets
One small side zippered handy pocket
One big side pocket with flap and velcro closure
Fly zipper with button closure
Bottom hem of legs with elastic drawcord and cordlock
Exposed places secured by bartack seams and embroideries in light grey color shade
Material: Smile Skin Stretch
Weight: 450 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: picante, metal grey

SMILE SKIN

SMILE SKIN

Materiály řady Smile Skin jsou plně syntetické látky s příjemným naturálním vzhledem
a omakem. Uživatel má pocit, že obléká přírodní textilie jako bavlnu nebo hedvábí
a přitom využívá vymožeností technologicky vyspělých tkanin, jako jsou prodyšnost,
nenasákavost a rychlé schnutí, nemačkavost, pružnost a tvarová stálost, nenáročná
údržba apod...Materiály z rodiny SmileSkin řadíme podle přidaných vlastností do několika skupin (Smile Skin, Smile Skin Stretch, Smile Skin ThinStretch, Smile Skin Ex10D
a Smile Skin Polybrushed).
Smile Skin Stretch
dvousměrně pružný materiál, používaný zejména na kalhoty
složení: 95,8% Nylon + 4,2 % Spandex
rychle schne, snadno se udržuje, dýchá a odvádí pot, pruží, neomezuje v pohybu

UV protection, dries fast, breathes and leads sweat away, is flexible and doesn’t restrict
any movement

OUTDOOR LEISURE

fabrics dry fast because they don’t tie up with the water-on the contrary they repel it
so it is easy to wash and dry the products
fabrics lead away the body moisture therefore it keeps the users dry in a summer heat
or in the course of physical activity
fabrics are stretching in 2-ways (Smile Skin Stretch, Smile Skin Thin Stretch) or 4-ways
(Smile Skin Ex10D)
Smile Skin Stretch
two way stretching fabric gives the freedom of movement
composition : 95,8% Nylon + 4,2% Spandex
fast drying, easy care, breathability, moisture mannagement

22

PODZIM/ZIMA 2009/10

OUTDOOR LEISURE
1027 KALHOTY VERENA LADIES’
Dámské kalhoty pro sport a volný čas
Pružnost matriálu a střihové řešení zajišťují uživatelce
pohodu a svobodu pohybu
Klasicky řešený pas s páskem
Dvě přední kapsy a jedna zadní kapsa na zip
Exponovaná místa zajištěna pevnostními švy
Materiál: Smile Skin Stretch
Hmotnost: 320 g
Velikosti: XS, S, M, L, XL
Barvy: picante, metal grey

1027 VERENA LADIES’ PANTS
Travel and leisure stretch pants
Relaxed fit for lady
Two frontal tight pockets
Rear zippered pocket
Fly zipper with button closure
Exposed places secured by bartcks seams

Material: Smile Skin Stretch
Weight: 320 g
Sizes: XS, S, M, L, XL
Color: picante, metal grey

0133 KALHOTY BURKINA
Kalhoty pro sport a volný čas
Pružnost matriálu a střihové řešení zajišťují uživateli pohodu a svobodu pohybu
Ergonomické řešení rozkroku a kolen
Dvě přední hluboké kapsy
Jedna zadní kapsa na zip
Skrytá kapsička se suchým zipem
Exponovaná místa zajištěna pevnostními švy

Materiál: Smile Skin Stretch
Hmotnost: 356 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: picante, metal grey

0133 BURKINA PANTS
travel and leisure stretch pants

OUTDOOR LEISURE

stretch fabric and relaxed fit gives movement freedom and flexibility
articulated knee
comfortable cut with a crotch gusset
elastic waist with a belt and ergonomicaly bended buckle
two deep side pockets
one rear zippered pocket
one small pocket with a velcro closure
lightweight mesh pocket pouches
exposed places secured by bartack seams
Material: SmileSkin Stretch
Weight: 356 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: picante, metal grey

FALL/WINTER 2009/10

23

SOFT SHELL
SHELL TEC
SHELL TEC

SHELL TEC

Materials from so called “Soft Shell family”. Lamianted with lightweight PU membrane.
Outer layers are mostly nylon lightweight fabrics with water repellent treatment and stretch
fibers kontent. Inner layers are polyester mesh or microfleece knitted fabrics, again
lightweight, enough permeable.
Parameters of Shell Tec fabrics:
Breathability is 10.000 g/m2/24h (on SuperVent ITL 15.000 g/m2/24h).
Water columne of Shell Tec fabrics is 10.000 mm, but seams on all Shell Tec garment is
not tapet and so any data of waterproofness has not a full sense.
Actually we use following kinds of Shell Tec:
Shell Tec
- basic style without any warm layer
- it makes this version ideal for universal whole year use
- outer layer is light nylon
- inner layer is light mesh
Shell Tec In Pile
- as inner layer is midweight fleece
- outer layer is light nylon
- fine for winter, early spring and late fall use
Shell Tec SuperVent
- lightest style without any warm layer and higher
breathebility 15.000 g/m2/24 h
- it makes this version ideal for universal whole year use
- outer layer is light nylon
- inner layer is light a ultraslim mesh

SOFT SHELL

Softshellový laminovaný materiál s odlehčeným, dostatečně prodyšným PU zátěrem.
Materiály skupiny Shell Tec plně odpovídají nárokům současného trendu zvaného SOFT
SHELL. Tento trend přináší různá řešení na společné zadání, tedy na oblečení, které je
možno využívat během celého roku na cca 80% všech aktivit a podnebných podmínek,
které venku připadají v úvahu. Na to musí mít softshellové věci dostatečnou prodyšnost
(kostrukční i materiálovou), dobrou vodoodpudivost a musí být lehké, skladné a se
snadnou údržbou. Materiály Shell Tec, které si pro výrobky Warmpeace vyvíjíme sami,
splňují všechny výše zmíněné požadavky a každou sezonu se díky obecné spokojenosti
uživatelů jejich škála rozrůstá.
Parametry materiálů Shell Tec:
Prodyšnost materiálů ShellTec 10.000 g/m2/24h (u verze Shell Tec SuperVent je to
15.000g/m2/24h). Výška vodního sloupce, jakkoli nemá dostatečnou vypovídací
hodnotu, protože jde o styly vysoce vodoodpudivé, nelepené a nikoli vodotěsné,
se pohybuje od 5.000 do 10.000 mm.
V současné době používáme:
Shell Tec
- základní lehký typ, který nemá zateplovací vrstvu a je tudíž vhodnou celoroční vnější
vrstvou
- vnější strana je nylonová lehká tkanina s vodoodpudivou úpravou a obsahem
stretchových vláken
- vnitřní stranu laminátu tvoří polyesterová mesh pletenina, jejíž struktura a finální úprava
zajišťují odvod tělesné vlhkosti od těla pod membránu a přes ni do okolí
- materiál vyniká poddajností a lehkostí
Shell Tec In Pile
- má vnitřní fleecovou vrstvu a používá se na teplejší softshellové oblečení
- vnější strana je nylonová lehká tkanina s vodoodpudivou úpravou a obsahem
stretchových vláken
- vnitřní stranu laminátu tvoří polyesterový microfleece
- materiál vyniká poddajností a lehkostí
Shell Tec SuperVent
- odlehčený typ z extra vysokou prodyšností (15.000g/m2/24h)
- nemá zateplovací vrstvu a je tudíž vhodnou celoroční vnější vrstvou
- vnější strana je nylonová lehká tkanina s vodoodpudivou úpravou
- vnitřní stranu laminátu tvoří super lehký mesh
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SOFT SHELL
3062 DÁMSKÁ VESTA TAMPA
Dámská vesta z materiálu Shell Tec
Pohodlný střih na tělo respektuje lehkost materiálu
Prodloužený zadní díl
Dvě kapsy na předním díle
Detaily v akcentované barvě
Ovládání samosvorek jednou rukou

Materiál: Shell Tec
Velikosti: XS, S, M, L, XL
Barvy: black/red, black/beluga

3062 TAMPA LADY VEST
Lady vest made from Shell Tec
Really women’s cut, according to very light weight of the fabric
Extended back
Two pockets on front
Details in accent color
Cordlocks with one handed operation
Material: Shell Tec
Sizes: XS, S, M, L, XL
Colors: black/red, black/beluga

3015 BUNDA TAHOMA LADY
Dámská bunda technického střihu z materiálu ShellTec
Střihově přizpůsobeno ženské postavě
Prodloužený zadní díl
Centrální zip je podložen vnitřní klopou
Tři kapsy na předním díle
Malá kapsa na levém rukávu
Elastická tkanice se samosvorkami v dolním lemu a v kapuci
Ovládání všech samosvorek jednou rukou
Velké odvětrávací otvory na zip v podpaží
Rukávy zakončeny otvorem na palec a Lycrovým lemem
Materiál: Shell Tec
Hmotnost: 500 g
Velikosti: XS, S, M, L, XL
Barvy: red/black, beluga, black/black

3015 TAHOMA LADY JACKET
Lady technical jacket made from Shell Tec

OUTDOOR LEISURE

Shorten sleeves and tighter cut specially for lady body
Extended back
Front zipper with inner strom flap
Three front zippered pockets
One small zippered pocket on left sleeve
Bottom hem and hood with elastic drawcord and cordlocks
Cordlocks with one handed operation
Armpit zippered ventilation
Lycra sleeve cuffs with thumb holes
Material: Shell Tec
Weight: 500 g
Sizes: XS, S, M, L, XL
Colors: red/black, beluga, black/black
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SOFT SHELL
3033 KALHOTY MINERVA LADIES’
Dámské kalhoty technického střihu z materiálu Shell Tec
Velmi komfortní střih
Ergonomické řešení kolen
Klasicky řešený pas
Odnímatelné šle na suchý zip
Dvě přední a dvě zadní kapsy
Kapsa na mobil
Jedna velká kapsa se zipem na boku nohavice
Zakončení nohavic pružnou tkanicí se samosvorkou
Exponovaná místa zajištěna pevnostními švy
Nohavice zakončeny zdrhovadlem v bočním švu a pružným klínem
Materiál: Shell Tec
Hmotnost: 740 g
Velikosti: XS, S, M, L, XL
Barva: black

3033 MINERVA LADIES’ PANTS
technical pants made from Shell Tec

Very comfortable cut with crotch gusset specially for lady body
Articulated knee
Waist with loops and elastic tape on side
Fly zipper with button closure
Detachable suspenders
Two front and two back zippered pockets
One small side zippered handy pocket
Embroidery "SUN" above left knee
Possibility to enlarge lower part of legs through a zipper and elastic fabric part
Inside lower leg with Cordura brace
Bottom hem of legs with elastic drawcord and cordlock
Separate „Warmpeace“ woven belt with plastic buckle
Material: Shell Tec
Weight: 740 g
Sizes: XS, S, M, L, XL
Color: black

3034 BUNDA MOUNT
Bunda technického střihu z materiálu ShellTec
Prodloužený zadní díl
Ergonomicky střižené rukávy
Centrální zip se dvěma běžci je podložen vnitřní klopou
Čtyři kapsy na předním díle
Jedna přední kapsa se dvěma protisměrnými vstupy
Malá kapsa na zip na levém rukávu
Elastická tkanice se samosvorkami v dolním lemu a v kapuci
Ovládání všech samosvorek jednou rukou
Kapuce s jednoduchou regulací na suchý zip
Velké odvětrávací otvory na zip v podpaží
Rukávy zakončeny otvorem na palec a Lycrovým lemem
Materiál: Shell Tec
Hmotnost: 660 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: red/black, beluga/black, black/black

3034 MOUNT JACKET

technical jacket made from Shell Tec

SOFT SHELL

Extended back
Ergonomic sleeve cut for free arms movement
2-way reversed front zipper with inner storm flap
Two bigger zippered pockets in front
Two upper zippered pockets,one of them with two enterings
One small zippered pocket on left sleeve
Bottom hem and hood with elastic drawcord and cordlocks
Cordlocks with one handed operation
Lycra sleeve cuffs with thumb holes
Armpit zippered ventilation
Integrated hood with back velcro flap for regulation
Material: Shell Tec
Weight: 660 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: red/black, beluga/black, black/black
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1056 KALHOTY HIGH

Kalhoty technického střihu z materiálu Shell Tec
Velmi komfortní střih
Ergonomické řešení kolen
Klasicky řešený pas
Odnímatelné šle na suchý zip
Dvě přední a dvě zadní kapsy
V horní části bočních švů je zip pro odvětrávání
Na vnitřní straně dolní části nohavic je výztuha proti poškození
Zakončení nohavic pružnou tkanicí se samosvorkou
Exponovaná místa zajištěna pevnostními švy
Nohavice zakončeny zdrhovadlem v bočním švu a pružným klínem
Materiál: Shell Tec
Hmotnost: 780 g
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL
Barva: black

1056 HIGH PANTS

Pants made from Shell Tec
Wide waist with higher back
Ergonomic crotch and knee
Two front and one rear pockets
Possibility to enlarge lower part of legs through a zipper and elastic fabric part
Inside lower leg with Cordura brace
Detachable suspenders
Legs bottom hem with elastic drawcord, cordlock and outlets inside pants
Zippered ,,toilet“ hole on side
Separate „Warmpeace“ woven belt with plastic buckle
Material: Shell Tec
Weight: 780 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Color: black

3035 VESTA HILL
Vesta technického střihu z materiálu ShellTec
Prodloužený zadní díl
Centrální zip je podložen vnitřní klopou
Tři kapsy na předním díle
Jedna přední kapsa se dvěma protisměrnými vstupy
Elastická tkanice se samosvorkami v dolním lemu
Ovládání všech samosvorek jednou rukou
Průramky lemované pružnou Lycrou
Nižší límec s fleecovou podšívkou
Materiál: Shell Tec
Hmotnost: 380 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: red/black, beluga/black, black/black

3035 HILL VEST

Technical vest made from Shell Tec

OUTDOOR LEISURE

Extended back
Reversed front zipper with inner storm flap
Two front zippered pockets
One breast zippered pocket
Bottom hem with elastic drawcord and cordlocks
Elastic Lycra armhole hem
Low collar with inner fleece side
Material: Shell Tec
Weight: 380 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: red/black, beluga/black, black/black
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SOFT SHELL
2028 BUNDA EBONY
Bunda technického střihu z materiálu ShellTec IN PILE
Prodloužený zadní díl
Ergonomicky střižené rukávy
Centrální zip se dvěma běžci je podložen vnitřní klopou
Dvě kapsy na zip na předním díle
Elastická tkanice se samosvorkami v dolním lemu a v kapuci
Ovládání všech samosvorek jednou rukou
Velké odvětrávací otvory na zip v podpaží
Rukávy zakončeny pružnou rukavičkou na dlaň a palec a Lycrovým lemem
Materiál: Shell Tec In Pile
Hmotnost: 670 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: metal grey/smoke, black/black

2028 EBONY JACKET
Technical jacket made from Shell Tec In Pile
Extended back
Ergonomic sleeve cut for free arms movement
2-way reversed front zipper with inner strom flap
Two reversed front zippered pockets
Bottom hem and hood with elastic drawcord and cordlocks
Cordlocks with one handed operation
Armpit zippered ventilation
Lycra sleeve cuffs and "inner glove" with thumb hole
Material: Shell Tec In Pile
Weight: 670 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: metal grey/smoke, black/black

3036 BUNDA ATLAS
Technická bunda s mnohostranným využitím z materiálu
Shel Tec SuperVent
Prodloužený zadní díl
Ergonomický střih rukávů pro volný pohyb paží
Zakončení rukávů pružnou Lycrou s otvorem pro palec
V podpaží velké odvětrávací otvory na zdrhovadlo
Tři přední kapsy
Centrální zdrhovadlo se dvěma běžci se spodní klopou
V dolním lemu pružná tkanice se samosvorkami
Tvarovaná kapuce se stahováním pružnou tkanicí a samosvorkami
Ovládání všech samosvorek jednou rukou
Materiál: Shell Tec SuperVent
Hmotnost: 490 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barva: black

3036 ATLAS JACKET
Technical jacket made from Shell Tec SuperVent

SOFT SHELL

Extra breathable fabric ShellTec SuperVent makes this jacket ideal for high frequency movement
Extended back
Ergonomic sleeve cut for free arms movement
2-way reversed front zipper with inner storm flap
Two front zippered pockets
One breast zippered pocket
One small zippered pocket on left sleeve
Bottom hem and hood with elastic drawcord and cordlocks
Cordlocks with one handed operation
Lycra sleeve cuffs with thumb holes
Armpit zippered ventilation
3-way adjustable hood with front shield
Elastic drawcord with cordlocks in waist channel on back part
Material: Shell Tec SuperVent
Weight: 490 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Color: black
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NYLON DWR
3038 BUNDA ESCAPE
Ultralehká bunda s kapucí z materiálu Nylon DWR
Prodloužený zadní díl
Rukávy zakončené Lycrou
Skrytá kapsička v podložení zipu
Jedna velká kapsa na předním díle
V dolním lemu a v kapuci pružná tkanice se samosvorkami
Extra malý transportní obal
Materiál: Nylon DWR
Hmotnost: 160 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: red, black

3038 ESCAPE JACKET
Lighweight Nylon jacket
Extended back
Lycra sleeve cuffs with thumb holes
Large front zippered pocket with flap
Concealed front small pocket
Hood with back velcro flap for regulation, hidden in collar
Bottom hem and hood with elastic drawcord and cordlocks
Equipped with extra small storage pouch
Material: Nylon DWR
Weight: 160 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Color: red, black

0132 BUNDA FLY
Ultralehká bunda z materiálu Nylon DWR
Centrální zdrhovadlo podložené lehkou klopou
Dvě přední kapsy na zip
Rukávy zakončené pružnou manžetou
V dolním lemu a kapuci stahování pružnou tkanicí se samosvorkami
Kapuci je možno srolovat do tvaru límce pomocí zadní patky na suchý zip
Malý transportní obal
Materiál: Nylon DWR
Hmotnost: 210 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: red/steel grey, electric blue/steel grey, navy/black

0132 FLY JACKET
Lightweight Nylon jacket
Front zipper with lightweight inner flap
Two front zippered pockets
Sleeves with elastic cuffs
Elastic drawcord with one handed cordlock in bottom hem
Adjustable hood with elastic drawcord and cordlocks hidden in collar
Small storage pouch

NYLON DWR

Material: Nylon DWR
Weight: 210 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: red/steel grey, electric blue/steel grey, navy/black
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PRIMALOFT
2001 BUNDA UPHILL

Lehká Primaloftová bunda se speciálním
vnitřním vybavením
Prodloužený zadní díl
Přední zip s vnitřní klopou
Integrovaná kapuce
Čtyři kapsy na předním díle
Rukávy zakončeny pružnou
manžetkou se suchým zipem
Stahování kapuce a dolního lemu
pružnou tkanicí se samosvorkami
Materiál: Colibri DWR RIPSTOP
Náplň: Primaloft 60
Hmotnost: 610 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: electric blue/grey, black/grey

Vnitřní vybavení:
Kapsa na mobil
Kapsa na GSM
Polštářová kapsa
(bundu lze zabalit do této mesh
kapsy tak, aby sloužila jako polštář)
Reflexní pásky na ramenou
(v případě nouze obraťte bundu
naruby)

2001 UPHILL JACKET

Lightweight Primaloft jacket with special inner equipment
Extended back
Front zipper with inner storm flap
Integrated hood with elastic drawcord
Four pockets in front
Bottom hem with elastic drawcord
Elastic cuffs with velcro adjustment
Material: Colibri DWR RIPSTOP
Filling: Primaloft 60
Weight: 610 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: electric blue/grey, black/grey

Inner side:
Handy pocket
GSM pocket
Pillow pocket (jacket should
be packed into this mesh pocket
and should work as a pillow)
Reflexion tapes on shoulders
(in case of emergency turn the jacket
inside out to be visible from the air)

2002 VESTA UPHILL
Lehká Primaloftová vesta se speciálním
vnitřním vybavením
Prodloužený zadní díl
Přední zip s vnitřní klopou
Vnitřní límec z fleece materiálu
Tři kapsy na předním díle
Dolní lem s pružnou tkanicí
Průramky zakončeny pružnou lycrou
Materiál: Colibri DWR RIPSTOP
Náplň: Primaloft 60
Hmotnost: 360 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: electric blue/grey, black/grey

Vnitřní vybavení:
Kapsa na mobil
Kapsa na GSM
Polštářová kapsa (vestu lze zabalit
do této mesh kapsy tak,
aby sloužila jako polštář)
Reflexní pásky na ramenou
(v případě nouze obraťte vestu
naruby)

2002 UPHILL VEST
Lightweight Primaloft vest with special inner equipment

PRIMALOFT

Extended back
Front zipper with inner storm flap
Collar with fleece inside
Three pockets in front
Bottom hem with elastic drawcord
Elastic armholes

Material: Colibri DWR RIPSTOP
Filling: Primaloft 60
Weight: 360 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: electric blue/grey, black/grey
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Inner side:
Handy pocket
GSM pocket
Pillow pocket (jacket should
be packed into this mesh pocket
and should working as pillow)
Reflexion tapes on shoulders
(in case of emergency, turn
the jacket inside out)
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POLARTEC
POLARTEC POWER STRETCH

POLARTEC POWER STRETCH
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POWER STRETCH
POLARTEC POWER STRETCH
2018 PULOVER ZOOM
Univerzální raglánový pulover sportovního střihu
z materiálu Polartec® Power Stretch®
Prodloužený zadní díl
Ploché švy
Speciální střih, obepínající tělo
Ergonomický střih rukávů pro volnost pohybu
Nižší límeček s delším zdrhovadlem pro snadnější oblékání
Na předním díle jedna malá kapsa na zip
Materiál: Polartec Power Stretch
Hmotnost: 295 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: grey/molten red, black/grey, ink/cement, alpine green/aloe, grey/cement

2018 ZOOM PULLOVER
Polartec® Power Stretch® raglan pullover
Scalloped back
Flatlock seams
Special „body copy“ cut
Arm cut gives comfort of movement
Low collar with zipper
One small zippered pocket
Material: Polartec Power Stretch
Weight: 295 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: grey/molten red, black/grey, ink/cement, alpine green/aloe, grey/cement

Highly breathable
4-way stretch

POLARTEC® POWER STRETCH®
Je lehký a velmi hřejivý materiál, pružný ve všech směrech, odolný proti oděru a velmi prodyšný pro
tělesné výpary. Používá se jako základní, střední nebo vnější vrstva oblečení, neomezuje v pohybu
a je ideální pro sport a aktivní pobyt v přírodě.
Příjemně poddajný materiál, pružný ve všech směrech
Odvádí pot a udržuje pokožku v suchu
Poskytuje vysoký tepelný komfort při nízké hmotnosti
Odolný proti větru a oděru
Snadná údržba - možno prát v pračce, rychle schne

Spreads and evaporates
Sweat picked up off skin

POLARTEC POWER STRETCH

POLARTEC® POWER STRETCH FABRICS®
Offer body-hugging four-way stretch with moisture management. There are two unique surfaces:
the durable, non pilling outer surface resists abrasion, while next-to-skin the soft velour pile wicks
perspiration, keeping the wearer dry and comfortable. Designed to be the first or only layer in Body
Climate System, Power Stretch fabrics are ideal for indoor or outdoor sports that require maximum
freedom of movement and moisture management.

32

Breathes: Body moisture vapor passes through
Durable outer surface resists pilling and abrasion
Aerodynamic design reduces drag
Four-way stretch for body-hugging freedom of movement
Fast-wicking inner surface is comfortable next-to-skin
and dries quickly
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POLARTEC POWER STRETCH
2010 VESTA ZOOM

2010 ZOOM VEST

Vesta „na tělo“ z materiálu
Polartec® Power Stretch®

Polartec® Power Stretch®
„body“ vest

Prodloužený zadní díl
Rovný střih obepínající tělo
Ploché švy v šedé barvě

Extended back
Narrow body shape
Flatlock seams in grey thread

Materiál: Polartec Power Stretch
Hmotnost: 170 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barva: black

Material: Polartec Power Stretch
Weight: 170 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Color: black

2019 KALHOTY ZOOM

2019 ZOOM PANTS

Ergonomic Polartec® Power Stretch®
Ergonomicky tvarované kalhoty
®
®
z materiálu Polartec Power Stretch pants
Pružný pas se stahováním
Ergonomický střih
Ploché švy
Malá skrytá kapsa v pase
Materiál: Polartec Power Stretch
Hmotnost: 210 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: black/grey, grey/molten red

Elastic waist with a cord
Ergonomic cut
Flatlock seams
Inner small pocket at waist
Material: Polartec Power Stretch
Weight: 210 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: black/grey, grey/molten red,

0033 KALHOTY CORTINA LADIES’ 0033 CORTINA LADIES’ PANTS
Ladies’ Polartec® Power Stretch®
Dámské kalhoty z materiálu
®
®
pants
Polartec Power Stretch

Materiál: Polartec Power Stretch
Hmotnost: 200 g
Velikosti: XS, S , M, L, XL
Barvy: black, grey
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Wide elastic waist with cord
Side zippered pocket on right frontal part

POLARTEC POWER STRETCH

Široký pružný pas se stahováním
Kapsa se zipem na boku předního dílu

Material: Polartec Power Stretch
Weight: 200 g
Sizes: XS, S , M, L, XL
Colors: black, grey
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POLARTEC POWER STRETCH
2009 PULOVER MADEIRA LADY
Dámský pulover z materiálu
Polartec® Power Stretch®
Kratší rukávy než na unisex oblečení
Přední švy kopírují dámské křivky
Prodloužený zadní díl
Ploché švy pro maximální pohodlí
Stojáček se zipem
Materiál: Polartec Power Stretch
Hmotnost: 250 g
Velikosti: XS, S, M, L, XL
Barvy: molten red/grey, black/black, terracota/cement,
terracota/molten red

2009 MADEIRA LADY PULLOVER
Lady Polartec® Power Stretch® pullover
Shorter sleeves than on unisex items
Frontal seams according to women’s body
A little scallop back
Flatlock seams for maximum comfort
Low collar with zipper
Material: Polartec Power Stretch
Weight: 250 g
Sizes: XS, S, M, L, XL
Colors: molten red/grey, black/black, terracota/cement,
terracota/molten red

2008 BUNDA ALISON LADY
Dámská propínací bunda z materiálu
®
®
Polartec Power Stretch
Projmutý střih
Vytvarované přední švy
Zapínání na dělitelné zdrhovadlo
Na předním díle dvě kapsy na zip
Ploché členící švy

POLARTEC POWER STRETCH

Materiál: Polartec Power Stretch
Hmotnost: 275 g
Velikosti: XS, S , M, L, XL
Barvy: molten red/grey, grey/cement,
aloe/cement, terracota/cement

2008 ALISON LADY JACKET
®

®

Lady Polartec Power Stretch jacket
Curved cut
Shaped frontal seams according to women’s body
Dividable zipper
Two front zippered pockets
Flatlock dividing seams
Material: Polartec Power Stretch
Weight: 275 g
Sizes: XS, S , M, L, XL
Colors: molten red/grey, grey/cement,
aloe/cement, terracota/cement
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POLARTEC POWER STRETCH
0040 BUNDA SNEAKER

Technická bunda z materiálu Polartec® Power Stretch®
Prodloužený zadní díl
Přední zip s vnitřní klopou
Dvě kapsy na zip na předním díle
Odvětrávací otvory v podpaží s odlehčenými zipy se dvěma jezdci
Zakončení rukávů pružnou lycrou a “rukavičkou” z materiálu
Polartec® Power Stretch® s gripem v dlani
Dolní lem a kapuce lemovány Lycrou
Možnost propojení zadního a předního dílu rozkrokem pomocí
pružného popruhu s druky
Materiál: Polartec Power Stretch
Hmotnost: 500 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: alpine green/green, black/black

0040 SNEAKER JACKET
®

Technical jacket made from Polartec Power Stretch

®

Scalloped back
Front zipper with inner flap
Two front and one inner zippered pockets
Armpits with light zippers
Cuffs with lycra and Power Stretch „inner glove“ with thumb hole
and palm protection
Lycra hood and bottom hem
Fixation of bottom thru crotch by elastic tape
Material: Polartec Power Stretch
Weight: 500 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: alpine green/green, black/black

0039 KALHOTY SNEAKER
Vysoké technické kalhoty z materiálu
Polartec® Power Stretch®
Přední zip se dvěma jezdci
Ploché "flatlock" švy pro maximální komfort
V bočním švu "toaletní" zip se dvěma jezdci

Materiál: Polartec Power Stretch
Hmotnost: 340 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: black, alpine green

POLARTEC POWER STRETCH

0039 SNEAKER BIB
High pants made from Polartec Power Stretch
Front zipper with 2 sliders
Flatlock seams for maximum comfort
Zippered „toilet“ hole on side

Material: Polartec Power Stretch
Weight: 340 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: black, alpine green
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POLARTEC
POLARTEC THERMAL PRO
2015 BUNDA COMMODOR
Celopropínací fleece bunda z materiálu
Polartec® Thermal Pro®
Pohodlný střih s raglánovým rukávem
Prodloužený zadní díl
V dolním lemu pružná tkanice se samosvorkami
Ovládání samosvorek jednou rukou
Rukávy zakončeny pružnou Lycrou
Dvě kapsy na předním díle
Všechny detaily v šedé barvě
Materiál: Polartec Thermal Pro
Hmotnost: 440 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: henna, ash, black

2015 COMMODOR JACKET
Fleece jacket made from Polartec® Thermal Pro®
Comfortable cut with raglan sleeves
Extended back
Bottom hem with elastic drawcord and cordlocks
One-handed cordlock operation
Lycra sleeve cuffs
2 front zippered pockets
Material: Polartec Thermal Pro
Weight: 440 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: henna, ash, black

POLARTEC THERMAL PRO
Momentálně technicky nejdokonalejší, odlehčený, prodyšný a vodoodpudivý fleece. 100% polyesterové složení je mimořádně trvanlivé a rychle schne. I po opakovaném praní udrží svou izolační
schopnost a nežmolkuje.
Materiál Polartec® Thermal Pro® udržuje lidské tělo v teple a pohodlí v různorodých podmínkách.
Ve srovnání s předchozí generací materiálů Polartec® (Polartec 100, 200, 300) můžeme
zjednodušeně říci, že námi používaná varianta Polartec® Thermal Pro® má přibližně gramáž
Polartecu 200 a výkon Polartecu 300.

Highly breathable

Unique surface
textures

POLARTEC THERMAL PRO FABRICS
Lofted fibers trap air,
retaining body heat

POLARTEC THERMAL PRO

are state-of-the-art for lightweight warmth, breathability and water repellency. 100% polyester
construction is extremely durable and dries quickly.
Unlike conventional pile fabrics, they maintain their insulating ability and non-pilling appearance
after repeated laundering.Thermal Pro fabrics keep human body warm and comfortable in a wide
range of conditions.
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POLARTEC THERMAL PRO
2016 VESTA COMMODOR
Propínací fleece vesta z materiálu
Polartec® Thermal Pro®
Pohodlný střih
Prodloužený zadní díl
V dolním lemu pružná tkanice se samosvorkami
Ovládání samosvorek jednou rukou
Průramky zakončeny pružnou Lycrou
Dvě kapsy na předním díle
Všechny detaily v šedé barvě
Materiál: Polartec Thermal Pro
Hmotnost: 320 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: henna, ash, black

2016 COMMODOR VEST
Fleece vest made from Polartec® Thermal Pro®
Comfortable cut
Extended back
Bottom hem with elastic drawcord and cordlocks
One-handed cordlock operation
Lycra armhole hem
2 front zippered pockets
Material: Polartec Thermal Pro
Weight: 320 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: henna, ash, black

2017 BUNDA SIRENA LADY
Dámská celopropínací bunda z materiálu
®
®
Polartec Thermal Pro
Kratší rukávy než na unisex oblečení
Dvě přední kapsy se skrytými zipy
Prodloužený zadní díl
Stahování dolního lemu pružnou tkanicí se samosvorkami
Ovládání samosvorek jednou rukou
Rukávy zakončeny pružnou Lycrou
Všechny detaily v šedé barvě
Materiál: Polartec Thermal Pro
Hmotnost: 420 g
Velikosti: XS, S , M, L, XL
Barvy: henna, ash, black

POLARTEC THERMAL PRO

2017 SIRENA LADY JACKET
Lady Polartec® Thermal Pro® jacket
Shorter sleeves and tighter cut than on unisex items
Frontal full lenght zipper
2 front zippered pockets
Hidden zippers on pockets
Bottom hem with elastic drawcord and cordlocks
Fixed cordlocks for one-handed operation
Lycra sleeve cuffs
Material: Polartec Thermal Pro
Weight: 420 g
Sizes: XS, S , M, L, XL
Colors: henna, ash, black
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CORAL FLEECE
CORAL FLEECE

CORAL FLEECE

Je extrémě lehký a jemný 100% polyesterový fleece s dlouhým vlasem.
Oblečení z tohoto materiálu je snadno sbalitelné a po rozbalení se rychle
dostává do původního vzhledu. Objem materiálu je výrazně nižší v porovnání
s klasickým fleecem. Dlouhý vlas vylučuje žmolkování.
CORAL FLEECE propůjčuje oblečení nejen svoji funkci (tepelně izolační
schopnosti, prodyšnost, lehkost atd..), ale také zajímavý vzhled a příjemný
pocit uživatele.

It’s extremly soft and gentle 100% polyester long pile fleece
fabric. Easy to pack and recover after the packing. Volume is
lower than on classic fleece. No pilling. It gives to garment
not only function (thermal insulation, breathabilty, softness
and so on..), also very nice look and very good feeling when
wearing it.

3053 DÁMSKÁ BUNDA TAIOGA
Dámská propínací bunda z materiálu
CORAL FLEECE
Pohodlný dámský střih
Zajímavé střihové členění
Široký dolní lem a manžety rukávů
Zipová táhla v akcentované barvě
Dvě kapsy na předním díle
Materiál vyniká hebkostí, lehkostí a poddajností
Materiál: Coral fleece
Velikosti: XS, S, M, L, XL
Barvy: chocolate, lama

3053 TAIOGA LADY JACKET
Women’s jacket made from CORAL FLEECE
Relaxed women’s cut
Inetresting dividing seams
Wide hemming of bottom and sleeves
Two pockets on front
Zipper pullers in accent color
Thanks to fabric, it’s fine, lightweight and gentle item
Material: Coral fleece
Sizes: XS, S, M, L, XL
Colors: chocolate, lama

3054 BUNDA TAHOE
Propínací bunda z materiálu CORAL FLEECE
Pohodlný střih
Zajímavé střihové členění
Široký dolní lem a manžety rukávů
Zipová táhla v akcentované barvě
Dvě kapsy na předním díle
Materiál vyniká hebkostí, lehkostí a poddajností
Materiál: Coral fleece
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: chocolate, lama

3054 TAHOE JACKET
Jacket made from CORAL FLEECE

CORAL FLEECE

Relaxed cut
Inetresting dividing seams
Wide hemming of bottom and sleeves
Two pockets on front
Zipper pullers in accent color
Thanks to fabric, it’s fine, lightweight and gentle item
Material: Coral fleece
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: chocolate, lama
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DOWN EQUIPMENT

PÉŘOVÉ VYBAVENÍ
0043 BUNDA MAKALU
Péřová bunda komorové konstrukce
z materiálu Colibri DRY
Podložené zdrhovadlo se dvěma protisměrnými běžci
Dvojité vnější překrytí zdrhovadla se zapínáním na suché zipy
Odepínací kapuce s pružným kšiltem, nastavitelným výhledem
a vysokým předním překrytím na suchý zip
Zesílená ramena
Ergonomický střih rukávu a průramku, umožňující volný pohyb paží
Pružné tkanice se samosvorkami v pase a v dolním lemu
Bederní pás s protiskluzovou gumou a zapínáním na druky
Manžety rukávů se zapínáním na suchý zip
Dvě přední kapsy se zdrhovadly
Dvě náprsní kapsy (vnitřní a vnější)
Všechny samosvorky se ovládají jednou rukou
Transportní obal 18 x 36 cm
Vnější materiál: Colibri DRY
Vnitřní materiál: Nylon Light
Náplň: goose down 90/10, 750 cuin
Hmotnost: 900 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barvy: ruby/dark grey

0043 MAKALU JACKET
Down jacket with chamber construction
made from Colibri DRY
2-way front zipper with inner storm flap
Double front flap with velcro closure
Separating hood with flexible visor, velcro flap
Reinforced shoulders
Ergonomic sleeve/armhole cut for freedom of movement
Elastic drawcord, cordlocks at waist and bottom hem
Powder skirt with snap closure
Sleeve with velcro cuff
2 front zippered pockets
2 zippered chest pocket (outer + inner)
All cordlocks with 1-handed operation
Transport bag 18 x 36 cm
Shell: Colibri DRY
Lining: Nylon Light
Fill: goose down 90/10, 750 cuin
Weight: 900 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Colors: ruby/dark grey

DOWN EQUIPMENT
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DOWN EQUIPMENT
0004 BUNDA TUNDRA

Lehká péřová bunda komorové
konstrukce z materiálu Nylon DWR
Prodloužený zadní díl
3 kapsy se zipem na předním díle
Zapínání na zdrhovadlo kryté vnitřní klopou
Lehká kapuce skrytá v límci
Zakončení rukávů pružnou Lycrou
V dolním lemu pružná tkanice se samosvorkou
Ovládání samosvorek jednou rukou
Mesh obal 5x16x30cm

Scalloped back
3 frontal pockets with zippers
Frontal zipper with inner flap
Hood, hidden in collar
Lycra sleeve cuffs
Elastic drawcord with one handed
cordlock in bottom hem
2 inner pockets
Storage pouch

Material: Nylon DWR
Fill: duck down 90/10, 600 cuin
Weight: 600 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Packsack size: 14,5 x 30 cm
Color: black

0005 VESTA TUNDRA

0005 TUNDRA VEST

Lehká péřová vesta komorové
konstrukce z materiálu Nylon DWR

Lightweight down vest
Scalloped back
3 frontal pockets with zippers
Frontal zipper with inner flap
Comfortable armhole, stretching close
to the arm
Elastic drawcord with one handed cordlock
in bottom hem
Storage pouch

Materiál: Nylon DWR
Náplň: duck down 90/10, 600 cuin
Hmotnost: 420 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Velikost obalu: 12 x 25 cm
Barva: black

Material: Nylon DWR
Fill: duck down 90/10, 600 cuin
Weight: 420 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Packsack size: 12 x 25 cm
Color: black

0044 KALHOTY MAKALU

0044 MAKALU BIB

Vysoké péřové kalhoty komorové
konstrukce z materiálu Colibri DRY

PÉŘOVÉ VYBAVENÍ

Lightweight down jacket

Materiál: Nylon DWR
Náplň: duck down 90/10, 600 cuin
Hmotnost: 600 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Velikost obalu: 14,5 x 30 cm
Barva: black

Prodloužený zadní díl
3 kapsy se zipem na předním díle
Zapínání na zdrhovadlo kryté vnitřní klopou
Průramky lemovány pružnou Lycrou
V dolním lemu pružná tkanice se samosvorkou
Ovládání samosvorek jednou rukou
Mesh obal 9x9x25cm
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0004 TUNDRA JACKET

Down high trousers with chamber
construction made from Colibri DRY

Vytvarovaná kolena vyztužená materiálem Oxford Nylon
(proti oděru a poškození)
V bočních švech po celé délce rozdělitelná zdrhovadla
se dvěma protisměrnými běžci, krytá klopami z obou
stran (vnější klopa se suchými zipy)
Kapsa se zdrhovadlem
Pružná tkanice se samosvorkou v pase
Vyztužení na dolní vnitřní straně nohavic
Elastické šle se zapínáním na suchý zip
Zdrhovadlo v příklopci izolované klopou se suchým zipem
Nastavitelné překřížení šlí
S.O.S. (Suspenders On Shoulders) systém, pro snadné
spouštění zadní části kalhot, při kterém šle zůstávají
na ramenou včetně dalších oděvů, výstroje nebo batohu

Articulated knee with Oxford Nylon (for high
abrasion resistance)
2-way separating zippers at side seam with
double flap, velcro closure
1 zippered pocket
Elastic waist cord with cordlock
Tougther fabric at lower leg
Elastic suspenders with velcro
Fly zipper with insulated flap, velcro closure
Movable fixing of suspenders cross
S.O.S. (Suspenders On Shoulders)
toilet system (the suspenders can stay on
shoulders and also the jacket, pullover
or backpack )

Vnější materiál: Colibri DRY
Vnitřní materiál: Nylon Light
Koleno a dolní vnitřní nohavice: 100% Nylon oxford 400D
Náplň: goose down 90/10, 750 cuin
Hmotnost: 930 g
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barva: black

Shell: Colibri DRY
Lining: Nylon Light
Knee and lower leg: 100% Nylon oxford 400D
Fill: goose down 90/10, 750 cuin
Weight: 930 g
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Color: black
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0067 Ponožky Polartec Power Stretch
Izolačně velmi účinná vnitřní ponožka.
V létě vhodná do trekových sandálů i do vlhkého
prostředí. Hřeje i mokrá – je výborná pro vodní sporty.
Pověstná pružnost materiálu Power Stretch zajistí
dobré přilnutí bez shrnování.
Hmotnost: 50 g
Velikosti: S, M, L, XL
Barvy: grey, black

0067 Polartec Power Stretch socks
Good as inner winter sock or summer sandal
sock. Very good for water sports.
Weight: 50 g
Sizes: S, M, L, XL
Colors: grey, black
SIZES OF SOCKS

S

M

L

XL

UK 12 - 6 UK 5 - 8,5 UK 7,5 - 11 UK 10 - 13
EU 30 - 39 EU 38 - 42,5 EU 41,5-45,5 EU 45-47,5

0068 Ponožky Polartec Thermal Pro
Izolačně velmi účinná vnitřní ponožka.
Střední gramáž fleece Thermal Pro nepřekáží ve
sportovní nebo trekové obuvi.
Výborné do spacáku.
Hmotnost: 50 g
Velikosti: S, M, L, XL
Barva: black

0068 Polartec Thermal Pro socks
Middle weight fleece sock for sportor trekking shoes.
Weight: 50 g
Sizes: S, M, L, XL
Colors: black

0075 ČEPICE SKIP
Jednoduchá a velmi populární čepice z materiálu
Polartec Power Stretch.
Jedna velikost pro každou hlavu. Typická ukázka
flexibility tohoto materiálu. Vhodná i pod helmu.
Materiál: Polartec Power Stretch
Velikosti: one size
Barvy: molten red, grey, alpine green, black

0075 SKIP HAT
Power Stretch hat

FALL/WINTER 2009/10
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Shell: Polartec Power Stretch
Sizes: one size
Colors: molten red, grey, alpine green, black
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0080 LÍMEC POWERSTRETCH
Multifunkční doplněk, který může být použit jako
návlek na krk, čepice nebo čelenka. Horní lem je
opatřen pružnou tkanicí a samosvorkou, dolní
lemování – pružná Lycra.
Materiál: Polartec Power Stretch
Velikost: one size
Barvy: alpine green, black

0080 NECK GAITER
Can be used as cap or neck gaiter or headband.
Bottom hem made of Lycra.
Material: Polartec Power Stretch
Sizes: one size
Color: alpine green, black

0081 KUKLA POWERSTRETCH
Kukla z materiálu POLARTEC POWERSTRETCH. Chrání
hlavu včetně obličeje, kde ovšem umožňuje volné
dýchání a díky pružnosti materiálu i jeho obnažení.
Může být použita i jako čepice nebo návlek na krk.
Materiál: Polartec Power Stretch
Velikost: one size
Barva: black

0081 POWERSTRETCH BALACLAVA
Elastic balaclava made from Polartec Power Stretch.
Face hem and bottom hem made of Lycra can be
used as Cowl mask, hat or neck gaiter.
Material: Polartec Power Stretch
Sizes: one size
Color: black

3025 PÁSEK WARMPEACE
Tkaný pásek s motivem, čerpajícím z Warmpeace loga.
Plastová přezka.
Délka: 120 cm
Hmotnost: 40 g
Velikost: one size
Barvy: black/grey

3025 WARMPEACE BELT
“WARMPEACE” woven belt with plastic buckle
Ease to cut for lenght as it needs.
Lenght: 120 cm
Weight: 40 g
Sizes: one size
Colors: black/grey

0087 RUKAVICE POWER STRETCH
Lehké elastické rukavice z materiálu
Polartec Power Stretch.
Vhodné jako vnitřní i vnější rukavice.

ACCESSORIES

Materiál: Polartec Power Stretch
Velikosti: S/M and L/XL
Barva: black

0087 POWER STRETCH GLOVES
Lightweight elastic gloves made from
Polartec Power Stretch.
Fine as inner or outer glove.
Shell: Polartec Power Stretch
Sizes: S/M and L/XL
Color: black
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0078 ČEPICE NORD
Čepice z Polartecu Power Stretch.
Tři vrstvy materiálu přes uši a dutiny.
Díky správnému materiálu čepice uživatele
neomezuje, nestahuje a přitom dobře drží na hlavě.
Materiál: Polartec Power Stretch
Velikosti: M, L
Barvy: black/grey

0078 NORD HAT
Power Stretch hat
Shell: Polartec Power Stretch
Sizes: M, L
Colors: black/grey

0076 ČELENKA NORD
Čelenka z Polartecu Power Stretch.
Díky správnému materiálu čelenka uživatele
neomezuje, nestahuje a přitom dobře drží na hlavě
Materiál: Polartec Power Stretch
Velikosti: M, L
Barvy: black/grey

0076 NORD HEADBAND
Power Stretch headband
Shell: Polartec Power Stretch
Sizes: M, L
Colors: black/grey

1063 ČEPICE SKATER
Powerstretchová čepice s klapkami na uši.
Vhodná pod helmu.
Materiál: Polartec Power Stretch
Velikosti: M, L
Barva: black

1063 SKATER HAT
Power stretch hat with
ear flaps
Shell: Polartec Power Stretch
Sizes: M, L
Color: black

3027 ČEPICE FINSTORM
Čepice z materiálu Shell Tec Fleece dolní část přes uši.
Vrchlík - prodyšný microfleece.
Stahování na samosvorku pod bradou.

DOPLŇKY

Materiál: Shell Tec Fleece
Polyester Fleece
Velikosti: M, L
Barva: black

3027 FINSTORM HAT
Hat made from Shell Tec Fleece
Shell: Shell Tec Fleece
Polyester Fleece
Sizes: M, L
Color: black
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1113 RUKAVICE FINSTORM
Lehké rukavice z materiálu Shell Tec FLEECE.
V dlaňové části je na materiálu nalaminována
syntetická useň. Vnitřní část nátepníku z pružného
přiléhavého materiálu.
Materiál: Shell Tec Fleece + grip
Velikosti: S, M, L, XL, XXL
Barva: black

1113 FINSTORM GLOVES
Lightweight gloves with grip
Shell: Shell Tec Fleece + grip
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Color: black

3032 PALČÁKY TROLL
Palčáky z materiálu HIGH PILE.
Dlouhé nátepníky z pružné pleteniny.
Materiál: Pile Win Trend
Manžeta: stretch fabric
Velikosti: S, M, L
Bavy: grey/black

3032 TROLL WINTER MITTS
Pile Win Trend mittens with long cuff
Shell: Pile Win Trend
Cuff: stretch fabric
Sizes: S, M, L
Colors: grey/black

3031 ČEPICE TROLL
Čepice z materiálu HIGH PILE – lem.
Vrchlík z prodyšného microfleecu.
Materiál:
Pile Win Trend (edge)
Polyester microfleece (top)
Velikosti: M, L
Barvy: grey/black

3031 TROLL WINTER HAT
Fleece hat
Shell:
Pile Win Trend (edge)
Polyester microfleece (top)
Sizes: M, L
Colors: grey/black

3030 ČEPICE BAM
Čepice do mrazu z materiálu HIGH PILE.
Vrchní materiál – nylon.
Stahování pod bradou.

ACCESSORIES

Materiál: Pile Win Trend
Velikosti: M, L
Barva: black

3030 BAM WINTER HAT
“Frosty” hat made of long pile Win Trend
Shell: Pile Win Trend
Sizes: M, L
Color: black
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Dětské velikosti

Kids sizes

VELIKOST
německé dětské číslování:
1. výška postavy
2. obvod hrudníku
3. obvod pasu
4. obvod boků
5. boční délka nohavice

SIZE
German kids sizing:
1. person height
2. chest perimeter
3. waist perimeter
4. hips perimeter
5. side leg length

122 - 128
110 - 116
158 - 164
146 - 152
134 - 140
134
140
122
158
152
146
110
164
116
128
105 - 110 111 - 116 117 - 122 123 - 128 129 - 134 135 - 140 141 - 146 147 - 152 153 - 158 159 - 164
66 - 69
68 - 72
62 - 63
79 - 81
76 - 78
72 - 75
56 - 58
82 - 84
59 - 61
64 - 66
60 - 62
61 - 65
56 - 58
67 - 72
65 - 69
63 - 67
53 - 54
69 - 74
54 - 55
58 - 60
74 - 76
71 - 73
66 - 67
84 - 86
80 - 82
77 - 79
61 - 63
87 - 90
63 - 65
69 - 70
81 - 84
77 - 80
69 - 72
93 - 96
89 - 92
85 - 88
61 - 64
97 - 100
65 - 68
73 - 76

3059 PULOVER FRIEND
®

Dětský pulovr z materiálu Polartec Power Stretch

®

Pohodlný dlouhý rukáv
Stojáček se zipem
Ploché švy
Prodloužený zadní díl
Materiál: Polartec Power Stretch
Velikosti: 110-116, 122-128, 134-140, 146-152, 158-164
Barvy: terracota/molten red, molten red/grey, aloe/ink,
ink/cement, black/grey

3059 FRIEND PULLOVER
Polartec® Power Stretch® kid’s pullover
Scalloped back
Flatlock seams
Cut and fabric gives comfort of movement
Low collar with zipper
Material: Polartec Power Stretch
Sizes: 110-116, 122-128, 134-140, 146-152, 158-164
Colors: terracota/molten red, molten red/grey, aloe/ink,
ink/cement, black/grey

3060 KALHOTY FRIEND
Dětské kalhoty z materiálu Polartec® Power Stretch®
Pružný pas se stahováním
Ergonomický střih
Ploché švy
Malá skrytá kapsa v pase

Materiál: Polartec Power Stretch
Velikosti: 110-116, 122-128, 134-140, 146-152, 158-164
Barvy: black/grey

3060 FRIEND PANTS
®

®

Polartec Power Stretch kid’s pants
Elastic waist with a cord
Ergonimic cut
Flatlock seams
Inner small pocket at waist

KIDS

Material: Polartec Power Stretch
Sizes: 110-116, 122-128, 134-140, 146-152, 158-164
Colors: black, grey
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3058 BUNDA PANDA

3058 PANDA JACKET

Dětská bunda technického
střihu z materiálu Shell Tec

Kid’s jacket made from Shell Tec

Prodloužený zadní díl
Centrální zip je podložen vnitřní klopou
Tři kapsy na předním díle
Elastická tkanice se samosvorkami
v dolním lemu a v kapuci
Ovládání všech samosvorek jednou rukou
Velké odvětrávací otvory na zip v podpaží
Rukávy zakončeny otvorem na palec
a Lycrovým lemem

Materiál: Shell Tec
Velikosti: 110-116, 122-128, 134-140, 146-152,
158-164
Barvy: black/black, red/black, beluga/black

3057 KONY PANTS

Dětské kalhoty technického
střihu z materiálu Shell Tec

Kid’s pants made from
Shell Tec
Comfortable cut
Articulated knee
Waist with loops and elastic tape on side
Suspenders with velcro
Zippered pocket on back and on front
Bottom hem with elastic cord and cordlock
Exposed paces secured by bartack seams
Lower part of legs with side zipper
and elastic fabric – a chance to enlarge
perimeter for ski boots

Materiál: Shell Tec
Velikosti: 110-116, 122-128, 134-140, 146-152,
158-164
Barvy: black

Material: Sell Tec
Sizes: 110-116, 122-128, 134-140, 146-152,
158-164
Colors: black

3378 KALHOTY DIXIE

3378 DIXIE PANTS

Dětské kalhoty, pružné
ve 4 směrech

Kid’s 4-way stretch pants

Vysoká pružnost materiálu a střihové řešení
zajišťují uživateli pohodu a svobodu pohybu
Ergonomické řešení rozkroku a kolen
Klasicky řešený pas s páskem
Dvě přední kapsy a dvě zadní kapsy na zip
Kapsa se zipem nad kolenem
Zakončení nohavic pružnou tkanicí se
samosvorkou
Exponovaná místa zajištěna pevnostními švy

Materiál: Smile Skin Stretch
Velikosti: 110-116, 122-128, 134-140, 146-152,
158-164
Barvy: peat, ombre

KIDS

Material: Shell Tec
Sizes: 110-116, 122-128, 134-140, 146-152,
158-164
Colors: black/black, red/black, beluga/black

3057 KALHOTY KONY

Velmi komfortní střih
Ergonomické řešení kolen
Klasicky řešený pas
Odnímatelné šle na suchý zip
Dvě přední kapsy na zip
Zadní kapsa na zip
Zakončení nohavic pružnou tkanicí
se samosvorkou
Exponovaná místa zajištěna pevnostními švy
Nohavice zakončeny zdrhovadlem v bočním
švu a pružným klínem
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Extended back
Flap under frontal zip
Three pockets on front part
Elastic drawcords with cordlocks in hood
and bottom hemming
All the cordlocks one handed
Big pit zippers
Sleeve bottom with lycra hemming
and thumb hole

4-way stretch fabric and relaxed fit gives
movement freedom and flexibility
Comfortable cut with crotch gusset
Articulated knee
Waist with loops and elastic tape on side
Pocket above knee, on back and classicaly
on front sides
Bottom hem with elastic cord and cordlock
Exposed paces secured by bartack seams

Material: Smile Skin Stretch
Sizes: 110-116, 122-128, 134-140, 146-152,
158-164
Colors: peat, ombre
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3055 BUNDA INDI
Dětská propínací bunda z materiálu Coral fleece
Pohodlný střih s raglánovým rukávem
Prodloužený zadní díl
Široký dolní lem a manžety rukávů
Kapuca
Dvě kapsy na předním díle
Materiál vyniká hebkostí, lehkostí a poddajností
Materiál: Coral fleece
Velikosti: 110-116, 122-128, 134-140, 146-152, 158-164
Barvy: chocolate, lama

3055 INDI JACKET
Kid’s jacket made from Coral fleece
Relaxed raglan cut
Extended back
Wide hemming of bottom and sleeves
Hood
Two pockets on front
Thanks to fabric, it’s fine, lightweight and gentle item
Material: Coral fleece
Sizes: 110-116, 122-128, 134-140, 146-152, 158-164
Colors: chocolate, lama

3061 ČEPICE KID’S CAP
Jednoduchá a velmi populární čepice
z materiálu Polartec® Power Stretch®
Typická ukázka flexibility tohoto materiálu
Vhodná i pod helmu
Materiál: Polartec Power Stretch
Velikosti: jedna velikost
Barvy: black, molten red, orange, ink

3061 KID’S CAP
Simple and popular kid’s cap made from
Polartec® Power Stretch®
Very fine for any use by any user
Good under the helmet
Material: Polartec Power Stretch
Sizes: one size
Colors: black, molten red, orange, ink

0143 DĚTSKÁ KUKLA POWER STRETCH
Kukla z materiálu Polartec® Power Stretch®
Chrání hlavu včetně obličeje, kde ovšem umožňuje volné dýchání
a díky pružnosti materiálu i jeho obnažení. Může být použita i jako čepice
nebo návlek na krk.
Materiál: Polartec Power Stretch
Velikosti: jedna velikost
Barvy: black, molten red, ink

0143 KID’S BALACLAVA
Elastic kid’s balaclava made from Polartec® Power Stretch®
Face hem and bottom hem made of Lycra. Can be used also as Cowl
mask, hat or neck gaiter.

KIDS

Material: Polartec Power Stretch
Sizes: one size
Colors: black, molten red, ink
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