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POLSKI PRODUCENT SPRZĘTU OUTDOOROWEGO

Polski producent wysokiej jakości sprzętu outdoorowego
Firma istnieje od 1984 r. i specjalizuje się w produkcji plecaków.
W aktualnej ofercie WISPORTU znajduje się 25 modeli plecaków
w tym trekkingowe, turystyczne, militarne i survivalowe, specjalne
oraz miejskie.
Oprócz bogatej kolekcji plecaków firma oferuje również polary,
spodnie narciarskie, bieliznę termoaktywną, koszulki z bawełny
organicznej, ochraniacze turystyczne, skarpety trekkingowe
i narciarskie oraz szeroki asortyment akcesoriów (apteczki, wory
transportowe, peleryny przeciwdeszczowe, pokrowce na raki, troki,
klamry).
Realizujemy zamówienia specjalne.
Wśród naszych odbiorców jest ponad 100 sklepów na terenie
Polski i Niemiec.
Już wiele lat temu obraliśmy jasny i oczywisty dla nas kierunekoferować dobre produkty i szanować ich nabywców. Dokonujemy wszelkich starań, aby nasze wyroby
wyróżniały się na rynku nie tylko designem i rozwiązaniami konstrukcyjnymi wypracowanymi wieloletnim doświadczeniem, ale przede wszystkim jakością wykonania.
Wyznajemy zasadę – nabywca naszego wyrobu musi mieć pewność, że kupując go nie zawiedzie się na nim; że wyrób będzie trwały, funkcjonalny i wygodny. Nasze
produkty są nieustannie udoskonalane zarówno na etapie projektowania, jak i w procesie produkcji, a stosowane materiały są wyłącznie najwyższej jakości.
Przy tworzeniu naszych wyrobów współpracujemy z ludźmi gór i wspieramy się ich doświadczeniem, a przy tworzeniu plecaków militarnych opieramy się na
doświadczeniu i wyjątkowych wymaganiach żołnierzy jednostek specjalnych.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i dożywotni serwis pogwarancyjny.

WISPORT
Wiesław Ściegienko
54-425 Wrocław, ul. Traktatowa 6
tel. 71 373 70 10, faks 71 373 78 00
www.wisport.com.pl
biuro@wisport.com.pl

plecaki turystyczne i trekkingowe
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

GUI DE

70 l, 80 l, 90 l
FAS PLUS EVOLUTION
CORDURA 500, 1000 i 1500
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
2400 g, 2500 g, 2600 g

Doskonały, technicznie wysoko zaawansowany
plecak transportowy. Bogate wyposażenie, zwarta
i technicznie uzasadniona konstrukcja plecaka
umożliwia szeroki zakres wykorzystania oraz trwałość
i niezawodność w każdych, nawet najbardziej
ekstremalnych warunkach użytkowania.

A series of technologically advanced
backpacks with a wide range of applications. Guide Series backpacks prove
to be reliable and comfortable even
in toughest conditions thanks to their
exceptional construction.

 Profesjonalny system nośny FAS PLUS EVOLUTION zapewniający bezstopniową pełną regulację
i dopasowanie do wzrostu i sylwetki użytkownika
 Wewnętrzna przegroda umożliwia zamianę plecaka z jednokomorowego na dwukomorowy
 Podnoszona i odpinana, dwuwarstwowa klapa wyposażona w 2 pojemne kieszenie
 Wyjątkowo duża pojemność kompresyjnych kieszeni bocznych
 Kieszeń wewnętrzna na cenne przedmioty lub dokumenty
 Dwie zewnętrzne kieszonki umieszczone po bokach plecaka
 Wyprofilowany pas biodrowy dodatkowo usztywniony plastikową wkładką
 Boczny uchwyt służący do przenoszenia plecaka w jednej ręce
 Możliwość zamocowania sprzętu wspinaczkowego itp.
 Pokrowiec przeciwdeszczowy umieszczony w podwójnym denku plecaka

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours
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QUICK PACK
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

plecaki turystyczne i trekkingowe

55 l, 65 l
FAS PLUS ERGONOMIC
CORDURA 500, 750
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
1500 g

Doskonały, technicznie wysoko zaawansowany plecak trekkingowy. Bogate wyposażenie,
zwarta i technicznie uzasadniona konstrukcja plecaka umożliwia szeroki zakres
wykorzystania oraz trwałość i niezawodność w każdych, nawet najbardziej ekstremalnych
warunkach użytkowania. Plecak produkowany w dwóch pojemnościach: 55 i 65 l.
Technically sophisticated trekking backpack. Versatile and adaptable design, durability, and resilience make this backpack suitable for various situations, even in the most extreme conditions.
The pack comes in two sizes: 55 and 65 l.
 Profesjonalne system nośny FAS PLUS ERGONOMIC zapewniający
bezstopniową regulację i dopasowanie do wzrostu i sylwetki użytkownika
 Wewnętrzna przegroda umożliwiająca zamianę plecaka
z jednokomorowego na dwukomorowy
 Podnoszona i odpinana, dwuwarstwowa klapa wyposażona
w 2 pojemne kieszenie
 Wyjątkowo duża pojemność skrzelowych kieszeni bocznych
 Dwie zewnętrzne kieszonki umieszczone po bokach plecaka
 Wyprofilowany i wyjmowany pas biodrowy
 Możliwość zamocowania sprzętu wspinaczkowego, kijów
trekkingowych itp.
 Pokrowiec przeciwdeszczowy umieszczony w podwójnym denku
plecaka
 Dostęp do komory głównej od frontu plecaka przez pionowo
umieszczony zamek
 Wyjątkowo wysoki komin pozwalający zwiększyć pojemność
plecaka o ponad 10 litrów
 System do profesjonalnego troczenia kijów trekkingowych

2

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours

SWING
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

50 l, 70 l
FAS PLUS ERGONOMIC
CORDURA 500, 750
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
1900 g, 2000 g

Plecak trekkingowy, którego konstrukcja uwzględnia
anatomiczną budowę kobiety zapewniając wysoki
komfort użytkowania. Profesjonalne rozwiązania,
duża funkcjonalność, niezawodność i dobrze dobrane
pojemności to główne atuty tego plecaka.
Trekking backpack designed specifically for women.
Carefully constructed to match female anatomical
features in order to increase comfort and ease of use. Professional solutions, amazing functionality, reliability and
a wide range of load capacities to choose from make this
backpack a very popular choice
 System nośny FAS PLUS ERGONOMIC
 Klapa zaopatrzona w dwie pojemne kieszenie
 Dwie kompresyjne kieszenie boczne
 Dwie zewnętrzne kieszonki umieszczone po bokach
plecaka
 Pas piersiowy oraz wyjmowany pas biodrowy
 Komin umożliwiający zwiększenie pojemności
plecaka o około 10-12 litrów

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours

MOSQUITO
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

70 l
FAS ERGONOMIC
CORDURA 500, 750
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
2000 g

Popularny plecak turystyczno–trekkingowy.
Doskonały zarówno podczas wyjazdów
kolonijnych, obozów wędrownych, jak i długich
górskich wędrówek. Profesjonalne rozwiązania,
duża funkcjonalność i niezawodność to główne
atuty tego plecaka.
Popular tourist and trekking backpack . Excellent
for walking camps and long mountain expeditions.
Professional solutions, high functionality and reliability, are the most important features of this pack.
 System nośny FAS ERGONOMIC umożliwiający
bezstopniowe dopasowanie do wzrostu i sylwetki
użytkownika
 Wewnętrzna przegroda umożliwiająca zamianę
plecaka z jednokomorowego na dwukomorowy
 Podnoszona i odpinana, dwuwarstwowa klapa
wyposażona w 2 pojemne kieszenie
 Dwie kompresyjne kieszenie boczne
 Dwie zewnętrzne kieszonki z siatki umieszczone
po bokach plecaka
 Pas piersiowy oraz wyprofilowany pas biodrowy
 Komin umożliwiający zwiększenie pojemności
plecaka o około 12 litrów

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours

IRBIS

plecaki turystyczne i trekkingowe
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

55 l
SAS
CORDURA 500, 750
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
1600 g

Popularny plecak turystyczny. Doskonały zarówno
podczas wyjazdów kolonijnych, obozów wędrownych,
jak i górskich wędrówek. Profesjonalne rozwiązania, duża
funkcjonalność i niezawodność to główne atuty tego
plecaka.
Popular tourist backpack . Excellent for walking camps and
mountain expeditions. Professional solutions, high functionality and reliability, are the most important features of this pack.
 System nośny SAS
 Klapa zaopatrzona w pojemną kieszeń
 Dwie kompresyjne kieszenie boczne
 Dwie zewnętrzne kieszonki umieszczone po
bokach plecaka
 Pas piersiowy oraz wyjmowany pas biodrowy.
 Komin umożliwiający zwiększenie pojemności
plecaka o około 10 litrów

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours

3

QUARK
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

plecaki turystyczne i trekkingowe
30 l, 40 l, 50 l
AIR BACK SYSTEM
CORDURA 500, 750, 1500
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
1550 g, 1600 g, 1650 g

Plecak stworzony z myślą o turystyce
i aktywnym wypoczynku.
Funkcjonalny i niezawodny.
Backpacks designed for tourism and active recreation. Functional and reliable.
 System nośny AIR BACK zapewniający częściową
regulację i doskonałą wentylację pleców
użytkownika
 Podnoszona i odpinana, klapa zaopatrzona jest
w 2 kieszenie o dużej pojemności
 Dwie zintegrowane, kompresyjne, kieszenie
boczne
 Kieszeń wewnętrzna na cenne przedmioty
lub dokumenty
 Dwie zewnętrzne kieszonki umieszczone
po bokach plecaka
 System taśm i uchwytów do mocowania
dodatkowego ekwipunku
 Pokrowiec przeciwdeszczowy umieszczony
w podwójnym denku plecaka
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Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours

SCROLL
Pojemność / Capacity: 30 l
System nośny / Carrying system: AIR BACK SYSTEM
Materiał / Fabric:
CORDURA 500, 700
Zamki / Zippers:
YKK
Klamry / Buckles:
ITW NEXUS, DURAFLEX
Ciężar / Weight:
950 g
Mały, jednokomorowy plecak turystyczny
zaprojektowany z myślą o jedno- lub
dwudniowych wycieczkach i aktywnej rekreacji.
Praktyczny i niezawodny. Świetny jako plecak
miejski lub dodatkowy plecak na wakacyjny
wyjazd.
Small, single-pocket backpack designed for one- or
two-day trips and active recreation. Practical and
reliable. Perfect as an additional backpack on
longer trips.
 System nośny AIR BACK
 Pas piersiowy i wyjmowany pas biodrowy
 Dwie kompresyjne kieszenie boczne
 Dwie kieszonki boczne z siatki
 Taśmy kompresyjnych i do mocowania sprzętu
 Pętla do mocowania czekana
 Na klapie system gum do mocowania
dodatkowego ekwipunku
 Taśma spinająca pod klapą
 Komin

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours

plecaki turystyczne i trekkingowe
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

EL MISTI

65 - 90 l
FAS PLUS ERGONOMIC
CORDURA 500, 1000, 1500
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
2500 g

Doskonały, technicznie wysoko
zaawansowany plecak transportowy
umożliwiający zmianę pojemności
w zakresie od 65 do 90 l. Bogate
wyposażenie plecaka umożliwia
szeroki zakres wykorzystania. Trwały
i niezawodny w każdych, nawet
najbardziej ekstremalnych warunkach
użytkowania.

Excellent, technologically advanced
carrying backpack. The capacity of
this backpack can be changed in a
very broad scope ranging from 65 to
90 liters. Multiple applications enable
wide range of applications. Dependable construction of this pack proves to
be reliable and comfortable even in
the most extreme conditions

 Profesjonalny system nośny FAS PLUS ERGONOMIC zapewniający bezstopniową
pełną regulację i dopasowanie do wzrostu i sylwetki użytkownika
 Dwustopniowy komin umożliwiający zmianę pojemności od 65 aż do 90 litrów
 Wewnętrzna przegroda umożliwiająca zamianę plecaka z jednokomorowego na
dwukomorowy
 Podnoszona i odpinana, dwuwarstwowa klapa zaopatrzona jest w 2 pojemne
kieszenie
 Dwie skrzelowe kieszenie boczne
 Kieszeń wewnętrzna na cenne przedmioty lub dokumenty
 Dwie zewnętrzne kieszonki umieszczone po bokach plecaka
 Wyprofilowany pas biodrowy dodatkowo usztywniony plastikową wkładką
 Taśma spinająca pod klapą
 Możliwość zamocowania sprzętu wspinaczkowego itp.
 Pokrowiec przeciwdeszczowy umieszczony w podwójnym denku plecaka

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours
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CLIMBER
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

40 l
SAS
CORDURA 500, 750
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
1300 g

Klasyczny plecak techniczny. Zwarta i smukła sylwetka,
idealna pojemność i wyposażenie. Znakomity na
krótkie wycieczki i do aktywnej rekreacji. Niezawodny
w każdych warunkach.
Standard backpack for climbing. Compact and slim design,
as well as optimal capacity and equipment signify its
primary purpose. Perfect for short trips and active
recreation. Reliable in all possible conditions.
 System nośny SAS usztywniony listwami
aluminiowymi zapewnia częściową regulację
i możliwość dopasowania do wzrostu
i sylwetki użytkownika.
 Pas piersiowy i wyjmowany pas biodrowy
 Dodatkowe uchwyty na pasie biodrowym
do mocowania sprzętu
 Kieszonki boczne z uchwytami do nart lub
innego sprzętu
 Dostęp do komory głównej bez
konieczności otwierania klapy
 System taśm kompresyjnych i uchwyty
na sprzęt
 Taśma spinająca pod klapą
 Komin umożliwiający zwiększenie
pojemności plecaka o ok. 10 litrów

6

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours

SKILL

plecaki techniczne
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

40 l
SAS
CORDURA 500
ITW NEXUS, DURAFLEX
950 g

Wysoko zaawansowany plecak techniczny. Bardzo bogate
wyposażenie, nowatorskie rozwiązania technologiczne oraz
uzasadniona konstrukcja to główne zalety tego plecaka.
Zwarta, smukła sylwetka, nowe elementy konstrukcyjne oraz
wiele ciekawych rozwiązań i udogodnień, sprawiają, że plecak
ten może mieć wiele różnych zastosowań.
Sophisticated, technically backpack. Geared for extreme
conditions and packed with innovative technology, this pack is
the Professional’s choice. Thanks to its compact and sleek shape
and innovative developments SKILL is one of the most versatile
packs available on the market today.
 System nośny SAS nie jest usztywniony - zapewnia częściową
regulację i możliwość dopasowania do wzrostu i sylwetki
użytkownika
 Pas piersiowy i wyjmowany pas biodrowy
 Plecak można użytkować bez pasa biodrowego, wówczas waży
tylko 750 g; standardowy pas biodrowy można zastąpić paskiem
biodrowym o szerokości 25 mm
 Zawijany komin spinany klamra zatrzaskową
 Dodatkowa taśma spinająca pod klapą
 System do mocowania ekwipunku na przedzie plecaka (czekan,
kije trekkingowe itp.)
 Uchwyty do mocowania nart lub innego sprzętu
 Możliwość przymocowania 2 czekanów (przy pomocy
dodatkowego uchwytu)
 Praktyczny system taśm po obu stronach plecaka do kompresji
lub mocowania dodatkowego ekwipunku

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours

plecaki techniczne
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

CLIMBER

Extreme

40 l
SAS
CORDURA 500, 750
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
1500 g

Doskonały, technicznie wysoko zaawansowany
plecak wspinaczkowy. Bardzo bogate
wyposażenie, nowatorskie rozwiązania
technologiczne oraz innowacyjna i zasadna
budowa to główne zalety tego plecaka. Zwarta,
smukła sylwetka, nowe elementy konstrukcyjne
oraz wiele ciekawych rozwiązań i udogodnień,
sprawiają, że plecak ten może mieć wiele
różnych zastosowań.

Technically sophisticated climbing
backpack. Geared for extreme conditions and packed with innovative
technology, this pack is the Professional’s choice. Thanks to its compact and
sleek shape and innovative developments Climber Extreme is one of the
most versatile packs available on the
market today.

 System nośny SAS usztywniony listwami aluminiowymi zapewniający częściową regulację
i możliwość dopasowania do wzrostu i sylwetki użytkownika
 Pas piersiowy i wyjmowany pas biodrowy
 Dodatkowe uchwyty na pasie biodrowym do mocowania sprzętu
 Odpinana i podnoszona, dwuwarstwowa klapa zaopatrzona w 2 pojemne kieszenie
 Bryzgoszczelny zamek
 Zawijany komin plecaka umożliwiający bezpieczne użytkowanie plecaka bez klapy
 Dodatkowa taśma spinająca pod klapą
 Kieszeń na przedzie plecaka, zamykana klapką oraz wyposażona w trok do mocowania
długich przedmiotów np. łopata - doskonale sprawdza się jako kieszeń na raki
 Odpinane plecy zabezpieczone zamkiem bryzgoszczelnym oraz dodatkowymi klamrami,
zapewniające szybki oraz komfortowy dostęp do zawartości plecaka
 System do mocowania ekwipunku na przedzie plecaka (czekan, kije trekkingowe itp.)
 Możliwość przymocowania 2 czekanów (przy pomocy dodatkowego uchwytu)
 System taśm i troków po obu stronach plecaka do mocowania dodatkowego ekwipunku

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours
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WILDCAT
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:
Kolor / Colours:
		

55 l
FAS PLUS ERGONOMIC
CORDURA 750, 1000, 1500
YKK
YKK, NEXUS
3000 g, dwie kieszenie 500 g
Czarny/Black, Oliwkowy/Olive,
Nato green, Nato drab,
Multicam, Digital

Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:
Kolor / Colours:

Typical backpack for scouts and survival trips. Optimal capacity, necessary
equipment and specific range of colours suggest the main application
for this pack. Very good during short trips and camping. Perfect for all
weather conditions.

Latest-generation military & survival backpack. New FAS PLUS ERGONOMIC suspension system provides unrivaled comfort for the user. Innovative
construction and high-quality materials deliver exceptional durability and
reliability even in the most extreme conditions.
 System nośny FAS PLUS ERGONOMIC zapewnia pełną
i bezstopniową regulację
 Ryglowane wszystkie szwy
 W standardzie dwie odpinane kieszenie o pojemności 9 l każda
 Systemowe zamykanie kieszeni bocznych (spanish quick release set)
 System taśm kompatybilny z MOLLE
 Możliwość podziału na dwie komory
 Od przodu dodatkowy dostęp do komory głównej
 Dostęp do komory dolnej
 Wzmocniony i powiększony pas biodrowy
 System szybkiego wypinania plecaka
 Komin, podnoszona i odpinana klapa
 Możliwość zastosowania systemu CAMEL BAK
 System umożliwiający mocowanie plecaka na zew. samochodu
 Uchwyty do mocowania nart
 Uchwyty do mocowania czekana
 Boczne uchwyty do przenoszenia plecaka nad głową
 W standardzie peleryna przeciwdeszczowa
 Czarne, lakierowane aluminiowe listwy stelaża
 kamuflaż
polski

40 l
SAS
CORDURA 500, 750
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
1150 g
Czarny/Black, Oliwkowy/Olive,
Kamuflaż/Camouflage

Klasyczny plecak harcersko-survivalowy. Dobrze dobrana pojemność,
niezbędne wyposażenie oraz charakterystyczna kolorystyka decydują
o jego podstawowym przeznaczeniu. Bardzo dobrze sprawdza
się podczas krótkich wypraw i obozów. Niezawodny w każdych
warunkach użytkowania.

Najnowszej generacji plecak militarno-survivalowy. Wysoki komfort
użytkowania zapewnia system nośny FAS PLUS ERGONOMIC. Wyjątkową
trwałość i niezawodność w każdych, nawet najbardziej ekstremalnych
warunkach gwarantują zastosowane nowatorskie rozwiązania
konstrukcyjne, wysoka jakość wykonania oraz materiały, z którego
plecak został wykonany.
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RANGER

plecaki militarne i survivalowe

 System nośny SAS
 Wewnętrzna przegroda
 Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
 Peleryna przeciwdeszczowa
 Odpinany pasek biodrowy
 Zewnętrzne kieszonki boczne
 System taśm do mocowania dodatkowego ekwipunku

 kamuflaż
brytyjski

 multicam

 digital

REINDEER
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:
Kolor / Colours:

WHISTLER

plecaki militarne i survivalowe

55 l, 75 l
FAS ERGONOMIC
CORDURA 500, 750, 1000
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
2050 g, 2300 g
Czarny/Black, Oliwkowy/Olive,
Kamuflaż/Camouflage

Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:
Kolor / Colours:
		

Popularny plecak harcersko-survivalowy. Doskonały
zarówno podczas wyjazdów, wypraw, obozów
wędrownych, jak i długich górskich wędrówek.
Profesjonalne rozwiązania, duża funkcjonalność
i niezawodność to główne atuty tego plecaka.

35 l
SAS
CORDURA 500, 1000, 1500
YKK
YKK, NEXUS
1600 g
Czarny/Black, Oliwkowy/Olive,
Nato green, Nato drab,
Multicam, Digital

Plecak militarno-survivalowy. Dobrze dobrana pojemność,
bardzo bogate wyposażenie oraz charakterystyczna
kolorystyka decydują o jego podstawowym przeznaczeniu.
Niezawodny, bardzo dobrze sprawdza się zarówno podczas
krótkich wypraw, jak i dłuższych wyjazdów w ekstremalnie
trudnych warunkach.

Standard backpack for scouts and survival. Very good during
trips, trekking and mountain expeditions. Designed for professionals expecting extremely high functionality reliability
and durability.

Backpack designed for military and survival purposes. Welladjusted capacity, extensive range of features and unique color
pattern define the primary use. This is an extremely reliable pack,
perfect for any type of expedition in any conditions.

 System nośny FAS ERGONOMIC umożliwia
bezstopniowe dopasowanie do wzrostu i sylwetki
użytkownika
 Wewnętrzna przegroda umożliwia zamianę plecaka
z jednokomorowego na dwukomorowy
 Podnoszona i odpinana, dwuwarstwowa klapa
zaopatrzona w 2 pojemne kieszenie
 Dwie odpinane kieszenie boczne
 Dwie zewnętrzne kieszonki umieszczone po
bokach plecaka
 Pas piersiowy oraz wyprofilowany pas biodrowy
 Komin umożliwiający zwiększenie pojemności
plecaka o około 12 litrów

 System nośny SAS wzmocniony prętami z włókna szklanego
 Wewnętrzna przegroda
 System CAMEL BAK
 Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
 Przegroda z elastycznej siatki uniemożliwiająca
przemieszczanie się bagażu
 Peleryna przeciwdeszczowa
 Pas biodrowy i piersiowy
 Zewnętrzne kieszonki boczne
 Kompatybilny z MOLLE system taśm do mocowania
dodatkowego ekwipunku
 Możliwość dopięcia kieszeni bocznych plecaka RACCOON
 System szybkiego wypinania
 kamuflaż
polski

 kamuflaż
brytyjski

 multicam

 digital
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RACCOON 65, 85
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:
Kolor / Colours:
		

65 l, 85 l
FAS PLUS MILITARY
CORDURA 750, 1000, 1500
YKK
YKK, NEXUS
3200 g, 3250 g
Czarny/Black, Oliwkowy/Olive,
Nato green, Nato drab,
Multicam, Digital

Najnowszej generacji plecak survivalowy. Produkowany
w trzech pojemnościach: 45 l, 65 l i 85 l. Wysoki komfort
użytkowania zapewnia system nośny FAS PLUS MILITARY.
Wyjątkową trwałość i niezawodność w każdych, nawet
najbardziej ekstremalnych warunkach gwarantują
zastosowane nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne,
wysoka jakość wykonania oraz materiały, z którego plecak
został wykonany.
Latest-generation survival backpack manufactured in two
sizes, 45, 65 and 85 liters. New FAS PLUS MILITARY suspension
system provides unrivaled comfort for the user. Innovative
construction and high-quality materials deliver exceptional
durability and reliability even in the most extreme conditions.
 System nośny FAS PLUS MILITARY zapewnia pełną
i bezstopniową regulację
 Ryglowane wszystkie szwy
 W standardzie dwie kieszenie o pojemności 9 litrów każda
 System taśm kompatybilny z MOLLE
 Wzmocniony i powiększony pas biodrowy
 System szybkiego wypinania plecaka
 Systemowe zamykanie kieszeni bocznych
 Komin, podnoszona i odpinana klapa
 System umożliwiający stosowanie CAMEL BAK’a
 W standardzie peleryna przeciwdeszczowa
 Czarne, lakierowane aluminiowe listwy stelaża
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 kamuflaż
polski

 kamuflaż
brytyjski

 multicam

 digital

plecaki militarne i survivalowe

plecaki militarne i survivalowe
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:
Kolor / Colours:
		

RACCOON 45

45 l
FAS PLUS ERGONOMIC
CORDURA 750, 1000, 1500
YKK
YKK, NEXUS
2400 g
Czarny/Black, Oliwkowy/Olive, 		
Nato green, Nato drab,
Multicam, Digital

Najnowszej generacji plecak survivalowy.
Produkowany w pojemności 45 l. Uzupełnia serię
plecaków RACCOON 65 i 85. Wysoki komfort
użytkowania zapewnia system nośny FAS PLUS
ERGONOMIC. Wyjątkową trwałość i niezawodność
w każdych, nawet najbardziej ekstremalnych
warunkach gwarantują zastosowane nowatorskie
rozwiązania konstrukcyjne, wysoka jakość
wykonania oraz materiały, z którego plecak został
wykonany.

Latest-generation survival backpack manufactured in two sizes
45liters. New FAS PLUS ERGONOMIC
suspension system provides unrivaled
comfort for the user. Innovative construction and high-quality materials
deliver exceptional durability and
reliability even in the most extreme
conditions.

 System nośny FAS PLUS ERGONOMIC zapewnia
pełną i bezstopniową regulację
 Ryglowane wszystkie szwy
 System taśm kompatybilny z MOLLE
 Wzmocniony pas biodrowy
 System szybkiego wypinania plecaka
 Komin, podnoszona i odpinana klapa
 Możliwość zastosowania systemu CAMEL BAK
 W standardzie peleryna przeciwdeszczowa
 Czarne, lakierowane aluminiowe listwy stelaża

 Fully adjustable FAS PLUS
ERGONOMIC suspension system
 Reinforced stitching throughout
the pack
 MOLLE-compatible tapes
 Strengthened hip belt
 Quick-release system
 Extension sleeve, removable lid
 CAMEL BAK – compatible
 Black-lacquered aluminum slats in
the suspension system

 kamuflaż
polski

 kamuflaż
brytyjski

 multicam

 digital
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RAVEN
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

20 l
ACS
CORDURA 500, 750
YKK
YKK, NEXUS
550 g

Zamykany na zamki błyskawiczne. Doskonały zarówno do szkoły,
jak i do aktywnego wypoczynku w skałkach, na nartach czy na
rowerze. Funkcjonalny i niezawodny, zaopatrzony w dużą ilość
przegród i kieszeni. System nośny ACS (Air Comfort System)
gwarantuje wygodę i doskonałą wentylację pleców zapewniając
odpowiednią sztywność plecaka
This backpack is perfect for school as well as for hiking, skiing or
cycling. Functional and reliable, equipped with several separators and
pockets. ACS (Air Comfort System) suspension system guarantees very
effective ventilation as well as rigidity of the pack.

 System nośny ACS
 Dwie niezależne komory
 Pojemna kieszeń oraz przegroda wewnątrz komory
głównej
 Kieszeń na przodzie plecaka i dwie kieszonki boczne
 Dwie kieszonki wewnątrz komory dodatkowej
 Zewnętrzne kieszonki boczne
 Ergonomiczne szelki
 Produkowany w militarnej i klasycznej kolorystyce
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PEAR

plecaki miejskie

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours

Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

24 l
ACS
CORDURA 500, 750
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
750 g

Zamykany na zamek błyskawiczny. Doskonały zarówno
do szkoły, jak i do aktywnego wypoczynku w skałkach, na
nartach, czy na rowerze. Trwały i niezawodny w każdych
warunkach użytkowania.
Ideal for school and for active recreation such as skiing, cycling or rock-climbing. Durable and reliable in all conditions.

 System nośny ACS
 Pojemna kieszeń z dostępem od góry plecaka
 Kieszeń na przedzie plecaka i dwie, siatkowe kieszonki
boczne
 Przegroda wewnętrzna
 Dwie pary regulowanych bocznych pasów
kompresyjnych umożliwiających zmianę objętości
plecaka oraz służących do mocowania sprzętu
 Uchwyty do mocowania sprzętu wspinaczkowego
 Pas piersiowy, możliwość dopięcia paska biodrowego

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours

CANYON
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

28 l
ACS
CORDURA 500, 750
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
850 g

Dobrze wyposażony i technicznie wysoko
zaawansowany plecak do wykorzystania podczas
jedno-, dwudniowych wycieczek oraz aktywnego
wypoczynku, gdy wymagana jest nieco większa
ilość bagażu. Funkcjonalny, trwały i niezawodny
w każdych warunkach użytkowania.
Well-equipped and technologically sophisticated
backpack for short excursions where large capacity is
required. Practical, durable, and reliable in all possible
conditions.
 System nośny ACS
 Pojemna kieszeń z dostępem od góry plecaka
 Kieszeń na przedzie plecaka oraz dwie siatkowe
kieszonki bocznez
 Przegroda wewnętrzna
 Dwie pary regulowanych bocznych pasów
kompresyjnych umożliwiających zmianę
objętości plecaka oraz służących do mocowania
sprzętu
 Uchwyty do mocowania sprzętu
wspinaczkowego
 Dodatkowy niezależny dostęp do dolnej części
plecaka, bez konieczności rozpinania zamka
głównego
 Pas piersiowy i odpinany pas biodrowy

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours

plecaki miejskie

BIKE BAG
Pojemność / Capacity:
System nośny / Carrying system:
Materiał / Fabric:
Zamki / Zippers:
Klamry / Buckles:
Ciężar / Weight:

22 l
AIR BACK
CORDURA 500, 750
YKK
ITW NEXUS, DURAFLEX
850 g

Doskonały pod każdym względem plecak nie tylko rowerowy.
Nowatorskie rozwiązania i standardowe wyposażenie obejmują
wszystko co powinien posiadać plecak dla amatorów mocnych
wrażeń i aktywnego wypoczynku.
Superb in every detail and perfect not only for biking. Innovatory
solutions and equipment make this pack an ideal choice for anyone,
ranging from students to extreme sports addicts.
 System nośny AIR BACK
 Kieszeń wewnętrzna na CAMEL BAG
 Wyjście na rurkę
 Uchwyty na rurkę na szelkach
 Pas piersiowy i biodrowy
 Kieszonki zamykane na zamki błyskawiczne
 Dwie siatkowe kieszonki boczne
 System gum do mocowania kasku (chowany w specjalnej do
tego celu kieszonce)
 Pokrowiec przeciwdeszczowy chowany w podwójnym denku
 Elementy odblaskowe na plecaku i pelerynie przeciwdeszczowej

Szeroka gama kolorystyczna / Available in wide range of colours
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T-SHIRT
Rozmiar / Size:
Materiał / Fabric:
Kolor / Colours:

odzież

S, M, L, XL
100% Bawełna organiczna / 100% Organic cotton
grafitowy/graphite, beżowy/beige

Koszulki T-SHIRT linii WISPORT DIRECT wykonane są z najwyższej jakości bawełny organicznej pozyskiwanej
z upraw ekologicznych, w których nie stosuje sie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów
sztucznych. Koszulki przeznaczone są dla wszystkich, dla których ważne jest naturalne poczucie wygody
i komfortu.
T-shirts from the WISPORT DIRECT line are made with the highest-quality organic cotton obtained from ecological
plantations that do not use any chemicals or pesticides. These T-shirts are will be appreciated by everyone looking
for natural comfort
Zalety bawełny organicznej:
 Jej włókna są znacznie silniejsze – ponieważ
nie zostały osłabione silnymi chemicznymi
środkami czyszczącymi i barwnikami
 Jest milsza i bardziej miękka – ponieważ włókna
pozostają w naturalnej, niezniszczonej przez
chemikalia postaci
 Czyściej pachnie – bo nie używa sie do niej
formaldehydu.
 Stanowi mniejsze ryzyko wywołania
alergii – gdyż nie zawiera chemikaliów
 Lepiej „oddycha”

 frog
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Organic cotton:
 Is much stronger because the cotton fibres are
not weakened by the chemicals and dyes during
production
 Feels softer and more pleasant to wear as its
fibres have not been damaged by any chemical
components
 Retains a more natural scent because the production
process does not utilize Formaldehyde
 Significantly reduces the risk of allergies due to
chemical-free processing
 Provides improved air circulation

 camis

 plain

odzież

CLEVER, SPEEDER

Rozmiar / Size: S, M, L, XL
Materiał / Fabric: Sensil (Poliamid - 92%, Lycra - 8%)
Termoaktywna bielizna linii WISPORT DIRECT, przeznaczona jest dla wszystkich, dla których
ważna jest wygoda i komfort termiczny ciała niezależnie od warunków atmosferycznych.
Utrzymuje ciało w ciepłym i suchym mikroklimacie poprzez ograniczenie efektu kondensacji
pary wodnej i odprowadzenie nadmiaru wilgoci/potu na zewnątrz.
Jest bielizną całoroczną i stosowana jako pierwsza, najbliższa ciału warstwa odzieży doskonale
spełnia swoje zadanie zarówno podczas rekreacji, jak i podczas uprawiania sportów
ekstremalnych.
Termoactive, breathing underwear from the WISPORTdirect range is designed for everyone looking
for comfort and thermal protection in all weather conditions.
WISPORTdirect underwear maintains warm and dry microclimate by limiting moisture condensation
effect and by removing excess moisture away from the body.
WISPORTdirect underwear should be used as the primary layer of clothing, closest to the body. It is
designed to be used during all seasons. It’s perfect for recreational use as well as for extreme sports.
 Stwarza optymalny mikroklimat, zapewniając komfort zarówno latem jak i zimą, dając
uczucie chłodu i świeżości
 Wykonana w technologii bezszwowej z dzianin średniej grubości
 Doskonale dopasowuje się do ciała, chroni przed otarciami skóry
 Posiada wplecione włókna antybakteryjne hamujące rozwój mikroorganizmów i ogranicza
powstawanie przykrego zapachu wskutek pocenia się
 Posiada specjalne strefy o podwyższonym stopniu wentylacji zapewniające swobodny
przepływ powietrza w miejscach o zwiększonej emisji potu
 Jest antyalergiczna
 Po praniu lub zawilgoceniu bardzo szybko schnie
 Nie wymaga prasowania

Kolory: grafitowy, jasno-szary
Colours: graphite, light gray

 Provides optimal microclimate ensuring great comfort and a feeling of freshness in all weather
conditions
 Is made from medium-thickness fabrics using stitchless technology
 Perfectly fits to your body and prevents any scratches or abrasions
 Features antibacterial fibers embedded in the fabric to prevent the growth of microorganisms
and eliminate unpleasant odors caused by perspiration
 Features elevated ventilation areas that ensure constant air movement around the body parts
especially more prone to perspiration
 Is hypoallergenic
 Dries extremely quickly
 Doesn’t require ironing
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TREKKINGOWE
WIELOSEZONOWE

TREKKINGOWE
LETNIE

Rozmiary / Size: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Materiał / Fabric: Coolmax – 45%,
Islofil – 33%,
Poliamid – 20%,
Elastan – 2%

Rozmiary / Size: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Materiał / Fabric: Coolmax – 75%,
Filactive – 13%,
Poliamid – 10%,
Elastan – 2%

SKARPETY TREKKINGOWE WIELOSEZONOWE
W konstrukcji uwzględniono specyfikę butów trekkingowych.
Dostosowane są do anatomicznego kształtu lewej i prawej
stopy – posiadają ściągacze i opaski, odpowiednie wzmocnienia,
płaskie szwy w okolicach palców oraz wyściółki w miejscach
zwiększonego ucisku na stopę i w miejscach powstawania
otarć. Wyściółki i wzmocnienia wykonane są z odpowiednio
wyprofilowanego frotte, której nadano inny kontur wokół palców
lewej i prawej stopy. Precyzyjnie usytuowane strefy wentylacji
umożliwiają odprowadzanie pary wodnej wydzielającej się
podczas wzmożonego wysiłku.

SKARPETY TREKKINGOWE LETNIE
Idealnie zaprojektowane i wykonane z surowców
najwyższej jakości zapewniających wysoki komfort podczas
użytkowania w okresie letnim i w cieplejszych regionach.
W konstrukcji uwzględniono specyfikę butów
trekkingowych, miejsca zwiększonego ucisku na stopę
oraz miejsca powstawania otarć. Dostosowane są do
anatomicznego kształtu lewej i prawej stopy, posiadają
wyściółki w miejscach newralgicznych, ściągacze
i opaski, odpowiednie wzmocnienia oraz płaskie szwy
w okolicach palców. Wyściółki i wzmocnienia wykonane
są z odpowiednio wyprofilowanego frotte, której nadano
inny kontur wokół palców lewej i prawej stopy. Precyzyjnie
usytuowane strefy wentylacji umożliwiają doskonałe
odprowadzanie pary wodnej wydzielającej się w wysokiej
temperaturze i podczas wzmożonego wysiłku.

ALL-SEASON TREKKING SOCKS
Anatomical right/left foot design includes sophisticated padding and
reinforced areas in increased pressure points and flat stitching around the
toes to avoid bruising and improve overall performance when worn with
specialist trekking boots. The padding and reinforced areas are made from
anatomically profiled material in order to match the toes of the right and left
foot. Precisely located ventilation areas provide great escape routes for excess
moisture being generated during excessive physical activities.
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skarpety

SUMMER TREKKING SOCKS
Perfectly designed and skillfully made with the highest-quality
materials provide great comfort during summertime and in
warmer climates. The designers focused on the most important issues related to trekking socks: specific qualities of trekking boots, areas of increased pressure and friction, and places
that are prone to bruising during long treks. In order to address
those issues Wisport’s Summer Trekking Socks are anatomically
designed to match the left/right foot and feature sophisticated
padding and flat stitching around the toes. The padding and
unique reinforced areas are made of anatomically profiled
material that perfectly matches the shape of the foot. Precisely
located ventilation areas provide great escape routes for excess
moisture being generated in high temperatures and during
excessive physical activities.

TREKKINGOWE
ZIMOWE

YETI

skarpety

Rozmiary / Size: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Materiał / Fabric: Thermolite – 45%,
Isolfil – 33%,
Poliamid – 19%,
Elastan – 3%

Rozmiar / Size: S, M, L, XL
Ochraniacze turystyczne dla bardziej wymagających.
Versatile gaiters for the most demanding

SKARPETY TREKKINGOWE ZIMOWE
Idealnie zaprojektowane i wykonane z surowców najwyższej jakości doskonale
sprawdzają się nawet w ekstremalnie trudnych warunkach turystyki zimowej. Przy
projektowaniu uwzględniono specyfikę turystyki zimowej, specyfikę konstrukcji butów
trekkingowych, miejsca zwiększonego ucisku na stopę oraz miejsca powstawania otarć.
Dostosowane są do anatomicznego kształtu lewej i prawej stopy, posiadają wyściółki
w miejscach newralgicznych, ściągacze i opaski, odpowiednie wzmocnienia oraz płaskie
szwy w okolicach palców. Wyściółki i wzmocnienia wykonane są z odpowiednio
wyprofilowanego frotte, której nadano inny kontur wokół palców lewej i prawej stopy.
WINTER TREKKING SOCKS
Perfectly designed and skillfully made with the highest-quality materials provide
great comfort even in the most extreme conditions. The designers focused on delivering a product
perfectly suited for use in winter conditions. In order to improve the performance these socks have
been equipped with technologically advanced padding in high friction and pressure areas, as well as
flat stitching around the toes, and sophisticated reinforced areas around the foot. The padding and
reinforced areas are made of anatomically shaped fabric in order to match the shape of each foot.

SKI & SNOWBOARD
Rozmiary / Size: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Materiał / Fabric: Isolwool – 35%,
Islofil – 35%,
Poliamid – 29%,
Elastan – 1%
Skarpety przeznaczone do uprawiania wszelkich form narciarstwa. Dostosowane do
anatomicznego kształtu prawej i lewej stopy. W konstrukcji uwzględniono specyfikę butów
narciarskich, miejsca zwiększonego ucisku na stopę oraz miejsca powstawania otarć.
Anatomically shaped socks for various forms of skiing and snowboarding. Ergonomically designed
for both feet and comfortable use with skiing boots and fitted with extra padding to prevent
blisters and skin irritation.

WALK
Rozmiar / Size: Uniwersalny / Universal - One size

Uniwersalne ochraniacze turystyczne.
Versatile gaiters
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SELVA
Rozmiary / Size:
S, M, L, XL, XXL
Tkanina wierzchnia / Outer shell fabric: THERMO-PILE 390
Wzmocnienia / Protective shells:
TASLAN 330 D
Zamek / Zipper:
YKK
Kolor / Colours:
czerwony / red,
czarny / black,
oliwkowy / olive
Kurtka polarowa z dodatkowymi wzmocnieniami
na barkach i rękawach zabezpieczającymi przed
przedwczesnym zużyciem podczas turystycznej włóczęgi
z plecakiem.
Fleece jacket with additional TASLAN pads on shoulders and
sleeves for extra protection against wear and tear. Perfect for
any outdoor activities requiring durable clothing.
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UROS
Rozmiary / Size:
M, L, XL, XXL
Tkanina wierzchnia / Outer shell fabric: HIREX 186 5000/5000
Kolor / Colours:
czarny/ black, grafitowy/ graphite,
granatowy/navy blue
Podklejane szwy, podszewka z siatki.
Sealed stitching, mesh lining.
Przeciwdeszczowa kurtka turystyczna składana do
własnej kieszeni stanowiącej praktyczny woreczek
Rainproof tourist jacket.

CUZCO
Rozmiary / Size:
S, M, L, XL, XXL
Tkanina wierzchnia / Outer shell fabric: THERMO-PILE 390
Kolor / Colours:
czerwony / red,
czarny / black,
oliwkowy / olive
Ciepła kurtka polarowa. Doskonale sprawdza się jako
odzienie codzienne oraz podczas wyjazdów
turystycznych. Produkowana również w wersji
z odpinanym kapturem.
Warm fleece jacket. Ideal for every-day use as well as hiking
or camping. Also available with a detachable hood.

SKI-TOUR
Rozmiary / Size:
M, L, XL, XXL
Tkanina wierzchnia / Outer shell fabric: TASLAN 330 D
Praktyczne spodnie narciarskie i trekkingowe.
Doskonałe dla każdych warunków pogodowych.
Dobrze chronią przed wiatrem, nie przemakają.
 Podklejane szwy
 Rozpinana dolna część nogawki
 Dwie kieszenie boczne
 Szelki
 Regulacja obwodu w pasie
 Fartuch zapobiegający przedostawaniu się wody
i śniegu do butów
 Nogawki i fartuch wykończony gumą
anty-poślizgową
Very practical trousers designed for skiing and trekking.
Perfect for any weather conditions – very good protection against wind and water.
 Sealed stitching
 Mesh lining
 Inner protective cover

SKI-LINE

TRAPER

Produkowane w 50 różnych rozmiarach
Materiał: Trójsklejka
Profilowane nogawki
Fartuch zapobiegający przedostawaniu się wody
i śniegu do butów
Kolor: czarny

Rozmiary / Size:
S, M, L, XL, XXL
Tkanina wierzchnia / Outer shell fabric: TASLAN 330 D

Popularne pianki. Bardzo praktyczne spodnie do uprawiania narciarstwa
zjazdowego. Wykonane są z elastycznych materiałów zapewniających
wysoką estetykę i komfort użytkowania. Wewnętrzne pokrycie spodni
wykonane jest z dzianiny frotte. Dobrze chronią przed zimnem oraz nie
przemakają. Produkowane w 50 rozmiarach.

Uniwersalne spodnie trekkingowe niezbędne
w czasie opadów i przenikliwego wiatru.
 Podklejane szwy
 Podszewka z siatki
 Dwie kieszenie boczne
 Regulowany obwód dołu nogawek
 W pasie ściągane gumą wszytą na stałe
 Dodatkowy pasek z klamerką zatrzaskową

Sizes: SKI-LINE trousers are made in 50 different sizes
Outer shell fabric: TRILAYER
Trouser legs profiled in the knee area inner protective cover
Colours: black
Very popular foam trousers. Extremely practical design, ideal for skiing. Elastic
fabrics used in the outer shell provide great comfort reliability. Inner lining
made with sponge fabric gives the entire design a nice finishing touch. SKILINE trousers keep the user warm and dry.

General-use trekking trousers, ideal during rainfalls and
strong wind.
 Sealed stitching
 Mesh lining
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AKCESORIA
POKROWIEC NA RAKI
 Szlufki do mocowania pokrowca do plecaka
 Prosta niezawodna konstrukcja
 Łatwy i szybki dostęp do raków
 Pasuje do każdego modelu raków
CRAMPONS COVER
 Simple and reliable design
 Quick and easy access
 Can be used with any available model of crampons
 Can be mounted to a backpack
Materiał: CORDURA (oraz wersja z Cortexu)
Fabric:
CORDURA (available also made of Cortex)
Ciężar / Weight: 120 g
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APTECZKA
Niezbędna podczas każdej wycieczki czy
wyprawy.
 Zamykana na zamki błyskawiczne
 Posiada dwa rozwijane pojemniki na
medykamenty
 Możliwość zamocowania na szelce lub pasie
biodrowym plecaka
 Gumki do mocowania opatrunków lub
pojemniczków z lekami
FIRST – AID KIT
Indispensable during any trip or excursion.
 Includes two chambers for drugs and first-aid
paraphernalia
 Closed with a zipper
 Possibility of strapping to a shoulder belt of the
hipbelt of a backpack
 Rubbers for fixing bandages or medicine
containers

WÓR TRANSPORTOWY
Idealny podczas transportu plecaka
w samolocie, zabezpiecza plecak i jego
zawartość przed zniszczeniem.
Wykonany z mocnej tkaniny, zapięcie
dodatkowo zabezpieczone szyfrową
kłódką, zaopatrzony w uchwyt do
przenoszenia w ręce.
Produkowany w dwóch wielkościach:
do 70 l i do 100 l.
Materiał: CORTEX
Kolory: czarny, szary, zielony, granatowy
TRANSPORT SACK
The transport sack is designer to protect
the backpack and its contents from any
damage during handling at airport. The
sack is made of extremely fabric and
equipped with a comfortable handle.
Available in two sizes: up 70 to 100 liters.
Fabric: CORTEX
Colour: black, grey, green, navy blue

ZASOBNIK
Przeznaczony do przenoszenia: racji żywnościowych, elementów umundurowania,
wyposażenia, środków pierwszej pomocy itp.
System taśm MOLLE umożliwia zamocowanie dodatkowych elementów z systemem
modułowym. Zasobnik można zamocować
do kamizelek taktycznych, pasów, szelek itp.
Wewnątrz zasobnika znajdują się gumy
i kieszonki na mniejsze przedmioty.
Materiał: CORDURA
Kolory: czarny, olive green, olive drab,
multicam, digital.
POUCH
The utility pouch is designed to carry gear,
clothing, first aid items, etc. MOLLE system enables easy linking the pouch to other modular
elements. The utility pouch can be strapped to
tactical vests, belts, harnesses, etc. The pouch
includes internal elastic loops and pockets for
smaller objects.
Fabric: CORDURA
Colour: black, olive green, olive drab, multicam,
digital.

AKCESORIA
WOREK KOMPRESYJNY NA ŚPIWÓR
Niezbędny w razie konieczności
zminimalizowania objętości śpiwora.
Praktyczny i łatwy w użyciu.
COMPRESSION BAG FOR A SLEEPING BAG
Perfect when your sleeping bag takes too much
space. Versatile and easy to use.
Materiał / Fabric:
Wielkość / Size:
Kolor:
Colour:

NYLON
M, L, XL
czarny, granatowy, grafitowy, oliwkowy
black, navy blue, graphite, olive green

PELERYNA PRZECIWDESZCZOWA NA PLECAK
Pokrowiec przeciwdeszczowy stanowi niezastąpione zabezpieczenie
plecaka (i jego zawartości) przed przemakaniem podczas ciągłych
i intensywnych opadów deszczu.
W niektórych modelach plecaków pokrowiec znajduje się
w standardowym wyposażeniu.
Rozmiary peleryn dostosowane są do plecaków o poszczególnych
pojemnościach: 30-40 l, 40-50 l, 50-60 l, 60-75 l, 75-90 l, 90-120 l.
BACKPACK COVER
Rainproof cover i san indispensable protection for the backpack (and
the load inside) from soaking during heavy and constant rainfalls. Some
types of backpacks include a rainproof cover as standard equipment.
The size of covers matches the exact dimensions of beckpacks: 30-40 l,
40-50 l, 50-60 l, 60-75 l, 75-90 l, 90-120 l.

POKROWIEC NA KARIMATĘ
Ułatwia transport, zapobiega zabrudzeniu
i uszkodzeniu karimaty.
CARRIMAT COVER
Facilitate transport, prevent of dirt and demage carrimat.
Materiał / Fabric: CORTEX
Kolor: czarny / black

Materiał / Fabric: NYLON
Kolor:
czarny, granatowy, grafitowy, oliwkowy
Colour:
black, navy blue, graphite, olive green
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AKCESORIA
Nasza oferta obejmuje troki, klamry, regulatory i stopery
charakteryzujące się wysoką wytrzymałością na obciążenia statyczne
i dynamiczne. Nie tracą sprężystości w szerokim zakresie temperatur.
Our offer includes straps, buckles, regulators and everything else you may
need to make the best of your backpack. Our high-quality products offer
great resistance to static and dynamic loads and are not affected by high or
low temperatures.

ZATRZASK
Rozmiary / Size: 20, 25, 40, 50
Kolor / Colour: czarny/black

REDUKCJA DO PASA
PIERSIOWEGO
Rozmiar / Size: 25/20
Kolory: czarny, oliwkowy
Colours: black, olive green

KARABIŃCZYK
Do taśmy / For tape: 20, 25
Kolor / Colour: czarny/black

REGULATOR
Rozmiary / Size: 20, 25, 40, 50
Kolor / Colour: czarny/black

ZATRZASK
Rozmiary / Size: 20, 25, 50
Kolor: oliwkowy
Colour: olive green

ZATRZASK WZMOCNIONY
Rozmiar / Size: 25
Kolor: oliwkowy
Colour: olive green
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STOPER ODZIEŻOWY
Kolor: czarny
Colour: black

STOPER PLECAKOWY
Kolor: czarny
Colour: black

ZACZEP ODPINANY
Rozmiar / Size: 25
Kolor: czarny
Colour: black

GRIMLOC
Kolor: czarny
Colour: black
REGULATOR
Rozmiary / Size: 20, 25, 50
Kolor / Colour: oliwkowy/olive green
GRIMLOC
Kolor: oliwkowy
Colour: olive green

AKCESORIA
SAMOZACISK
Rozmiary / Size: 20, 25
Kolor: czarny
Colour: black

SAMOZACISK
Rozmiar / Size: 25
Kolor: czarny
Colour: black
ZACZEP – ramka
Rozmiary / Size: 20, 25, 40
Kolor: czarny
Colour: black

RAMKA
Rozmiary / Size: 20, 25
Kolor: czarny
Colour: black

PÓŁKÓŁKO
Rozmiary / Size: 20, 25
Kolor: czarny
Colour: black

Długość: standard – 80 cm,
na zamówienie − dowolna długość
Length: standard – 80 cm,
any length available to individual order
CAMEL SYSTEM - uchwyt na ustnik
Rozmiary / Size: 20/25
Kolor: czarny
Colour: black

ZAPIĘCIE HISZPAŃSKIE
Kolor: oliwkowy
Colour: olive green

RAMKA
Rozmiar / Size: 25
Kolor: oliwkowy
Colour: olive green

UCHWYT DO MOCOWANIA KIJKÓW
TREKKINGOWYCH, STATYWU itp.
Rozmiar / Size: 25
Kolor / Colour: czarny/black

TROK Z KLAMRĄ ZATRZASKOWĄ
Rozmiary / Size: 20, 25
Kolor / Colour: czarny/black

ZACZEP – eska
Rozmiary / Size: 20, 25, 40, 50
Kolor / Colour: czarny/black

TROK Z KLAMRĄ ZATRZASKOWĄ
Rozmiary / Size: 20, 25
Kolor / Colour: oliwkowy/olive green

TROK Z KLAMRĄ SAMOZACISKOWĄ
Rozmiary / Size: 20, 25
Kolor / Colour: czarny/black

Długość: standard – 80 cm,
na zamówienie − dowolna długość
Length: standard – 80 cm,
any length available to individual order

TROK Z KLAMRĄ SAMOZACISKOWĄ
Rozmiary / Size: 20, 25
Kolor / Colour: oliwkowy/olive green
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SYSTEMY NOŚNE
SYSTEM AIR BACK
System nośny zapewniający doskonałą wentylację
pleców użytkownika plecaka.
Zbudowany jest z prętów z włókna szklanego, zintegrowanych
ze sztywną, tylną częścią plecaka. Na prętach rozpięta jest siatka
zachowująca dystans pomiędzy plecakiem, a plecami użytkownika.
Napięcie siatki można regulować.
System umożliwia częściową regulację, ponieważ pas biodrowy
jest wyjmowany i przekładając go można dostosować plecak
do wzrostu użytkownika. System zapewnia duży komfort oraz
niezawodność podczas użytkowania.
System nośny AIR BACK zastosowany został w plecakach QUARK
ewentualnie uzupełnić oraz SCROLL.
AIR BACK Carrying System
Carrying system enabling partial shoulder strap adjustment and
excellent ventilation between the body and the backpack. Designed for
active recreation and extreme sports packs.
AIR BACK carrying system is used in QUARK and SCROLL backpacks.
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SYSTEM SAS (Semi Adjustable System)
Komfortowy system nośny umożliwiający częściową regulację
zawieszenia.
Posiada wszyte na stałe, ergonomicznie wyprofilowane pasy nośne
(szelki), przez co zapewnia doskonałą stabilność i jest niewrażliwy
na nierównomierne i dynamiczne obciążenie plecaka. System
ten zastosowany został w plecakach o charakterze sportowym,
przeznaczonych do aktywnej rekreacji - wspinaczki, jazdy na nartach itp.
Regulację umożliwia specjalna konstrukcja pasa biodrowego, który
nie jest na stałe związany z plecakiem, lecz można go bardzo łatwo
zdemontować. Pas biodrowy jest asymetryczny.
Wszystkie elementy systemu, bezpośrednio stykające się z ciałem
użytkownika (szelki, poduszka lędźwiowa, pas biodrowy) są
ergonomicznie wyprofilowane i pokryte przestrzenną siatką AIR MESH.
System nośny SAS zastosowany jest w plecakach RANGER, SKILL oraz
WHISTLER. W plecakach CLIMBER, CLIMBER EXTREME oraz IRBIS system
SAS został dodatkowo usztywniony aluminiowymi listwami.
SAS Carrying System
Comfortable carrying system enabling partial adjustment of the shoulder
straps. Provides great stability and is unaffected by uneven and dynamic loads
of the pack.
Semi Adjustable System is used in CLIMBER, CLIMBER EXTREME, IRBIS, RANGER,
SKILL and WHISTLER backpacks.

System nośny ACS (Air Comfort System) zapewnia
odpowiednią sztywność plecaka oraz umożliwia
dobrą wentylację pleców użytkownika.
Zbudowany jest ze specjalnej twardej pianki
dzięki czemu uzyskano odpowiednią sztywność
pleców. Wysoki komfort użytkowania zapewniają
anatomicznie ukształtowane poduszki tworzące
starannie wyprofilowane kanały wentylacyjne
umożliwiające cyrkulację powietrza w przestrzeni
pomiędzy plecakiem, a plecami użytkownika.
Wszystkie elementy systemu, bezpośrednio stykające
się z ciałem użytkownika pokryte są przestrzenną
siatką AIR MESH.
System ACS zastosowany jest w plecakach szkolnych,
miejskich, oraz w plecakach przeznaczonych do
sportów aktywnych CANYON, PEAR oraz RAVEN.
ACS Carrying System provides needed stiffness of the
backpack and at the same time enables good back
ventilation of the user.
ACS Carrying System is used in school and city backpacks as well as in backpacks designed for active sports:
CANYON, PEAR and RAVEN.

GRUPA FAS
System nośny FAS występuje w 4 wersjach:
FAS ERGONOMIC, FAS PLUS ERGONOMIC, FAS PLUS
EVOLUTION, FAS PLUS MILITARY. W każdej z tych wersji
system zbudowany jest z listew wykonanych ze
specjalnego sprężystego stopu aluminium,
zintegrowanych ze sztywną tylną częścią plecaka
przylegającą do pleców użytkownika. Wszystkie elementy
systemu, bezpośrednio stykające się z ciałem
użytkownika (szelki, poduszka lędźwiowa, pas biodrowy)
są ergonomicznie wyprofilowane i pokryte przestrzenną
siatką AIR NET.
Pasy nośne (szelki) mają możliwość bezstopniowego
przesuwania się po listwach, umożliwiając tym samym
dopasowanie plecaka do wzrostu użytkownika.
Porównanie systemów FAS zawarte jest w tabeli obok.

 ergonomic

SYSTEMY NOŚNE
System nośny FAS ERGONOMIC zastosowany
został w plecakach MOSQUITO i REINDEER.
System nośny FAS PLUS ERGONOMIC
zastosowany został w plecakach QUICK PACK, EL
MISTI, SWING, RACCOON 45 oraz WILDCAT.
System nośny FAS PLUS EVOLUTION zastosowany
został w plecakach GUIDE.
System nośny FAS PLUS MILITARY zastosowany
został w plecakach RACCOON 65 i RACCOON 85.
FAS Carrying System
Universal, comfortable and fully adjustable carrying
system. Provides great stability and prevents the
backpack from rocking.

FAS
FAS plus FAS plus FAS plus
ergonomic ergonomic evolution military
bezstopniowa regulacja




czarne lakierowane listwy stelaża




profilowane szelki




pas piersiowy




poduszka łopatkowa




poduszka lędźwiowa




wyjmowany pas biodrowy



wkładka plastikowa w pasie biodrowym


pogrubione szelki


powiększony i pogrubiony pas biodrowy


dodatkowe poduszki lędźwiowe


uchwyt grimloc przy pasie biodrowym

camel bak

klamra szybkiego wypinania

QUICK PACK,
WILDCAT,
RACCOON 65
MOSQUITO,
RACCOON 45,
GUIDE
RACCOON 85
REINDEER
EL MISTI,
SWING

SYSTEM NOŚNY

 plus evolution

 ergonomic military
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TURYSTA, ul. Barlickiego 2; 33 496 52 84
CERRO TORRE, ul. Leszczyńska 20 (C.H. GEMINI PARK); 33 484 07 70
SKLEP PODRÓŻNIKA, ul. Wzgórze 9; 33 812 36 48
TEAM SPORT, ul. Reja 4; 77 404 57 65
ŚWISTAK, ul. Dworcowa 77; 52 581 08 19
ŚWISTAK, ul. Rejewskiego 3(C.H. AUCHAN); 52 321 67 27
DZIUPLA, ul. Za Murami 2/10; 58 301 09 45
MEANDER, ul. Gołębia 1; 76 835 75 14
mSPORT, ul. Parafialna 5; 76 746 44 96
GIZELA, ul. Sikorskiego 138; 95 722 31 37
AZYMUT, Rynek 15; 16 621 67 68
SKALNIK, ul. Kopernika 3; 75 753 41 91
Agencja Handlowa, ul. Mickiewicza 2; 75 744 28 85
SUMMIT, ul. Kościuszki 10; 32 25 13 657
CERRO TORRE, ul. Piotra Skargi 6 (C.H. SUPERSAM); 32 781 03 77
CARPATHIA, ul. 3-go Maja 23/16; 32 790 78 99
SKLEP PODRÓZNIKA, Pl. Wolności 9; 32 353 26 20
SKLEP ŻEGLARSKI, ul. Warszawska 147; 41 368 60 75
HEJSZOWINA, ul. Wita Stwosza 4; 74 867 02 53
SPORT-SERWIS, ul. Grottgera 6; 74 867 84 10
CERRO TORRE, Al. Pokoju 67 (C.H. M1); 12 296 59 00
GRAPPA.PL, ul. Dajwór 25/B; 12 421 17 78
SKLEP PODRÓŻNIKA, ul. Szujskiego 2; 12 421 89 22
CERRO TORRE, ul. N.M.P. 9 (Galeria PIASTÓW); 76 727 74 55
SPORTING, Rynek 25; 65 529 31 99
mSPORT, ul. Kisielewskiego 23; 76 746 44 91
IRMAK, ul. Chopina 15; 81 743 78 75
TRAMP, ul. Świętoduska 18; 81 532 33 36
TRAMP II, ul. Spółdzielczości Pracy 36 (Galeria OLIMP); 81 446 59 99
TURYSTA, ul. Lipowa 8; 81 534 96 27
WIARUS, Pl. Kopernika 3; 608 039 956
SKLEP TURYSTY, ul. Narutowicza 47; 42 639 97 14
TRAWERS, ul. Piotrkowska 4; 42 633 36 78
SKLEP PODRÓZNIKA, ul. Wschodnia 38; 42 632 26 65
TRAPER, ul. Wrocławska 2; 68 387 39 97
OLIMP-SZOPEX, ul. Stare Miasto 8; 89 527 76 64
SPORT SYSTEM, ul. Częstochowska 29; 77 455 05 45
SPORT-SKI-TENIS, ul. Sienkiewicza 1a; 77 456 42 86
ARA, ul. Ledóchowskiego 5; 62 736 59 91
SPORTTUR, ul. Kolejowa 20; 62 736 59 91
TRESPASS, ul. Puławska 42e (OUTLET CENTRE); 56 669 41 24
TRAMP, ul. 1-go Maja 5 (D.H. MERKURY II); 67 351 59 16
TRAMP, Al. Powstańców Wlkp. 162 box 17i (C.H. IBI), 67 210 61 80
BUKOWINA, ul. Słowackiego 60; 607 209 001
mSPORT, ul. Skrzetuskiego 13a; 76 746 44 92
ALPIN, ul. Fredry 3; 61 853 66 84
WODA-GÓRY-LAS, ul. Strzelecka 13; 61 653 86 43
ROBINSON, ul. Ratajczaka 10/12; 61 852 27 82
SKLEP PODRÓZNIKA, ul. Ślusarska 16; 61 851 73 89
AZYMUT, ul. 3 Maja 12; 16 679 02 10
CERRO TORRE, ul. Grzecznarowskiego 21 (C.H. M1; 48 381 77 44
FUKS, ul. Rejmonta 28; 604 627 713
SPORT TUR, ul. Sobieskiego 4; 32 422 18 61
WEEKEND, ul. Kościelna 9 ; 32 423 04 45
SPORT EXPERTS, ul. Chrobrego 1(C.H. FOCUS PARK); 32 755 56 13
TRAMP II, ul. Poniatowskiego 54; 81 865 35 67
ROJAX, ul. Słowackiego 24; 17 864 25 45
GIBSPORT, ul. Mickiewicza 8; 17 853 51 24
SPORT EXPERTS, ul. Rejtana 65 (C.H. PLAZA); 17 858 64 25
SPORT-LUX, ul. Brzeska 98; 14 685 15 30

Skarżysko Kamienna BB-SPORT, ul. 1 Maja 38; 41 251 20 01
Skwierzyna
SORBA, ul. Gorzowska 20; 95 717 02 31
Szczecin
CETUS, ul. Kaszubska 67; 91 434 57 20
Szczyrk
HOT SPORT, ul. Beskidzka 15; 507 168 438
Świdnica
SPORT, ul. Pułaskiego 29; 74 853 69 96
Świebodzice
PHU NOBLES, ul. Wolności 30; 74 664 02 52
Tomaszów Mazow.
WŁÓCZYKIJ, ul. Św. Antoniego 15; 608 198 803
Toruń
SALAMANDRA, ul. Żółkiewskiego 15 (C.H. COPERNICUS); 56 655 36 60
Toruń
PRZYLĄDEK, ul. Mostowa 21; 56 663 54 44
Toruń
BAZA, ul. Łazienna 15/17; 56 622 41 09
Tychy
HIMAL SPORT, ul. Jana Pawła II 14 (HOTEL TYCHY); 32 217 59 75
Ustrzyki Dolne
AZYMUT, ul. 29 Listopada 26; 13 461 34 74
Wałbrzych
PANTHALER, ul. Amii Krajowej 57; 74 846 90 96
Warszawa
SKLEP PODRÓŻNIKA, ul. Kaliska 8/10 (boczna Grójeckiej); 22 822 64 81
Warszawa
SKLEP PODRÓŻNIKA, ul. Grójecka 46/50; 22 668 66 08
Warszawa
JOKER, Al. Jerozolimskie Dw. Centralny, paw.23; 22 654 94 06
Warszawa
MULTAN EXTREME, ul. Jana Pawła II nr 32; 22 620 36 76
Warszawa
ANDY, ul. Meander 2a; 22 649 92 36
Warszawa
SKŁADNICA HARCERSKA 4 ŻYWIOŁY, ul. Konopnickiej 6; 22 339 06 15
Warszawa
EXPEDITION, Al. Solidarności 129/131; 22 652 20 35
Warszawa
FEEL FREE SALEWA, Pl. Czerwca 1976r. 6 (FACTORY OUTLET); 22 478 20 53
Wrocław
SKALNIK, ul. Polaka 20; 71 321 48 84
Wrocław
SKALNIK, ul. Ładna 1a; 71 322 34 62
Wrocław
SKALNIK, ul. Bogusławskiego 45; 71 332 72 23
Wrocław(Bielany Wrocł.) CERRO TORRE, ul. Francuska 6 (C.H. AUCHAN); 71 780 66 47
Wrocław
CERRO TORRE, ul. Paprotna 7 (C.H. MARINO); 71 330 49 22
Wrocław
TRESPASS, ul. Graniczna 2 (C.H. FACTORY); 71 799 19 96
Wrocław
ASTRA SDH, ul. Horbaczewskiego 4/6; 71 354 96 24
Wrocław
PIETROS, ul. Jedności Narodowej 45a; 71 322 08 84
Wrocław
e-BUSOLA, ul. Sienkiewicza 148; 71 724 20 22
Wrocław
QUATTRO SPORT, ul. Szczytnicka 54/1b; 71 327 74 92
Zabrze
CERRO TORRE, ul. Szkubacza 1 (C.H. M 1); 32 777 04 10
Zakopane
HANZEL, ul. Krupówki 15a; 18 265 55 46
Zawiercie
HIMAL CAMP, ul. Piłsudskiego 5; 513 029 165
Zielona Góra
OLIMPIJSKI JAN, ul. Wyspiańskiego 13; 68 459 77 66
Żywiec
HiMOUNTAIN, ul. Zielona 3 (Galeria LIDER); 792 406 109
Wykaz sklepów GO SPORT*
BYDGOSZCZ
CH KING CROSS, ul. Kruszwicka 1; 52 376 01 45
CZĘSTOCHOWA (Poczesna) CH AUCHAN, ul. Krakowska 10; 34 377 80 38
GDAŃSK
CH KING CROSS, ul. Spacerowa 48; 58 552 57 43
JELENIA GÓRA
CH ECHO, ul. Jana Pawła II nr 51; 75 753 11 78
KATOWICE
CH TRZY STAWY, ul. Alpejska 3; 32 209 18 70
KIELCE
CH ECHO, ul. Świętokrzyska 20; 41 332 10 61
KRAKÓW
CH M1, Al. Pokoju 67; 12 686 11 12
ŁÓDŹ
CH KING CROSS, ul. Piłsudskiego 92; 42 676 15 53
ŁÓDŹ
GALERIA ŁÓDZKA, Al. Piłsudskiego 15/23; 42 637 76 39
ŁÓDŹ
CH KING CROSS, Al. Jana Pawła II nr. 30; 42 630 61 30
ŁÓDŹ
CH MANUFAKTURA, ul. Karskiego; 42 633 20 21
MARKI
CH M1, ul. Piłsudskiego 1; 22 761 92 96
PŁOCK
CH AUCHAN, ul. Wyszogrodzka 140; 24 269 68 46
RASZYN
CH JANKI, ul. Mszczonowska 3; 22 711 32 28
WARSZAWA
CH URSYNÓW, ul. Puławska 427; 22 649 17 53
WARSZAWA
CH PROMENADA, ul. Ostrobramska 75 B; 22 611 36 12
WARSZAWA
CH WOLA PARK, ul. Górczewska 124; 22 533 42 05
WARSZAWA
CH WILEŃSKA, ul. Targowa 72; 22 331 64 86
WARSZAWA
GALERIA MOKOTÓW, ul. Wołoska 12; 22 541 38 11
WROCŁAW
CH KORONA, ul. Krzywoustego 126; 71 350 13 06
ZABRZE
CH PLATAN, Plac Teatralny 12; 32 271 71 11
* W sprzedaży tylko spodnie narciarskie.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach przedstawionych w katalogu.

Bielsko Biała
Bielsko Biała
Bielsko Biała
Brzeg
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Gdańsk
Głogów
Głogów
Gorzów Wlkp.
Jarosław
Jelenia Góra
Kamienna Góra
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Kielce
Kłodzko
Kłodzko
Kraków
Kraków
Kraków
Legnica
Leszno
Lubin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lubliniec
Łódź
Łódź
Łódź
Nowa Sól
Olsztyn
Opole
Opole
Ostrów Wlkp.
Ostrów Wlkp.
Piaseczno
Piła
Piła
Piotrków Tryb.
Polkowice
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Przemyśl
Radom
Radomsko
Rybnik
Rybnik
Rybnik
Ryki
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
26Rzezawa

Polski producent
wysokiej jakości
sprzętu outdoorowego

WISPORT
Wiesław Ściegienko
54-425 Wrocław
ul. Traktatowa 6
tel. 71 373 70 10
faks 71 373 78 00
www.wisport.com.pl
biuro@wisport.com.pl

