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DIABEŁ TKWI 
W SZCZEGÓŁACH

Nasi projektanci korzystają z naszego 
sprzętu prawdopodobnie więcej niż 
ktokolwiek inny. Uważamy, że to 
właśnie sprawia, że   nasze podejście do 

projektowania jest nieco inne. Kiedy jesteśmy już w 
terenie i jakiś sprzęt nie działa tak, jak byśmy tego 
chcieli, rozpoczyna się nasz proces ulepszania. 

Zaczyna się od tego wrażenia, że sprzęt może 
być jeszcze lepszy, aż w końcu (dzięki wielu 
testom, próbkowaniu i ponownemu testowaniu), 
opracowujemy produkt, który został zaprojektowany 
w najdrobniejszych szczegółach. Ponieważ detale 
projektowe naprawdę robią różnicę na wyprawie.

"Chcieliśmy uzyskać te same atrybuty 
techniczne naszych ultralekkich naczyń 
AlphaPot ™ dla osób, które preferują 

trwałość stali nierdzewnej. Istnieją zdecydowanie 
lżejsze materiały, ale mimo to udało nam się 
stworzyć naszą gamę SigmaPot ™ zaskakująco 
lekką.

Szczegóły projektu, takie jak LID KEEP™, są już 
doceniane przez wszystkich kochających outdoor 
- pozwalając im powiesić pokrywkę z boku 
garnka, zamiast umieszczać go na ziemi - ale 
jestem dumny, że zaprojektowaliśmy składający 
się uchwyt, który jest wciąż solidny i bezpieczny. 
Nie grzechota, co jest rzadkością w tego rodzaju 
garnkach."

SIGMA POT PARAMJEET SINGH
PRODUCT DESIGNER

"Nasze nowe bukłaki są zasadniczo 
produktem do magazynowania wody, który 

robi prawie wszystko, czego potrzebujesz będąc 
w terenie. Są kompatybilne ze standardowymi 
filtrami wody i rurkami do nawadniania.  
A Watercell X ma korek służący do kontroli 
przepływu wody pitnej i jest wyposażony w mini 
głowicę prysznicową. Nasz system pasów ułatwia 
także przenoszenie naszych bukłaków, mocowanie 
do kajaków lub rowerów czy do powieszenia na 
drzewie. Wszystkie te małe szczegóły sprawiają, 
że ten system jest tak łatwy i użyteczny. "

BUKŁAKI TOM SCHILPEROORT
PRODUCT DESIGNER

"Konstrukcja materacy wykorzystująca 
Air Sprung Cell™ zrodziła się z chęci 

wypróbowania i naśladowania sprężynowego 
materaca kieszonkowego - tutaj setki 
pojedynczych „sprężyn” dostosowują się 
do kształtu ciała, aby zapewnić bardziej 
równomierne wsparcie - przy użyciu technologii 
nadmuchiwania.

Nasze materace Air Sprung Cell ™ są znane z 
tego, że są lekkie, kompaktowe i wygodne, ale nie 
wszyscy wiedzą, że wysokiej jakości materiały nie 
mają sobie równych. Nie mieliśmy praktycznie 
żadnych roszczeń z tytułu gwarancji na nasze 
maty ASC (coś, z czego jesteśmy naprawdę 
dumni), więc możesz naprawdę wierzyć, że nasz 
sprzęt będzie służył przez wiele lat." 

MATY I MATERACE BRENDAN SANDO
PRODUCT DESIGNER

"Kiedy jako zespół projektantów 
wyjeżdżamy na kemping w głąb 

Australii, często śpimy bez namiotu. W końcu 
pogoda tutaj jest zwykle bardzo dobra, więc 
hamaki zapewniają super lekki sprzęt i 
komfortowy sen. 

PillowLock™ zrodził się z ironii, że nasze 
niezwykle lekkie poduszki mają tendencję do 
poruszania się w nocy a nawet zdmuchiwania. 
Dosłownie zdmuchnęło mi poduszkę w krzaki, 
kiedy spałem! PillowLock™ jest prosty w 
użyciu, ale te poręczne małe plastry zapewnią 
Ci dobry sen w środku lasu"

PODUSZKI TIM MILLER
PRODUCT DESIGNER
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W Sea To Summit pracujemy w pewnych cyklach. Ubiegły rok był 
dużym cyklem wprowadzania nowych produktów, aktualizacji  
i drobnych odświeżeń. Udoskonaliliśmy naszą ofertę systemów 
do spania, stworzyliśmy 11 nowych linii produktów od podstaw  
i wypuściliśmy na rynek 186 nowych elementów wyposażenia.

Cykl ten koncentruje się na dostarczaniu informacji  
o produktach, artykułach, filmach, zdjęciach i nie tylko, aby 
pomóc edukować i inspirować naszych klientów do wyjścia na 
zewnątrz, wypróbowania naszego sprzętu i podzielenia się swoimi 
doświadczeniami.

W tym roku chcemy pokazać naszym fanom, jak poprawić ich 
jakość snu i zwiększyć ich wydajność dzięki naszym systemom 
snu. Stworzyliśmy już internetowy przewodnik, aby edukować 
ludzi w tym zakresie i planujemy zrobić jeszcze znacznie więcej, 
aby pomóc naszym klientom w znalezieniu idealnego snu. 
Odwiedź seatosummit. com/newsleepsystems i sprawdź co 
przygotowaliśmy!

Pokażemy również, jak wszystkie nasze produkty mogą sprawić, 
że spędzania czasu na świeżym powietrzu będzie jeszcze 
łatwiejsze i przyjemniejsze - od naszej serii naczyń SigmaPots ™ 
i ultralekkiego zestawu hamakowego po nasz plecak i torbę na 
zakupy Ultra-Sil™ Nano™.

NOWE PRODUKTY
Nasz nowy Watercell X to kompletne rozwiązanie do 
przechowywania wody na szlaku, drogowych i wodnych,  
a nowy Watercell ST to nasz bardziej minimalistyczny 
model. Jedziesz w tropiki? Zabierz nasz Jungle Hammock 
oraz Tarp, aby uzyskać komfortowy i wolny od owadów sen. 
Następnie jest nasz nowy DeltaLight Tumbler, sprytnie 
skonstruowany kubek kempingowy wykonany  
z materiału Tritan™, z którego nasz współwłaściciel i główny 
projektant, Roland Tyson, lubi pić wino. Inspirację można 
zawsze znaleźć na zewnątrz, a czasami na dnie szklanki 
czerwonego wina.

OPOWIEŚCI ZE SZLAKU
Inspiracja oznacza dzielenie się naszymi historiami - 
począwszy od uruchomienia naszego nowego bloga. 
Będziemy dzielić się kulisami z naszego zespołu 
projektowego, poradami ekspertów, maniaków biegów 
i opowieściami ze szlaków. Obserwuj naszą stronę 
internetową i kanały społecznościowe.

seatosummitgear

Sea to Summit Polska TV

SeatoSummitPolska
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POPRAW JAKOŚĆ SNU.
ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ.

NOWE
KONSTRUKCJE

SPRYTNE 
ROZWIĄZANIA

LŻEJSZE 
MATERIAŁY

SYSTEMY SPANIA  
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

NOWE MODELE,  
W TYM TAKŻE  

ZAPROJEKTOWANE  
DLA KOBIET

ODKRYJ NASZE   

SYSTEMY SPANIA 
ABY ZMAKSYMALIZOWAĆ  
JAKOŚĆ SNU.

Nasza gama technicznych mat, śpiworów, 
poduszek i wkładek została zaprojektowana tak, 
aby zapewniać maksymalną wydajność snu. 

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się 
do następnej przygody lub planujesz wyprawę 
dookoła świata, dobranie odpowiedniego 
sprzętu, z pośród wielu dostępnych możliwości, 
to podstawa. 

Specjalna oferta dla kobiet właśnie to zapewnia 
- wybór śpiworów i mat, zaprojektowanych 
specjalnie dla kobiet sprawdzi się podczas nocy 
w lesie czy w górach.

Znajdź idealny zestaw dla siebie na: 
seatosummit.pl

ZBUDUJ SWÓJ
SYSTEM
SPANIA 
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VIDEO TECHNOLOGICZNYCH SZCZEGÓŁÓW

FREE-FLOW ZIP™

Strategicznie rozmieszczone zamki 
zapewniają opcje wentylacji  

i swobodę ruchów

DELTA CORE™

Usuwa nadmiar masy z mat 
samopompujących, nie obniżając  

przy tym komfortu.

ULTRA-DRY DOWN™

Pierze chronione przed negatywnym 
wpływem wilgoci.

WAVELOFT™

Nasze syntetyczne śpiwory wykorzystują 
unikalną, falistą konstrukcję syntetycznej 

izolacji, aby zatrzymywać ciepłe powietrze.

PILLOW LOCK™

Sprytny mechanizm utrzymujący 
poduszkę przez cały czas na miejscu.

AIR SPRUNG CELLS™

Poszczególne komórki, które 
dostosowują się do kształtu ciała, 

równomiernie rozpraszają ciśnienie.

SPRAWDŹ  
NASZE VIDEO 
PRODUKTOWE 
Nasza biblioteka filmowa zawierająca 
video produktowe oraz przybliżające 
technologie jest dostępna do 
przeglądania na kanale Sea to Summit 
Polska.

   www.youtube.com 
   SeatoSummitPolska 

VIDEOS BRING OUR TECHNICAL PRODUCTS TO LIFE
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To pierwszy element systemu spania 
i to, co będzie cię izolować od zimnej 
ziemi i amortyzować cię od nierówności. 
Nasza szeroka gama materacy Air 
Sprung Cell ™ i mat samopompujących 
zapewnia wybór na każdą wyprawę - od 
wielodniowych trekkingów w Alpach po 
spanie na pustyni, nasze maty sprawiają, 
że spanie na zewnątrz jest bardzo 
wygodne.

Testy dzięki, którym możesz 
zaufać naszym produktom
Nasze maty poddawane są szczegółowym testom 
na długo przed wypuszczeniem ich na rynek, dzięki 
czemu możesz spać wygodnie i czuć się pewnie.

Każda wyprodukowana przez nas mata jest 
napełniana przez 24 godziny i posiada numer seryjny 
umożliwiający śledzenie. W ramach każdej partii 
dalsze rygorystyczne testy zapewniają strukturalną  
i funkcjonalną trwałość w ekstremalnych warunkach. 

Testujemy nasze maty aż do zniszczenia, aby uzyskać 
długotrwałą wydajność.

Nowy Test R-Value ASTM F3340 
R-Value maty do spania jest odpowiednikiem systemu 
oceny komfortu cieplnego śpiworów EN13537 - 
pomaga określić, jak dobrze mata będzie Cię izolować 
od zimna.

Od końca 2019 roku będziemy korzystać z nowego 
standardu ASTM F3340-18, aby określić R-Value 
dla naszych mat. Ten nowy standard testowania 
został opracowany przez liderów branży, którzy 
poszukują uniwersalnego systemu, który umożliwi 
użytkownikom porównywanie mat z różnych marek.

Chociaż zawsze dostarczaliśmy niezależnie 
przetestowane R-Value dla naszych mat, wiele marek 
zacznie publikować R-Value po raz pierwszy. To 
sytuacja „win-win” dla rynku i użytkowników.

Ten nowy sposób testowania właściwości izolacyjnych 
mat będzie zawierał pewne aktualizacje naszych 
aktualnych opublikowanych R-Value. Ważne jest, 
aby pamiętać, że tam, gdzie wartości się zmieniają, 
nie oznacza to spadku lub wzrostu izolacji cieplnej – 
identyfikuje on potrzebę interpretowania ocen w nieco 
inny sposób.

Ponieważ nowy standard jest taki sam dla całej 
branży, będziemy pomagać edukować wszystkich w 
zakresie nowych parametrów testowania i sposobów 
przekładania odczytów na rzeczywiste sytuacje.

TWOJA MATA JEST 
GWARANCJĄ  
DOBRZE  
PRZESPANEJ NOCY

Maty stworzone specjalnie dla kobiet 
Kobiecy kształt naszych mat jest szerszy w biodrach 
i węższy w ramionach, aby zapewnić większy komfort 
i sprawność termiczną. Maty są również cieplejsze w 
kluczowych strefach ciała, zapewniając w ten sposób 
doskonały sen przez cały rok.
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Wielofunkcyjny wentyl
Aby maksymalnie ułatwić składanie i rozkładanie 
materaca stworzyliśmy wielofunkcyjny wentyl.
Wentyl służący pompowaniu materaca działa 
jednokierunkowo, aby uniknąć niekontrolowanych 
strat powietrza podczas niekontrolowanego 
rozszczelnienia zaworu. Szeroki wentyl pozwala na 
szybkie napompowanie materaca.

PillowLock™ SYSTEM
System mocowania poduszki pozwala w łatwy 
sposób przymocować Twoją poduszkę Aeros™ do 
maty samopompującej Sea to Summit i uzyskać 
spokojny sen bez jej ześlizgiwania. Zaprojektowane 
po to, aby utrzymać Twoją poduszkę we właściwym 
miejscu – na macie do spania – nasze unikalne 
zapięcie PillowLock™ na rzep dostarczane będzie ze 
wszystkimi naszymi matami od połowy 2019 roku.

 

Pokrowiec oraz zestaw naprawczy
Wszystkie maty i materace Sea to Summit 
posiadają w komplecie wygodny pokrowiec oraz 
dedykowany zestaw naprawczy zawierający sześć 
samoprzylepnych łatek oraz zapasowy wentyl.

DETALE ROBIĄ
RÓŻNICE!

Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Płaski i kompaktowy wentyl 
w trybie zamkniętym

Jednokierunkowy 
przepływ powietrza

Wygodne wypompowanie 
materaca dzięki 

dedykowanemu przyciskowi

Szeroko przepływowa wersja 
wentylu, w razie potrzeby szybkiego 

wypompowania materaca



6 
M

AT
Y

Maty stworzone specjalnie dla kobiet
Zaprojektowane, aby spełniać wyjątkowe potrzeby kobiecej 
fizjologii, nasze damskie maty zapewniają zwiększone ciepło 
i komfort snu. Dla tych produktów charakteryzujących się 
specjalnym kobiecym kształtem, który jest szerszy w biodrach 
i węższy w ramionach, opracowaliśmy również unikalne profile 
Delta Core™ i Delta Core-V™, aby zapewnić dodatkowe ciepło, 
w miejscach, w których kobiety zwykle odczuwają chłód 
najbardziej. 
W naszej macie Ultralight S.I. nasz stopniowany profil Delta 
Core-V™ wykorzystuje połączenie mniejszych otworów i litej 
pianki w strefie tułowia, aby zwiększyć ciepło. W naszych matach 
damskich Comfort Light i Comfort Plus S.I. dostosowujemy 
głębokość i kształt naszych komór Delta Core™, aby pozostawić 
więcej litej pianki PU, tworząc cieplejszą strefę dla tułowia 
i zwiększając izolację od elementów zewnętrznych.

LARGE
64 x 198cm

REGULAR
51 x 183cm

SMALL
51 x 170cm

XS
51 x 125cm

WOMEN'S REGULAR
53 x 170cm

WOMEN'S LARGE
58 x 183cm

Mniejsze kom
ory Delta Core™

 w m
iejscach 

najbardziej wym
agających ciepła: 

okolice ram
ion, bioder oraz stóp

W
iększe kom

ory Delta Core™
 w m

iejscach 
najm

niejszego kontaktu z ciałem
: 

obniżona waga oraz objętość m
aty

Using pressure m
apping data to define your body contact areas, a graduated 

pattern of vertical cores m
inim

ises weight and bulk yet m
axim

ises warm
th 

NagrodyCienkie, lekke i łatwe w użyciu. 
Począwszy od turystów próbujących pozbyć się zbędnych gramów a skończywszy 
na biwakowiczach podróżujących samochodami, którzy pragną luksusowego 
biwakowania, nasza oferta samopompujących mat zapewnia jednakowe ciepło na 
całej długości maty w postaci kompaktowego, wygodnego i łatwego w użyciu pakietu.

Technologia Delta Core-V™

Technologia Delta Core-V™ pozwala zredukować wagę pianki PU, z której są wykonane są nasze maty, aż o 20%. Ich kształt 
dopasowany jest odpowiednio w zależności od obszaru. W okolicach ramion, bioder i stóp, czyli tam gdzie zwiększone jest 
zapotrzebowanie na ciepło, otwory są mniejsze, a sama pianka gęstsza. 

W pozostałych miejscach grubość pianki została zredukowana aby zmniejszyć wagę oraz rozmiar maty przy zachowaniu 
odpowiedniego komfortu. Technologia Delta Core-V™ jest stosowana w modelach Ultra Light SI oraz Camp Mat SI.

MATY SAMOPOMPUJĄCE 
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Technologia Delta Core™

Delta Core™ to innowacyjna technika pozwalająca zredukować wagę i objętość pianki poliuretanowej, z której wykonane są materace.  
Design i sposób wytwarzania naszych produktów optymalizuje o 40% początkową objętość pianki PU, aby zminimalizować ich wagę i wymiary.

Kształt Delta Core™ został dopasowany i ustawiony odpowiednio do różnych grubości w poszczególnych obszarach, zapewniając wytrzymałość  
oraz trwałość, przy bardzo wysokim komforcie użytkowania. Co ważne, technika zastosowana w Delta Core™ sprawia, że górna oraz  
dolna powierzchnia pianki pozostaje całkowicie nienaruszona. Zapewnia to równomierne ciepło na całej długości materaca,  
pomijając pionowe struktury, które mogłyby przesuwać ciepło w dół. 

Swobodna powierzchnia pianki w znaczny sposób poprawia przyczepność do górnej i dolnej tkaniny powłoki materaca, co zmniejsza ryzyko  
jego rozwarstwienia. Technologia  Delta Core™ została wykorzystana w modelach Comfort Light, Comfort Plus oraz Comfort Deluxe.
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Lekka oraz niewielka mata idealnie nadająca  
się do szybkich wycieczek
Optymalna temperatura w kluczowych partiach ciała, przy  
zachowaniu minimalnej wagi

Zaprojektowana z myślą o kobietach  
dla zwiększenia komfortu  
oraz dodatkowego ciepła
Specjalny profil DealtaCore-V dostosowany do kobiecego ciała.

• Wielofunkcyjny zawór o wysokim stopniu przepływu powietrza
• Antypoślizgowa powierzchnia Utrzymuje materac na swoim 

miejscu
• Wykonana z lekkiego poliestru 30D z laminatem TPU
• System Pillow Lock utrzymuje poduszkę na swoim miejscu

• Szersza w okolicach bioder oraz węższy w ramionach
• Wielofunkcyjny zawór o wysokim stopniu przepływu 

powietrza
• Zwiększone komory Delta Core w mniej wymaganych 

strefach zmniejszające wagę oraz objętość
• Antypoślizgowa powierzchnia utrzymuje materac na swoim 

miejscu
• Wykonana z lekkiego poliestru 30D z laminatem TPU
• System Pillow Lock utrzymuje poduszkę na swoim miejscu

2.9
Women’s
WR WL

Grubość

Kod Opis Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMSIULW Women's Regular 170x 53cm ø13x 27cm 545g 399,90 zł

AMSIULW Women's Large 183 x 58cm ø13.5 x 30cm 645g 429,90 zł

Kod Opis Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMSIUL Small 170 x 51cm ø12 x 26cm 520g 349,90 zł

AMSIUL Regular 183 x 51cm ø13 x 26cm 550g 399,90 zł

AMSIUL Large 198 x 64cm ø13.5 x 33cm 720g 429,90 zł
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018
Trwała, wygodna i wszechstronna
Optymalna temperatura w kluczowych partiach ciała, przy zachowaniu 
minimalnej wagi

• Wielofunkcyjny zawór o wysokim stopniu przepływu 
powietrza

• Wykonana z lekkiego poliestru 75D z laminatem TPU
• Mniejsze komory DeltaCore-V w miejscach 

wymagających ciepła: okolice ramion, bioder oraz stóp
• Większe komory Delta Core-V w miejscach 

najmniejszego kontaktu z ciałem: obniżona waga oraz 
objętość maty

• Teraz dostępna także w szerszej, prostokątnej wersji

Luksusowa mata idealna dla obozów bazowych
Grubsza a jednocześnie lżejsza mata samopompująca  
z technologią Delta Cores™

• Wielofunkcyjny zawór o wysokim stopniu przepływu powietrza
• Duża powierzchnia do spania na grubości 10cm
• Luksusowa, przyjemna w kontakcie ze skórą tkanina 30D.  

Trwały poliester 75D z laminatem TPU

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Kod Opis Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMSICM Regular 183 x 51cm ø15.5 x 26cm 780g 299,90 zł

AMSICM Large 198 x 64cm ø16.5 x 33cm 1020g 349,90 zł

AMSICM Rectangular RW 183 x 64cm ø20.5 x 34cm 1115g 349,90 zł

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Kod Opis Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMSICD Reg Wide 183 x 64cm ø18.5 x 64cm 1840g 759,90 zł

AMSICD Large Wide 201 x 76cm ø22.5 x 76cm 2410g 899,90 zł
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Zaprojektowana z myślą o kobietach dla 
zwiększenia komfortu oraz dodatkowego ciepła
Specjalny profil DealtaCore-V dostosowany do kobiecego ciała

• Wielofunkcyjny zawór o wysokim stopniu przepływu 
powietrza

• Antypoślizgowa powierzchnia Utrzymuje materac na swoim 
miejscu

• Luksusowa, przyjemna w kontakcie ze skórą tkanina 30D. 
Lekki poliester 30D z laminatem TPU

• System Pillow Lock utrzymuje poduszkę na swoim miejscu

• Szersza w okolicach bioder oraz węższy w ramionach
• Wielofunkcyjny zawór o wysokim stopniu przepływu 

powietrza
• Antypoślizgowa powierzchnia utrzymuje materac na 

swoim miejscu
• Luksusowa, przyjemna w dotyku ze skórą tkanina 30D
• Lekki poliester 30D z laminatem TPU
• System Pillow Lock utrzymuje poduszkę na swoim 

miejscu

Maksymalny komfort oraz ciepło podczas 
wędrówek w chłodnym klimacie
Grubsza a jednocześnie lżejsza mata samopompująca 
z technologią Delta Cores™

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Kod Opis Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMSICP Regular 183 x 51cm ø18 x 26cm 895g 569,90 zł

AMSICP Large 198 x 64cm ø19 x 33cm 1195g 649,90 zł

Grubość

Kod Opis Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMSICPW Women's Regular 170x 53cm ø18.5 x 27 925g 569,90 zł

AMSICPW Women's Large 183 x 58cm ø19.5 x 30 1095g 649,90 zł
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Maksymalny komfort podczas wędrówek  
w chłodnym klimacie
Grubsza a jednocześnie lżejsza mata samopompująca z technologią  
Delta Cores™

• Wielofunkcyjny zawór o wysokim stopniu przepływu powietrza
• Antypoślizgowa powierzchnia Utrzymuje materac na swoim 

miejscu
• Luksusowa, przyjemna w kontakcie ze skórą tkanina 30D. Lekki 

poliester 30D z laminatem TPU
• Większe poziome komory zmniejszające masę i objętość bez utraty 

komfortu
• System Pillow Lock utrzymuje poduszkę na swoim miejscu

• Szersza w okolicach bioder oraz węższy w ramionach
• Wielofunkcyjny zawór o wysokim stopniu przepływu powietrza
• Antypoślizgowa powierzchnia utrzymuje materac na swoim 

miejscu
• Warstwa Delta Core zapewnia równomierne ciepło na całej 

długości maty oraz zmniejsza ryzyko rozwarstwienia
• Większe poziome komory zmniejszające masę i objętość bez 

utraty komfortu
• Lekki poliester 30D z laminatem TPU
• System Pillow Lock utrzymuje poduszkę na swoim miejscu

Zaprojektowana z myślą o kobietach dla 
zwiększenia komfortu oraz dodatkowego ciepła 
Specjalny profil Dealta Core-V dostosowany do kobiecego ciała

Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Kod Opis Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMSICL Small 170 x 51cm ø14 x 26cm 595g 449,90 zł

AMSICL Regular 183 x 51cm ø14.5 x 26cm 650g 479,90 zł

AMSICL Large 198 x 64cm ø15.5 x 33cm 880g 569,90 zł

Grubość

Kod Opis Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMSICLW Women's Regular 170x 53cm ø16 x 27cm 665g 479,90 zł

AMSICLW Women's Large 183 x 58cm ø16.5 x 27cm 775g 569,90 zł
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Nagrody

ASC mat name graphics - CMYK
Date: 27 April 2018

ASC mat name graphics - CMYK
Date: 27 April 2018

ASC mat name graphics - CMYK
Date: 27 April 2018

ASC mat name graphics - CMYK
Date: 27 April 2018

ASC mat name graphics - CMYK
Date: 27 April 2018

ASC mat name graphics - CMYK
Date: 27 April 2018

ASC mat name graphics - CMYK
Date: 27 April 2018

ASC mat name graphics - CMYK
Date: 27 April 2018

ASC mat name graphics - CMYK
Date: 27 April 2018

ASC mat name graphics - CMYK
Date: 27 April 2018

ASC mat name graphics - CMYK
Date: 27 April 2018

ASC mat name graphics - CMYK
Date: 27 April 2018

Seria Ultra light - Single layer design
Produkty Ultra Light posiadają pojedynczą warstwę 
komór powietrznych, dla uzyskania maksimum 
lekkości i kompaktowości, przy zachowaniu komfortu 
gwarantowanego przez technologię Air Sprung Cell™.

Seria Ether light - Single layer design
Większe komory p owietrzne zostały zaprojektowane 
z wielu przegród TPU, które łączą dolną oraz górną 
warstwę za pomocą spoin punktowych tworząc 
technologię Air Sprung Cell™. Tak stworzone 
przegrody umożliwiają rozmieszczenie komór 
w większej odległości, które po nadmuchaniu stają  
się większe, przez co wymagają użycia mniejszej ilości 
materiału.

Seria Comfort plus - Dual layer design
Wykorzystanie technologii Double Layer Zone daje możliwość 
użytkowania materaca nawet na nierównej powierzchni. Dwa 
osobne zawory umożliwiają napompowanie oddzielnie każdej 
z warstw - górnej oraz dolnej. W przypadku nierówności 
istnieje możliwość wypuszczenia części powietrza z dolnej 
warstwy materaca i dostosowania go do kształtu podłoża. 
Wykorzystanie konstrukcji Dual Layer stanowi dodatkowe 
zabezpieczenie wygodnego snu. W wypadku przekłucia jednej 
z warstw materaca można wykorzystać drugą, pozostającą 
w stanie nienaruszonym.

Seria Comfort light - Hybrid layer design
Produkty Comfort Light posiadają podwójną warstwę 
komór powietrznych w obszarze torsu, który potrzebuje 
najwięcej ciepła, oraz pojedynczą w nogach i okolicach 
głowy, gdzie potrzeba go mniej.

Maty z technologią AIR SPRUNG CELL™ MATS
Wygodne, kompaktowe, zapewniające wsparcie
Od szybkich wędrówek „na lekko”, po bardziej zaawansowane 
trekkingi wymagające nieco innych rozwiązań, nasze wielokrotnie 
nagradzane materace z technologią Air Sprung Cell™ zapewnią  
Ci niezrównany komfort dzięki licznym komorom powietrznym.
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Technologia Air Sprung Cells™

Air Sprung Cells™ to bazowa technologia 
zastosowana w naszych materacach. To także 
powód, dlaczego śpi się na nich tak bardzo 
wygodnie. 
Materace Sea to Summit są zbudowane 
z licznych, połączonych ze sobą komór 
powietrznych zwanych Air Sprung Cells™. 

Komory Air Sprung Cells™, dopasowując się do kształtu ciała, 
zapewniają poczucie miękkości i komfortu.  

Technologia izolacji termicznej 

Exkin Platinum® to ultra lekki, 
nietkany materiał pokryty 
metalizowaną warstwą izolacyjną. 
Technologia Exkin Platinum® thermal 
odbija straty cieplne z powrotem do 
użytkownika.

Izolacja THERMOLITE® wykonana 
jest ze specjalnie opracowanych 
włókien, aby osiągnąć wysoką 
wartość CLO przy zachowaniu 
niskiej wagi materaca. 
Produkty Insulated docieplone są 
materiałem THERMOLITE® HL-1 czyli 
włóknem syntetycznym zbudowanym 
z unikalnych fałd 3D, które zapewniają doskonałe ciepło oraz 
lepszą wytrzymałość. 
Izolacja THERMOLITE® współpracując z technologią Air Sprung 
Cells™ zapobiega utracie temperatury z ciepłego ciała do 
chłodnego podłoża. 
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania, każdy z materacy 
z serii Insulated łączy w sobie technologie Exkin Platinum® oraz 
THERMOLITE®

Wielofunkcyjny wentyl
Aby maksymalnie ułatwić składanie i rozkładanie materaca 
stworzyliśmy wielofunkcyjny wentyl.Wentyl służący pompowaniu 
materaca działa jednokierunkowo, aby uniknąć niekontrolowanych strat 
powietrza podczas niekontrolowanego rozszczelnienia zaworu. Szeroki 
wentyl pozwala na szybkie napompowanie materaca.

Płaski i kompaktowy wentyl 
w trybie zamkniętym

Jednokierunkowy przepływ 
powietrza

Wygodne wypompowanie  
materaca dzięki  

dedykowanemu przyciskowi.

Szeroko przepływowa wersja 
wentylu, w razie potrzeby  

szybkiego wypompowania materaca

Pokrowiec wraz z zintegrowaną pompką Airstream™ Pumpsack 
jest dołączony do każdego materaca z technologią Air Sprung 
Cell™. Wystarczy jeden dmuch powietrza do pompki Airstream™ 
Pumpsack by następnie szybko napompować nasz materac. 
Co więcej, odwrócenie zaworu na drugą stronę pozwala 
napełnić powietrzem także nasze poduszki o mniejszym wlocie. 
Nasz pompka Aistrstream™ Pumpsack waży od 37g do 60g 
w zależności od wielkości oraz modelu maty.

Tłoczona powłoka TPU     
Nasza powłoka TPU jest powszechnie wykorzystywana w branży 
medycznej i lotniczej. 
Tłoczona powłoka jest znacznie trwalsza, zwarta i umożliwia 
zastosowanie formuły TPU. Jest to znacznie skuteczniejsza 
technika od powszechnie stosowanej na rynku laminacji, która 
jest mniej odporna na rozwarstwienie.

Aby zapobiec rozwojowi grzybów i pleśni wewnątrz materaca 
powłokę TPU wzbogaciliśmy dodatkową warstwą antybakteryjną. 
Dzięki temu możesz w bezpieczny i higieniczny sposób 
nadmuchać materac za pośrednictwem jednego z dwóch 
dostępnych wentyli.

Nylon 30/40D
Opracowaliśmy nylonową tkaninę 30/40D, aby osiągnąć idealny 
balans pomiędzy wagą a wytrzymałościa. Przędza  40D (tkana 
wzdłuż) odpowiada za wytrzymałość, podczas gdy przędza 30D 
(tkana w poprzek) zmniejsza całkowitą wagę.Wewnątrz natomiast, 
dla uzyskania efektu szczelności oraz plastyczności, zastosowano 
materiał TPU. Zewnętrzna warstwa materaca pokryta została 
cienką powłoką PU, redukującą śliskość powierzchni, zwiększającą 
wytrzymałość na uszkodzenia i ułatwiającą punktową naprawę za 
pomocą samoprzylepnych plastrów.
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018
Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Nasza najlżejsza, najgrubsza i najcichsza 
pełnowymiarowa mata Air Sprung Cell™
Idealna dla śpiących na boku, dodatkowa wysokość tej maty pozwala 
biodrom głębiej zanurzyć się w nią, nie dotykając podłoża. Większe kieszenie 
powietrzne tworzy się za pomocą wielu połączonych ze sobą przegród 
wykonanych z termoplastycznego poliuretanu (TPU), które łączą wierzchnią 
i dolną warstwę tkaniny z naszymi komorami powietrznymi zwanymi Air 
Sprung Cell™. Połączone ze sobą przegrody umożliwiają umieszczenie 
górnych i dolnych warstw w większej odległości od siebie, tworząc tym 
samym większe kieszenie powietrzne po nadmuchaniu, co z kolei wymaga 
mniejszych ilości materiału. 

• Pogrubione (XT) komory powietrzne Air Sprung Cells™
• Lżejszy, cichszy i zapewniający przyczepność wzmocniony Nylon 30/40D 

umożliwia łatwą naprawę w terenie za pomocą samoprzylepnych łatek. 
• Powłoka antybakteryjna Ultra-Fresh® wzbogacająca formułę TPU, aby 

zapobiegać powstawaniu pleśni wewnątrz
• Technologia Air Sprung Cells™ dla bardziej komfortowego snu
• Wielofunkcyjny wentyl o szybkim przepływie
• Mocowanie PillowLock™ pozwalające na utrzymanie poduszki Aeros™ 

na macie zapewniając niezakłócony sen. 

XT oznacza wyjątkowo gruby

 
Camper-

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość Grubość

Grubość

CAMPER
VAN

Zawiera

oraz zestaw naprawczy dołączony do kompletu
Zintegrowana z pokrowcem pompka

Kod Opis Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMELXT Small 168 x 55 cm ø9 x 19cm 370g 699,90 zł

AMELXT Regular 183 x 55 cm ø9 x 19cm 390g 699,90 zł

AMELXT Large 198 x 64cm ø10 x 22cm 500g 799,90 zł

Zawiera

oraz zestaw naprawczy dołączony do kompletu
Zintegrowana z pokrowcem pompka
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

ASTM F3340-18

ASTM F3340-18

Nasza najlżejsza, najgrubsza i najcichsza pełnowymiarowa mata 
Air Sprung Cell™ z izolacją zapewniającą całoroczny komfort.

Zaprojektowane specjalnie dla kobiet, aby 
zapewnić dodatkowe ciepło i komfort

Poprawiająca komfort spania w niskich temperaturach, ta lekka mata stanowi 
połączenie lekkiego Nylonu 30/40D, Exkin Platinum® oraz izolacji THERMOLITE® 
z systemem komór powietrznych Air Sprung Cell™ tworzących niezwykle lekką 
matę o grubości 10 cm. Powiększone kieszenie powietrzne uzyskano poprzez 
zastosowanie wielu komór z termoplastycznego poliuretanu (TPU), które łączą 
wierzchnią i spodnią warstwę tkaniny z konstrukcją zgrzewanych punktowo 
komór powietrza Air Sprung Cell™. Połączone ze sobą przegrody umożliwiają 
umieszczenie górnych i dolnych warstw w większej odległości od siebie, tworząc 
większe kieszenie powietrzne po nadmuchaniu, co z kolei wymaga mniejszej ilości 
materiału. Idealna dla śpiących na boku, dodatkowa wysokość tej maty pozwala 
biodrom głębiej zanurzyć się w nią, bez dotykania podłoża.

• Pogrubione (XT) komory powietrzne Air Sprung Cells™
• Lżejszy, cichszy i zapewniający przyczepność wzmocniony Nylon 

30/40D, umożliwiający łatwą naprawę w terenie za pomocą dołączonych 
samoprzylepnych łatek

• Zastosowanie powłok izolacyjnych Exkin Platinum® i THERMOLITE® 
• Technologia Air Sprung Cells™ dla bardziej komfortowego snu
• Materiał (TPU) poddany specjalnej obróbce Ultra-Fresh® zapewniającej 

właściwości bakteriobójcze i zapobiegającej tworzeniu się pleśni wewnątrz. 
• Pillow Lock™ mocujący poduszkę Aeros™ do maty
• Wielofunkcyjny wentyl o szybkim przepływie

Dzięki specjalnemu kobiecemu kształtowi, który jest szerszy w części biodrowej 
i węższy na wysokości ramion, tkaninę Exkin Platinum® i grubszą warstwę 
izolacyjną THERMOLITE® połączono z konstrukcją komór powietrznych Air Sprung 
Cell™, aby stworzyć niezwykle lekką matę o grubości 10 cm. Powiększone kieszenie 
powietrzne uzyskano poprzez zastosowanie wielu komór z termoplastycznego 
poliuretanu (TPU), które łączą wierzchnią i spodnią warstwę tkaniny z konstrukcją 
zgrzewanych punktowo komór powietrza Air Sprung Cell™. Połączone ze sobą 
przegrody umożliwiają umieszczenie górnych i dolnych warstw w większej odległości 
od siebie, tworząc większe kieszenie powietrzne po nadmuchaniu, co z kolei wymaga 
mniejszej ilości materiału. Idealna dla śpiących na boku, dodatkowa wysokość tej 
maty pozwala biodrom głębiej zanurzyć się w nią, nie dotykając podłoża.

• Pogrubione (XT) komory powietrzne Air Sprung Cells™
• Grubsza warstwa izolacyjna THERMOLITE® zapewniająca dodatkowe 

ciepło
• Lżejszy, cichszy i zapewniający przyczepność wzmocniony Nylon 

30/40D, umożliwia łatwą naprawę w terenie za pomocą dołączonych 
samoprzylepnych łatek

• Zastosowanie powłok izolacyjnych Exkin Platinum® i THERMOLITE® 
• Technologia Air Sprung Cells™ dla bardziej komfortowego snu
• Materiał (TPU) poddany specjalnej obróbce Ultra-Fresh® zapewniającej 

właściwości bakteriobójcze i zapobiegającej tworzeniu się pleśni 
wewnątrz

• Wielofunkcyjny wentyl o szybkim przepływie
• PillowLock™ mocujący poduszkę Aeros™ do maty XT oznacza więcej 

niezakłóconego snu

THERMOLITE® jest znakiem towarowym firmy INVISTA

 

Camper-

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość Grubość

Grubość

CAMPER
VAN

Kod Opis Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMELXTINS Small 168 x 55 cm ø11 x 24cm 440g 799,90 zł

AMELXTINS Regular 183 x 55 cm ø11 x 24cm 460g 849,90 zł

AMELXTINS Large 198 x 64cm ø12 x 28cm 595g 899,90 zł

Camper-

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość Grubość

Grubość

CAMPER
VAN

Kod Opis Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMELXTINSW Women's Regular 168 x 55 cm ø11 x 24cm 460g 849,90 zł

AMELXTINSW Women's Large 183 x 64 cm ø12 x 28cm 575g 899,90 zł

Zawiera

oraz zestaw naprawczy dołączony do kompletu
Zintegrowana z pokrowcem pompka
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Air Sprung Cell™

Air Sprung Cell™

zapobiega utratom 
ciepła

Wierzchnia warstwa 
wykonana z materiału 40D 
Ripstop Nylon

Wierzchnia warstwa 
wykonana z materiału 
30/40D Nylon

Spoiny punktowe Spoiny punktowe

odbija straty cieplne
z powrotem do użytkownika

Warstwa wewnętrzna:  białe TPU z systemem antybakteryjnym Warstwa wewnętrzna:  białe TPU 
z systemem antybakteryjnym

Struktura jednowarstwowa
Zbudowany z pojedynczej warstwy komór powietrznych Air Sprung 
Cell™ dla maksymalnej lekkości i kompaktowości

Struktura jednowarstwowa izolowana Exkin 
Platinum® oraz THERMOLITE®

Zbudowany z pojedyńczej warstwy komór powietrznych  
Air Sprung Cell™

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Kod Opis Liczba 
ASC Wymiary Wielkość po 

złożeniu Waga Cena

AMUL Small 174 168 x 55 cm ø7.0 x 17 cm 345g 449,90 zł

AMUL Regular 181 183 x 55 cm ø7.5 x 17 cm 395g 469,90 zł

AMUL Large 225 198 x 64cm ø7.5 x 20 cm 495g 559,90 zł

Zawiera

oraz zestaw naprawczy dołączony do kompletu
Zintegrowana z pokrowcem pompka

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Zawiera

oraz zestaw naprawczy dołączony do kompletu
Zintegrowana z pokrowcem pompka

Kod Opis Liczba 
ASC Wymiary Wielkość po 

złożeniu Waga Cena

AMULINS Regular 181 183 x 55 cm ø10 x 23 cm 480g 599,90 zł

AMULINS Large 225 198 x 64cm ø10.5 x 26 cm 595g 699,90 zł
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ASTM F3340-18

Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Zaprojektowany z myślą o kobietach dla zwiększenia komfortu oraz 
dodatkowego ciepła
Dzięki specjalnemu kształtowi dostosowanemu do budowy ciała kobiet, materac jest szerszy 
w okolicach bioder oraz węższy w ramionach. Technologia Exkin Platinum oraz izolacja 
Thermolite połączone ze sobą w jedną warstwę zapewniają więcej ciepła przy zachowaniu 
lekkiej i niewielkiej konstrukcji materaca stworzonego w technologii Air Sprung Cell™.

Air Sprung Cell™

zapobiega utratom 
ciepła

Wierzchnia warstwa 
wykonana z materiału 

40D Ripstop Nylon

Spoiny punktowe

odbija straty cieplne z powrotem 
do użytkownika

Warstwa wewnętrzna:  białe TPU 
z systemem antybakteryjnym

THERMOLITE® jest znakiem towarowym firmy INVISTA

Camper-

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość Grubość

Grubość

CAMPER
VAN

Zawiera

oraz zestaw naprawczy dołączony do kompletu
Zintegrowana z pokrowcem pompka

Kod Opis Liczba ASC Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMULINSW Women's Regular 174 168 x 55 cm ø9.5 x 23 cm 480g 599,90 zł

AMULINSW Women's Large TBC 183 x 64 cm ø10 x 23 cm 580g 699,90 zł
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Struktura hybrydowa
Podwójna warstwę komór powietrznych w obszarze torsu, który 
potrzebuje najwięcej ciepła, oraz pojedyncza w nogach i okolicach 
głowy gdzie potrzeba go mniej.  Maksimum komfortu przy zachowaniu 
minimalnej wagi. 

Struktura hybrydowa
Podwójna warstwę komór powietrznych w obszarze torsu, który 
potrzebuje najwięcej ciepła, oraz pojedyncza w nogach i okolicach 
głowy, gdzie potrzeba go mniej.  Maksimum komfortu przy 
zachowaniu minimalnej wagi. 

Air Sprung Cell™
Air Sprung 
Cell™

zapobiega utratom 
ciepła Wierzchnia warstwa 

z materiału 30/40D Nylon

Wierzchnia warstwa 
wykonana z materiału 

Nylon 30/40DŚrodkowa warstwa 
materiału Nylon 40D

Środkowa 
warstwa  

z materiału 
Nylon 40D

Spoiny punktowe

Spoiny punktowe

odbija straty cieplne z powrotem 
do użytkownika

Warstwa wewnętrzna:  białe TPU z systemem antybakteryjnym Warstwa wewnętrzna:  białe TPU z systemem antybakteryjnym

Podwójna warstwa komór 
powietrznych: obszar torsu Podwójna warstwa komór 

powietrznych: obszar torsu

Pojedyncza warstwa komór 
powietrznych: obszar nóg Pojedyncza warstwa komór 

powietrznych: obszar nóg

ASTM F3340-18
Torso double layer zone

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Kod Opis Liczba 
ASC Wymiary Wielkość po 

złożeniu Waga Cena

AMCL Regular 331 184 x 55 cm ø8.5 x 17 cm 515g 699,90 zł

AMCL Large 396 201 x 64cm ø9 x 20 cm 615g 769,90 zł

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Zawiera

oraz zestaw naprawczy dołączony do kompletu
Zintegrowana z pokrowcem pompka

Zawiera

oraz zestaw naprawczy dołączony do kompletu
Zintegrowana z pokrowcem pompka

Kod Opis Liczba 
ASC Wymiary Wielkość po 

złożeniu Waga Cena

AMCLINS Regular 331 184 x 55 cm ø11 x 23 cm 620g 799,90 zł

AMCLINS Large 396 201 x 64cm ø11.5 x 26 cm 755g 899,90 zł
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

ASTM F3340-18
Torso double layer zone

Air Sprung 
Cell™

zapobiega utratom 
ciepła

Wierzchnia warstwa 
wykonana z materiału 
40D Ripstop Nylon

Środkowa 
warstwa 

materiału 
Nylon 40D

Spoiny punktowe

odbija straty cieplne 
z powrotem do 
użytkownika

Warstwa wewnętrzna:  białe TPU z systemem antybakteryjnym

Zaprojektowany z myślą o kobietach dla 
zwiększenia komfortu oraz dodatkowego ciepła
Dzięki specjalnemu kształtowi dostosowanemu do budowy ciała kobiet, materac jest 
szerszy w okolicach bioder oraz węższy w ramionach. Technologia Exkin Platinum® oraz 
izolacja Thermolite® połączone są z podwójną warstwą komór powietrznych w okolicach 
torsu dla zwiększenia komfortu oraz pojedynczą w nogach i okolicach głowy w celu 
zmniejszenia wagi i objętości.

THERMOLITE® jest znakiem towarowym firmy INVISTA

Camper-

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość Grubość

Grubość

CAMPER
VAN

Kod Opis Liczba ASC Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMCLINSW Women's Regular 324 168 x 55 cm ø10.5 x 23 cm 585g 799,90 zł

AMCLINSW Women's Large TBC 183 x 64 cm ø11 x 23 cm 715g 899,90 zł

Zawiera

oraz zestaw naprawczy dołączony do kompletu
Zintegrowana z pokrowcem pompka

Podwójna warstwa komór 
powietrznych: obszar torsu

Pojedyncza warstwa komór 
powietrznych: obszar nóg
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

ASTM F3340-18

Dwuwarstwowa struktura
Dwie niezależne warstwy komór powietrznych umożliwiają 
oddzielne napompowanie każdej z nich. Górna warstwa umożliwia 
dostosowanie poziomu nadmuchania materaca zgodnie 
z preferencjami, podczas kiedy dolna daje możliwość odpowiedniej 
ochrony przed nierównościami terenu. Dwuwarstwowa struktura 
stanowi dodatkowe zabezpieczenie: w wypadku przekłucia jednej 
z warstw można wykorzystać drugą, pozostającą w nienaruszonym 
stanie.

Dwuwarstwowa struktura
Dwie niezależne warstwy komór powietrznych umożliwiają 
oddzielne napompowanie każdej z nich. Górna warstwa umożliwia 
dostosowanie poziomu nadmuchania materaca zgodnie 
z preferencjami, podczas kiedy dolna daje możliwość odpowiedniej 
ochrony przed nierównościami terenu. Dwuwarstwowa struktura 
stanowi dodatkowe zabezpieczenie: w wypadku przekłucia jednej 
z warstw można wykorzystać drugą, pozostającą w nienaruszonym 
stanie.

Air Sprung Cell™

Wierzchnia 
warstwa wykonana 

z materiału 40D 
Ripstop Nylon

Środkowa 
warstwa 

materiału 
Nylon 40D Spoiny punktowe

Warstwa wewnętrzna:  białe TPU z systemem antybakteryjnym

Air Sprung 
Cell™

zapobiega utratom 
ciepła

Wierzchnia warstwa 
wykonana z materiału 
40D Ripstop Nylon

Środkowa 
warstwa 

materiału 
Nylon 40D

Spoiny punktowe

odbija straty cieplne 
z powrotem do 
użytkownika

Warstwa wewnętrzna:  białe TPU z systemem antybakteryjnym

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Zawiera

oraz zestaw naprawczy dołączony do kompletu
Zintegrowana z pokrowcem pompka

Kod Opis # ASC Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMCP Regular 548 183 x 55 cm ø10 x 17 cm 710g 799,90 zł

AMCP Large 696 201 x 64cm ø10.5 x 20 cm 875g 869,90 zł

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Zawiera

oraz zestaw naprawczy dołączony do kompletu
Zintegrowana z pokrowcem pompka

Kod Opis # ASC Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMCPINS Small 514 168 x 55 cm ø11.5 x 23 cm 775g 869,90 zł

AMCPINS Regular 548 183 x 55 cm ø12 x 23 cm 845g 899,90 zł

AMCPINS Large 696 201 x 64cm ø12.5 x 26 cm 1045g 969,90 zł
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Extra grubość oraz szerokość dla maksymalnego komfortu
Nasz najnowszy prostokątny materac Comfort Plus XT o grubości 8 cm posiada 
dwukomorową konstrukcją, z której każda z nich może być napompowana 
oddzielnie: górna warstwa umożliwia dostosowanie poziomu nadmuchania 
materaca zgodnie z preferencjami, podczas kiedy dolna daje możliwość 
odpowiedniej ochrony przed nierównościami terenu.  
W materacu Comfort Plus XT wykorzystano większe oraz grubsze komory 
powietrzne zaprojektowane w technologii Air Sprung Cells™. Wykonano go 
z przyjemnego w kontakcie ze skórą nylonu 30/40D, uzupełniając konstrukcję 
o technologię Exkin Platinum® oraz warstwę izolacji Thermolite® dla 
zwiększenia komfortu cieplnego przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi 
i małej objętości.  
Comfort Plus XT jest szerszy niż pozostałe nasze materace dzięki czemu oferuje 
więcej miejsca do przemieszczania się, a jego grubość zadowoli wszystkich, którzy 
lubią spać na boku ponieważ pozwala biodrom „zanurzyć” się głębiej w materac 
bez dotykania podłoża.

Air Sprung Cell™

zapobiega utratom ciepła
Wierzchnia warstwa 
wykonana z materiału 40D 
Ripstop Nylon

Środkowa warstwa 
materiału Nylon 40D

Spoiny punktowe

odbija straty cieplne z powrotem 
do użytkownika

Warstwa wewnętrzna:  białe TPU z systemem antybakteryjnym

THERMOLITE® jest znakiem towarowym firmy INVISTA

ASTM F3340-18

Camper-

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość Grubość

Grubość

CAMPER
VAN

Zawiera

oraz zestaw naprawczy dołączony do kompletu
Zintegrowana z pokrowcem pompka

Kod Opis # ASC Wymiary Wielkość po 
złożeniu Waga Cena

AMCPXTINS Regular Wide 392 186  x 64 cm ø14 x 28 cm 1185g 1099,90 zł

AMCPXTINS Large 426 202  x 64 cm ø15 x 28 cm 1295g 1199,90 zł
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SLEEPING MAT ACCESSORIES
Pompka Jet Stream Pump Sack
Jet Stream łączy w sobie funkcje pompki do 
materaca oraz worka do przechowywania. 
Pompka działa na zasadzie zbliżonej do działania 
akordeonu: wentyl umieszczony w dolnej 
części nabiera powietrza podczas rozciągania 
konstrukcji, aby następnie wdmuchać całe 
zgromadzone powietrze do wnętrza materaca. 
Aby zapobiec uciekaniu powietrza podczas 
pompowania zastosowano dwukierunkowy 
zawór, który uszczelnia miejsce połączenia 
z materacem w czasie nabierania i otwiera się 
w czasie wtłaczania powietrza. Po spełnieniu 
swojego zadania pompka Jet Stream może zostać 
wykorzystana jako worek do przechowywania 
sprzętu lub pokrowiec na materac. 

• Pętla na palec znajdująca się na dole 
konstrukcji pozwala stabilnie utrzymywać 
pompkę przy wlocie powietrza materaca.

• Górne zamknięcie z klamrą świetnie spisuje się 
zarówno jako uchwyt ułatwiający pompowanie lub uchwyt worka / pokrowca. 

• Dwukierunkowy zawór zapobiegający uciekaniu powietrza podczas 
pompowania.

• Wykonana z materiału 30D Ultra-Sil®.

Pompka Airstream™ 
Pump Sack
Pompka Air Stream to bardzo 
duża pompka, która umożliwia 
błyskawiczne napompowanie 
materaca, a po wykonaniu zadania 
posłuży jako worek o pojemności 
20 litrów, który pomieści mnóstwo 
rzeczy.

• Możliwość wypełnienia pompki 
zaledwie jednym wdechem oraz 
stabilizująca pętla na czubek buta  
znacznie ułatwiają nadmuchanie  
materaca po ciężkim dniu. 

• Możliwość nadmuchania większości 
materacy za pomocą dwóch lub trzech 
wydechów

• Ergonomiczny kształt
• Może zostać wykorzystana jako wodoodporny worek do 

przechowywania
•  Wykonana z lekkiego materiału 15D UltraSil®

Coupler Kit
Ten mały dodatek do zestawu przypadnie 
do gustu szczególnie tym, którzy lubią się 
przytulać lub po prostu chcą pozostać blisko. 
Łącznik może być stosowany w dowolnej 
kombinacji naszych mat.

Zestaw naprawczy
Samoprzylepne łatki Sea to Summit Repair Kit zostały 
opracowane tak, aby idealnie pasować do powierzchni 
naszych materacy. 

• Cztery 3 centymetrowe, owalne szare łatki
• Cztery 4 centymetrowe kwadratowe szare łatki
• Dwa wymienne silikonowe zawory

COOLMAX® Fitted Sheet
Nasze prześcieradła wykonane z materiału Coolmax® doskonale 
odprowadzając wilgoć idealnie nadają się do użytkowania w ciepłym 
i wilgotnym klimacie. 

• Pochłania wilgoć 
• Dwa ściągacze pozwalają utrzymać prześcieradło na materacu
• Nadający się do prania w pralce oraz szybkoschnący
• Dostępny w dwóch rozmiarach, aby pasować do każdego z dostępnych 

materacy Sea to Summit

Kod Opis Waga Cena

AMJSP Jetstream Pump Sack 48 g 99,90 zł

AMASD Air Stream Dry Sack 48 g 119,90 zł

AMCK Coupler Kit 17 g 31,90 zł

AMRK Repair Kit 10 g 31,90 zł

AMCFS Coolmax fitted sheet Regular 145 g 99,90 zł

AMCFS Coolmax fitted sheet Large 185 g 99,90 zł



EN13537 Skala oceny komfortu cieplnego
Norma EN13537 to europejska norma za pomocą której ocenia się komfort cieplny śpiworów.  
Dzięki temu można dobrać odpowiednio produkt do własnych potrzeb. Niektóre osoby potrzebują nieco więcej ciepła wewnątrz śpiwora a niektóre wręcz 
przeciwnie. Istnieje wiele czynników wpływających na ciepło oraz komfort w śpiworze. Niezwykle ważna jest izolacja, która zapobiega utracie ciepła na 
zewnątrz. Inne zmienne mające znaczenie na komfort cieplny to: namiot, płeć, metabolizm, odzież z której korzystamy czy nawet dzienna dawka kalorii.
Pomimo tego, iż norma EN 13537 nie określa dokładnej temperatury, której odpowiada skala komfortu cieplnego, ale wskazuje przedział za pomocą którego 
można określić swoje potrzeby.
Norma EN13537 określa trzy stopnie komfortu, które pomagają konsumentowi w wyborze:

Połącz śpiwory razem
Śpiwory puchowe i syntetyczne 
oznaczone naszym symbolem łączonych 
suwaków wykorzystują zamek 
błyskawiczny YKK #5 o długości 165 
cm, który pozwala sparować śpiwór unisex dla leworęcznych ze śpiworem 
dla praworęcznych kobiet. Zaprojektowane do połączenia bocznego, 
zapewniają, że każda osoba śpi we własnym śpiworze i może nadal 
korzystać z wyjątkowych stref izolacji, kaptura oraz funkcji dedykowanych dla 
dolnej strefy śpiwora – idealne „przytulne” rozwiązanie dla dwojga. Śpiwory 
z zamkami YKK # 5 na całej długości po obu stronach można również łączyć 
z innymi śpiworami nadającymi się do parowania.

Extreme Ekstremalna granica komfortu cieplnego, w której istnieje 
ogromne ryzyko uszczerbku na zdrowiu spowodowanego hipotermią. 
Jest to tylko poglądowa skala, której nie należy przekraczać podczas 
użytkowania śpiworów.

Wszystkie śpiwory z serii Sea to Summit zostały przetestowane 
zgodnie z normą EN13537. Zalecamy korzystanie z naszej skali jako 
punktu odniesienia i porównania poszczególnych produktów.

System płynnie działających i niezacinających 
się zamków błyskawicznych Free-Flow
Konstrukcja naszego potrójnego zamka Free-Flow zapewnia, że śpiwór 
zachowuje maksymalne ciepło i wydajność, jeśli jest taka potrzeba, 
a także wiele możliwości wentylacji, w cieplejszych warunkach. Zamek 
do połowy długości po prawej stronie śpiwora (lewa strona na damskich 
śpiworach) zapewnia swobodę ruchów obu ramion, dodatkową 
wentylację i pozwala na wywinięcie górnej 1/3 śpiwora w formie mini 
kołdry, gdy termometry wskażą temperatury wyższe niż przewidywano.

Comfort W przypadku kobiet lub osób preferujących sen w cieplejszych 
warunkach proponujemy przy wyborze śpiwora sugerować się najniższą 
wskazaną temperaturą,  w której śpiwór w pełni wykorzystuje swoje 
właściwości.

Lower Limit If you consider yourself a warm sleeper, use this rating 
to decide the coldest temperature the sleeping bag is suitable for. We 
emphasize the Lower Limit temperature for all our unisex sleeping 
bags.

NOWA SERIA ŚPIWORÓW
Lekkie, ciepłe i dopasowujące się
Niezależnie od tego, czy szukasz wszechstronnego sprzętu do nieprzewidywalnych 
warunków, parametrów technicznych przy wyjątkowo lekkiej wadze czy też 
nieograniczonej swobody ruchów, nasza nowa linia puchowych i syntetycznych śpiworów 
prezentuje wyjątkowe cechy designu intuicyjnego, które zapewniają najwyższy komfort 
i łatwość użytkowania, bez względu na to, gdzie poniesie Cię Twoja przygoda.
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comfort lower limit extremecomfort lower limit extreme
temperatura, w której 
kobiety mogą spać 
komfortowo w naturalnej 
pozycji

temperatura, w której 
każdy może spać 
w skulonej pozycji przez 
8 godzin

ekstremalna temperatura 
dla wszystkich kobiet
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Sleeping bag range 2019

Date: 24 May 2018
Revision: Rev 11.0 BMS

NOWE ŚPIWORY PUCHOWE
Dzięki wprowadzeniu wodoodpornego puchu ULTRA-DRY Down™ praktycznie wyeliminowaliśmy negatywny wpływ wilgoci na puch. 
Wodoodporna obróbka puchu ULTRA-DRY Down™ chroni puch przed wilgocią z zewnątrz a także przed skraplaniem się wilgoci 
pochodzącej z wnętrza śpiwora. Do naszych puchowych produktów dołączamy "Raport z badania partii puchu" w Międzynarodowym 
Laboratorium Badania Puchu i Pierza (IDFL) w celu potwierdzenia zastosowania najwyższej jakości puchu w naszych śpiworach. IDFL 
jest największym i najbardziej uznanym laboratorium badania puchu i pierza na świecie.

Standard Odpowiedzialnej Produkcji Puchu (RDS)
Standard RDS pozwala na zwrot całej branży produkcji puchu i pierza w kierunku bardziej humanitarnych metod chowu zwierząt. Nadzorowany przez wiodącą w branży Giełdę 
Tekstylną (Textile Exchange) RDS wymaga niezależnych audytów dotyczących wszystkich aspektów hodowli i postępowania ze zwierzętami w całym łańcuchu dostaw. Tylko 
poprzez wykorzystanie puchu, który spełnia kryteria audytów RDS, możemy mieć pewność, że każda faza procesu pozyskiwania puchu została przeprowadzona mając na 
względzie dobro i etyczne traktowanie ptactwa wodnego. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób RDS poprawia dobrostan zwierząt podczas zbierania puchu, odwiedź 
oficjalną stronę responsibledown.org
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Nasza seria Alpine™ łączy w sobie nasze najbardziej techniczne 
funkcje śpiwora, aby zapewnić niezawodne działanie, 
jednocześnie oferując najwyższej jakości, szybkoschnący puch 
gęsi RDS 850+ Loft Goose ULTRA-DRY Down™. Zaprojektowany 
do wspinaczek na dużych wysokościach i w warunkach 
arktycznych. Wyprofilowany kształt mumii zapewnia skuteczną 
izolację, podczas gdy nasze rzeczywiste wymiary w czasie 
ekspedycji zapewniają miejsce na dodatkową odzież do noszenia 
wewnątrz śpiwora.

Anatomicznie ukształtowana i przewymiarowana dolna część 
śpiwora może w razie potrzeby wygodnie pomieścić buty. 
Pionowe przegrody na wysokości klatki piersiowej zapewniają, 
że izolacja puchowa nie przesuwa się ani nie wydostaje na 
zewnątrz śpiwora w czasie snu, powodując zimne punkty. 
Konstrukcja przegrody bocznej pozwala na utrzymanie stosunku 
wypełnienia 60/40, zatrzymując więcej puchu w górnej części 
śpiwora w celu uzyskania maksymalnej izolacji. Nasza specjalna 
wodoodporna obróbka puchu ULTRA-DRY Down™ chroni przed 
wilgocią z zewnątrz i skraplaniem się wilgoci wewnątrz śpiwora, 
praktycznie eliminując negatywny wpływ wilgoci na puch.

Wszystkie puchowe śpiwory Sea to Summit wykorzystują puch 
z certyfikatem RDS (Odpowiedzialnej Produkcji Puchu). System 
zamków błyskawicznych Free-Flow zapewnia zamek do połowy 
długości (pół-suwak) po prawej stronie śpiwora, zapewniając 
swobodę ruchów obu ramion, a także dodatkową wentylację. 
Zamek błyskawiczny po lewej stronie jest dwukierunkowy, 
na pełnej długości i zapewnia łatwy dostęp oraz dodatkowe 
możliwości wentylacji. Nasza wodoodporna ale oddychająca 
tkanina NanoShell™ zapewnia ochronę przed wiatrem i wilgocią. 
Ciasno dopasowany i dokładnie otulający kaptur dopasowuje 
się do kształtu głowy, co pozwala zachować maksymalne ciepło 
przy minimalnej regulacji. Ponadwymiarowy tunel zamka 
błyskawicznego jest wyposażony w najlżejsze i najsztywniejsze 
materiały zapobiegające rozdarciu, zapewniające łatwą obsługę 
i zapobiegające utracie ciepła przez zamek błyskawiczny.

• Zaprojektowany na ekstremalne zimno i duże wysokości
• Wyprofilowany w kształt mumii dla uzyskania skutecznej 

izolacji
• Wymiary ekspedycyjne zapewniające dodatkową przestrzeń 

i przewidziane do odzieży wielowarstwowej
• Pionowe komory w strefie klatki piersiowej zapobiegające 

przemieszczaniu się puchu i powstawaniu zimnych punktów
• Boczne komory z wypełnieniem w stosunku 60/40 pozwalają 

utrzymać więcej puchu w górnej części śpiwora dla uzyskania 
maksymalnej izolacji

• Dolna część wyprofilowana anatomicznie i odpowiednio 
powiększona, co umożliwia przechowanie butów

• Zamek błyskawiczny Free-Flow do połowy długości z prawej 
strony dla zachowania swobody ruchów i dodatkowej 
wentylacji.

• Doskonałej jakości puch gęsi RDS 850+ Loft Premium ULTRA-
DRY Down™ dla uzyskania maksymalnej izolacji

• Nasza wodoodporna i oddychająca tkanina NanoShell™ chroni 
przed wiatrem i wilgocią

• Otulający kaptur z wypełnieniem zachowuje maksymalne 
ciepło z minimalną potrzebą regulacji

• Ponadwymiarowy tunel zamka błyskawicznego wykonany 
z materiałów odpornych na rozdarcie zapobiega utracie ciepła 
przez zamek błyskawiczny

• Ponadwymiarowy kołnierz z podwójną regulacją zapewniającą 
równe zaciśnięcie i maksymalne ciepło

• Zamek boczny YKK #5 z dwoma suwakami ułatwiającymi 
dostęp i zapewniającymi dodatkową wentylację

• Duża wewnętrzna kieszeń 
• Zestaw zawiera lekki worek kompresyjny Ultra-Sil™ do 

przechowywania
• UWAGA: Ten śpiwór nie jest przewidziany do łączenia z innymi 

modelami

EN13537 Skala temperatury

Altitude  At
Women’s
Regular

Max user height
< 170cm | 5’ 7”

118cm | 46in

148cm | 58in

148cm | 58in

Women’s
Long

Max user height
< 183cm | 6’

122cm | 48in

152cm | 60in

152cm | 60in

Journey Jo
Women’s

Long
Women’s
Regular

Max user height
< 170cm | 5’ 7” Max user height

< 183cm | 6’

98cm | 39in

148cm | 58in

148cm | 58in

102cm | 40in

150cm | 59in

150cm | 59in

Trek Tk
Regular Regular

Wide
Long

Max user height
< 183cm | 6’

Max user height
< 183cm | 6’

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

102cm | 40in

152cm | 60in

146cm | 57in

122cm | 48in

172cm | 68in

161cm | 63in

108cm | 43in

162cm | 64in

157cm | 62in

Women’s
Regular

Women’s
Long

Max user height
< 170cm | 5’ 7”

88 cm | 35 in

146 cm | 57.5 in

136 cm | 53.5 in

Max user height
< 183cm | 6’

94 cm | 38 in

152 cm | 58 in

142 cm | 56 in

Flame FmI & FmII

Max user height
< 170cm | 5’ 7”

90 cm | 35.5 in

150 cm | 59 in

142 cm | 56 in

Max user height
< 183cm | 6’

96 cm | 38 in

155 cm | 61 in

148 cm | 58 in

Women’s
Regular

Women’s
Long

Flame FmIII & FmIV
Women’s
Regular

Women’s
Long

Max user height
< 170cm | 5’ 7”

88 cm | 35 in

146 cm | 57.5 in

136 cm | 53.5 in

Max user height
< 183cm | 6’

94 cm | 38 in

152 cm | 58 in

142 cm | 56 in

Flame Fm0
Regular Long

Max user height
< 183cm | 6’

88 cm | 35 in

150 cm | 59 in

130 cm | 51 in

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

94 cm | 38 in

158 cm | 62 in

138 cm | 54 in

Spark  SpI & SpII
Regular Long

Max user height
< 183cm | 6’

88 cm | 35 in

150 cm | 59 in

130 cm | 51 in

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

94 cm | 38 in

158 cm | 62 in

138 cm | 54 in

Spark  Sp0
Regular Long

Max user height
< 183cm | 6’

94 cm | 37 in

155 cm | 61 in

135 cm | 53 in

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

100 cm | 39 in

162 cm | 64 in

142 cm | 56 in

Spark  SpIII & SpIV
Regular Long

Max user height
< 183cm | 6’

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

131 cm | 51.5 in

160 cm | 63 in

142 cm | 56 in

145 cm | 57 in

168 cm | 66 in

150 cm | 59 in

Alpine Ap

Regular Long

Max user height
< 183cm | 6’

122cm | 48in

155cm | 61in

146cm | 57in

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

129cm | 51in

164.5cm | 65in

156cm | 61in

Ascent Ac

Regular Long Double

326 cm | 128 in

282 cm | 111 in

319 cm | 126 in

Explore  Ex

Max user height
< 183cm | 6’

Max user height
< 183cm | 6’

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

Treeline Tl

Max user height
< 183cm | 6’

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

Regular Large

Max user height
< 183cm | 6’

98 cm | 39 in

148 cm | 58 in

134 cm | 53 in

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

118 cm | 46 in

168 cm | 66 in

154 cm | 61 in

Regular Large

Max user height
< 183cm | 6’

105 cm | 41 in

155 cm | 61 in

141 cm | 55.5 in

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

118 cm | 46 in

168 cm | 66 in

154 cm | 61 in

Traveller TrI Traveller TrII Ember EbI & EbII Ember EbIII

Max user height
< 183cm | 6’

Flat design,
drawcord footbox

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

120 cm | 47 in

150 cm | 59 in

87 cm | 34 in

140 cm | 55 in

170 cm | 67 in

97 cm | 38 in

3D footbox
construction

Max user height
< 183cm | 6’ Max user height

< 198cm | 6’ 6”

120cm | 47 in

150 cm | 59 in

100 cm | 39 in

140cm | 55 in

170 cm | 67 in

110 cm | 43 in

Sleeping bag dimensions

Date: 19 July 2018
Revision: v3 BMS

Nasz pierwszy wybór do ekstremalnie zimnych warunków i na dużych 
wysokościach, gdzie dobry sen może przesądzić o powodzeniu ekspedycji

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Kod Rozmiar Waga 
wypełnienia

Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga* Cena

AAP2N Alpine™ ApII Regular 800g L 1340g 2 699,90 zł

AAP2N Alpine™ ApII Long 920g L 1500g 2 999,90 zł

AAP3N Alpine™ ApIII Regular 1250g XL 1870g 3 699,90 zł

AAP3N Alpine™ ApIII Long 1440g XL 2100g 3 999,90 zł
◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji
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Nasze śpiwory serii Spark™ będą najbardziej odpowiednie w sytuacji, gdy 
potrzebujesz komfortowo przespać noc, ale nie możesz sobie pozwolić na 
zbyt ciężki bagaż

Niezwykle lekkie i techniczne, nasze śpiwory z serii Spark™ 
zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci zachować jak najwyższą 
temperaturę, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum wagi 
i rozmiaru. Seria Spark™ obejmuje wszystko, od ultralekkiej wkładki 
wewnętrznej do śpiwora o wadze ekspedycyjnej do wypraw w środku 
zimy. Chociaż ich ostateczne wykorzystanie może się różnić, 
odzwierciedlają one etos projektowania, w którym dopasowuje się 
warunki pogodowe do najlżejszego możliwego śpiwora. Sekret 
imponujących wyników to połączenie najlepszych materiałów 
i dopracowanego wzornictwa. Wysokojakościowy puch gęsi RDS 
850+Loft Premium, lekki suwak # 3 YKK, wysokiej jakości nylonowa 
powłoka 10D i tkaniny wyściółkowe 7D zapewniają doskonałe 
wyniki. Materiały te połączono z wyprofilowanym kształtem mumii, 
który zapewnia skuteczną izolację, a następnie taki kształt mumii 
jest modyfikowany odpowiednio do każdego modelu, aby najlepiej 
pasował do scenariusza użycia.

Nasza wodoodporna obróbka puchu ULTRA-DRY Down™ chroni 
przed wilgocią z zewnątrz i skraplaniem się wilgoci z wnętrza 
śpiwora, praktycznie eliminując negatywne skutki, jakie wywołuje 
wilgoć dla puchu. Wszystkie puchowe śpiwory Sea to Summit 
wykorzystują puch z certyfikatem RDS (Odpowiedzialna Produkcja 
Puchu). Ochrona puchu ULTRA-DRY Down™ sprawia, że Spark™ 
stanowi imponujący śpiwór do trudnych wypraw wysokogórskich lub 
rajdów ekstremalnych, gdzie każdy gram ma znaczenie, a puch nigdy 
dotąd nie był realnym rozwiązaniem.

• Ultralekkie materiały 7D i 10D dla lepszego stosunku wagi 
i objętości spakowanego produktu

• Wysokojakościowy puch gęsi RDS 850+ Loft Premium ULTRA-
DRY Down™ dla uzyskania maksymalnej izolacji

• Wyprofilowany kształt typu mumia dla lepszego komfortu 
i skutecznej izolacji

• Pionowe komory na wysokości klatki piersiowej zapobiegają 
przemieszczaniu się puchu i powstawaniu zimnych punktów

• UWAGA: Ten śpiwór nie jest przewidziany do łączenia z innymi 
modelami

Maksymalny wzrost

Maksymalny wzrost
<198cm | 6’ 6’’

Maksymalny wzrost
<198cm | 6’ 6’’

Maksymalny wzrost
<183cm | 6’

Maksymalny wzrost
<198cm | 6’ 6’’

Maksymalny wzrost
<198cm | 6’ 6’’

Maksymalny wzrost
<198cm | 6’ 6’’

Maksymalny wzrost
<198cm | 6’ 6’’

Maksymalny wzrost
<183cm | 6’

Maksymalny wzrost
<198cm | 6’ 6’’

Maksymalny wzrost
<198cm | 6’ 6’’ Maksymalny wzrost

<198cm | 6’ 6’’

Maksymalny wzrost
<183cm | 6’ Maksymalny wzrost

<183cm | 6’

Maksymalny wzrost
<198cm | 6’ 6’’

Maksymalny wzrost
<198cm | 6’ 6’’

Maksymalny wzrost
<183cm | 6’ 

Maksymalny wzrost
<183cm | 6’ 

Maksymalny wzrost
<183cm | 6’ 

Maksymalny wzrost Maksymalny wzrost Maksymalny wzrost Maksymalny wzrost Maksymalny wzrost Maksymalny wzrost

Maksymalny wzrost

Maksymalny wzrost
Maksymalny wzrost

Maksymalny wzrostMaksymalny wzrost
Maksymalny wzrost Maksymalny wzrost

Maksymalny wzrost
Maksymalny wzrost

Maksymalny wzrost Maksymalny wzrost

Maksymalny wzrostMaksymalny wzrost
Maksymalny wzrost Maksymalny wzrost

Maksymalny wzrost

Maksymalny wzrost

Maksymalny wzrost
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Altitude
Women’s

Traveller

TrI

TrI I

TkI I

TkI
Tl IJo I

Jo I I

TkI I I

Traveller TrAltitude  At
Women’s

Journey Jo
Women’s

Journey
Women’s

lining - Lime Green
PANTONE 14-0452

Shell - Greenery
PANTONE 15-0343 TPX

Shell dark - Fluorite Green
PANTONE 17-0133 TPX

Zip
PANTONE 14-0452

Trim
PANTONE 14-0452

Ascent

Ascent Ac

Ember

Ember  Eb

Flame
Women’s

Flame Fm
Women’s

Alpine Ap

Alpine

Spark

Spark  Sp

Sp0

SpIV

SpI I I
EbI I I

EbI I

EbI

SpI I

SpI

 FmI

 Fm0

 FmIV

At I

At I I

 FmI I I

AcI ExI I

ExI I I
AcI I

AcI I I

 FmI I

ApI I I

ApI I

Lining - Castlerock
PANTONE 18-0201

Zip
PANTONE 18-0201

Shell dark - Chili Pepper
PANTONE 19-1557 TPX

Shell - Fiery Red 
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1454

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Nasturtium
PANTONE 16-1451

Zip - Red Clay
PANTONE 18-1454

Shell - Neutral Gray 
PANTONE 17-4402 TPX

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip - Nugget Gold
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell dark - Eclipse
PANTONE 19-3810

Shell - Royal Blue 
PANTONE 19-3955

Lining - Fiery Red
PANTONE 18-1664TPX

Zip
PANTONE 18-1664TPX

Trim
PANTONE 18-1664TPX

Explore  Ex

Explore

Explore Bc
Double

Shell dark - Majolica Blue
PANTONE 19-4125 TPX

Shell - Dark Blue 
PANTONE 19-4035 TPX

Lining - Brilliant Blue
PANTONE 18-4247 TPX

Zip
PANTONE 18-4247 TPX

Trim
PANTONE 18-4247 TPX

Shell - Dark Gull Gray 
PANTONE 18-0403 TPX

Lining - Paloma
PANTONE 16-0000

Shell dark - Alhambra
PANTONE 17-5430 TPX

Shell - Peacock Green 
PANTONE 16-5431

Lining - Cockatoo
PANTONE 14-5420 TPX

Zip
PANTONE 14-5420 TPX

Trim
PANTONE 14-5420 TPX

Trek

Trek Tk

Treeline

Treeline Tl

Sleeping bag range 2019

Date: 9 May 2018
Revision: Rev 10.0 BMS

Shell dark - Lapis
PANTONE 17-5034 TPX

Shell - (Ceramic - TPX name) 
PANTONE 7466C

Lining - (Blue Radiance - TPX name)
PANTONE 319C

Shell - Ocean Depths 
PANTONE 19-4535 TCX

Lining - Lead
PANTONE 17-4408 TCX

Zip
PANTONE 319C

Trim
PANTONE 319C
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Altitude
Women’s

Traveller

TrI

TrI I

TkI I

TkI
Tl IJo I

Jo I I

TkI I I

Traveller TrAltitude  At
Women’s

Journey Jo
Women’s

Journey
Women’s

lining - Lime Green
PANTONE 14-0452

Shell - Greenery
PANTONE 15-0343 TPX

Shell dark - Fluorite Green
PANTONE 17-0133 TPX

Zip
PANTONE 14-0452

Trim
PANTONE 14-0452

Ascent

Ascent Ac

Ember

Ember  Eb

Flame
Women’s

Flame Fm
Women’s

Alpine Ap

Alpine

Spark

Spark  Sp

Sp0

SpIV

SpI I I
EbI I I

EbI I

EbI

SpI I

SpI

 FmI

 Fm0

 FmIV

At I

At I I

 FmI I I

AcI ExI I

ExI I I
AcI I

AcI I I

 FmI I

ApI I I

ApI I

Lining - Castlerock
PANTONE 18-0201

Zip
PANTONE 18-0201

Shell dark - Chili Pepper
PANTONE 19-1557 TPX

Shell - Fiery Red 
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1454

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Nasturtium
PANTONE 16-1451

Zip - Red Clay
PANTONE 18-1454

Shell - Neutral Gray 
PANTONE 17-4402 TPX

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip - Nugget Gold
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell dark - Eclipse
PANTONE 19-3810

Shell - Royal Blue 
PANTONE 19-3955

Lining - Fiery Red
PANTONE 18-1664TPX

Zip
PANTONE 18-1664TPX

Trim
PANTONE 18-1664TPX

Explore  Ex

Explore

Explore Bc
Double

Shell dark - Majolica Blue
PANTONE 19-4125 TPX

Shell - Dark Blue 
PANTONE 19-4035 TPX

Lining - Brilliant Blue
PANTONE 18-4247 TPX

Zip
PANTONE 18-4247 TPX

Trim
PANTONE 18-4247 TPX

Shell - Dark Gull Gray 
PANTONE 18-0403 TPX

Lining - Paloma
PANTONE 16-0000

Shell dark - Alhambra
PANTONE 17-5430 TPX

Shell - Peacock Green 
PANTONE 16-5431

Lining - Cockatoo
PANTONE 14-5420 TPX

Zip
PANTONE 14-5420 TPX

Trim
PANTONE 14-5420 TPX

Trek

Trek Tk

Treeline

Treeline Tl

Sleeping bag range 2019

Date: 9 May 2018
Revision: Rev 10.0 BMS

Shell dark - Lapis
PANTONE 17-5034 TPX

Shell - (Ceramic - TPX name) 
PANTONE 7466C

Lining - (Blue Radiance - TPX name)
PANTONE 319C

Shell - Ocean Depths 
PANTONE 19-4535 TCX

Lining - Lead
PANTONE 17-4408 TCX

Zip
PANTONE 319C

Trim
PANTONE 319C
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Altitude
Women’s

Traveller

TrI

TrI I

TkI I

TkI
Tl IJo I

Jo I I

TkI I I

Traveller TrAltitude  At
Women’s

Journey Jo
Women’s

Journey
Women’s

lining - Lime Green
PANTONE 14-0452

Shell - Greenery
PANTONE 15-0343 TPX

Shell dark - Fluorite Green
PANTONE 17-0133 TPX

Zip
PANTONE 14-0452

Trim
PANTONE 14-0452

Ascent

Ascent Ac

Ember

Ember  Eb

Flame
Women’s

Flame Fm
Women’s

Alpine Ap

Alpine

Spark

Spark  Sp

Sp0

SpIV

SpI I I
EbI I I

EbI I

EbI

SpI I

SpI

 FmI

 Fm0

 FmIV

At I

At I I

 FmI I I

AcI ExI I

ExI I I
AcI I

AcI I I

 FmI I

ApI I I

ApI I

Lining - Castlerock
PANTONE 18-0201

Zip
PANTONE 18-0201

Shell dark - Chili Pepper
PANTONE 19-1557 TPX

Shell - Fiery Red 
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1454

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Nasturtium
PANTONE 16-1451

Zip - Red Clay
PANTONE 18-1454

Shell - Neutral Gray 
PANTONE 17-4402 TPX

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip - Nugget Gold
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell dark - Eclipse
PANTONE 19-3810

Shell - Royal Blue 
PANTONE 19-3955

Lining - Fiery Red
PANTONE 18-1664TPX

Zip
PANTONE 18-1664TPX

Trim
PANTONE 18-1664TPX

Explore  Ex

Explore

Explore Bc
Double

Shell dark - Majolica Blue
PANTONE 19-4125 TPX

Shell - Dark Blue 
PANTONE 19-4035 TPX

Lining - Brilliant Blue
PANTONE 18-4247 TPX

Zip
PANTONE 18-4247 TPX

Trim
PANTONE 18-4247 TPX

Shell - Dark Gull Gray 
PANTONE 18-0403 TPX

Lining - Paloma
PANTONE 16-0000

Shell dark - Alhambra
PANTONE 17-5430 TPX

Shell - Peacock Green 
PANTONE 16-5431

Lining - Cockatoo
PANTONE 14-5420 TPX

Zip
PANTONE 14-5420 TPX

Trim
PANTONE 14-5420 TPX

Trek

Trek Tk

Treeline

Treeline Tl

Sleeping bag range 2019

Date: 9 May 2018
Revision: Rev 10.0 BMS

Shell dark - Lapis
PANTONE 17-5034 TPX

Shell - (Ceramic - TPX name) 
PANTONE 7466C

Lining - (Blue Radiance - TPX name)
PANTONE 319C

Shell - Ocean Depths 
PANTONE 19-4535 TCX

Lining - Lead
PANTONE 17-4408 TCX

Zip
PANTONE 319C

Trim
PANTONE 319C
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Traveller TrAltitude  At
Women’s

Journey Jo
Women’s

Journey
Women’s

lining - Lime Green
PANTONE 14-0452

Shell - Greenery
PANTONE 15-0343 TPX

Shell dark - Fluorite Green
PANTONE 17-0133 TPX

Zip
PANTONE 14-0452

Trim
PANTONE 14-0452

Ascent

Ascent Ac

Ember

Ember  Eb

Flame
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Flame Fm
Women’s

Alpine Ap

Alpine

Spark

Spark  Sp
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SpIV
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 FmIV
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Lining - Castlerock
PANTONE 18-0201

Zip
PANTONE 18-0201

Shell dark - Chili Pepper
PANTONE 19-1557 TPX

Shell - Fiery Red 
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1454

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Nasturtium
PANTONE 16-1451

Zip - Red Clay
PANTONE 18-1454

Shell - Neutral Gray 
PANTONE 17-4402 TPX

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip - Nugget Gold
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell dark - Eclipse
PANTONE 19-3810

Shell - Royal Blue 
PANTONE 19-3955

Lining - Fiery Red
PANTONE 18-1664TPX

Zip
PANTONE 18-1664TPX

Trim
PANTONE 18-1664TPX

Explore  Ex

Explore

Explore Bc
Double

Shell dark - Majolica Blue
PANTONE 19-4125 TPX

Shell - Dark Blue 
PANTONE 19-4035 TPX

Lining - Brilliant Blue
PANTONE 18-4247 TPX

Zip
PANTONE 18-4247 TPX

Trim
PANTONE 18-4247 TPX

Shell - Dark Gull Gray 
PANTONE 18-0403 TPX

Lining - Paloma
PANTONE 16-0000

Shell dark - Alhambra
PANTONE 17-5430 TPX

Shell - Peacock Green 
PANTONE 16-5431

Lining - Cockatoo
PANTONE 14-5420 TPX

Zip
PANTONE 14-5420 TPX

Trim
PANTONE 14-5420 TPX

Trek

Trek Tk

Treeline

Treeline Tl

Sleeping bag range 2019

Date: 9 May 2018
Revision: Rev 10.0 BMS

Shell dark - Lapis
PANTONE 17-5034 TPX

Shell - (Ceramic - TPX name) 
PANTONE 7466C

Lining - (Blue Radiance - TPX name)
PANTONE 319C

Shell - Ocean Depths 
PANTONE 19-4535 TCX

Lining - Lead
PANTONE 17-4408 TCX

Zip
PANTONE 319C

Trim
PANTONE 319C
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lining - Lime Green
PANTONE 14-0452

Shell - Greenery
PANTONE 15-0343 TPX

Shell dark - Fluorite Green
PANTONE 17-0133 TPX

Zip
PANTONE 14-0452

Trim
PANTONE 14-0452

Ascent
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Ember  Eb

Flame
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Alpine Ap

Alpine
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Lining - Castlerock
PANTONE 18-0201

Zip
PANTONE 18-0201

Shell dark - Chili Pepper
PANTONE 19-1557 TPX

Shell - Fiery Red 
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1454

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Nasturtium
PANTONE 16-1451

Zip - Red Clay
PANTONE 18-1454

Shell - Neutral Gray 
PANTONE 17-4402 TPX

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip - Nugget Gold
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell dark - Eclipse
PANTONE 19-3810

Shell - Royal Blue 
PANTONE 19-3955

Lining - Fiery Red
PANTONE 18-1664TPX

Zip
PANTONE 18-1664TPX

Trim
PANTONE 18-1664TPX

Explore  Ex

Explore

Explore Bc
Double

Shell dark - Majolica Blue
PANTONE 19-4125 TPX

Shell - Dark Blue 
PANTONE 19-4035 TPX

Lining - Brilliant Blue
PANTONE 18-4247 TPX

Zip
PANTONE 18-4247 TPX

Trim
PANTONE 18-4247 TPX

Shell - Dark Gull Gray 
PANTONE 18-0403 TPX

Lining - Paloma
PANTONE 16-0000

Shell dark - Alhambra
PANTONE 17-5430 TPX

Shell - Peacock Green 
PANTONE 16-5431

Lining - Cockatoo
PANTONE 14-5420 TPX

Zip
PANTONE 14-5420 TPX

Trim
PANTONE 14-5420 TPX

Trek

Trek Tk

Treeline

Treeline Tl

Sleeping bag range 2019

Date: 9 May 2018
Revision: Rev 10.0 BMS

Shell dark - Lapis
PANTONE 17-5034 TPX

Shell - (Ceramic - TPX name) 
PANTONE 7466C

Lining - (Blue Radiance - TPX name)
PANTONE 319C

Shell - Ocean Depths 
PANTONE 19-4535 TCX

Lining - Lead
PANTONE 17-4408 TCX

Zip
PANTONE 319C

Trim
PANTONE 319C

 

Sp0 SpIII

SpIV

SpI

SpII

• Przeszywana konstrukcja minimalizuje wagę
• Przeszywane pionowe komory w strefie klatki 

piersiowej optymalizują rozmieszczenie puchu 
i zapobiegają jego przemieszczaniu podczas 
użytkowania

• Zamek błyskawiczny na ½ długości umożliwia 
łatwy dostęp, jednocześnie ograniczając wagę do 
minimum

• Zmienione wymiary zapewniają dodatkową 
przestrzeń na wysokości ramion i bioder, 
zachowując dotychczasową skuteczność izolacji

• Przeszywane komory pionowe w strefie tułowia 
pozwalają na zgromadzenie dodatkowych ilości 
puchu, zwiększając komfort cieplny wokół tułowia

• Pionowe komory w strefie klatki piersiowej 
optymalizują rozmieszczenie puchu i zapobiegają jego 
przemieszczaniu się w trakcie użytkowania 

• Komora stóp wykorzystuje przeszycia poprzeczne 
minimalizując wagę 

• Zamek błyskawiczny na ½ długości z dwoma 
suwakami ułatwia dostęp i pozwala na wentylację od 
środkowej strefy śpiwora

• Zmienione wymiary zapewniają dodatkową 
przestrzeń zarówno na wysokości ramion, jak i bioder, 
zachowując dotychczasową skuteczność izolacji

• Tunel zamka błyskawicznego zapobiega stratom 
ciepła przez suwak

• Kaptur z regulowanym kołnierzem

• Wykorzystuje konstrukcję kasetonową w celu 
zgromadzenia dodatkowych ilości puchu i ograniczenia 
zimnych punktów 

• Wymiary śpiwora ekspedycyjnego o kształcie mumii 
zapewniają dodatkowe miejsce na odzież warstwową 
lub dodatkową przestrzeń dla „wiercących się” 

• Pionowe komory w strefie klatki piersiowej 
optymalizują rozmieszczenie puchu i zapobiegają jego 
przemieszczaniu się podczas użytkowania

• Zamek błyskawiczny z boku na pełnej długości 
zapewnia łatwy dostęp i dodatkową możliwość 
wentylacji

• Tunel zamka błyskawicznego, kaptur oraz regulowany 
kołnierz z przodu i z tyłu zapobiegające stratom ciepła

• Wykorzystuje konstrukcję kasetonową w celu 
zgromadzenia dodatkowych ilości puchu i ograniczenia 
zimnych punktów 

• Wymiary śpiwora ekspedycyjnego o kształcie mumii 
zapewniają dodatkowe miejsce na odzież warstwową 
lub dla „wiercących się”

• Pionowe komory w strefie klatki piersiowej 
optymalizują rozmieszczenie puchu i zapobiegają jego 
przemieszczaniu się podczas użytkowania

• Zamek błyskawiczny z boku na pełnej długości 
zapewnia łatwy dostęp i dodatkową możliwość 
wentylacji

• Tunel zamka błyskawicznego, kaptur oraz regulowany 
kołnierz z przodu i z tyłu zapobiegające stratom ciepła

• Idealny w porze letniej, do szybkich wędrówek lub 
rajdów ekstremalnych

• Pikowane przeszycia w celu minimalizowania 
wagi i zapobiegania przemieszczaniu się puchu

• Może pełnić funkcję dodatkowej wkładki do 
innego śpiwora, tym samym zwiększając komfort 
cieplny

Kod Rozmiar Waga 
wypełnienia

Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga* Cena

ASP0N Spark™ SpO Regular 100g built in stuff sack 225g 1 129,90 zł

ASP0N Spark™ SpO Long 115g built in stuff sack 260g 1 199,90 zł

ASP1N Spark™ SpI Regular 180g 3XS 340g 1 399,90 zł

ASP1N Spark™ SpI Long 205g 3XS 385g 1 449,90 zł

ASP2N Spark™ SpII Regular 300g 2XS 490g 1 679,90 zł

ASP2N Spark™ SpII Long 345g 2XS 560g 1 799,90 zł

ASP3N Spark™ SpIII Regular 430g XS 665g 2 149,90 zł

ASP3N Spark™ SpIII Long 485g XS 745g 2 299,90 zł

ASP4N Spark™ SpIV Regular 620g S 880g 2 599,90 zł

ASP4N Spark™ SpIV Long 700g S 985g 2 699,90 zł
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Zaprojektowany specjalnie dla kobiet, aby zapewnić dodatkowe ciepło, 
nasz śpiwór z serii Flame™ będzie najlepszym rozwiązaniem wszędzie tam, 
gdzie potrzebujesz śpiwora o wysokich parametrach eksploatacyjnych, ale 
nie chcesz być przygnieciona jego ciężarem
Ultralekkie i techniczne śpiwory z serii Flame™ zostały 
zaprojektowane tak, aby zapewnić Ci możliwie największy komfort 
cieplny przy ograniczonej wadze i wymiarach. Seria Flame™ 
obejmuje wszystko, od ultralekkiej wkładki wewnętrznej do 
śpiwora o wadze ekspedycyjnej do wypraw w środku zimy. Chociaż 
ich ostateczne wykorzystanie może się różnić, odzwierciedlają one 
etos projektowania, w którym dopasowuje się warunki pogodowe 
do najlżejszego możliwego śpiwora. Sekret imponujących 
wyników to połączenie najlepszych materiałów i dopracowanego 
wzornictwa. Wysokojakościowy puch gęsi RDS 850+Loft Premium, 
lekki suwak # 3 YKK, wysokiej jakości nylonowa powłoka 
10D i tkaniny wyściółkowe 7D zapewniają doskonałe wyniki. 
Materiały te połączono z wyprofilowanym kształtem mumii, który 
zapewnia skuteczną izolację, a następnie taki kształt mumii jest 
modyfikowany odpowiednio do każdego modelu, aby najlepiej 
pasował do scenariusza użycia.

Kształt dopasowany do damskiej sylwetki jest szerszy 
w biodrach i węższy w ramionach. Dodaliśmy również dodatkowe 
ilości puchu w celu zwiększenia komfortu cieplnego. Nasza 
wodoodporna obróbka puchu ULTRA-DRY Down™ chroni przed 

wilgocią z zewnątrz i skraplaniem się wilgoci z wnętrza śpiwora, 
praktycznie eliminując negatywne skutki, jakie wywołuje wilgoć dla 
puchu. Wszystkie puchowe śpiwory Sea to Summit wykorzystują 
puch z certyfikatem RDS (Odpowiedzialna Produkcja Puchu). 
Ochrona puchu ULTRA-DRY Down™ sprawia, że Flame™ stanowi 
imponujący śpiwór do trudnych wypraw wysokogórskich lub 
rajdów ekstremalnych, gdzie każdy gram ma znaczenie, a puch 
nigdy dotąd nie był realnym rozwiązaniem.

• Dopasowany do kobiecych wymiarów wyprofilowany kształt 
typu mumia dla skutecznej izolacji

• Ultralekkie materiały 7D i 10D dla lepszego stosunku wagi 
i objętości spakowanego produktu

• Wysokojakościowy puch gęsi RDS 850+ Loft Premium ULTRA-
DRY Down™ dla uzyskania maksymalnej izolacji

• Pionowe komory na wysokości klatki piersiowej zapobiegają 
przemieszczaniu się puchu i powstawaniu zimnych punktów

• UWAGA: Ten śpiwór nie jest przewidziany do łączenia z innymi 
modelami



 
ŚPIW

ORY 
 29

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

Altitude
Women’s

Traveller

TrI

TrI I

TkI I

TkI
Tl IJo I

Jo I I

TkI I I

Traveller TrAltitude  At
Women’s

Journey Jo
Women’s

Journey
Women’s

lining - Lime Green
PANTONE 14-0452

Shell - Greenery
PANTONE 15-0343 TPX

Shell dark - Fluorite Green
PANTONE 17-0133 TPX

Zip
PANTONE 14-0452

Trim
PANTONE 14-0452

Ascent

Ascent Ac

Ember

Ember  Eb

Flame
Women’s

Flame Fm
Women’s

Alpine Ap
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Lining - Castlerock
PANTONE 18-0201

Zip
PANTONE 18-0201

Shell dark - Chili Pepper
PANTONE 19-1557 TPX

Shell - Fiery Red 
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1454

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Nasturtium
PANTONE 16-1451

Zip - Red Clay
PANTONE 18-1454

Shell - Neutral Gray 
PANTONE 17-4402 TPX

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip - Nugget Gold
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell dark - Eclipse
PANTONE 19-3810

Shell - Royal Blue 
PANTONE 19-3955

Lining - Fiery Red
PANTONE 18-1664TPX

Zip
PANTONE 18-1664TPX

Trim
PANTONE 18-1664TPX

Explore  Ex

Explore

Explore Bc
Double

Shell dark - Majolica Blue
PANTONE 19-4125 TPX

Shell - Dark Blue 
PANTONE 19-4035 TPX

Lining - Brilliant Blue
PANTONE 18-4247 TPX

Zip
PANTONE 18-4247 TPX

Trim
PANTONE 18-4247 TPX

Shell - Dark Gull Gray 
PANTONE 18-0403 TPX

Lining - Paloma
PANTONE 16-0000

Shell dark - Alhambra
PANTONE 17-5430 TPX

Shell - Peacock Green 
PANTONE 16-5431

Lining - Cockatoo
PANTONE 14-5420 TPX

Zip
PANTONE 14-5420 TPX

Trim
PANTONE 14-5420 TPX

Trek

Trek Tk

Treeline

Treeline Tl

Sleeping bag range 2019
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Shell dark - Lapis
PANTONE 17-5034 TPX

Shell - (Ceramic - TPX name) 
PANTONE 7466C

Lining - (Blue Radiance - TPX name)
PANTONE 319C

Shell - Ocean Depths 
PANTONE 19-4535 TCX

Lining - Lead
PANTONE 17-4408 TCX

Zip
PANTONE 319C

Trim
PANTONE 319C
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Lining - Castlerock
PANTONE 18-0201

Zip
PANTONE 18-0201

Shell dark - Chili Pepper
PANTONE 19-1557 TPX

Shell - Fiery Red 
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1454

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Nasturtium
PANTONE 16-1451

Zip - Red Clay
PANTONE 18-1454

Shell - Neutral Gray 
PANTONE 17-4402 TPX

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip - Nugget Gold
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell dark - Eclipse
PANTONE 19-3810

Shell - Royal Blue 
PANTONE 19-3955

Lining - Fiery Red
PANTONE 18-1664TPX

Zip
PANTONE 18-1664TPX

Trim
PANTONE 18-1664TPX

Explore  Ex

Explore

Explore Bc
Double

Shell dark - Majolica Blue
PANTONE 19-4125 TPX

Shell - Dark Blue 
PANTONE 19-4035 TPX

Lining - Brilliant Blue
PANTONE 18-4247 TPX

Zip
PANTONE 18-4247 TPX

Trim
PANTONE 18-4247 TPX

Shell - Dark Gull Gray 
PANTONE 18-0403 TPX

Lining - Paloma
PANTONE 16-0000

Shell dark - Alhambra
PANTONE 17-5430 TPX

Shell - Peacock Green 
PANTONE 16-5431

Lining - Cockatoo
PANTONE 14-5420 TPX

Zip
PANTONE 14-5420 TPX

Trim
PANTONE 14-5420 TPX

Trek

Trek Tk

Treeline

Treeline Tl

Sleeping bag range 2019

Date: 9 May 2018
Revision: Rev 10.0 BMS

Shell dark - Lapis
PANTONE 17-5034 TPX

Shell - (Ceramic - TPX name) 
PANTONE 7466C

Lining - (Blue Radiance - TPX name)
PANTONE 319C

Shell - Ocean Depths 
PANTONE 19-4535 TCX

Lining - Lead
PANTONE 17-4408 TCX

Zip
PANTONE 319C

Trim
PANTONE 319C
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Altitude
Women’s
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TkI I I

Traveller TrAltitude  At
Women’s

Journey Jo
Women’s

Journey
Women’s

lining - Lime Green
PANTONE 14-0452

Shell - Greenery
PANTONE 15-0343 TPX

Shell dark - Fluorite Green
PANTONE 17-0133 TPX

Zip
PANTONE 14-0452

Trim
PANTONE 14-0452

Ascent

Ascent Ac

Ember

Ember  Eb

Flame
Women’s

Flame Fm
Women’s

Alpine Ap

Alpine

Spark

Spark  Sp

Sp0

SpIV

SpI I I
EbI I I

EbI I

EbI

SpI I

SpI

 FmI

 Fm0

 FmIV

At I

At I I

 FmI I I

AcI ExI I

ExI I I
AcI I

AcI I I

 FmI I

ApI I I

ApI I

Lining - Castlerock
PANTONE 18-0201

Zip
PANTONE 18-0201

Shell dark - Chili Pepper
PANTONE 19-1557 TPX

Shell - Fiery Red 
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1454

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Nasturtium
PANTONE 16-1451

Zip - Red Clay
PANTONE 18-1454

Shell - Neutral Gray 
PANTONE 17-4402 TPX

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip - Nugget Gold
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell dark - Eclipse
PANTONE 19-3810

Shell - Royal Blue 
PANTONE 19-3955

Lining - Fiery Red
PANTONE 18-1664TPX

Zip
PANTONE 18-1664TPX

Trim
PANTONE 18-1664TPX

Explore  Ex

Explore

Explore Bc
Double

Shell dark - Majolica Blue
PANTONE 19-4125 TPX

Shell - Dark Blue 
PANTONE 19-4035 TPX

Lining - Brilliant Blue
PANTONE 18-4247 TPX

Zip
PANTONE 18-4247 TPX

Trim
PANTONE 18-4247 TPX

Shell - Dark Gull Gray 
PANTONE 18-0403 TPX

Lining - Paloma
PANTONE 16-0000

Shell dark - Alhambra
PANTONE 17-5430 TPX

Shell - Peacock Green 
PANTONE 16-5431

Lining - Cockatoo
PANTONE 14-5420 TPX

Zip
PANTONE 14-5420 TPX

Trim
PANTONE 14-5420 TPX

Trek

Trek Tk

Treeline

Treeline Tl

Sleeping bag range 2019

Date: 9 May 2018
Revision: Rev 10.0 BMS

Shell dark - Lapis
PANTONE 17-5034 TPX

Shell - (Ceramic - TPX name) 
PANTONE 7466C

Lining - (Blue Radiance - TPX name)
PANTONE 319C

Shell - Ocean Depths 
PANTONE 19-4535 TCX

Lining - Lead
PANTONE 17-4408 TCX

Zip
PANTONE 319C

Trim
PANTONE 319C
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Altitude
Women’s

Traveller

TrI

TrI I

TkI I

TkI
Tl IJo I

Jo I I

TkI I I

Traveller TrAltitude  At
Women’s

Journey Jo
Women’s

Journey
Women’s

lining - Lime Green
PANTONE 14-0452

Shell - Greenery
PANTONE 15-0343 TPX

Shell dark - Fluorite Green
PANTONE 17-0133 TPX

Zip
PANTONE 14-0452

Trim
PANTONE 14-0452

Ascent

Ascent Ac

Ember

Ember  Eb

Flame
Women’s

Flame Fm
Women’s

Alpine Ap

Alpine

Spark

Spark  Sp

Sp0

SpIV

SpI I I
EbI I I

EbI I

EbI

SpI I
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 Fm0

 FmIV

At I
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 FmI I I

AcI ExI I

ExI I I
AcI I

AcI I I

 FmI I

ApI I I

ApI I

Lining - Castlerock
PANTONE 18-0201

Zip
PANTONE 18-0201

Shell dark - Chili Pepper
PANTONE 19-1557 TPX

Shell - Fiery Red 
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1454

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Nasturtium
PANTONE 16-1451

Zip - Red Clay
PANTONE 18-1454

Shell - Neutral Gray 
PANTONE 17-4402 TPX

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip - Nugget Gold
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell dark - Eclipse
PANTONE 19-3810

Shell - Royal Blue 
PANTONE 19-3955

Lining - Fiery Red
PANTONE 18-1664TPX

Zip
PANTONE 18-1664TPX

Trim
PANTONE 18-1664TPX

Explore  Ex

Explore

Explore Bc
Double

Shell dark - Majolica Blue
PANTONE 19-4125 TPX

Shell - Dark Blue 
PANTONE 19-4035 TPX

Lining - Brilliant Blue
PANTONE 18-4247 TPX

Zip
PANTONE 18-4247 TPX

Trim
PANTONE 18-4247 TPX

Shell - Dark Gull Gray 
PANTONE 18-0403 TPX

Lining - Paloma
PANTONE 16-0000

Shell dark - Alhambra
PANTONE 17-5430 TPX

Shell - Peacock Green 
PANTONE 16-5431

Lining - Cockatoo
PANTONE 14-5420 TPX

Zip
PANTONE 14-5420 TPX

Trim
PANTONE 14-5420 TPX

Trek

Trek Tk

Treeline

Treeline Tl

Sleeping bag range 2019

Date: 9 May 2018
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Shell dark - Lapis
PANTONE 17-5034 TPX

Shell - (Ceramic - TPX name) 
PANTONE 7466C

Lining - (Blue Radiance - TPX name)
PANTONE 319C

Shell - Ocean Depths 
PANTONE 19-4535 TCX

Lining - Lead
PANTONE 17-4408 TCX

Zip
PANTONE 319C

Trim
PANTONE 319C
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Traveller TrAltitude  At
Women’s

Journey Jo
Women’s

Journey
Women’s

lining - Lime Green
PANTONE 14-0452

Shell - Greenery
PANTONE 15-0343 TPX

Shell dark - Fluorite Green
PANTONE 17-0133 TPX

Zip
PANTONE 14-0452

Trim
PANTONE 14-0452
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Ember  Eb

Flame
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Flame Fm
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Alpine Ap

Alpine

Spark
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Lining - Castlerock
PANTONE 18-0201

Zip
PANTONE 18-0201

Shell dark - Chili Pepper
PANTONE 19-1557 TPX

Shell - Fiery Red 
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1664 TPX

Trim
PANTONE 18-1454

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Nasturtium
PANTONE 16-1451

Zip - Red Clay
PANTONE 18-1454

Shell - Neutral Gray 
PANTONE 17-4402 TPX

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip - Nugget Gold
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell - Gray Violet 
PANTONE 14-4103 TPX

Lining - Spectra Yellow
PANTONE 14-0957 

Zip
PANTONE 16-0952 

Trim
PANTONE 16-0952 

Shell dark - Eclipse
PANTONE 19-3810

Shell - Royal Blue 
PANTONE 19-3955

Lining - Fiery Red
PANTONE 18-1664TPX

Zip
PANTONE 18-1664TPX

Trim
PANTONE 18-1664TPX

Explore  Ex

Explore

Explore Bc
Double

Shell dark - Majolica Blue
PANTONE 19-4125 TPX

Shell - Dark Blue 
PANTONE 19-4035 TPX

Lining - Brilliant Blue
PANTONE 18-4247 TPX

Zip
PANTONE 18-4247 TPX

Trim
PANTONE 18-4247 TPX

Shell - Dark Gull Gray 
PANTONE 18-0403 TPX

Lining - Paloma
PANTONE 16-0000

Shell dark - Alhambra
PANTONE 17-5430 TPX

Shell - Peacock Green 
PANTONE 16-5431

Lining - Cockatoo
PANTONE 14-5420 TPX

Zip
PANTONE 14-5420 TPX

Trim
PANTONE 14-5420 TPX

Trek

Trek Tk

Treeline

Treeline Tl

Sleeping bag range 2019
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Revision: Rev 10.0 BMS

Shell dark - Lapis
PANTONE 17-5034 TPX

Shell - (Ceramic - TPX name) 
PANTONE 7466C

Lining - (Blue Radiance - TPX name)
PANTONE 319C

Shell - Ocean Depths 
PANTONE 19-4535 TCX

Lining - Lead
PANTONE 17-4408 TCX

Zip
PANTONE 319C

Trim
PANTONE 319C
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Fm0 FmIII

FmIV

FmI

FmII

• Przeszywana konstrukcja minimalizuje wagę
• Przeszywane pionowe komory w strefie klatki 

piersiowej optymalizują rozmieszczenie puchu 
i zapobiegają jego przemieszczaniu podczas 
użytkowania

• Zamek błyskawiczny na ½ długości umożliwia 
łatwy dostęp, jednocześnie ograniczając wagę do 
minimum

• Zmienione wymiary zapewniają dodatkową 
przestrzeń na wysokości ramion i bioder, 
zachowując dotychczasową skuteczność izolacji

• Przeszywane komory pionowe w strefie tułowia pozwalają 
na zgromadzenie dodatkowych ilości puchu, zwiększając 
komfort cieplny wokół tułowia,

• Pionowe komory w strefie klatki piersiowej optymalizują 
rozmieszczenie puchu i zapobiegają jego przemieszczaniu 
się w trakcie użytkowania

• Komora stóp wykorzystuje przeszycia poprzeczne 
minimalizując wagę

• Zamek błyskawiczny na ½ długości z dwoma suwakami 
ułatwia dostęp i pozwala na wentylację od środkowej 
strefy śpiwora

• Zmienione wymiary zapewniają dodatkową przestrzeń 
zarówno na wysokości ramion, jak i bioder, zachowując 
dotychczasową skuteczność izolacji

• Tunel zamka błyskawicznego zapobiega stratom ciepła 
przez suwak

• Kaptur z regulowanym kołnierzem

• Wykorzystuje konstrukcję kasetonową w celu 
zgromadzenia dodatkowych ilości puchu i ograniczenia 
zimnych punktów

• Wymiary śpiwora ekspedycyjnego o kształcie mumii 
zapewniają dodatkowe miejsce na odzież warstwową 
lub dodatkową przestrzeń dla „wiercących się”

• Pionowe komory w strefie klatki piersiowej 
optymalizują rozmieszczenie puchu i zapobiegają jego 
przemieszczaniu się podczas użytkowania

• Zamek błyskawiczny z boku na pełnej długości 
zapewnia łatwy dostęp i dodatkowa możliwość 
wentylacji

• Tunel zamka błyskawicznego, kaptur oraz regulowany 
kołnierz z przodu i z tyłu zapobiegające stratom ciepła

• Idealny na wędrówki w środku lata i rajdy 
ekstremalne

• Przeszywana konstrukcja minimalizuje wagę 
śpiwora i zapobiega przemieszczaniu się puchu

• Może pełnić funkcje dodatkowej wkładki do 
innego śpiwora, tym samym zwiększając komfort 
cieplny

Kod Rozmiar Waga 
wypełnienia

Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga* Cena

AFM0 Flame™ Fm0 Regular 100g built in stuff sack 215g 1 099,90 zł

AFM0 Flame™ Fm0 Long 115g built in stuff sack 250g 1 199,90 zł

AFM1 Flame™ FmI Regular 190g 3XS 350g 1 349,90 zł

AFM1 Flame™ FmI Long 215g 3XS 395g 1 449,90 zł

AFM2 Flame™ FmII Regular 310g 2XS 505g 1 649,90 zł

AFM2 Flame™ FmII Long 355g 2XS 575g 1 799,90 zł

AFM3 Flame™ FmIII Regular 440g XS 665g 2 149,90 zł

AFM3 Flame™ FmIII Long 495g XS 745g 2 299,90 zł

AFM4 Flame™ FmIV Regular 650g S 890g 2 599,90 zł

AFM4 Flame™ FmIV Long 730g S 995g 2 699,90 zł
◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

• Wykorzystuje konstrukcję kasetonową w celu 
zgromadzenia dodatkowych ilości puchu i ograniczenia 
zimnych punktów

• Wymiary śpiwora ekspedycyjnego o kształcie mumii 
zapewniają dodatkowe miejsce na odzież warstwową 
lub dla „wiercących się”

• Pionowe komory w strefie klatki piersiowej 
optymalizują rozmieszczenie puchu i zapobiegają jego 
przemieszczaniu się podczas użytkowania

• Zamek błyskawiczny z boku na pełnej długości 
zapewnia łatwy dostęp i dodatkową możliwość 
wentylacji

• Tunel zamka błyskawicznego,  
kaptur oraz regulowany  
kołnierz z przodu i z tyłu  
zapobiegające stratom ciepła
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Rozepnij zamek błyskawiczny i pędź na wzgórze z naszą lekką 
i uniwersalną kołdrą Ember™
• Ulepszone na sezon 2019, wypełnione wyjątkowo sprężystym 

puchem 850+, wykonane z ultralekkich materiałów 7D i 10D 
i nieco powiększone na wysokości ramion, nasze kołdry Ember™ 
są uwielbiane przez turystów pieszych, rowerzystów i każdego, 
kto szuka czystego, pluszowego ciepła i niewielkich rozmiarów 
po spakowaniu. Dla entuzjastów tras w trudnym terenie 
(ang. Backcountry) nie tak entuzjastycznie nastawionych do 
restrykcyjnego śpiwora, nasze liczne możliwości konfiguracji 
Ember™ zapewniają wszechstronność w szerokim zakresie 
temperatur i środowisk. Gdy temperatury rosną użyj Ember™ 
jako tradycyjnej kołdry i pozwól swym stopom i ramionom na 
ochłodzenie się.

• Kiedy temperatura spada, można ściągnąć sznurek, aby utworzyć 
kieszeń na stopy oraz wykorzystać system pasków i zatrzasków, 
które służą do przymocowania maty do kołdry, minimalizując 
straty ciepła. Aby ograniczyć wagę i zminimalizować wymiary po 
spakowaniu, wykorzystaliśmy nasze najlżejsze, puchowe powłoki 
10D i tkaniny wyściółkowe 7D oraz ulepszyliśmy izolację stosując 
puch gęsi 850+ Loft Premium Goose ULTRA-DRY Down™. Jest 
on nie tylko bardzo ciepły i ściśliwy, ale również chroni przed 
wilgocią i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które 
mają negatywny wpływ na sprężystość kołdry. Dostępne w trzech 
modelach, każda w dwóch rozmiarach, nasze kołdry Ember™ 
nadają się idealnie na kolejną szybką wyprawę z lekkim bagażem.

• Ultralekka powłoka 10D i wyściółka 7D dla zachowania minimalnej 
wagi i rozmiarów po spakowaniu

• Wyjątkowo ściśliwy puch gęsi 850+ Loft Premium Goose ULTRADRY 
Down™ z certyfikatem RDS dla zapewnienia maksymalnej izolacji

• Zwiększone wymiary dają więcej możliwości „zapakowania się” 
w wietrznych warunkach

• Wiele konfiguracji i możliwości przystosowania do szerokich 
zakresów temperatur i warunków pogodowych

• Dwie kołdry Embers™ połączone razem tworzą kołdrę dla dwojga
• Uniwersalny system mocowania kołdry do maty ograniczający do 

minimum straty ciepła, wtedy, kiedy jest ono najbardziej potrzebne
• Model EbI wykorzystuje konstrukcję przeszyć w celu minimalizacji 

wagi i wymiarów po spakowaniu
• Modele EbII i EbIII wykorzystują przegrody na całej powierzchni 

kołdry, przy czym pionowe przegrody umieszczono na wysokości 
klatki piersiowej, aby zapobiegać przemieszczaniu się puchu 
podczas snu

• Model EbIII posiada przeszycia w części dolnej w celu utrzymania 
maksymalnego komfortu cieplnego w chłodnych warunkach

• UWAGA: Ten śpiwór – kołdrę można łączyć wyłącznie z innym 
modelem EmberDown Sleeping bag final EN temps for production 2019
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Ember Eb

Ember Eb
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Altitude  At
Women’s
Regular

Max user height
< 170cm | 5’ 7”

118cm | 46in

148cm | 58in

148cm | 58in

Women’s
Long

Max user height
< 183cm | 6’

122cm | 48in

152cm | 60in

152cm | 60in

Journey Jo
Women’s

Long
Women’s
Regular

Max user height
< 170cm | 5’ 7” Max user height

< 183cm | 6’

98cm | 39in

148cm | 58in

148cm | 58in

102cm | 40in

150cm | 59in

150cm | 59in

Trek Tk
Regular Regular

Wide
Long

Max user height
< 183cm | 6’

Max user height
< 183cm | 6’

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

102cm | 40in

152cm | 60in

146cm | 57in

122cm | 48in

172cm | 68in

161cm | 63in

108cm | 43in

162cm | 64in

157cm | 62in

Women’s
Regular

Women’s
Long

Max user height
< 170cm | 5’ 7”

88 cm | 35 in

146 cm | 57.5 in

136 cm | 53.5 in

Max user height
< 183cm | 6’

94 cm | 38 in

152 cm | 58 in

142 cm | 56 in

Flame FmI & FmII

Max user height
< 170cm | 5’ 7”

90 cm | 35.5 in

150 cm | 59 in

142 cm | 56 in

Max user height
< 183cm | 6’

96 cm | 38 in

155 cm | 61 in

148 cm | 58 in

Women’s
Regular

Women’s
Long

Flame FmIII & FmIV
Women’s
Regular

Women’s
Long

Max user height
< 170cm | 5’ 7”

88 cm | 35 in

146 cm | 57.5 in

136 cm | 53.5 in

Max user height
< 183cm | 6’

94 cm | 38 in

152 cm | 58 in

142 cm | 56 in

Flame Fm0
Regular Long

Max user height
< 183cm | 6’

88 cm | 35 in

150 cm | 59 in

130 cm | 51 in

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

94 cm | 38 in

158 cm | 62 in

138 cm | 54 in

Spark  SpI & SpII
Regular Long

Max user height
< 183cm | 6’

88 cm | 35 in

150 cm | 59 in

130 cm | 51 in

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

94 cm | 38 in

158 cm | 62 in

138 cm | 54 in

Spark  Sp0
Regular Long

Max user height
< 183cm | 6’

94 cm | 37 in

155 cm | 61 in

135 cm | 53 in

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

100 cm | 39 in

162 cm | 64 in

142 cm | 56 in

Spark  SpIII & SpIV
Regular Long

Max user height
< 183cm | 6’

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

131 cm | 51.5 in

160 cm | 63 in

142 cm | 56 in

145 cm | 57 in

168 cm | 66 in

150 cm | 59 in

Alpine Ap

Regular Long

Max user height
< 183cm | 6’

122cm | 48in

155cm | 61in

146cm | 57in

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

129cm | 51in

164.5cm | 65in

156cm | 61in

Ascent Ac

Regular Long Double

326 cm | 128 in

282 cm | 111 in

319 cm | 126 in

Explore  Ex

Max user height
< 183cm | 6’

Max user height
< 183cm | 6’

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

Treeline Tl

Max user height
< 183cm | 6’

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

Regular Large

Max user height
< 183cm | 6’

98 cm | 39 in

148 cm | 58 in

134 cm | 53 in

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

118 cm | 46 in

168 cm | 66 in

154 cm | 61 in

Regular Large

Max user height
< 183cm | 6’

105 cm | 41 in

155 cm | 61 in

141 cm | 55.5 in

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

118 cm | 46 in

168 cm | 66 in

154 cm | 61 in

Traveller TrI Traveller TrII Ember EbI & EbII Ember EbIII

Max user height
< 183cm | 6’

Flat design,
drawcord footbox

Max user height
< 198cm | 6’ 6”

120 cm | 47 in

150 cm | 59 in

87 cm | 34 in

140 cm | 55 in

170 cm | 67 in

97 cm | 38 in

3D footbox
construction

Max user height
< 183cm | 6’ Max user height

< 198cm | 6’ 6”

120cm | 47 in

150 cm | 59 in

100 cm | 39 in

140cm | 55 in

170 cm | 67 in

110 cm | 43 in

Sleeping bag dimensions

Date: 19 July 2018
Revision: v3 BMS

◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

Kod Rozmiar Waga 
wypełnienia

Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga Cena

AEB1N Ember EbI - Regular 200g 2XS 420g 1 269,90 zł

AEB1N Ember EbI - Long 230g 2XS 480g 1 399,90 zł

AEB2N Ember EbII - Regular 350g XS 600g 1 599,90 zł

AEB2N Ember EbII - Long 400g XS 680g 1 799,90 zł

AEB3N Ember EbIII - Regular 500g S 725g 1 899,90 zł

AEB3N Ember EbIII - Long 575g S 830g 2099,90 złMaksymalny wzrost
< 183cm | 6’

Konstrukcja
3D

Maksymalny wzrost
< 198cm | 6’ 6”

120 cm | 47 in

150 cm | 59 in

87 cm | 34 in

140 cm | 55 in

170 cm | 67 in

97 cm | 38 in
Maksymalny wzrost

< 183cm | 6’ Maksymalny wzrost
< 198cm | 6’ 6”

120cm | 47 in

150 cm | 59 in

100 cm | 39 in

140cm | 55 in

170 cm | 67 in

110 cm | 43 in
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EN13537 Skala temperatury

Przygotuj się na nieprzewidywalne z naszymi śpiworami z serii Ascent™, 
które dopasowują się do ciała
Lekkie, ciepłe, wygodne i co najważniejsze, dopasowujące się do ciała. 
Ascent™ to nasz śpiwór do większości typów przygód, przez większość 
czasu. Nasze śpiwory z serii Ascent™ oferujące idealną równowagę 
pomiędzy komfortem a wagą, zapewniają więcej przestrzeni niż tradycyjne 
śpiwory o kształcie mumii, zachowując efektywność termiczną, jakiej 
potrzebujesz podczas odkrywania miejsc położonych „ponad linią drzew”.

Potrójny zamek błyskawiczny Free-Flow zapewnia, że śpiwór zachowuje 
maksymalne ciepło i wydajność, kiedy jest to wymagane, a także wiele 
możliwości wentylacji, gdy nie ma takiego wymogu. Zamek do połowy 
długości po prawej stronie śpiwora zapewnia swobodę ruchów obu 
ramion, dodatkową wentylację i oznacza, że górną część śpiwora można 
wywinąć jak mini kołdrę. Pełnowymiarowy, dwukierunkowy zamek 
błyskawiczny z lewej strony i oddzielny suwak w części stóp są w stanie 
zamienić ten śpiwór w pełnowymiarową kołdrę, gdy termometry wskażą 
temperatury wyższe od spodziewanych. Jeśli szukasz ciepła, zamknij 
wszystkie zamki błyskawiczne, mocno ściągnij wszystkie sznurki, aby 
wciągnąć wszystko do środka i zrelaksuj się w luksusowym komforcie. 
Bogate wypełnienie wysokiej jakości puchem 750+ zapewnia doskonałą 
izolację, a duże tunele osłaniające zamki zapobiegną utracie ciepła przez 
Twoje ciało. 

Dolna część z poziomymi przeszyciami i trójwymiarowy kaptur sprawią, że 
puch nie będzie się „zbijał”, kiedy będziesz próbował się ogrzać. Pionowe 
przegrody nad strefą klatki piersiowej zapewnią, że izolacja puchowa 
nie będzie się przemieszczać ani wydostawać się na zewnątrz śpiwora 
podczas snu, tworząc zimne miejsca. Konstrukcja przegród bocznych 
utrzymuje stosunek wypełnienia 60/40, zatrzymując większą ilość puchu 
w górnej części śpiwora w celu uzyskania maksymalnej izolacji.

• Kształt prostokąta zwężającego się ku dołowi w celu zachowania 
równowagi pomiędzy wolną przestrzenią a komfortem cieplnym

• Bardzo lekka powłoka z Nylonu 20D i materiały wyściółki dla 
uzyskania minimalnych wymiarów spakowanego śpiwora 
i maksymalnych właściwości oddychających

• Puch RDS 750+ Loft ULTRA-DRY Down™ dla większego poziomu 
izolacji

• Pionowe przegrody w strefie klatki piersiowej zapobiegają 
przemieszczaniu się puchu i powstawaniu zimnych punktów

• Zamek błyskawiczny Free-Flow do połowy długości z prawej 
strony, zamek błyskawiczny dwustronny YKK #5 na całej długości 
z lewej strony i oddzielne suwaki w dolnej części dla swobody 
ruchów, zwiększonych możliwości wentylacji oraz dodatkowej opcji 
wykorzystania jako kołdry

• Odpowiednio większy tunel na zamek błyskawiczny wykonany 
z materiałów zapobiegających rozerwaniu, który chroni przed utratą 
ciepła przez suwak

• Odpowiednio większy tunel kołnierza z podwójną regulacją 
zapewniający równomiernie zaciśnięcie i maksymalny komfort 
cieplny

• Dużych rozmiarów kaptur z podwójnym ściągaczem dla zachowania 
maksymalnej ilości ciepła

• Dolna część śpiwora anatomiczne dopasowana do stóp pozwala 
na zatrzymanie maksymalnej ilości puchu w tym miejscu 
i zminimalizowanie strat ciepła w stopach. 

• Duża wewnętrzna kieszeń
• Zestaw zawiera worek kompresyjny Ultra-Sil™ pozwalający na 

uzyskanie kompaktowych wymiarów
• Łączenie zamków błyskawicznych: Ten śpiwór zaprojektowano do 

łączenia z innym modelem

Kod Rozmiar Waga wypełnienia Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga* Cena

AAC1 Ascent™ AcI Regular 330g S 860g 1 499,90 zł

AAC1 Ascent™ AcI Long 370g S 930g 1 599,90 zł

AAC2 Ascent™ AcII Regular 550g S 1100g 1 749,90 zł

AAC2 Ascent™ AcII Long 615g M 1195g 1 829,90 zł

AAC3 Ascent™ AcIII Regular 750g M 1325g 1 969,90 zł

AAC3 Ascent™ AcIII Long 840g M 1445g 2 199,90 zł
◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji. EN13537 temperature ratings for production 
bags may differ from above advertised ratings.

Down Sleeping bag final EN temps for production 2019

Date: 15 Aug 2018
Revision: Rev 3.0 BMS

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Down Sleeping bag final EN temps for production 2019

Date: 15 Aug 2018
Revision: Rev 3.0 BMS

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537
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Skala temperaturowa zgodna z EN13537
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Down Sleeping bag final EN temps for production 2019

Date: 15 Aug 2018
Revision: Rev 3.0 BMS

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537
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Zaprojektowany specjalnie dla kobiet, aby zapewnić dodatkowe ciepło – Przygotuj się na 
nieprzewidywalne z naszymi dopasowującymi się do ciała śpiworami z serii Altitude™ 

Oferując osobom wędrującym z plecakiem idealną równowagę pomiędzy 
komfortem a wagą, nasze śpiwory z serii Altitude™ zapewniają więcej 
miejsca niż tradycyjne śpiwory w kształcie mumii, zachowując skuteczność 
cieplną, której potrzebujesz w czasie wędrówek na wysokościach. 
Potrójny niezawodny zamek Free-Flow zapewni, że Twój śpiwór zachowa 
maksymalną efektywność cieplną, kiedy będzie to potrzebne, zaś w innych 
przypadkach zapewni również wiele możliwości wentylacji. Zamek do 
połowy długości po lewej stronie śpiwora zapewnia swobodę ruchów obu 
ramion, dodatkową wentylację i oznacza również, że górną część śpiwora 
można wywinąć jak mini kołdrę. Pełnowymiarowy, dwukierunkowy zamek 
błyskawiczny z prawej strony i oddzielny suwak w części dla stóp są 
w stanie zamienić ten śpiwór w pełnowymiarową kołdrę, gdy termometry 
wskażą temperatury wyższe od spodziewanych. Jeśli szukasz ciepła, 
zamknij wszystkie zamki błyskawiczne, mocno ściągnij wszystkie sznurki, 
aby wciągnąć wszystko do środka i zrelaksuj się w luksusowym komforcie. 
Bogate wypełnienie wysokiej jakości puchem 750+ zapewnia doskonałą 
izolację, a duże tunele osłaniające zamki zapobiegną utracie ciepła przez 
Twoje ciało. Dolna część z poziomymi przeszyciami i trójwymiarowy 
kaptur sprawią, że puch nie będzie się „zbijał”, kiedy będziesz próbował 
się ogrzać. Seria Altitude™ posiada dodatkową powłokę na puch oraz 
panele wykonane z tkaniny TERMOLITE® pod dolną sekcją dla stóp, aby 
zapewnić im ciepło. Pionowe przegrody na wysokości klatki piersiowej 
zabezpieczają przed przemieszczaniem się izolacji puchowej lub jej 
wydostawaniem się na zewnątrz podczas snu i powstawaniem zimnych 
punktów. Konstrukcja przegród bocznych utrzymuje stosunek wypełnienia 
60/40, zatrzymując większą ilość puchu w górnej części śpiwora w celu 
uzyskania maksymalnej izolacji. Owalny kształt śpiwora zapewnia 
dodatkową przestrzeń wewnątrz śpiwora dla osób lubiących się wiercić 
w trakcie spania lub śpiących na boku, stanowiąc doskonałą alternatywę 
dla śpiworów typu mumia, które dla niektórych osób stwarzają poczucie 

ciasnoty. 

Kobiecy kształt jest szerszy w części 
biodrowej i węższy w ramionach, 
dostępny w dwóch długościach.

 

• Specjalnie dopasowany do kobiet kształt prostokąta zwężającego się 
ku dołowi w celu zachowania równowagi pomiędzy wolną przestrzenią 
a komfortem cieplnym 

• Dodatkowa powłoka na puch i panele z tkaniny THERMOLITE® pod 
dolną sekcją dla stóp, aby zapewnić dodatkowe ciepło

• Superlekka powłoka z Nylonu 20D i materiały wyściółkowe dla 
uzyskania minimalnych wymiarów spakowanego śpiwora przy 
maksymalnym stopniu oddychalności

• Puch 750+ Loft ULTRA-DRY Down™ z certyfikatem RDS dla lepszych 
właściwości izolacyjnych

• Pionowe przegrody na wysokości klatki piersiowej zapobiegają 
przemieszczaniu się puchu i tworzeniu zimnych punktów

• Niezawodny zamek błyskawiczny Free-Flow do połowy długości 
z lewej strony, pełnowymiarowy, dwukierunkowy zamek błyskawiczny 
YKK #5 z prawej strony i oddzielne suwaki w części stóp dla 
zapewnienia swobody ruchu i podwójnego wykorzystania jako kołdry

• Odpowiednio większy tunel na zamek błyskawiczny wykonany 
z materiałów zapobiegających rozerwaniu, który chroni przed utratą 
ciepła przez suwak

• Odpowiednio większy tunel kołnierza z podwójną regulacją 
zapewniający równomiernie zaciśnięcie i maksymalny komfort cieplny

• Dużych rozmiarów kaptur z podwójnym ściągaczem dla zachowania 
maksymalnej ilości ciepła

• Dolna część śpiwora anatomiczne dopasowana do stóp pozwala 
na zatrzymanie maksymalnej ilości puchu w tym miejscu 
i zminimalizowanie strat ciepła w stopach. 

• Duża wewnętrzna kieszeń
• Zestaw zawiera worek kompresyjny Ultra-Sil™ pozwalający na 

uzyskanie kompaktowych wymiarów
• Możliwość łączenia zamków błyskawicznych: Ten śpiwór 

zaprojektowano do łączenia z innym modelem

EN13537 Skala temperatury

Kod Rozmiar Waga 
wypełnienia

Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga* Cena

AAT1 Altitude™ AtI Regular 520g S 1080g 1 699,90 zł

AAT1 Altitude™  AtI Long 580g S 1170g 1 799,90 zł

AAT2 Altitude™ AtII Regular 720g M 1280g 1 929,90 zł

AAT2 Altitude™ AtII Long 800g M 1390g 2 049,90 zł
◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji. EN13537 temperature ratings for 
production bags may differ from above advertised ratings.
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Komfort i wszechstronność na długie wycieczki, w czasie których 
ograniczanie wagi bagażu nie stanowi priorytetu
Zaprojektowany dla tych z nas, którzy kochają przestrzeń, 
wszechstronność i „aksamitny” komfort, śpiwór Explore™ 
nadaje się idealnie na przygody na świeżym powietrzu, gdzie 
każdego wieczoru wraca się na ten sam kemping, na wyprawy 
kamperami, do życia w vanie czy na wyprawy do górskich chat. 
Jego przestronny, prostokątny kształt o wyjątkowo szerokim 
obwodzie jest idealny, jeśli kochasz swobodę ruchów i nienawidzisz 
tego ciasnego uczucia spania w śpiworze. Niezależnie od pogody, 
Explore™ możesz zawsze dostosować do własnych potrzeb. 
Zapnij suwak i mocno pociągnij wewnętrzne sznurki, aby pokonać 
zimno. Gdy temperatura rośnie, dzięki suwakom możesz wysunąć 
stopy na zewnątrz, jeśli potrzebujesz trochę świeżego powietrza 
lub oddzielić górę od spodu śpiwora i użyć jej jako samodzielnej 
kołdry. Pionowe przegrody nad klatką piersiową zapobiegają 
przemieszczaniu się izolacji puchowej lub jej wydostawaniu 
się na zewnątrz śpiwora podczas snu i tworzeniu się zimnych 
miejsc. Konstrukcja poprzecznych przegród zapewnia proporcję 
wypełnienia puchem 60/40, zatrzymując więcej puchu w górnej 
części śpiwora w celu uzyskania maksymalnej izolacji. Bogate 
wypełnienie wysokiej jakości puchem 750+ zapewnia doskonałą 
izolację, a duże tuneliki przeciwwiatrowe pomagają utrzymać 
ciepłotę ciała. Przeszycia w dolnej części oraz trójwymiarowy 
kaptur sprawią, że puch nie będzie się „zbijał”, kiedy będziesz 
chciał się ogrzać. 

Zaprojektowany, aby łączyć się z wszystkimi naszymi matami do 
spania i zapewnić najwyższy komfort spania, śpiwór Explore™ 
wykorzystuje proste, odpinane i regulowane taśmy, które łączą 
matę ze śpiworem. Nie zapomniano także o biwakujących 

wspólnie parach -  całoroczny śpiwór Explore™ ExIII jest również 
dostępny w wersji dwuosobowej, abyś mógł pozostać blisko 
swojego towarzysza podróży. System mocowania do mat na wersji 
dwuosobowej pozwala na użycie zarówno dwóch pojedynczych 
lub jednej podwójnej maty i utrzymuje matę bezpiecznie pod 
podwójnym śpiworem Explore™.

• Przestronny, wyprofilowany kształt prostokąta
• Sześć suwaków YKK #5 na trzech dwustronnych zamkach dla 

zapewnienia wentylacji i kontroli klimatu
• Duża ilość suwaków zapewniająca możliwość przekształcenia 

śpiwora w samodzielną kołdrę w cieplejszych warunkach
• Puch 750+ Loft ULTRA-DRY Down™ z certyfikatem RDS 

zapewnia najwyższy poziom izolacji
• Pionowe przegrody w strefie klatki piersiowej zapobiegają 

przemieszczaniu się puchu i tworzeniu zimnych punktów
• Odpowiednio większe tunele na zamki błyskawiczne 

zapobiegają utracie ciepła przez strefę zamków
• Odpowiednio większy kaptur i kołnierz z podwójną regulacją na 

ściągacz zapewniają maksymalny komfort cieplny
• System prostych, regulowanych taśm mocujących matę do 

śpiwora
• Powłoka z Nylonu 30D i wyściółka z Nylonu 20D
• Duża wewnętrzna kieszeń
• Zestaw obejmuje ultralekki worek kompresyjny Ultra-Sil™ 
• Możliwość łączenia zamków błyskawicznych: Ten śpiwór 

zaprojektowano do łączenia z innym modelem

◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

EN13537 Skala temperatury

Kod Rozmiar Waga 
wypełnienia

Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga* Cena

AEX2 Explore™ ExII Regular 450g S 1095g 1 659,90 zł

AEX2 Explore™ ExII Long 520g S 1205g 1 799,90 zł

AEX3 Explore™ ExIII Regular 750g M 1395g 2 099,90 zł

AEX3 Explore™ ExIII Long 860g M 1545g 2 199,90 zł

AEX3 Explore™ ExIII Double 1000g L 1780g 2 849,90 zł

Down Sleeping bag final EN temps for production 2019

Date: 25 July 2018
Revision: Rev 2.0 BMS

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Down Sleeping bag final EN temps for production 2019

Date: 25 July 2018
Revision: Rev 2.0 BMS

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537
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Niewielki i lekki, ale ciepły, wypełniony puchem o sprężystości 750+, 
śpiwór z serii Traveller™ to Twój towarzysz w couchsurfingu
Najlepszy wybór na szlak pielgrzymkowy Camino de Santiago, 
w podróżowaniu dookoła świata lub dla zapewnienia ciepła 
na pokładzie samolotu – śpiwór z serii Traveller™ zapewnia 
dopasowujące się ciepło przy niewielkich rozmiarach po 
spakowaniu. Połączenie wyjątkowo lekkiego Nylonu 15D 
z wypełnieniem z puchu 750+ ULTRA-DRY Down™ pozwala 
minimalizować wagę i rozmiary po spakowaniu, przy zachowaniu 
sprężystości puchu, który jest odporny na działanie wilgoci. 
Regulowane sznurki na wysokości ramion i stóp zapewniają 
szczelne dopasowanie śpiwora w celu zachowania maksymalnego 
ciepła i zapewnienia aerodynamicznego kształtu w chłodniejszych 
klimatach. Jego nieznacznie zwężony kształt ma wymiary 
komfortowego śpiwora dla jednej osoby, który po rozpięciu 
można wykorzystać jako obszerną kołdrę dla dwojga. Zepnij dwa 
śpiwory razem a uzyskasz śpiwór dla dwojga, jeśli nie podróżujesz 
samodzielnie. Jego niewielkie wymiary po spakowaniu sprawiają, 
że nadaje się idealnie do umieszczenia w schowku w Twoim 
samochodzie na wypadek nieplanowanego biwakowania. 
Śpiwór Traveller™ sprawdza się również jako wierzchnia kołdra 
zapewniająca dodatkowe ciepło dla innego śpiwora. 

• Nieznacznie zwężony kształt ma wymiary komfortowego 
śpiwora dla jednej osoby, odpina się do rozmiarów obszernej 
kołdry

• Wyjątkowo lekki Nylon 15D minimalizuje wagę i rozmiary po 
spakowaniu

• Puch 750+ Loft ULTRA-DRY Down™ z certyfikatem RDS 
zapewnia wyjątkowe właściwości izolacyjne i kompresyjność 

• Regulowane sznurki na wysokości ramion i stóp do ciasnego 
ściągnięcia śpiwora i zachowania maksymalnego komfortu 
cieplnego

• Zepnij dwa śpiwory z serii Travellers™ razem, jeśli podróżujesz 
w parze

• Możliwość wykorzystania jako narzuty zwiększającej izolację 
cieplną innego śpiwora

• Model TrI wykorzystuje konstrukcję przeszyć w celu 
minimalizacji wagi

• Model TrII wykorzystuje poprzeczne przegrody i dodatkowe 
ilości puchu dla zapewnienia dodatkowego ciepła

• Zestaw obejmuje worek kompresyjny Ultra-Sil™ umożliwiający 
maksymalną kompresję w czasie podróżowania

• UWAGA: Ten śpiwór można łączyć z innym śpiworem z serii 
Traveller

◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

EN13537 Skala temperatury

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Kod Rozmiar Waga 
wypełnienia

Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga Cena

ATR1N Traveller™ TrI Regular 200g 3XS 420g 939,90 zł

ATR1N Traveller™ TrI Long 240g 2XS 500g 1 049,90 zł

ATR2N Traveller™ TrII Regular 350g XS 645g 1 359,90 zł

ATR2N Traveller™ TrII Long 420g S 755g 1 469,90 zł
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Wygoda, uniwersalność i korzystny stosunek jakości do ceny klasycznego 
puchowego śpiwora o prostokątnym kształcie 
Wygoda i dobry stosunek jakości do ceny, przy tradycyjnym 
kształcie śpiworów z serii Trek™ sprawia, że świetnie nadają 
się do budżetowych podróży. Pionowe przegrody na wysokości 
klatki piersiowej zapobiegają przemieszczaniu się puchu lub jego 
wydostawaniu się na zewnątrz śpiwora w trakcie snu i tworzeniu 
zimnych punktów. Konstrukcja poprzecznych przegród zapewnia 
proporcję wypełnienia puchem 60/40, zatrzymując więcej puchu 
w górnej części śpiwora w celu uzyskania maksymalnej izolacji. 

Lekkie materiały pozwalają ograniczyć wagę i rozmiary 
spakowanego śpiwora, zaś dwustronny zamek błyskawiczny 
YKK #5 na całej długości oraz oddzielny zamek w części dla stóp 
umożliwiają całkowite otwarcie śpiwora i wykorzystanie go jako 
kołdrę. Zamek błyskawiczny w części dolnej zapewnia możliwość 
dodatkowej wentylacji oraz swobodę ruchu stóp. Konstrukcja 
trójwymiarowych bocznych przegród zapewnia, że puch utrzymuje 
się aż do samej krawędzi śpiwora maksymalizując poziom izolacji, 
zaś przeszywany kaptur umożliwia ciasne domknięcie za pomocą 
ściągaczy, kiedy jest taka potrzeba lub może leżeć rozłożony na 
płasko w cieplejszych warunkach pogodowych. Odpowiednio 
większy tunel na zamki błyskawiczne wykorzystuje materiały 
odporne na rozerwanie, które zapobiegają przycinaniu się zamka, 
a miękki w dotyku materiał wyściółki (Nylon 20D) jest wysoce 
oddychający uniemożliwiając zarazem wydostawanie się puchu 
na zewnątrz. Uzupełniając przemyślany projekt tego klasycznego 
puchowego śpiwora, dołączyliśmy dużą wewnętrzną kieszeń, 
idealną do przechowywania kosztowności lub baterii zapewniając 
im wymagane ciepło.

• Smukły kształt prostokąta zapewniający więcej przestrzeni 
i wygody niż tradycyjny śpiwór typu mumia

• Puch 650+ Loft ULTRA-DRY Down™ z certyfikatem RDS 
zapewnia wyjątkową izolację i kompresyjność

• Lekkie materiały redukujące wagę i objętość
• Pionowe przegrody w strefie klatki piersiowej zapobiegają 

przemieszczaniu się puchu i tworzeniu się zimnych punktów
• Dwustronny zamek błyskawiczny YKK #5 z boku oraz oddzielny 

zamek w części na stopy umożliwiają całkowite rozpięcie 
śpiwora i jego wykorzystanie jako kołdrę, zapewniając 
jednocześnie dodatkowe możliwości wentylacji

• Odpowiednio większy tunel na zamki błyskawiczne wykonany 
z materiałów odpornych na rozdarcie

• Duża wewnętrzna kieszeń 
• Trójwymiarowe przegrody boczne zwiększają izolację puchową 

aż po same krawędzie śpiwora
• Trójwymiarowy kaptur z możliwością regulacji za pomocą 

ściągaczy 
• Śpiwór Trek Tk3 posiada dodatkowy kołnierz uszczelniający 

i pozwalający na zatrzymanie ciepła
• Miękki w dotyku, lekki i wysoce oddychający materiał wyściółki 

(Nylon 20D) i bardzo wytrzymały materiał powłoki (Nylon 30D)
• Zestaw obejmuje ultralekki worek kompresyjny Ultra-Sil™ 
• Możliwość łączenia zamków błyskawicznych: Ten śpiwór 

zaprojektowano do łączenia z innymi modelami

EN13537 Skala temperatury

Kod Rozmiar Waga 
wypełnienia

Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga Cena

ATKN1 Trek™ TkI Regular 350g S 760g 1 199,90 zł

ATKN1 Trek™ TkI Regular Wide 450g S 920g 1 299,90 zł

ATKN1 Trek™ TkI Long 400g S 850g 1 249,90 zł

ATKN2 Trek™ TkII Regular 500g S 980g 1 349,90 zł

ATKN2 Trek™ TkII Regular Wide 600g M 1160g 1 469,90 zł

ATKN2 Trek™ TkII Long 560g M 1080g 1 459,90 zł

ATKN3 Trek™ TkIII Regular 700g M 1190g 1 569,90 zł

ATKN3 Trek™ TkIII Long 780g M 1310g 1 699,90 zł
◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

Down Sleeping bag final EN temps for production 2019

Date: 21 Aug 2018
Revision: Rev 2.2 BMS
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Zaprojektowany dla kobiet, klasyczny, smukły prostokątny śpiwór zapewniający 
dodatkowe ciepło, wygodę, uniwersalność i korzystny stosunek jakości do ceny

Wygoda i dobry stosunek jakości do ceny, przy tradycyjnym kształcie 
śpiworów z serii Journey™ sprawia, że świetnie nadają się do 
budżetowych podróży. Niezależnie od tego, czy nocujesz w hostelach 
na terenie Europy, podróżujesz z plecakiem po Ameryce Południowej, 
czy biwakujesz w szałasach na Szlaku Bibbulmun w Zachodniej 
Australii, nasze śpiwory z serii Journey™ o klasycznym, prostokątnym 
kształcie z wypełnieniem z puchu 650+ Loft ULTRA-DRY Down™ 
zapewniają ciepło i wygodę wynikającą z ich możliwości kompresji. 
Seria Journey™ w części stóp posiada panele wypełnione dodatkowym 
puchem i wykonane z tkaniny izolacyjnej THERMOLITE®, które 
zapewnią ciepło stopom oraz kobiecy kształt, który jest szerszy 
w biodrach i węższy w ramionach. Pionowe przegrody na wysokości 
klatki piersiowej zapobiegają przemieszczaniu się puchu lub jego 
wydostawaniu się na zewnątrz śpiwora w trakcie snu i tworzeniu 
zimnych punktów. Konstrukcja poprzecznych przegród zapewnia 
proporcję wypełnienia puchem 60/40, zatrzymując więcej puchu 
w górnej części śpiwora w celu uzyskania maksymalnej izolacji.

Lekkie materiały pozwalają ograniczyć wagę i rozmiary spakowanego 
śpiwora, zaś dwustronny zamek błyskawiczny YKK #5 na całej 
długości oraz oddzielny zamek w części dla stóp umożliwiają 
całkowite otwarcie śpiwora i wykorzystanie go jako kołdrę. Zamek 
błyskawiczny w części dolnej zapewnia możliwość dodatkowej 
wentylacji oraz swobodę ruchu stóp. Konstrukcja trójwymiarowych 
bocznych przegród zapewnia, że puch utrzymuje się aż do samej 
krawędzi śpiwora maksymalizując poziom izolacji, zaś przeszywany 
kaptur umożliwia ciasne domknięcie za pomocą ściągaczy, kiedy jest 
taka potrzeba lub może leżeć rozłożony na płasko w cieplejszych 
warunkach pogodowych. Odpowiednio większy tunel na zamki 
błyskawiczne wykorzystuje materiały odporne na rozerwanie, które 
zapobiegają przycinaniu się zamka, a miękki w dotyku materiał 
wyściółki (Nylon 20D) jest wysoce oddychający uniemożliwiając 
zarazem wydostawanie się puchu na zewnątrz. Uzupełniając 
przemyślany projekt tego klasycznego puchowego śpiwora, 
dołączyliśmy dużą wewnętrzną kieszeń, idealną do przechowywania 
kosztowności lub baterii zapewniając im wymagane ciepło.

• Dostosowany do kobiecych kształtów śpiwór w kształcie 
smukłego prostokąta dla zapewniania idealnej równowagi 
pomiędzy przestrzenią a komfortem cieplnym

• Puch 650+ Loft ULTRA-DRY Down™ z certyfikatem RDS zapewnia 
wyjątkową izolację i kompresyjność

• Panele wykonane z tkaniny THERMOLITE® wypełnione 
dodatkowym puchem w dolnej części dla zapewnienia 
dodatkowego ciepła dla stóp

• Pionowe przegrody w strefie klatki piersiowej zapobiegają 
przemieszczaniu się puchu i tworzeniu się zimnych punktów 

• Lekkie materiały redukujące wagę i objętość
• Dwustronny zamek błyskawiczny YKK #5 z boku oraz oddzielny 

zamek w części na stopy umożliwiają całkowite rozpięcie śpiwora 
i jego wykorzystanie jako kołdrę, zapewniając jednocześnie 
dodatkowe możliwości wentylacji

• Odpowiednio większy tunel na zamki błyskawiczne wykonany 
z materiałów odpornych na rozdarcie

• Duża wewnętrzna kieszeń
• Trójwymiarowe przegrody boczne zwiększają izolację puchową aż 

po same krawędzie śpiwora
• Trójwymiarowy kaptur z możliwością regulacji za pomocą 

ściągaczy
• Śpiwór Journey Jo3 posiada dodatkowy kołnierz uszczelniający 

i pozwalający na zatrzymanie ciepła
• Miękki w dotyku, lekki i wysoce oddychający materiał wyściółki 

(Nylon 20D) i bardzo wytrzymały materiał powłoki (Nylon 30D)
• Zestaw obejmuje ultralekki worek kompresyjny Ultra-Sil™

• Możliwość łączenia zamków błyskawicznych: Ten śpiwór 
zaprojektowano do łączenia z innymi modelami

◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

EN13537 Skala temperatury

Kod Rozmiar Waga  
wypełnienia

Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga Cena

AJO1 Journey™ JoI Regular 500g S 960g 1 349,90 zł

AJO1 Journey™ JoI Long 560g S 1050g 1 469,90 zł

AJO2 Journey™ JoII Regular 700g M 1180g 1 569,90 zł

AJO2 Journey™ JoII Long 780g M 1290g 1 699,90 zł

Down Sleeping bag final EN temps for production 2019

Date: 21 Aug 2018
Revision: Rev 2.2 BMS

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Down Sleeping bag final EN temps for production 2019
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Skala temperaturowa zgodna z EN13537
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◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

Prosty i wytrzymały, ale udoskonalony – idealny towarzysz Twoich 
niewymagających wypraw letnich
Nasz Treeline™ jest przykładem budżetowego śpiwora idealnie 
nadającego się na trzy sezony, kiedy możesz mieć pewność, 
że temperatury nie spadną poniżej zera. W tym modelu 
przewidzieliśmy dodatkowe miejsce wokół ramion i bioder 
zapewniające swobodę ruchów, zaś luźny kształt mumii nadal 
zapewnia skuteczne utrzymanie komfortu cieplnego, kiedy 
tego potrzebujesz. Wypełniony 400g kompresyjnego puchu 
lofty 600+, śpiwór z serii Treeline™ zapewni Ci ciepło i uczucie 
komfortu. Dwustronny zamek błyskawiczny YKK #5 wykonany 
z materiałów odpornych na rozdarcia, zapewnia łatwy dostęp 
i możliwość wentylacji w cieplejszych warunkach pogodowych. 
Dzięki wykorzystaniu naszego wewnętrznego tunelu na sznurki 
w kapturze i tunelu wokół szyi, wykończenie zewnętrzne śpiwora 
Treeline™ jest zwarte i wolne od luźnych materiałów.  Wewnętrzna 
kieszeń na wysokości klatki piersiowej jest doskonałym miejscem 
na przechowywanie wartościowych przedmiotów lub baterii. 
Powłoka zewnętrzna z Nylonu 50 i materiały wyściółki zapewniają 
długoletnią trwałość, przy dobrej kompresyjności. Wystarczająco 
lekki do podróżowania z plecakiem, ten śpiwór jest w stanie 
wytrzymać obciążenia związane z aktywnością w towarzystwie 
dzieci i zwierzaków. 

• Luźny kształt mumii z wypełnionym kapturem zapewniający 
nieco więcej przestrzeni dla wiercących się przy zachowaniu 
skuteczności cieplnej 

• Wyjątkowo kompresyjny puch 600+ z certyfikatem RDS
• Powłoka zewnętrzna z Nylonu 50D i materiały wyściółki 

zapewniają wytrzymałość przy zachowaniu dobrego poziomu 
kompresyjności

• Wewnętrzna kieszeń na wysokości klatki piersiowej idealna do 
przechowywania wartościowych przedmiotów lub ogrzewania 
baterii

• Tunel na zamek błyskawiczny zapobiega utracie ciepła w tym 
miejscu

• Wewnętrzne sznurki ściągające w kapturze i tunel wokół szyi 
zapewniają aerodynamiczny kształt

• Dwustronny zamek błyskawiczny YKK #5 z boku wykonany 
z materiałów odpornych na rozdarcie ułatwia dostęp 
i zapewnia możliwość wentylacji

• Zestaw dostarczany z workiem do pakowania i miejscem na 
przechowywanie 

• Możliwość łączenia zamków błyskawicznych: Ten śpiwór 
zaprojektowano do łączenia z innymi modelami

Kod Rozmiar Waga wypełnienia Waga Cena

ATL1 Treeline™ TlI Regular 400g 970g 899,90 zł

ATL1 Treeline™ TlI Long 450g 1060g 999,90 zł

Down Sleeping bag final EN temps for production 2019

Date: 25 July 2018
Revision: Rev 2.0 BMS

Skala temperaturowa zgodna z EN13537
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Synthetic Sleeping bag range 2019

Date: 24 May 2018
Revision: Rev 11.0 BMS

NOWE ŚPIWORY Z WYPEŁNIENIEM SYNTETYCZNYM
Nasza wyjątkowa konstrukcja WaveLoft™ wykorzystuje grube warstwy 
izolacji termicznej THERMOLITE®, które są ze sobą połączone tworząc 
kieszenie ciepłego powietrza, zapewniając tym samym zwiększony komfort 
cieplny w chłodniejszych warunkach. Konstrukcja przegród eliminuje 
również frustrację związaną z zaplątaniem się w luźną podszewkę, 
ponieważ wszystkie tkaniny wyściółkowe śpiworów są połączone z powłoką 
zewnętrzną.
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Niesamowicie przestronny z wieloma możliwościami wentylacji, nasz 
śpiwór z serii Basecamp™ to czysty luksus w plenerze!
Nasz najbardziej uniwersalny i przestronny śpiwór Basecamp™ 
zapewnia swobodę ruchów i integrację z matą, dzięki czemu 
możesz przyjmować bardziej swobodne pozycje podczas snu 
w trakcie swoich outdoorowych eskapad.

Trzy dwustronne zamki błyskawiczne zapewniają doskonałą 
wentylację i kontrolę temperatury i pozwalają na rozłączenie 
spodu i górnej warstwy, która w takim przypadku staje się 
samodzielną kołdrą na cieplejsze warunki pogodowe. Nasza 
wyjątkowa konstrukcja WaveLoft™ wykorzystuje grube warstwy 
izolacji termicznej THERMOLITE®, które są ze sobą połączone 
tworząc kieszenie ciepłego powietrza, zapewniając tym samym 
zwiększony komfort cieplny w chłodniejszych warunkach. 
Konstrukcja przegród eliminuje również frustrację związaną 
z zaplątaniem się w luźną podszewkę, ponieważ wszystkie tkaniny 
wyściółkowe śpiworów są połączone z powłoką zewnętrzną.

Idealny dla tych, którzy lubią przyjmować swobodne pozycje 
w czasie snu, jak i tych, którzy lubią się zwinąć w kłębek, śpiwór 
Basecamp™ zapewnia uniwersalny komfort przy niewielkich 
wymiarach, sprawdzając się na podróżowanie samochodem na 
pola kempingowe lub jednodniowe wypady z obozu bazowego.

• Przestronny, wyprofilowany prostokątny kształt
• Trzy dwustronne zamki błyskawiczne na potrzeby wentylacji 

i kontroli klimatu
• Wiele możliwości konfiguracji zamków błyskawicznych 

zapewnia uniwersalność
• Izolacja z tkaniny THERMOLITE® wykorzystująca konstrukcję 

WaveLoft™ dla zapewnienia dodatkowego ciepła i sprężystości 
• Materiały wyściółki przymocowane do powłoki zewnętrznej, co 

zapobiega zaplątywaniu się
• Elastyczne pętle mocujące śpiwór do maty
• Teraz dostępny w rozmiarze Dla Dwojga dla podróżujących par
• Własna opatentowana mieszanka izolacji z tkaniny 

THERMOLITE® wykorzystująca miękkie mikro włókna i drobne 
włókna kanalikowe o małej gęstości liniowej dla zapewnienia 
ciepła i miękkości, przy dużej sprężystości i nadzwyczajnej 
kompresyjności. 

• Odpowiednio duże tunele na zamki błyskawiczne oraz tunel 
kołnierza wykonane z materiałów odpornych na rozerwanie 

• Powłoka zewnętrzna wykonana z Nylonu 30D DWR i wyściółka 
z Nylonu 20D są bardzo lekkie i posiadają doskonałą ściśliwość

• Zestaw zawiera mocny worek kompresyjny 70D
• Łączenie zamków błyskawicznych: Ten śpiwór zaprojektowano 

do łączenia z innymi

◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

Kod Rozmiar Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga Cena

ABC2N Basecamp™ BcII - Regular Med. 14->4.5L 1340g 999,90 zł

ABC2N Basecamp™ BcII - Long Med. 14->4.5L 1600g 1 069,90 zł

ABC2N Basecamp™ BcII - Double XL  30->10L 2300g 1 599,90 zł

ABC3N Basecamp™ BcIII - Regular Lge  20->6.5L 1740g 1 099,90 zł

ABC3N Basecamp™ BcIII - Long Lge  20->6.5L 2080g 1 159,90 zł

Synthetic Sleeping bag final EN temps for production 2019

Date: 21 Aug2018
Revision: Rev 2.1 BMS
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Wytrzymały, techniczny śpiwór syntetyczny serii Traverse™ jest 
uniwersalny i zapewnia komfort cieplny w większości warunków
Niezależnie od tego, czy wędrujesz przez śnieg z nocowaniem 
w wysokogórskiej chatce lub biwakujesz po letnim sztormie, 
śpiwór Traverse™ Cię nie zawiedzie. Nasza wyjątkowa konstrukcja 
WaveLoft™ wykorzystuje grube warstwy izolacji termicznej 
THERMOLITE®, które są ze sobą połączone tworząc kieszenie 
ciepłego powietrza, zapewniając tym samym zwiększony komfort 
cieplny w chłodniejszych warunkach. Konstrukcja przegród 
eliminuje również frustrację związaną z zaplątaniem się w luźną 
podszewkę, ponieważ wszystkie tkaniny wyściółkowe śpiworów są 
połączone z powłoką zewnętrzną. System trzech niezawodnych 
zamków błyskawicznych Free-Flow zapewnia maksymalny 
komfort cieplny i skuteczność śpiwora, kiedy tego potrzebujesz, 
a także wiele możliwości wentylacji w cieplejszych warunkach. 
Zamek do połowy długości z prawej strony zapewnia swobodę 
ruchu obu ramion, dodatkowa wentylację i oznacza również, że 
górna część śpiwora może zostać wywinięta jako mała kołdra. 
Dwustronny zamek błyskawiczny na całej długości z lewej strony 
oraz oddzielny zamek w części na stopy w jednej chwili zamienią 
Twój śpiwór w pełnowymiarową kołdrę, kiedy termometry wskażą 
temperatury wyższe od przewidywanych. 

• Lekko zwężany, prostokątny kształt zapewniający więcej 
przestrzeni i komfortu niż tradycyjny śpiwór w kształcie mumii

• Niezawodne zamki błyskawiczne Free-Flow: do połowy 
długości z prawej strony, na całej długości z lewej strony oraz 
oddzielny w części na stopy zapewniające swobodę ruchu 
i zwiększone możliwości wentylacji

• Izolacja z tkaniny THERMOLITE® wykorzystująca konstrukcję 
WaveLoft™ dla zapewnienia dodatkowego ciepła i sprężystości

• Materiały wyściółki przymocowane do powłoki zewnętrznej, co 
zapobiega zaplątywaniu się

• Własna opatentowana mieszanka izolacji z tkaniny 
THERMOLITE® wykorzystująca miękkie mikro włókna i drobne 
włókna kanalikowe o małej gęstości liniowej dla zapewnienia 
ciepła i miękkości, przy dużej sprężystości i nadzwyczajnej 
kompresyjności

• Dolna część anatomicznie dopasowana do kształtu stóp 
i zapewniająca dodatkową przestrzeń

• Odpowiednio duże tunele na zamki błyskawiczne oraz tunel 
kołnierza wykonane z materiałów odpornych na rozerwanie 

• Powłoka zewnętrzna wykonana z Nylonu 30D DWR i wyściółka 
z Nylonu 20D są bardzo lekkie i posiadają doskonałą ściśliwość

• Zestaw zawiera mocny worek kompresyjny 70D
• Łączenie zamków błyskawicznych: Ten śpiwór zaprojektowano 

do łączenia z innymi

◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

Kod Rozmiar Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga Cena

ATV2 Traverse™ TvII Regular Sml  10->3.3L 1130g 869,90 zł

ATV2 Traverse™ TvII Long Med. 14->4.5L 1270g 949,90 zł

ATV3 Traverse™ TvIII Regular Med. 14->4.5L 1440g 949,90 zł

ATV3 Traverse™ TvIII Long Lge. 20->6.5L 1670g 1 049,90 zł

Synthetic Sleeping bag final EN temps for production 2019

Date: 21 Aug2018
Revision: Rev 2.1 BMS
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Zaprojektowany specjalnie dla kobiet, zapewniający dodatkowe ciepło, 
uniwersalny śpiwór serii Venture™ z wypełnieniem syntetycznym zapewni 
komfort cieplny w większości warunków
Nasza wyjątkowa konstrukcja WaveLoft™ wykorzystuje grube 
warstwy izolacji termicznej THERMOLITE®, które są ze sobą 
połączone tworząc kieszenie ciepłego powietrza, zapewniając 
tym samym zwiększony komfort cieplny w chłodniejszych 
warunkach. Konstrukcja przegród eliminuje również frustrację 
związaną z zaplątaniem się w luźną podszewkę, ponieważ 
wszystkie tkaniny wyściółkowe śpiworów są połączone z powłoką 
zewnętrzną. Śpiwór Venture™ posiada również grubszą izolację 
w strefie stóp, ograniczając ryzyko zimnych stóp podczas snu 
a kształt przystosowany dla kobiet został poszerzony w biodrach 
i zwężony w ramionach. System trzech niezawodnych zamków 
błyskawicznych Free-Flow zapewnia maksymalny komfort cieplny 
i skuteczność śpiwora, kiedy tego potrzebujesz, a także wiele 
możliwości wentylacji w cieplejszych warunkach. Zamek do 
połowy długości z prawej strony zapewnia swobodę ruchu obu 
ramion, dodatkowa wentylację i oznacza również, że górna część 
śpiwora może zostać wywinięta jako mała kołdra. Dwustronny 
zamek błyskawiczny na całej długości z lewej strony oraz oddzielny 
zamek w części na stopy w jednej chwili zamienią Twój śpiwór 
w pełnowymiarową kołdrę, kiedy termometry wskażą temperatury 
wyższe od przewidywanych.

• Przystosowany dla kobiet, lekko zwężany prostokątny kształt 
zapewniający dodatkową przestrzeń i komfort w porównaniu 
do tradycyjnego śpiwora typu mumia

• Grubsza izolacja w strefie stóp dla zwiększenia komfortu 
cieplnego

• Niezawodne zamki błyskawiczne Free-Flow: do połowy 
długości z prawej strony, na całej długości z lewej strony oraz 
oddzielny w części na stopy zapewniające swobodę ruchu 
i zwiększone możliwości wentylacji

• Materiały wyściółki przymocowane do powłoki zewnętrznej, co 
zapobiega zaplątywaniu się

• Izolacja z tkaniny THERMOLITE® wykorzystująca konstrukcję 
WaveLoft™ dla zapewnienia dodatkowego ciepła i sprężystości

• Dolna część anatomicznie dopasowana do kształtu stóp dla 
zapewnienia dodatkowej przestrzeni

• Odpowiednio duże tunele na zamki błyskawiczne oraz tunel 
kołnierza wykonane z materiałów odpornych na rozerwanie

• Powłoka zewnętrzna wykonana z Nylonu 30D DWR i wyściółka 
z Nylonu 20D są bardzo lekkie i posiadają doskonałą ściśliwość

• Zestaw zawiera mocny worek kompresyjny 70D
• Łączenie zamków błyskawicznych: Ten śpiwór zaprojektowano 

do łączenia z innymi

◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

Kod Rozmiar Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga Cena

AVT1 Venture™ VtI Regular Sml  10->3.3L 1090g 869,90 zł

AVT1 Venture™ VtI Long Med. 14->4.5L 1240g 949,90 zł

AVT2 Venture™ VtII Regular Med. 14->4.5L 1380g 949,90 zł

AVT2 Venture™ VtII Long Lge. 20->6.5L 1550g 1 049,90 zł

Synthetic Sleeping bag final EN temps for production 2019
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EN13537 Skala temperatury

-24˚C | -12 F̊-7˚C | 20 F̊-1˚C | 31 F̊
Trailhead ThIII

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

-16˚C | 2 F̊-1˚C | 31 F̊5˚C | 40 F̊
Trailhead ThII

Skala temperaturowa zgodna z EN13537

Udoskonalony klasyczny syntetyczny śpiwór górski Trailhead™ jest 
„napakowany” technicznymi funkcjami, a wszystko to w prostej 
i nieskomplikowanej konstrukcji
Idealny, przepełniony funkcjami i nastawiony na jakość nasz 
śpiwór syntetyczny Trailhead™ dla weekendowych wojowników 
i początkujących miłośników podróżowania kamperami, nie idzie 
na kompromisy, jeśli chodzi o osiągi.

Jego prostokątny, lekko zwężany kształt zapewnia więcej miejsca 
i komfortu niż tradycyjny śpiwór w kształcie mumii, a zamek 
błyskawiczny na całej długości i dodatkowy zamek w części na 
stopy pozwalają na pełne otwarcie śpiwora i jego użycie jako 
kołdry. Drugi zamek umieszczony w dolnej części zapewnia 
dodatkową wentylację i uniwersalną regulacje temperatury. Nasza 
wyjątkowa konstrukcja WaveLoft™ wykorzystuje grube warstwy 
izolacji termicznej, które są ze sobą połączone tworząc kieszenie 
ciepłego powietrza, zapewniając tym samym zwiększony komfort 
cieplny w chłodniejszych warunkach. Konstrukcja przegród 
eliminuje również frustrację związaną z zaplątaniem się w luźną 
podszewkę, ponieważ wszystkie tkaniny wyściółkowe śpiworów są 
połączone z powłoką zewnętrzną.

• Lekko zwężany prostokątny kształt zapewniający dodatkową 
przestrzeń i komfort w porównaniu do tradycyjnego śpiwora 
typu mumia

• Zamek błyskawiczny YKK #5 na całej długości umożliwiający 
pełne otwarcie śpiwora i wykorzystanie go jako kołdry

• Drugi zamek w strefie dla stóp zapewniający uniwersalną 
wentylację

• Konstrukcja WaveLoft™ zapewniająca dodatkowe ciepło 
i sprężystość

• Materiały wyściółki przymocowane do powłoki zewnętrznej, co 
zapobiega zaplątywaniu się

• Odpowiednio duże tunele na zamki błyskawiczne wykonane 
z materiałów odpornych na rozerwanie

• Powłoka zewnętrzna wykonana z Nylonu 30D DWR i wyściółka 
z Nylonu 20D są bardzo lekkie i posiadają doskonałą ściśliwość

• Zestaw zawiera worek do pakowania
• UWAGA: Ten śpiwór nie jest przeznaczony do spinania z innymi 

śpiworami

◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

Kod Rozmiar Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga Cena

ATH2-R Trailhead™ ThII Regular Med  9L 1040g 639,90 zł

ATH2-RW Trailhead™ ThII Regular-Wide Lge  15L 1220g 699,90 zł

ATH2-L Trailhead™ ThII Long Lge  15L 1200g 679,90 zł

ATH3-R Trailhead™ ThIII Regular Lge  15L 1370g 699,90 zł

ATH3-RW Trailhead™ ThIII Regular-Wide XL 20L 1550g 769,90 zł

ATH3-L Trailhead™ ThIII Long XL 20L 1530g 739,90 zł

Maksymalny wzrost 
< 183cm | 6'

Maksymalny wzrost 
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Maksymalny wzrost 
< 198cm | 6' 6''
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EN13537 Skala temperatury

Zaprojektowany specjalnie dla kobiet, aby zapewnić dodatkowe ciepło, 
nasz śpiwór Quest™ jest „napakowany” technicznymi funkcjami, 
a wszystko to w prostej i nieskomplikowanej konstrukcji
Idealny, przepełniony funkcjami i nastawiony na jakość nasz 
śpiwór syntetyczny Quest™ dla weekendowych wojowników 
i początkujących miłośników podróżowania kamperami, nie idzie 
na kompromisy, jeśli chodzi o osiągi.

Nasza wyjątkowa konstrukcja WaveLoft™ wykorzystuje grube 
warstwy izolacji termicznej, które są ze sobą połączone 
tworząc kieszenie ciepłego powietrza, zapewniając tym samym 
zwiększony komfort cieplny w chłodniejszych warunkach. 
Śpiwór Quest™ posiada również grubszą izolację w strefie stóp, 
ograniczając ryzyko zimnych stóp zakłócające sen. kształt 
przystosowany dla kobiet został poszerzony w biodrach i zwężony 
w ramionach, zapewniając więcej przestrzeni i komfortu niż 
śpiwór o tradycyjnym kształcie mumii. Zamek błyskawiczny na 
całej długości z prawej strony pozwala na pełne otwarcie śpiwora 
i wykorzystanie go jako kołdry, zaś drugi zamek w strefie stóp 
zapewnia możliwość dodatkowej wentylacji i regulacji temperatury. 
Konstrukcja przegród eliminuje również frustrację związaną 
z zaplątaniem się w luźną podszewkę, ponieważ wszystkie tkaniny 
wyściółkowe śpiworów są połączone z powłoką zewnętrzną.

• Przystosowany dla kobiet, lekko zwężany prostokątny kształt 
zapewniający dodatkową przestrzeń i komfort w porównaniu 
do tradycyjnego śpiwora typu mumia

• Grubsza izolacja w strefie stóp dla zwiększenia komfortu 
cieplnego

• Zamek błyskawiczny YKK #5 na całej długości zapewniający 
pełne otwarcie śpiwora i wykorzystanie go jako kołdry

• Drugi zamek błyskawiczny w strefie stóp zapewniający 
uniwersalną wentylację

• Konstrukcja WaveLoft™ dla zapewnienia dodatkowego ciepła 
i sprężystości

• Materiały wyściółki przymocowane do powłoki zewnętrznej, co 
zapobiega zaplątywaniu się

• Odpowiednio duże tunele na zamki błyskawiczne wykonane 
z materiałów odpornych na rozerwanie

• Powłoka zewnętrzna wykonana z Nylonu 30D DWR i wyściółka 
z Nylonu 20D są bardzo lekkie i posiadają doskonałą ściśliwość

• Zestaw zawiera worek do pakowania
• UWAGA: Ten śpiwór nie jest przeznaczony do spinania z innymi 

śpiworami

◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

Kod Rozmiar Rozmiar worka 
kompresyjnego Waga Cena

AQU1 Quest™ QuI Regular Med  9L 1030g 639,90 zł

AQU1 Quest™ QuI Long Lge  15L 1160g 679,90 zł

AQU2 Quest™ QuII Regular Lge  15L 1340g 699,90 zł

AQU2 Quest™ QuII Long XL  20L 1490g 739,90 zł

Synthetic Sleeping bag final EN temps for production 2019

Date: 21 Aug2018
Revision: Rev 2.1 BMS
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Czy to w podróży czy poza szlakiem, 
wybór lekkich i kompaktowych poduszek 
nadmuchiwanych Aeros zapewni 
komfortowy sen.

Niezawodny wentyl 
wykonany z trwałego 
i lekkiego materiału.

Szybkie pompowanie 
i składanie poduszki, dzięki 

szerokiemu wentylowi.

Niskoprofilowany, 
opatentowany zawór 

zmniejsza wagę, łącząc 
wszystkie cechy w jedną.

Poduszka Aeros™ Premium Deluxe to wynik prac zespołu 
projektowego Sea to Summit, który stworzył ją biorąc sobie do 
serca zasadę „im większa tym lepsza”. W wyniku prac projektowych 
powstała pełnowymiarowa poduszka, która nadal pozostaje lekka i na 
tyle kompaktowa, aby towarzyszyć Ci w wędrówkach poza szlakiem. 
Poszycie poduszki wykorzystuje supermiękki, pikowany poliester 50D 
dla zachowania maksymalnej wygody wzmocniony bardzo wytrzymałą 
warstwą TPU.

• Duży rozmiar, dla maksimum komfortu
• Materiał wierzchni – szczotkowany i miękki 

w dotyku, rozciągliwy poliester 50D
• Wytrzymała warstwa TPU (termoplastycznego 

poliuretanu)
• Chroniony patentem wentyl umożliwiający szybkie 

napompowanie i wypuszczanie powietrza oraz 
idealne dopasowanie stopnia napompowania

Poduszka Aeros™ Premium to regulowana poduszka podróżna 
typu kołnierz podpierająca kark na całym obwodzie 
i zapewniająca bardziej komfortowy sen. Kołnierz wykonano ze 
zgrzewanej tkaniny 20D, która jest rozciągliwa i miękka i nie 
wymaga zachowywania dużych krawędzi łączenia. Kołnierz 
wyposażono w trzy zatrzaski, dzięki którym możliwa jest 
regulacja do dwóch długości. Zewnętrzna warstwa poduszki 
podróżnej Aeros™ Premium Traveller została pokryta bardzo 
miękką i rozciągliwą warstwą poliestru 50D. 

• Regulowana długość kołnierza dla lepszego podparcia
• Miękkie, rozciągliwe materiały
• Wyjątkowo kompaktowa i łatwa w pakowaniu
• Ergonomiczny kształt i bulwiaste zakończenia ramion 

eliminują potrzebę przechylania głowy w celu podparcia
• Zwężona centralna część nie powoduje dodatkowego nacisku 

na kark
• Możliwość pakowania na płasko w kompaktowym worku dla 

łatwego podróżowania
• Opatentowany, nisko profilowy wentyl do łatwego pompowania 

i regulacji stopnia napompowania

Luksusowa i wytrzymała poduszka przy zachowaniu minimum wagi 
i objętości. Doskonała w podróży i do biwakowania, kiedy dla 
wygodnego snu możesz zaryzykować kilka dodatkowych gramów 
bagażu. Model ten pokrywa bardzo miękka warstwa zewnętrzna, 
podczas kiedy środek stworzony jest z bardzo wytrzymałej warstwy 
TPU.

• Materiał wierzchni – szczotkowany i miękki w dotyku, rozciągliwy 
poliester 50D

• Dodatkowa warstwa syntetycznego wypełnienia pomiędzy 
poszyciem a warstwą TPU zapewniająca wyjątkową miękkość

• Wgłębienie w kształcie kołyski, które utuli Twoją głowę w czasie snu
• Posiada nieregularny kształt, który gwarantuje bardzo wygodne 

podparcie głowy
• Zakrzywiona dolna krawędź dla lepszego 

dopasowania do ramion niezależnie od tego czy śpisz 
na plecach, na boku czy na siedząco

• Opatentowany wentyl dla łatwego napełniania 
i wypuszczania powietrza oraz idealnego 
dopasowania stopnia napompowania

AEROS™

PODUSZKA  
PREMIUM DELUXE

AEROS™

PODUSZKA PREMIUM

PODUSZKI AEROS™ AEROS™

PODUSZKA
PREMIUM TRAVELLER

Grey Navy Lime

Grey Navy Lime Magenta

Navy Lime
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Kod Wymiary po 
spakowaniu Wymiary Waga Cena

APILPREMDLX 12 x 11 x 5.5cm 56 x 36 x 14cm 195g 229,90 zł

Kod Rozmiar Wymiary po 
spakowaniu Wymiary Waga Cena

APILPREM Regular ø7 x 8.5cm 34 x 24 x 11cm 79g 149,90 zł

APILPREM Large  ø8 x 10.5cm 42 x 30 x 13cm 114g 159,90 zł

Kod Wymiary po 
spakowaniu Wymiary Waga Cena

APILPREMYHA 9 x 7.5 x 4.5cm 48 x 29 x 12cm 75g 149,90 zł
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Pillow Lock™ Icon
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W ramach tych samych prac projektowych związanych 
z powiększaniem rozmiarów, w wyniku których powstała 
poduszka Aeros™ Premium Deluxe, stworzyliśmy również 
niezwykle lekką wersję o tych samych wymiarach. 
Poduszka Aeros Ultralight Deluxe została zaprojektowana 
z wykorzystaniem naszej opatentowanej technologii Air 
Sprung Cell™ (licznych, wypustek na powierzchni). Dzięki temu 
stworzyliśmy większą jednowarstwową poduszkę, która nie 
sprawia wrażenia spania na balonie. Teraz możesz cieszyć się 
pełnowymiarową poduszką, którą możesz zabrać gdziekolwiek 
chcesz, bo waży zaledwie 130 gramów.

• Wykonana z laminowanego poliestru 20D, dla minimum wagi 
i objętości

• Powierzchnia wykonana w technologii Air Sprung Cell™ dla 
wyjątkowego poczucia komfortu

• Opatentowany wentyl, ułatwiający nadmuchiwanie, 
wypuszczanie powietrza i dostosowanie stopnia 
nadmuchania poduszki

• Rozciągliwy materiał dla bardziej komfortowego 
snu

Poduszka Aeros™ Ultralight symbolizuje wszystko, na czym 
skupiają się nasze projekty, tj. „lekkość, kompaktowość 
i wygodę”. W rezultacie otrzymujesz poduszkę wykonaną 
z laminowanego poliestru 20D o ergonomicznym kształcie, 
którą możesz łatwo spakować do małego worka. Poduszka 
Ultralight będzie idealnym kompanem czy to na pokładzie 
samolotu czy też podczas wypraw w góry. 

• Wykonana z laminowanego poliestru 20 D dla minimalnej wagi 
i kompaktowości

• Wyprofilowany w kołyskę kształt zapewnia idealne podparcie 
głowy

• Ergonomiczny kształt zapewniający stabilne podparcie dla 
głowy i karku, niezależnie czy śpisz na plecach, boku czy na 
siedząco

• Bardzo trwała, zgrzewana technologią wysokiej częstotliwości
• Napełnij swoją poduszkę kilkoma wdechami 

za pomocą naszego opatentowanego 
i niezawodnego wentyla

• Miła w dotyku tkanina typu stretch

Nasza ultralekka poduszka Ultralight Traveller została 
wyposażona w regulowane zamknięcie na szyi, aby poprawić 
podparcie na całym jej obwodzie i zapewnić jeszcze bardziej 
komfortowy sen. Kołnierz został wykonany z laminowanego 
poliestru 20D, który jest elastyczny i miły w dotyku, nie wymaga 
dużych krawędzi zgrzewania. Pasek z trzema zatrzaskami 
przymocowany do tkaniny pozwala na ustawienie dwóch 
długości. Poduszka-kołnierz Aeros™ Ultralight Traveller zaczyna 
się dokładnie od linii zgrzewu.

• Regulowane zapięcie wokół szyi dla zapewnienia dodatkowego 
podparcia głowy i karku

• Miękkie i elastyczne materiały
• Wyjątkowo kompaktowa i łatwa do pakowania
• Ergonomiczny kształt i powiększone ramiona poduszki 

zapewniają stabilną podporę karku
• Zwężona centralna część idealnie przylega i nie powoduje 

dodatkowego nacisku na kark
• Możliwość pakowania na płasko w kompaktowym worku dla 

łatwego podróżowania
• Opatentowany, nisko profilowy wentyl do łatwego pompowania 

i regulacji stopnia napompowania

AEROS™

PODUSZKA 
ULTRALIGHT DELUXE

AEROS™

PODUSZKA ULTRALIGHT
AEROS™

PODUSZKA
ULTRALIGHT TRAVELLER

Grey Aqua

Grey Aqua Sea Foam

Grey Aqua

Kod Wymiary po 
spakowaniu Wymiary Waga Cena

APILULDLX  12 x 10 x 3cm 56 x 36 x 14cm 130g 199,90 zł

Kod Rozmiar Wymiary po 
spakowaniu Wymiary Waga Cena

APILUL Regular  ø5.5 x 7.5cm 36 x 26 x 12cm 60g 139,90 zł

APILUL Large ø5.5 x 8.5cm 44 x 32 x 14cm 70g 159,90 zł

Kod Wymiary po 
spakowaniu Wymiary Waga Cena

APILULYHA ø5 x 7.5cm 48 x 29 x 12cm 50g 129,90 zł
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018

Stanowią połączenie ultralekkiego i niezwykle kompaktowego charakteru 
poduszek Aeros™ z wygodą i komfortem cieplnym puchu

Turystyka przygodowa to często „brudna 
robota”. Zachowaj swoją poduszkę w czystości.

PODUSZKI PUCHOWE AEROS™

Poszewki na poduszki Aeros™ nakłada się na wierzch naszych poduszek 
Aeros™. Nadają się one do prania lub przechowywania zapasowych ubrań lub 
puchowej kurtki stanowiącej minimalistyczną alternatywę poduszki. Pomimo, 
tego, iż wszystkie nasze poduszki można prać w pralce przy zamkniętym 
zaworze, niektórzy z nas nadal preferują bardziej tradycyjne rozwiązania. 
Poszewkę Aeros™ można nakładać na poduszki Aeros™ dzięki krytemu 
zamkowi błyskawicznemu o długości 20 cm, a następnie szybko i łatwo zdjąć 
do prania. Aby zapobiec ślizganiu się w nocy, tkanina bazowa poszewki Aeros™ 
jest kompatybilna z systemem mocowania (na rzepy), który będzie dostępny 
w standardzie ze wszystkimi matami do spania Sea to Summit od połowy 2019 
roku. Obecne poduszki Aeros™ można umieszczać w poszewce Aeros™, aby 
zapewnić bezproblemową integrację z tą nową funkcją.

• Szybkie i łatwe ściąganie do prania
• Wyciąganie poduszki przez 20 cm kryty zamek błyskawiczny
• Spakuj zapasową odzież do „minimalistycznej” poduszki
• Unowocześnij swoją poduszkę Aeros™, aby pasowała do nowego 

systemu mocowania mat
• Unowocześnij swoją poduszkę podróżną Aeros™, aby posiadała 

regulowane zapięcie wokół szyi

AEROS™

POSZEWKA NA PODUSZKĘ

Wykorzystując ultralekkie materiały do budowy warstwy poduszki górnej na poduszce bazowej wykonanej TPU, nasz 
model poduszki puchowej Eros™ jest najlżejszą w pełni wyposażoną puchową poduszką na rynku. Lekka, ciepła 
i wygodna górna warstwa poduszki wypełniona puchem wykonana jest z tego samego wyjątkowo lekkiego 
i przeźroczystego materiału 10D, stosowanego w naszych śpiworach Spark™. Cięte w różny sposób poziome przegrody 
ograniczają przemieszczanie się puchu i jego zbijanie, nawet gdy pęcherz powietrzny poduszki jest całkowicie 
napompowany. Warstwa górna otula przednią część poduszki, zapewniając wygodne podparcie dla szyi. Reszta powłoki 
na poduszkę wykonana jest z lekkiej tkaniny 20D.

Wewnętrzne pęcherze w naszych poduszkach Aeros™ pokryte są unikalną i trwałą warstwą TPU odporną na hydrolizę, 
która chroni materiał przed zniszczeniem w wyniku narażenia na wilgoć. Wyjątkowo delikatne poprzeczne przegrody 
poduszki tworzą powierzchnię 3D, która otula głowę i stanowi dodatkowe podparcie. Wielofunkcyjny wentyl zapewnia 
łatwe napełnianie, wypuszczanie powietrza oraz dokładne dopasowanie stopnia napompowania. 

• Górna warstwa poduszki wypełniona najlepszym gatunkiem puchu dla komfortu i ciepła
• Ultralekki i rozciągliwy wewnętrzny pęcherz wykonany z TPU
• Przegrody o różnym kroju zapewniają maksymalna sprężystość puchu
• Materiały techniczne dla zachowania lekkości
• Wielofunkcyjny wentyl ułatwiający napełnianie, wypuszczanie powietrza  

oraz dokładne dopasowanie stopnia nadmuchania
• Przechowywanie i transport w kompaktowym worku wykonanym z 

 materiału 20D
• Instrukcje dotyczące pielęgnacji: zamknij wentyl,  

delikatnie przemyj ręcznie i wysusz

Navy MagentaGrey

Aeros™ Down Pillow - Deluxe, Grey

Aeros™ Down Pillow - Regular, Grey

Pillow Case z wykorzystaniem  
Aeros™ Ultralight 

Pillow Pillow Case z wykorzystaniem Aeros™ 
Traveller Pillow

Ukryty zamek

Zróżnicowane przegrody Puchowa, dmuchana poduszka
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Kod Rozmiar Wymiary po spakowaniu Wymiary Waga Cena

APILDOWN Regular 8 x 6.5cm 12 x 34 x 24cm 70g 249,90 zł

APILDOWN Large 9 x 7cm 12 x 42 x 28cm 95g 279,90 zł

APILDOWNDLX Deluxe 14 x 8cm 12 x 59 x 38cm 190g 349,90 zł

Kod Rozmiar Wymiary po spakowaniu Waga Cena

APILCASE Regular ø6 x 4.5cm 31g 59,90 zł

APILCASE Large  ø6 x 5.5cm 41g 69,90 zł

APILCASEYHA Traveller  ø7.5 x 5cm 39g 69,90 zł
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Pillow Lock™ Icon

Date: 7 May 2018 Kompaktowy komfort do aktywności na świeżym powietrzu 
– z naszą poduszką piankową Foam Core poczujesz się 
jakbyś spał na swojej ulubionej poduszce w domu

PODUSZKA FOAM CORE

Wykorzystując metodę upcyklingu (przetwarzania wtórnego) ścinek piankowych, którą 
stosujemy w naszych Samopompujących się Matach do Spania, nasz nowy model Poduszki 
Piankowej Foam Core pozwala na ograniczenie ilości odpadów i produkcji materiałów 
dziewiczych. Miękki i rozciągliwy poliester 50D jest miły w kontakcie ze skórą, zaś znajdująca 
się pod nim warstwa włókien poliestrowych zapewnia dodatkową amortyzację i odprowadza 
wilgoć.

Aby zapobiec ślizganiu się w nocy, tkanina bazowa poduszki piankowej Foam Core jest 
kompatybilna z systemem mocowania (na rzep), który będzie dostępny w standardzie ze 
wszystkimi matami do spania Sea to Summit od połowy 2019. Solidnie wypełniona pianką 
o niskiej gęstości, bardzo sprężysta i szybko rozprężająca się, nasza poduszka piankowa 
Foam Core jest pakowana i przechowywana za pomocą prostego systemu na rzep. Eliminując 
potrzebę dodatkowego worka do pakowania, ten system pozwala na skompresowanie 
poduszki do 17% jej pierwotnych rozmiarów. Stylizowana tak, aby przypominać Twoją 
ulubiona poduszkę w domu, nasza poduszka piankowa jest idealną kompaktową poduszką 
biwakową. 

• System przetworzonych ścinek pianki taki sam jak w naszych samopompujących matach do 
spania

• Miękka tkanina wierzchnia pokrywająca warstwę włókien poduszki dla zwiększenia 
komfortu

• Solidnie wypełniona, aby zapewnić dodatkowy komfort i podparcie
• Proste mocowanie do maty do spania zapobiegające ześlizgiwaniu się poduszki
• Szybkie pakowanie i przechowywanie w formie zrolowanego wałka
• Tradycyjny kształt zapewniający „domowy” komfort
• Instrukcje dotyczące pielęgnacji: prać w pralce automatycznej i suszyć w stanie 

rozwieszonym

Grey Navy

Poręczna, zintegrowana kieszeń

Piankowe wypełnienie

Rolowane zamknięcie na rzepy

Kod Rozmiar Wymiary po spakowaniu Wymiary Waga Cena

APILFOAM Regular ø10 x 27cm 13 x 34 x 24cm 220g 109,90 zł

APILFOAM Large ø11 x 32cm 13 x 42 x 30cm 300g 129,90 zł

APILFOAMDLX Traveller  ø12 x 37cm 16 x 56 x 36cm 450g 149,90 zł
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WKŁADKI DO ŚPIWODÓW
SERIA REACTOR™

Wkładki do śpiworów Sea to Summit z serii Reactor™ to najlepszy sposób, aby 
zapewnić sobie dodatkowe ciepło i poprawić komfort snu 
Materiał THERMOLITE® to puste w środku włókna kanalikowe o fantastycznych właściwościach izolacyjnych. 
Zastosowanie materiału THERMOLITE® pozwala na zatrzymanie powietrza wewnątrz włókna oraz w splocie 
tkaniny, zapewniając więcej ciepła za cenę ciężaru wkładki, niż jakiekolwiek inne materiały, które stosujemy. 
Nasze standardowe wkładki do śpiworów THERMOLITE® Reactor™ wykorzystują dzianiny zamiast włóknin, 
oferując szeroki zakres rozciągliwości. To oznacza, że kiedy jesteś w środku swojej wkładki możesz swobodnie 
poruszać się bez poczucia ograniczenia lub klaustrofobii, ponieważ Twoja wkłada będzie się rozciągać, kiedy Ty 
będziesz się poruszać w czasie snu. Seria Reactor™ składa się z czterech wkładek z materiału THERMOLITE® 
o różnej wadze, tak, aby zapewnić  swobodę wyboru w zakresie dodatkowego ciepła dla Twojego śpiwora.  

THERMOLITE®

REACTOR™

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

Nasz bestseller wśród wkładek! Reactor została wykonana 
z tkaniny 80g/m2 Thermolite®- najlżejszej dostępnej tkaniny 
Thermolite®. 

Puste w środku włókna Thermolite® przytrzymują nagrzane 
powietrze i stanowią doskonałą warstwę izolacyjną, nie tracąc 
na oddychalności. 

Zastosowanie wkładki pozwala zwiększyć ciepłotę śpiwora 
o 8°C, w cieplejszych warunkach świetnie sprawdzi się ona jako 
samodzielny śpiwór. 

• Lżejsza i bardziej kompaktowa niż model Fleece
• Wyprofilowana w kształt mumii z anatomiczną przestrzenią 

na stopy
• Kaptur z wygodnym ściągaczem
• W zestawie z poręcznym pokrowcem Ultra-Sil®
• Kontrastowy kolor wzdłuż górnej krawędzi ułatwia 

odnalezienie otworu.

Kod Opis Dodatkowe ciepło Waga Cena

AREACTOR Stardard Up to 8°C  248g 219,90 zł
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THERMOLITE®

REACTOR™ FLEECE LINER
THERMOLITE®

REACTOR™ EXTREME
THERMOLITE®

REACTOR™ COMPACT PLUS

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

Zastosowanie wkładki Reactor CompactPlus pozwala zwiększyć 
ciepłotę śpiwora o około 11°C, dzięki wykorzystaniu materiału 
Thermolite® . Połączenie materiału 80g/m2 z 110g/m2 
Thermolite® w centralnej części oraz części stóp znacznie 
podnosi komfort cieplny. Ergonomiczny design pozwala 
zredukować nadmiar wagi. 

• pierwsza podwójna wkładka do śpiwora
• panele 110g/m2 Thermolite® w strecie ciała oraz nóg
• docieplony obszar tułowia
• kompaktowa i krósza konstrukcja odpowiednia dla kobiet oraz 

młodszych ludzi
• w zestawie z poręcznym pokrowcem Ultra-Sil®
• Kontrastowy kolor wzdłuż górnej krawędzi ułatwia 

odnalezienie otworu.

Kod Opis Dodatkowe ciepło Waga Cena

AREACTPL Standard Up to 11°C  263g  239,90 zł 

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

Wkładka Reactor Extreme znacznie zwiększa ciepłotę śpiwora 
poprzez wykorzystanie materiału 110g/m2. Jego przestronna 
konstrukcja jest lekko zwężona w obszarze stóp w celu 
zmniejszenia masy i zwiększenia sprawności cieplnej.

Tkanina z jakiej wykonana jest wkładka czyni ją bardzo 
elastyczną, co szczególnie przypadnie do gustu osobom 
obracającym się podczas snu. 

• Wkładka w kształcie mumii z wyprofilowaną przestrzenią na 
stopy

• Kaptur z wygodnym ściągaczem
• W zestawie z poręcznym pokrowcem Ultra-Sil®
• Dostępne także w wersji long
• Kontrastowy kolor wzdłuż górnej krawędzi ułatwia 

odnalezienie otworu.

Kod Opis Dodatkowe ciepło Waga Cena

AREACTEX Standard Up to 15°C  399g  259,90 zł 

AREACTEX Long Up to 15°C  422g  299,90 zł 

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

SKALA KOMFORTU CIEPLNEGO

Thermolite Fleece Liner jest najcieplejszą wkładką z serii Reactor 
i może posłużyć zarówno jako dodatkowa warstwa do śpiwora jak 
i samodzielne okrycie. 

Wkładka Thermolite Fleece charakteryzuje się bardzo dobrym 
stosunkiem wagi do ciepła oraz wykończeniem nadającym 
materiałowi wyjątkową miękkość. Suwak na 1/3 długości 
śpiwora ułatwia wchodzenie i wychodzenie a kaptur wyposażony 
w regulowany ściągacz pozwala szczelnie się otulić, aby 
zminimalizować straty cieplne. 

• Najmniejsza i najcieplszejsza ze wszystkich naszych wkładek
• Wyprofilowana w kształt mumii, z kapturem wyposażonym 

w regulowany ściągacz
• Suwak typu 1/3 ułatwia wchodzenie i wychodzenie ze śpiwora
• W cieplejszych warunkach może być używany jako samodzielny 

śpiwór 
• Praktyczny pokrowiec transportowy w zestawie
• Kontrastowy kolor wzdłuż górnej krawędzi ułatwia odnalezienie 

otworu.
Kod Opis Kolor Waga Cena

AREACTFLEECE Standard Grey                               420g 299,90 zł 
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Premium
FLEECE  
LINER

COOLMAX®

ADAPTOR™
Premium Stretch Knit
EXPANDER™ LINER

Navy

Wkładka Premium Fleece Liner to doskonałe rozwiązanie, aby 
wzbogacić swój zestaw do spania o dodatkowe ciepło. Cieplutki 
mikropolar jest mięciutki i przyjemny dla skóry, może być 
wykorzystywany jako lekki śpiwór w cieplejszych klimatach lub 
do spania w pomieszczeniach. Wkładka posiada wyprofilowany 
kaptur z elastycznym sznurkiem i zamek błyskawiczny do ¾ 
długości ułatwiający wchodzenie do wewnątrz i wychodzenie 
z wkładki. 

• Posiadająca kształt mumii z wyprofilowaną przestrzenią na 
stopy

• Praktyczny worek nylonowy w zestawie
• Wyprofilowany kaptur z elastycznym ściągaczem
• Zamek błyskawiczny na ¾ długości

Kod Opis Długość Waga Cena

AFLEECE Mummy box foot) 200cm 580g 169,90 zł

Coolmax® Adaptor to najbardziej wszechstronna z naszych 
wkładek. Jako jej najważniejsze zalety należy wymienić 
niezwykle miękkie i przyjemne w dotyku wykończenie, 
dodatkowe docieplenie w chłodniejszych warunkach oraz 
efektywne pochłanianie wilgoci w ciepłym i wilgotnym klimacie. 

• Adoptuje się do zróżnicowanych poziomów temperatur 
i wilgotności 

• Wielozadaniowy: może być używana samodzielnie lub jako 
dodatkowa warstwa docieplająca

• Wygodna, elastyczna tkanina
• Wkładka w kształcie mumii z wyprofilowaną przestrzenią na 

stopy
• Kontrastujący kolor wzdłuż górnej krawędzi ułatwia 

użytkowanie
• Utrzymuje higienę śpiwora, dzięki pochłanianiu wilgoci
• W zestawie z poręcznym pokrowcem Ultra-Sil®
• Dostępne także w wersji standard oraz traveller

Aqua

Kod Opis Waga Cena

ACMAX Standard 248g 199,90 zł

ACMAX Traveller (with pillow insert) 328g 209,90 zł

Prześcieradło Expander wykonane w całości z ekstra-elastycznych 
materiałów daje znacznie większy komfort użytkowania w stosunku 
do standardowych prześcieradeł bawełnianych. Wysoki poziom 
elastyczności pozwala prześcieradłu Expander dostosowywać się 
do Twoich ruchów podczas snu, znacznie zwiększając komfort. 
Prześcieradło posiada właściwości antybakteryjne, przez co 
jest bardziej trwałe a dodatkowo pozwala utrzymać Twój śpiwór 
w świetnej formie. Warstwa antybakteryjna jest niespieralna i nie 
wykorzystuje nano-cząsteczek. Została zatwierdzona przez EPA 
(USA) i jest powszechnie wykorzystywana w szpitalach. 

• Elastyczna tkanina pozwala rozciągnąć prześcieradło na jego 
podwójną szerokość

• Luksusowo komfortowe
• Pozwala utrzymać śpiwór w czystości i świetnej formie
• Warstwa antybakteryjna utrzymuje śpiwór w czystości 

i pozwala uniknąć przykrych zapachów
• Materiał łatwy w pielęgnacji, można prać w pralce

Kod Opis Wymiary Waga Cena

AEXP Standard (Rectangular) 80 x 185cm 310g 119,90 zł

AEXP Long (Rectangular) ‡ 80 x 210cm 350g 139,90 zł

AEXP Mummy (with Hood) 80 x 210cm 340g 139,90 zł

AEXP Traveller (with Pillow Insert) 80 x 225cm 380g 139,90 zł

AEXP Double (Rectangular) † 160 x 185cm 620g 169,90 zł
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Nasze lekkie prześcieradła z serii Silk Cotton Travel zostały 
wykonane ze w 100% naturalnych włókien. Znacznie poprawią 
komfort cieplny Twojego śpiwora a Ciebie otulą luksusem podczas 
snu.

• Idealne podczas podróży
• Poprawiają komfort cieplny śpiwora
• Lekkie i super kompaktowe
• Idealne dla wrażliwej skóry
• Podwójnie wzmocnione szwy
• Można prać w pralce, nie farbuje
• Pakowane w oddychający woreczek siatkowy zapinany na 

suwak.

Prześcieradła podróżne z serii COTTON są idealne dla 
podróżników poszukujących świetnej jakości w dobrej cenie. Do 
ich produkcji wykorzystujemy najlepszą bawełnę, co sprawia, że 
nasze prześcieradła są tak wygodne i łatwe w pielęgnacji jak te 
domowe.

• Wykonane z bawełny wysokiej jakości
• Można prać w pralce, nie farbują i nie kurczą się
• Pakowane w oddychający woreczek siatkowy
• Podwójnie wzmocnione szwy

100% Premium
SILK LINER

Premium Blend
SILK +  
COTTON  
LINER

100% Premium
COTTON  
LINER

Navy
Navy Navy
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Nasze prześcieradła Silk wykonane zostały z najlepszego, bardzo 
wytrzymałego jedwabiu z dodatkiem elastycznych paneli (Polyester 
/ Lycra) wzdłuż szwów. 

Elastyczne panele umożliwiają dopasowanie się prześcieradła do 
Twoich ruchów podczas snu.

• Wykonane z najwyższej jakości rozciągliwego jedwabiu
• Polyestrowe i Lycrowe wstawki poprawiają komfort użytkowania 
• Podnosi komfort cieplny wewnątrz śpiwora
• Można prać w pralce, nie farbuje
• Lekki i super kompaktowy
• Podwójnie wzmocnione szwy
• Pozwala utrzymać śpiwór w czystości i świetnej formie

Kod Opis Waga Cena

ASILKCS Standard (Rectangular) 130g 399,90 zł

ASILKCS Long (Rectangular) 145g 449,90 zł

ASILKCS Double (Extra Wide) 225g 699,90 zł

ASILKCS Mummy (Tapered) 125g 399,90 zł

ASILKCS Mummy (with Hood) 140g 449,90 zł

ASILKCS Traveller (with Pillow Insert) 165g 469,90 zł

Kod Opis Waga Cena

ASLKCTN Standard (Rectangular) 142g 249,90 zł

ASLKCTN Long (Rectangular) 156g 269,90 zł

ASLKCTN Double (Extra Wide) 274g 449,90 zł

ASLKCTN Mummy (Tapered) 130g 249,90 zł

ASLKCTN Mummy (with Hood) 140g 269,90 zł

ASLKCTN Traveller (with Pillow Insert) 168g 299,90 zł

Kod Opis Waga Cena

A Standard (Rectangular) 350g 139,90 zł

A Long (Rectangular)  395g 149,90 zł

A Double (Extra Wide) 710g 199,90 zł

A Mummy (Tapered) 325g 139,90 zł

A Mummy (with Hood) 370g 149,90 zł

A Traveller (with Pillow Insert) 425g 159,90 zł
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Materace Sea To Summit sprawdzają się nie tylko jako wygodne 
łóżko, ale przy pomocy Air Chair stają się także komfortowym 
fotelem. Zaktualizowane w celu zwiększenia trwałości i 
użyteczności, nasze siedzisko Air Chair jest dostępne w wersji 
Large i Regular tak aby był kompatybilny z wszystkimi matami - 
w tym z naszymi materacami z serii Ether Light.

• Pozwala zmienić matę w wygodny fotel

• Tylny panel oraz pasy wykonane z wysokiej jakości, odpornej 
na ścieranie tkaniny

• Ulepszone klamry zapewniają trwałość i wysoką wytrzymałość 
na zerwanie

• Trwały materiał 70D o wysokim stopniu nieprzemakalności 
(2000mm) chroni matę przed szorstkim oraz wilgotnym 
podłożem

• Elastyczny klin stabilizuje materac

• Minimalistyczna, lekka konstrukcja

• Air Chair w rozmiarze regular odpowiada materacom  
w rozmiarze small oraz regular a także damskim large

• Air Chair w rozmiarze large odpowiada materacom  
w rozmiarze regular wide oraz large 

• Air Chair nie jest kompatybilne z matami Comfort Deluxe SI, 
Double oraz matami typu Campervan

AIR CHAIR

Kod Wymiary po spakowaniu Waga Cena

AMAIRC Air Chair Regular 230 g 219,90 zł

AMAIRC Air Chair Large 280 g 249,90 zł
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 S.I. Seat Air Seat Air Seat Insulated S.I. Seat Deluxe

S.I. Seat  
Nasze nowe siedzisko S.I. Seat to idealny, kompaktowy towarzysz w podróży. Niezależnie czy 
potrzebujesz miękkiego podparcia na niewygodnym terenie, izolacji od zimnych powierzchni czy 
podkładki na stadion to nasze S.I. Seat będzie doskonałym rozwiązaniem.

• Wykonane z wytrzymałego i trwałego poliestru 75D
• Opatentowany zawór mini-valve dla łatwego napełniania oraz dostosowania stopnia 

napompowania
• Grubość siedziska: 3,8cm
• Szerokość x głębokość siedziska: 40 x 30 cm
 
S.I. Seat Deluxe 
Wersja Deluxe naszego siedziska S.I. Seat może być wykorzystywana zarówno jako gruba (50 mm) 
podkładka, jak i wygodny fotel stanowiący komfortowe podparcie podczas odpoczynku np. 
w górach.

• Opatentowany zawór mini-valve dla łatwego napełniania oraz dostosowania stopnia 
napompowania

• Górna część wykonana z materiału 30D. Podstawa siedziska zaprojektowana została przy użyciu 
polyestru 75D

• Grubość siedziska: spód 25 mm oraz podparcie 25 mm lub 50 mm, siedzisko jest podwójnie 
złożone

• Szerokość x głębokość siedziska: 40 x 60 cm (spód 40 x 30 cm, podparcie 40 x 30 cm)

Siedziska Air Seats korzystają z technologii Air Sprung Cell™, podobnie jak nasze 
wielokrotnie nagradzane materace, dzięki czemu są idealnym towarzyszem podczas 
festiwali czy imprez sportowych. Rozmiar siedzisk jest odpowiedni dla typowych krzesełek 
na stadionach. 

• Air Seat wykonane jest z wytrzymałego polyestru 75D
• Górna część Air Seat Insulated jest wykonana z polyestru 30D, spód zaprojektowano 

z wykorzystaniem polyestru 75D; siedzisko posiada także izolację THERMOLITE®
• Wymiary Air Seat to 30 x 40 cm oraz 5 cm grubości
• Etui z zamkiem do przechowywania Air Seat w zestawie
• Opatentowany zawór mini-valve dla łatwego napełniania oraz dostosowania stopnia 

napompowania

Szybkie napełnianie 
i wypuszczanie powietrza 

dzięki niskoprofilowanemu, 
wielofunkcyjnemu zaworowi

Izolacja THERMOLITE® 
zabezpieczająca przed 

zimną powierzchnią

S.I. SEATS AIR SEATS

Kod Opis Wymiary po spakowaniu Wymiary Waga Cena

AMSIDS S.I. Seat   Ø7.5 x 17cm 40 x 30 x 3.8cm 96g 99,90 zł

AMSIDSD S.I. Seat Deluxe  Ø9.5 x 22cm 40 x 60 x 2.5cm 222g 139,90 zł

Kod Opis Wymiary Waga Cena

AMAS  Air Seat 28 x 38cm 70g  109,90 zł 

AMASINS  Air Seat Insulated 28 x 38cm 80g  129,90 zł 
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ZESTAWY HAMAKÓW
Hamaki Sea to Summit są techniczne, 
lekkie i zajmują bardzo niewiele miejsca 
w bagażu. Dostarczane są z wszystkim, 
co może się przydać do leniwego 
popołudniowego „wiszenia” w cieple 
słońca. Zestawy hamaków obejmują pasy 
do mocowania hamaka z nowym modelem 
trójwymiarowej sprzączki. Szybkie i łatwe 
w montażu i regulacji, świetnie nadają się 
dla rekreacyjnych wycieczkowiczów oraz 
na wszelkie wyprawy z noclegiem „pod 
chmurką”, w których każdy dodatkowy 
gram ma znaczenie. 

HAMAK PRO SET
Zestaw obejmuje pasy do montażu Pro Suspension Straps

Hamak z serii Pro symbolizuje wysoką jakość i techniczne podejście do produktu 
w Sea to Summit. Przeanalizowaliśmy dostępne na rynku produkty i postanowiliśmy 
poprawić je w każdym aspekcie: użytych materiałów, wagi, objętości i łatwości 
użytkowania. Wykonany został z miękkiego wzmocnionego Nylonu ripstop z wysoce 
wytrzymałymi niklowanymi sprzączkami i workiem kompresyjnym wykonanym 
z Nylonu CORDURA®. Model ten został zaprojektowany do bezproblemowej 
współpracy ze sprzączkami pasów osłaniających drzewa (ang. Tree  
Protectors) aby stworzyć prosty i zoptymalizowany system. 

Blue Lime Olive

Wytrzymała stalowa sprzączka 
dopasowana do Suspension Straps

Wodoodporny, chroni 
przed uszkodzeniem

Wzmocnione przeszycia w punktach 
najbardziej narażonych na rozciąganie

Oddychająca tkanina 
odprowadza wilgoć 

na zewnątrz

Super lekki i wytrzymały 
Ripstop nylon 70D

Długi pasek, 
który można schować 
do środka

Pięciokrotnie wzmocniona konstrukcja

Silikonowany materiał Ultra-Sil® 30D, 
odporny na rozciąganie nylon Cordura®  
dla dodatkowego wzmocnienia

Lekka aluminiowa sprzączka 
dopasowana do Suspension Straps

Wodoodporny, chroni 
przed uszkodzeniem

Wzmocnione przeszycia w punktach 
najbardziej narażonych na rozciąganie

Oddychająca tkanina 
odprowadza wilgoć 

na zewnątrz

Super lekki i wytrzymały 
Nylon 20D

Niezwykle mały po spakowaniu

Pięciokrotnie wzmocniona 
taśma Dyneema®

Silikonowany materiał Ultra-Sil® 30D, 
odporny na rozciąganie nylon Cordura®  
dla dodatkowego wzmocnienia

Kod Opis Wymiary Waga Cena

AHAMSET Single 3.0 x 1.5m 560g | 19.7oz 299,90 zł 

AHAMSET Double 3.0 x 1.9m 670g | 23.6oz 349,90 zł 
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HAMAK ULTRALIGHT SET
Zestaw obejmuje pasy do montażu Ultralight Suspension Straps

Nasze hamaki Ultralight są zbudowane ze specjalnego, jednowarstwowego Nylonu 
20D. Ich niezwykle lekki wygląd znajduje potwierdzenie w wadze. Materiał 
o wytrzymałości do 135kg jest więcej niż wystarczająco mocny, aby wytrzymać 

wagę śpiącego biwakowicza. Użycie jednowarstwowej tkaniny sprawia, że hamak 
jest bardzo kompaktowy i daje się złożyć do maleńkich rozmiarów. Lekkie, 

aluminiowe i wytrzymałe sprzączki serii 6 są połączone z hamakiem przy 
pomocy pięciokrotnie wzmocnionej na każdym końcu taśmy 

Dyneema® o szerokości 0,8mm dla maksymalnego 
bezpieczeństwa. 

PASUJE DO 
WSZYSTKICH PASÓW 
SUSPENSION STRAP:
Nowa klamra 
dla zwiększenia 
bezpieczeństwa. 

Grey Yellow

Wytrzymała stalowa sprzączka 
dopasowana do Suspension Straps

Wodoodporny, chroni 
przed uszkodzeniem

Wzmocnione przeszycia w punktach 
najbardziej narażonych na rozciąganie

Oddychająca tkanina 
odprowadza wilgoć 

na zewnątrz

Super lekki i wytrzymały 
Ripstop nylon 70D

Długi pasek, 
który można schować 
do środka

Pięciokrotnie wzmocniona konstrukcja

Silikonowany materiał Ultra-Sil® 30D, 
odporny na rozciąganie nylon Cordura®  
dla dodatkowego wzmocnienia

Lekka aluminiowa sprzączka 
dopasowana do Suspension Straps

Wodoodporny, chroni 
przed uszkodzeniem

Wzmocnione przeszycia w punktach 
najbardziej narażonych na rozciąganie

Oddychająca tkanina 
odprowadza wilgoć 

na zewnątrz

Super lekki i wytrzymały 
Nylon 20D

Niezwykle mały po spakowaniu

Pięciokrotnie wzmocniona 
taśma Dyneema®

Silikonowany materiał Ultra-Sil® 30D, 
odporny na rozciąganie nylon Cordura®  
dla dodatkowego wzmocnienia

Kod Size Wymiary Waga Cena

AHAMSETUL Single 2.6 x 1.2m 220g | 7.7oz 429,90 zł 

AHAMSETUL Single XL 3.0 x 1.5m 275g | 9.7oz 469,90 zł 
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Kod Opis Waga Wymiary Wymiary po spakowaniu Cena

AHAMJNGOL Jungle Hammock 775g 2.6 x 1.45m Ø12 x 20cm  729,90 zł

Olive

HAMAK JUNGLE SET

Hamak Jungle Set to lekki i łatwy w użyciu 
zestaw do spania. Połącz go z Jungle Tarp, 
aby zapewnić sobie spokojny sen. Hamak 
Jungle wykonany jest z oddychającego nylonu 
70D ripstop, siatki o wysokiej wytrzymałości, 
odpornej na korozję, anodowanej klamry 
aluminiowej 6061 i taśmy Dyneema®.

• Lekki i łatwy w użyciu system szybkiego 
łączenia

• Trwała siatka o wysokiej wytrzymałości

• Kompaktowy pokrowiec w postaci worka 
kompresyjnego

Nasz hamak Jungle jest oddychający, chroni 
przed owadami oraz wilgocią, dzięki czemu 
jest idealny na mokre i wilgotne warunki.

Bezpieczne mocowanie
Paski do mocowania Dyneema® 
wyposażone w ochraniacz na taśmę 
i karabinek ze stali nierdzewnej do 
szybkiego i łatwego dopasowania.

Worek kompresyjny
Wykonany z lekkiej tkaniny 
nylonowej CORDURA® odpornej 
na wodę i ścieranie.

Osłona
Zatrzymuje deszcz spływający 
po pasie i chroni przed 
namoknięciem hamaka.

Kieszeń
Wytrzymała kieszeń do 
przechowywania małych 
przedmiotów w zasięgu ręki.

Dostęp do zamka
150-centymetrowy zamek 
błyskawiczny z dwoma 
suwakami ułatwiającymi 
użytkowanie.

Prosta i skuteczna konfiguracja
Nasza ulepszona konstrukcja wykorzystuje pojedynczą taśmę o grubości 15 
mm o dużej wytrzymałości, która zapewnia większą wszechstronność niż w 
typowym 2-częściowym systemie zawieszenia.

Mocowanie jest szybkie i zapewnia łatwą regulację oraz precyzyjne 
dostosowanie hamaka, zapewniając komfortowy sen.

Ochrona przed owadami

Lekka siatka nylonowa 
chroniąca przed owadami
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HAMMOCK TARP
Plandeka hamaka jest lekka i kompaktowa, bez zbędnych 
klamer i dodatków. Zoptymalizowana konstrukcja sprawia, 
że plandeka jest bezpieczna i solidnie mocowana, przy 
jednoczesnym zminimalizowaniu potrzebnej powierzchni. 
Dodatkowo zapewnia izolację przed wiatrem oraz zimnem.

HAMMOCK BUG NET
Nasza moskitiera Hammock Bug Net jest bardzo łatwa 
w montażu i skutecznie chroni przed komarami i pozostałymi 
insektami. Hamaki sprawdzają się idealnie w środowisku 
tropikalnym, jednak warto zapewnić sobie ochronę przed 
niechcianymi gośćmi w postaci insektów. Moskitera  
Hammock Bug Net pasuje do wszystkich  
naszych hamaków. 

GEAR SLING
Proste rozwiązanie, aby chronić bagaż i trzymać wszystkie 
niezbędne rzeczy w zasięgu ręki. Za takie właśnie uważamy 
dobrą książkę i piwo. Super szybki w rozłożeniu i regulacji, 
wyposażony w odblaskowe linki o pojemności 22kg.

Kod Opis Waga Wymiary Wymiary po 
spakowaniu Cena

AHAMJNGTARP Jungle Hammock Tarp 450g 2.8 x 1.78m Ø9 x 14cm  449,90 zł

Olive

•  Wykonane z lekkiej tkaniny nylonowej CORDURA® odpornej na wodę i 
ścieranie

• Wodoodporne podwójne szwy 
• Regulowane mocowanie
• Silikonowana powierzchnia o wodoodporności 2000 mm

JUNGLE HAMMOCK TARP

Materiał Ultra-Sil® Nano 15D Nylon 
dla osiągnięcia najlepszego 
stosunku wytrzymałości do 

wydajności wagowej

Możliwość regulacji konta 
nachylenia

Pojedyncze zabezpieczenie po tej 
stronie,dla redkcji wagi i objętości

Powdójna ochrona 
materiału przed 

wiatrem oraz 
zacinającym deszczem

Duże, otwierane na suwak wejście

Czarna siateczka 
poliestrowa nie rozprasza 

oka, dzięki czemu nie 
pogarsza widoczności

Wykonany z miękkiej, 
polyestrowej siateczki 80 holes/cm2 , 
skutecznie chroniącej nawet 
przed małymi owadami

80cm | 31” maszt stwarza sporo przestrzeni wokół całego 
hamaka, zapewniając poczucie przestrzennego komfortu 
oraz zapobiegając ugryzieniom owadów przez materiał 
hamaka 

Gear Sling utrzymuje bagaż nad ziemią, chroniąc go przed 
brudem i wilgocią. 
Masz pod ręką wszystkie niezbędne podczas relaksu 
przedmioty*

*dobrą książkę i piwo

Super szybki montaż 
oraz regulacja

Odblaskowe linki

22kg pojemności

W zestawie trwały worek wykonany z Ultra-Sil® 30D silikonowanego, 
wysoko wytrzymałościowego nylonu Cordura®

Kod Wymiary Waga Cena

AHAMTARP 3.6 x 2.8m 350g  559,90 zł 

Materiał Ultra-Sil® Nano 15D Nylon 
dla osiągnięcia najlepszego 
stosunku wytrzymałości do 

wydajności wagowej

Możliwość regulacji konta 
nachylenia

Pojedyncze zabezpieczenie po tej 
stronie,dla redkcji wagi i objętości

Powdójna ochrona 
materiału przed 

wiatrem oraz 
zacinającym deszczem

Duże, otwierane na suwak wejście

Czarna siateczka 
poliestrowa nie rozprasza 

oka, dzięki czemu nie 
pogarsza widoczności

Wykonany z miękkiej, 
polyestrowej siateczki 80 holes/cm2 , 
skutecznie chroniącej nawet 
przed małymi owadami

80cm | 31” maszt stwarza sporo przestrzeni wokół całego 
hamaka, zapewniając poczucie przestrzennego komfortu 
oraz zapobiegając ugryzieniom owadów przez materiał 
hamaka 

Gear Sling utrzymuje bagaż nad ziemią, chroniąc go przed 
brudem i wilgocią. 
Masz pod ręką wszystkie niezbędne podczas relaksu 
przedmioty*

*dobrą książkę i piwo

Super szybki montaż 
oraz regulacja

Odblaskowe linki

22kg pojemności

W zestawie trwały worek wykonany z Ultra-Sil® 30D silikonowanego, 
wysoko wytrzymałościowego nylonu Cordura®

Kod Wymiary Waga Cena

AHAMBUG 2.95 x 0.8m 380g  249,90 zł 

Materiał Ultra-Sil® Nano 15D Nylon 
dla osiągnięcia najlepszego 
stosunku wytrzymałości do 

wydajności wagowej

Możliwość regulacji konta 
nachylenia

Pojedyncze zabezpieczenie po tej 
stronie,dla redkcji wagi i objętości

Powdójna ochrona 
materiału przed 

wiatrem oraz 
zacinającym deszczem

Duże, otwierane na suwak wejście

Czarna siateczka 
poliestrowa nie rozprasza 

oka, dzięki czemu nie 
pogarsza widoczności

Wykonany z miękkiej, 
polyestrowej siateczki 80 holes/cm2 , 
skutecznie chroniącej nawet 
przed małymi owadami

80cm | 31” maszt stwarza sporo przestrzeni wokół całego 
hamaka, zapewniając poczucie przestrzennego komfortu 
oraz zapobiegając ugryzieniom owadów przez materiał 
hamaka 

Gear Sling utrzymuje bagaż nad ziemią, chroniąc go przed 
brudem i wilgocią. 
Masz pod ręką wszystkie niezbędne podczas relaksu 
przedmioty*

*dobrą książkę i piwo

Super szybki montaż 
oraz regulacja

Odblaskowe linki

22kg pojemności

W zestawie trwały worek wykonany z Ultra-Sil® 30D silikonowanego, 
wysoko wytrzymałościowego nylonu Cordura®

Kod Wymiary Waga Cena

AHAMGS 1.4 x 1.4m 165g  119,90 zł 
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PRO SUSPENSION STRAPS
W 2016 roku pasy do montażu Pro Suspension Straps na nowo 
określiły użyteczność hamaków. Łatwe w obsłudze pasy są 
niezwykle lekkie oraz oferują więcej możliwości w regulacji 
długości i dopasowania. Zestaw po spakowaniu ma jedynie 
40 mm wysokości i jest wystarczająco mały by zmieścić się 
w worku kompresyjnym hamaka. 

• Łatwe w obsłudze klamry
• Wysoce wytrzymała taśma o szerokości 15mm
• Kompaktowe i lekkie; bez trudu mieszczą się w worku 

kompresyjnym razem z hamakiem

ULTRALIGHT 
SUSPENSION STRAPS
Zaprojektowane z myślą o minimalistycznych wyprawach nowe 
pasy mocujące Ultralight Suspension Straps są o 55% lżejsze 
(77 g) oraz o 45% mniejsze (30 mm) niż standardowe pasy Pro 
Suspension Straps.
 
• Lekkie aluminiowe klamry
• Wysoce wytrzymała, nierozciągliwa taśma Dyneema® 15 mm
• Udźwig 700 kg

TREE PROTECTORS
Nasze osłony pozwolą pozostawić drzewa w takim samym 
stanie, w jakim je zastałeś, dla przyszłych pokoleń. Grube paski 
o szerokości 38 mm równomiernie rozkładają ciężar nacisku 
bez niepotrzebnych strat kory.

• Łatwe w obsłudze klamry
• 38mm polyestrowy pas rozkłada równomiernie ciężar oraz 

chroni drzewo
• Kompaktowe i lekkie; bez trudu mieszczą się w worku 

kompresyjnym razem z hamakiem
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Kod Wymiary Waga Cena

AHAMULSS 15mm x 2.5m (2pk) 77g  149,90 zł 

Kod Wymiary Waga Cena

AHAMSS 15mm x 3.0m (2pk) 170g 89,90 zł 

OWIŃ WOKÓŁ DRZEWA, PASUJĄ TAKŻE NA WIĘKSZE DRZEWA

PASUJE DO SUSPENSION STRAPS

Kod Wymiary Waga Cena

AHAMTP 38mm x 1.5m (2pk) 135g  79,90 zł 
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ESCAPIST™

Wyrusz na szlak z naszą 
wszechstronną oraz super lekką 
osłoną namiotu ESCAPIST™.

Osiem punktów Hypalon łączy i utrzymuje końcówki kijów 
trekkingowych oraz posiada regulację napięcia oraz odblaskowe 
linki. Te osiem wielozadaniowych punktów pozwala wykorzystać 
inne dostępne opcje ESCAPIST™ a także dołączyć nasze 
moskitiery Mesh Inners, dostępne osobno. Plandeka namiotu 
ESCAPIST™ Large o wymiarach 3 x 3 m i wadzę 440 g może 
zapewnić schronienie dla 2 osób a także pełnić funkcję 
przedsionka lub dodatkowej osłony przeciwsłonecznej. 
ESCAPIST™ Medium o wymiarach 2 x 2.6m i wadze 300g może 
zapewnić schronienie dla 2 osób.

• Wykonana z wodoodpornego materiału  
15D Sil/PU pokrytego Ultra-Sil®

• Osiem punktów do mocowania

• Niezwykle lekka oraz kompaktowa

Wzmacniane rogi z Cord  
lock oraz guy rope

Możliwość wzniesienia 
namiotu dzięki wykorzystaniu 

kijów trekkingowych

Escapist™

GROUNDSHEET
Wykonana z grubego, nieprzemakalnego materiału mata 
podłogowa Tyvek świetnie chroni Twój namiot przed morką 
powierzchnią, nierównościami, błotem czy brudem. Posiada 
rozmiary dopasowane do wykorzystania jej razem z moskitierami 
Escapist mesh Inners.

8.5cm 9cm

19
cm

23
cm

Medium in stuff bag Large in stuff bag

TENT POLE BAG 

TENT PEG OR CUTLERY BAG

• wyjątkową wytrzymałość zapewnia silikonowany, lekki 
materiał 30D Ultra-Sil® firmy CORDURA® 

• pętle do mocowania po zewnętrznej  stronie worka
• trwały, wzmocniony spód worka 
• starannie zapakowane  

maszty namiotu 
• worek zamknięty  

linką

• wyjątkową wytrzymałość zapewnia silikonowany, lekki 
materiał 30D Ultra-Sil® firmy CORDURA® 

• opakowanie śledzi do namiotu  
lub przyborów kuchennych 

• worek zamknięty linką 
• wzmocniona dolna  

część

Śledzie do namiotu Ground Control Pegs firmy Sea to 
Summit stanowią doskonały zamiennik do namiotu lub 
plandeki. Trójkątna konstrukcja jest wyjątkowo mocna 
i gwarantuje dużą siłę trzymania w miękkiej i twardej 
ziemi. W twardym podłożu gdy nie możemy wbić 
śledzia na całą długość obniżamy punkt mocowania 
wykorzystując do tego celu odpowiednie nacięcia. 

• Wykonane z wysokiej wytrzymałości stopu 
anodowanego aluminium 7075-T6

• Luminescencyjne pętle do wyciągania, 
oświetlone światłem słonecznym emitują 
w nocy zieloną poświatę

• Odblaskowa linka z luminescencyjnym 
uchwytem

• Nacięcia na śledziu umożliwiają 
różną wysokość mocowania co 
redukuje możliwość wyrwania z gruntu

GROUND CONTROL 
TENT PEGS

Ultra-Mesh™ BUG TENT

Kod Opis Wymiary Waga Cena

AESCTARP Medium 2 x 2.6m 300g  769,90 zł 

AESCTARP Large 3 x 3m 440g  849,90 zł 

Kod Wymiar Waga Cena

AESCGS 2.2 x 1.3m 165g  259,90 zł 

Kod Opis Wymiar Waga Cena

AESCUMBUGTENT Escapist Ultra-Mesh Bug Tent 2.2 x 1.3 x 1m 385g  949,90 zł 

Kod Wymiary Waga Cena

ABAG 10 x 28cm 20g  29,90 zł 

Kod Wymiary Waga Cena

ABAG 10 x 60cm 40g  39,90 zł 

Kod Opis Waga Cena

APEG Tent Peg (set of 20) 12g each  12,90 zł 

APEG Tent Pegs (8 Pack) 96g  99,90 zł 
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 Permethrin
Treated Mosquito Nets 

Zapewnia niezbędną ochronę przed komarami i innymi owadami podczas podróży  
i  na odludnych biwakach. Mosquito Pyramid Net ma kształt namiotu i zapewnia 
maksymalną ochronę przy niewielkiej wadze i opakowaniu. Wykonana jest 
z siatkowej tkaniny z czarnego włókna 50D zapewnia dobrą widoczność.

• heksagonalne oczka o gęstości 80 otworów/cm2

• miękka, lekka poliestrowa tkanina

• łatwa regulacja wysokości

• asymetryczny konstrukcja zapewnia komfort w pozycji siedzącej

• kolorowe narożniki są pomocne w rozkładaniu

• dodatkową ochronę stanowi podwinięta do wnętrza siatka

• worek opakowaniowy jest integralną częścią zestawu

• dostępne także w wersji z permetryną

Siatka Nano Mosquito Pyramid Net gwarantuje maksymalną ochronę a jednocześnie 
bardzo małą wagę. Siatka Nano jest 60% lżejsza i zabiera o połowę mniej 
miejsca niż standardowa siatka Pyramid. Wyposażona jest w elastyczną 
linkę do zawieszenia oraz elastyczny ściągacz utrzymujący siatkę pod 
materacem. Wykonana z włókna 15D Ultra-Vis zapewnia dobrą widoczność 
i przepływ powietrza. Dostępne także w wersji z permetryną. 

• siatka z włókna 15D Ultra-Vis

• heksagonalne oczka o gęstości 80 otworów/cm2

• aluminiowa rozpórka w wersji dwuosobowej

• elastyczny ściągacz utrzymujący siatkę pod materacem

• elastyczna linka do zawieszenia z regulacją długości

• asymetryczny kształt zapewnia komfort w pozycji siedzącej

• kolorowe narożniki są pomocne w rozkładaniu

Nano
MOSQUITO  
PYRAMID NET

Mosquito 
PYRAMID NET

MOSKITIERY Preparat odstraszający  
komary, owady i inne insekty.

Kod Opis Wymiary Waga Cena

ANMOS Single 1.2 x 2.2 x 1m  82g 179,90 zł

ANMOS Double 1.7 x 2.4 x 1.3m 137g 219,90 zł

ANMOSP Single - Treated 1.2 x 2.2 x 1m  82g 189,90 zł

ANMOSP Double - Treated 1.7 x 2.4 x 1.3m 137g 229,90 zł

Kod Opis Wymiary Waga Cena

AMOS Single 1.2 x 2.2 x 1m 245g 119,90 zł

AMOS Double 1.7 x 2.4 x 1.3m 350g 139,90 zł

AMOSP Single - Treated 1.2 x 2.2 x 1m 245g 129,90 zł

AMOSP Double - Treated 1.7 x 2.4 x 1.3m 350g 149,90 zł
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Skuteczna ochrona przed przenoszącymi choroby moskitami 
i innymi owadami. Kształt i kolor zapewnia dobrą widoczność. 
Moskitiera posiada regulowany ściągacz wokół szyi, który 
można założyć na kołnierz.

• skuteczna ochrona przed 
ukąszeniami i chorobami 
przenoszonymi przez owady 
przenoszonymi przez owady

• oczka o gęstości 80 otworów/cm2

• zapakowana w mały woreczek

• dostępne także w wersji 
z permetryną

Siatka Nano HEAD Net jest 60% lżejsza i zajmuje dwukrotnie 
mniej miejsca niż standardowa siatka HEAD Net oraz zapewnia 
proste i komfortowe użytkowanie.

• siatka z włókna 15D Ultra-Vis zapewnia  
doskonałą widoczność i przepływ powietrza

• heksagonalne oczka o gęstości  
80 otworów/cm2

• miękkie włókna
• bardzo lekki i elastyczny ściągacz wokół szyi
• dostępne także w wersji z permetryną

• oczka o gęstości 290 otworów/cm2

• czarna tkanina zapewnia dobrą 
widoczność

• miękkie, delikatne włókna

• bardzo lekki i elastyczny ściągacz 
wokół szyi

• małe opakowanie

Małe gryzące owady potrafią zrujnować radość 
z najwspanialszej wycieczki. Wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniom rynku opracowaliśmy nowy i doskonalszy 
rodzaj siatek na głowę Ultra-Fine Mesh HEAD Net. Ultra-
Fine jest cztery razy delikatniejsza od pozostałych siatek 
przeciwinsektowych tak, aby nawet najmniejsze gryzące owady 
nie mogły się przedostać.

Nano
HEAD NET

Ultra-Mesh™

HEAD NET
HEAD NET

Kod Waga Cena

AUMOSH 23g  49,90 zł 

Kod Opis Waga Cena

AMOSH Untreated 30g 39,90 zł

AMOSHP Treated 30g 44,90 zł

Kod Opis Waga Cena

ANMOSH Untreated 11g 49,90 zł

ANMOSHP Treated 11g 49,90 zł
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Tarp Poncho jest wykonane 
z nylonu ze wzmocnionymi 
szwami. Trzyczęściowa 
konstrukcja kaptura 
zakończona jest szerokim 
rondem. Zapakowane w okrągły 
worek można łatwo zamocować 
do plecaka. 

• wykonane z nylonu 70D
• lekki i wodoszczelny materiał
• osłoni także duży plecak
• po rozłożeniu łatwo przekształcić w osłonę przeciwdeszczową 

dla dwóch osób
• podwójne wzmocnione szwy, trzyczęściowy kaptur

Wszechstronny produkt o wielorakim 
zastosowaniu wykonano z tkaniny 
15D Ultra-Sil® Nano, który 
można wykorzystać jako: płaszcz 
przeciwdeszczowy, osłonę pakunków, 
podłogę lub plandekę. Jest idealną 
ochroną przed deszczem w gorącym 
klimacie lub może służyć jako 
schronienie awaryjne.

• wykonane z tkaniny 15D Ultra-Sil® Nano
• podwójne wodoodporne, wzmocnione szwy
• punkty do mocowania na rogach gdy używamy jako plandeki
• ergonomiczny trzyczęściowy kaptur z szerokim rondem
• silikonowana powierzchnia zewnętrzna
• pomieści duży plecak
• boczne zapięcia gdy nosimy jako poncho
• ściągacz podnosi tylny brzeg poncho gdy nie nosimy plecaka
• waga 230g, teraz 30% lżejsze

Jeżeli nie będziemy wykorzystywać 
produktu jako plandeki to wówczas 
dobrym wyborem będzie 15D 
Poncho ze względu na mniejszą 
wagę i wielkość opakowania. 
Poncho wykonane z tkaniny 15D 
Ultra-Sil® Nano jest doskonałym 
rozwiązaniem w gorącym klimacie gdzie standardowy 
płaszcz przeciwdeszczowy nie gwarantuje odpowiedniej 
wentylacji i przewiewności. 

• wykonane z tkaniny 15D Ultra-Sil® Nano
• podwójne wodoodporne, wzmocnione szwy
• napy zamykają poncho po bokach

Ultra-Sil™ Nano
TARP PONCHO

Ultra-Sil™ Nano
PONCHO

Nylon
TARP PONCHO

Blue Green
Blue Lime Blue

Kod Wymiary Waga Cena

APONCHO 137 x 253cm 400g  229,90 zł 

Kod Wymiary Waga Cena

APONCHO15D 145 x 265cm 230g  449,90 zł 

Kod Wymiary Waga Cena

APONSTD15D 140 x 118cm 145g  339,90 zł 
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Przeznaczony jest dla wędrowców, turystów i wspinaczy. To 
najmocniejsza ochrona, która zabezpiecza bagaż 
w najtrudniejszych warunkach pogodowych i terenowych. 
Pack Converter jest jednym z najbardziej wszechstronnych 
i przydatnych produktów turystycznych, które można posiadać. 
W małej kieszonce schowany jest pasek z uchwytami 
umożliwiającymi w ciągu kilku sekund przekształcenie 
pokrowca w uniwersalną torbę na ramię.

• mocny, wodoodporny materiał nylonowy 210D
• wszystkie szwy wzmocnione
• zastosowanie w formie pokrowca
• dodatkowa ochrona bagażu podczas podróży
• ściągacz dostosowuje pokrowiec do kształtu plecaka
• uchwyt umożliwiający podnoszenie pokrowca
• dwa pasy nośne
• zastosowanie w formie lekkiej torby duffle

Wykonany z nylonu 70D Pack Cover oferuje doskonałe 
połączenie wytrzymałości i niskiej wagi. Łatwo dopasowuje 
się do różnych kształtów plecaków. Przechowywane jest 
w ergonomicznym opakowaniu.

• wykonany z tkaniny nylonowej 70D pokrytej poliuretanem
• materiał o wodoodporności 2.000mm słupa wody
• wszystkie szwy wzmocnione
• kompaktowe opakowanie

Najbardziej przekonującym argumentem za 
stosowaniem osłon plecaków Ultra-Sil® Pack 
Cover jest fakt, iż osłona plecaka o pojemności 
70-95L waży jedynie 130 gram.

• wykonane z silikonowanej tkaniny  
30D Ultra-Sil® firmy CORDURA®

• materiał o wodoodporności 2.000mm  
słupa wody

• bezszwowa konstrukcja
• środkowy pas przytrzymujący dla rozmiarów 

S-L
• pakowany w worek z tkaniny Ultra-Sil®

• otwory drenażowe na dnie

Seam Sealed
PACK CONVERTER
Pack Cover/Duffle Bag

Nylon
PACK COVER

Ultra-Sil™

PACK COVER

RedBlue Yellow

Kod Wymiar Objętość Waga Cena

APCSIL XX Small 10-15L 43g 79,90 zł 

APCSIL X Small 15-30L 57g 99,90 zł 

APCSIL Small 30-50L 85g 129,90 zł 

APCSIL Medium 50-70L 113g 149,90 zł 

APCSIL Large 70-95L 130g 159,90 zł 

Kod Wymiar Objętość Waga Cena

APC XX Small 10-20L 68g 79,90 zł 

APC X Small 20-30L 99g 89,90 zł 

APC Small 30-50L 111g 99,90 zł 

APC Medium 50-70L 139g 119,90 zł 

APC Large 70-95L 172g 139,90 zł 

Łatwe przekształcenie pokrowca w torbę duffle

Kod Wymiar Objętość Waga Cena

APCON    Medium 50-70L 502g  259,90 zł 

APCON   Large 75-100L 594g  299,90 zł 
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Pack Liners stanowią dodatkową warstwę ochronną, która 
utrzymuje nasz ekwipunek w stanie suchym. Mają kształt 
bardziej owalny niż okrągły w celu lepszego dopasowania 
do różnych plecaków. Unikalne zamknięcie ma dodatkowy 
materiał składany i zapinany na rzepy a nastęnie 
rolowany tworząc zwartą pętlę zamykającą 
worek.
• wykonany z PU pokryty silikonowanym 

materiałem CORDURA®
• szeroki otwór załadunkowy ułatwia pakowanie 

szczególnie, gdy Pack Liner znajduję się 
wewnątrz plecaka

• szczelne, wzmocnione, rolowane  
hypalonowe zamknięcie

• podwójne wzmocnione szwy

Wodoodporny Pack Liner posiada szerokie otwarcie,  
co ułatwia pakowanie i rozpakowywanie swoich rzeczy. 
W pełni wodoodporny, aby zabezpieczyć zawartość przed 
zamoczeniem i uszkodzeniem. Wytrzymała tkanina chroni 
zawartość podczas transportu.

• materiał nylon 70D
• szeroki otwór załadunkowy ułatwia pakowanie szczególnie, 

gdy Pack Liner znajduję się wewnątrz plecaka
• szczelne, wzmocnione, rolowane hypalonowe zamknięcie
• podwójne wzmocnione szwy

Ultra-Sil™

PACK LINER
Waterproof
PACK LINER

Yellow
Small

Red
Medium

Green
LargeBlue

Small
Green

Medium
Orange
Large

Kod Wymiar  (Owalna podstawa) x Wysokość Objętość Waga Cena
APLU Small (49 x 16) x 79cm < 50L 74g  119,90 zł 
APLU Medium (51 x 20) x 90cm < 70L 98g  149,90 zł 
APLU Large (55 x 25) x 122cm < 90L 126g  169,90 zł 

Kod Wymiar  (Owalna podstawa) x Wysokość Objętość Waga Cena

APL Small (49 x 16) x 79cm < 50L 232g  99,90 zł 

APL Medium (51 x 20) x 90cm < 70L  272g  119,90 zł 

APL Large (55 x 25) x 122cm < 90L  376g  139,90 zł 
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Pasy z klamrami wykonane z lekkiego anodowanego stopu 
aluminium 6061 są jednym z najbardziej uniwersalnych 
elementów wyposażenia podróżnika. Można wykorzystać do 
mocowania sprzętu na bagażniku dachowym samochodu, 
spinania razem kilku bagaży, zawieszania sprzętu na różnych 
elementach lub przytwierdzania sprzętu do plecaka, torby itp.

• dostępne w dwóch szerokościach 10mm i 20mm
• obie szerokości dostępne w trzech długościach: 1m, 1.5m i 2m
• duża nośność
• kolor jasnoszary

Uniwersalne pasy z szybko wypinanymi hakami. Haki wykonano 
z anodowanego stopu aluminium 7075 o niewielkiej wadze.

• dostępne w dwóch szerokościach 10mm i 20mm
• obie szerokości dostępne w trzech długościach: 1m, 1.5m i 2m
• duża nośność
• kolor ciemnoszary

Mocna i lekka pleciona linka idealnie nadaje się do 
naciągów plandek i namiotów, a także jako linka 
na pranie. Wykonana z hydrofobowego poliestru, 
aby nie chłonęła wody, a tym samym ograniczała 
niepotrzebny ciężar ekwipunku. Linka dostępna 
jest w dwóch średnicach 1.8mm i 3mm.

• jasne odblaskowe wykończenie
• ścisły splot, odporna na splątanie
• dostępna w dwóch średnicach: standardowa 

3mm, lekka 1.8mm

Wychodząc naprzeciw użytkownikom oraz uwzględniając ich 
uwagi aktualnie produkowane karabinki mają zredukowaną 
wagę a także usprawnione drutowe zapięcie. Dzięki swojej 
poręczności mają różnorodne zastosowanie i mogą służyć 
do mocowania np. kluczy, latarki, linek do Tarp Poncho, 
zawieszenia lampy w namiocie itp. Opakowanie zawiera trzy 
karabinki w różnych kolorach.

• korpus z aluminium 6061 i stalowe 
zapięcie

• opakowanie zawiera trzy 
karabinki w kolorze szarym, 
niebieskim i pomarańczowym

• uniwersalne zastosowanie

AKCESORIA

Klamry 
z lekkiego 

anodowanego 
stopu 

aluminium 
6061

Zrobione 
z lekkiego 

anodowanego 
stopu 

aluminium 7075

Szybkie 
zwalnianie 

haka

Mocowanie 
kilku worków

Mocowanie 
sprzętu do 

worka

Mocowanie 
kilku worków 

razem

Mocowanie 
lekkiego 

sprzętu do 
bagażnika 
dachowego

Mocowanie 
sprzętu do 

plecaka

Reflective
ACCESSORY CORD

Hook Release 
ACCESSORY STRAPS

 Alloy Buckle 
ACCESSORY STRAPS

Accessory
CARABINER

Kod Opis Długość Cena

ATDAS10 10mm – Gold 1m  34,90 zł 

ATDAS10 10mm  – Blue 1.5m  36,90 zł 

ATDAS10 10mm – Red 2m  39,90 zł 

ATDAS20 20mm – Gold 1m 39,90 zł 

ATDAS20 20mm – Blue 1.5m 41,90 zł 

ATDAS20 20mm – Red  2m 43,90 zł 

Kod Opis Długość Cena

ATDASH10 10mm – Gold 1m  39,90 zł 

ATDASH10 10mm  – Blue 1.5m  41,90 zł 

ATDASH10 10mm – Red  2m  43,90 zł 

ATDASH20 20mm – Gold 1m 42,90 zł 

ATDASH20 20mm – Blue 1.5m 44,90 zł 

ATDASH20 20mm – Red 2 m 47,90 zł 

Kod Diameter Długość Rating Cena

ARC 1.8mm 10m 13g 39,90 zł 

ARC 3mm 5m 26g 34,90 zł 

Kod Wymiary Cena

AABINER3 40 x 23mm 24,90 zł 
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SMALL

Boot Size

Gaiter Size

EUR

UK
US

MEDIUM
LARGE

X-LARGE

Stuptuty Quagmire wykonane zostały z bardzo 
wytrzymałego materiału eVent® zapewniając 
doskonałe dopasowanie, trwałość a przede wszystkim 
oddychalność. Jeżeli chcesz być blisko natury, 
wędrując po dziewiczych szlakach docenisz ochronę 
goleni. Łatwość zakładania zapewnia 50mm długości 
rzep na przedniej stronie. Pod śródstopiem przechodzi 
bardzo mocny, laminowany i odporny na przetarcie 
pasek stabilizujący, który podnosi komfort użytkowania.

• 50mm regulowany przedni rzep
• dolna część wykonana z materiału 1000D Kodra 

z podszewką
• górna część cholewki wykonana z materiału 

eVent®
• bardzo wytrzymały, wymienny pasek stabilizujący
• wykonany ze stali nierdzewnej 316 hak zapinający

Wymienne paski stabilizacyjne stuptutów są niezmiernie 
wytrzymałe i trwałe gdyż, m.in. aby zagęścić strukturę włókien 
w taśmie (pasku) zostaje ona poddana działaniu wysokiego 
ciśnienia. Mają zastosowanie w modelu Quagmire i Alpine. 
Opakowanie zawiera instrukcję montażu.

• bardzo trwałe w użyciu
• stosowane w modelu Quagmire i Alpine
• instrukcja obsługi

STRAPS

QUAGMIRE

Kod Wymiar Cena

AQEG Small  299,90 zł 

AQEG Medium  299,90 zł 

AQEG Large  299,90 zł 

AQEG X Large  299,90 zł 

Kod Cena

AGSR 29,90 zł 
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QUAGMIRE Canvas są mocniejszą wersją modelu 
Quagmire. Wykonane z płótna z 8 uncyjnej 
przędzy rdzeniowej zapewniają odpowiednie 
chłodzenie goleni. Materiał odporny na peeling 
(mechacenie), nie obciera nóg i nie niszczy 
goleni w trakcie marszu. Sztywność płótna 
pozwala na rozpięcie górnej części ochraniacza 
nie powodując jego opadanie. Zamocowanie 
bardzo mocnego, laminowanego i odpornego 
na przetarcie paska stabilizującego podnosi 
komfort użytkowania.

• 50mm regulowany przedni rzep
• dolna część wykonana z materiału 1000D 

Kodra z podszewką
• górna część cholewki wykonana 

z 8 uncyjnej przędzy rdzeniowej
• bardzo wytrzymały, wymienny pasek 

stabilizujący
• wykonany ze stali nierdzewnej 316 hak zapinający

Wysokiej jakości, wytrzymałe, łatwe 
w zakładaniu i regulacji ochraniacze 
w pełni odpowiadają swojej nazwie.

• dobrze chronią w gąszczu zarośli
• 50mm regulowany przedni rzep
• wykonane z odpornego na 

rozdarcia nylonu 450D
• wykonany ze stali nierdzewnej 

316 hak zapinający

Ochraniacze Alpine są niezbędne w warunkach 
górskich. Ze względu na szczupłą konstrukcję 
i lekkość są doskonałym wyborem na 
wąskich górskich szlakach wśród karłowatej 
roślinności. Zastosowana membrena eVent® 
zapewnia dobrą wentylację podnosząc komfort 
użytkowania.
• góra cholewki z bardzo lekkiej 

i oddychającej membrany eVent®
• przednia część otwierana na 38mm rzep
• dolna część cholewki zrobiona z odpornej 

na ścieralność 500D CORDURA®
• wymienny hypalonowy pasek stabilizujący 

na śródstopiu
• wykonany ze stali nierdzewnej 316 hak 

zapinający

Wykonane zostały z odpornego na 
rozdarcie poliestru 600D, a otwierany 
przód służący do zakładania jest 
zamykany na rzep. Stuptuty Grasshopper 
mają atrakcyjną cenę bez utraty dbałości 
o szczegóły. Są bardzo wytrzymałe, łatwe 
w zakładaniu i prostsze w regulacji.

• atrakcyjnie niska cena
• łatwe zakładanie
• odporny na rozdarcie poliester 600D
• wykonany ze stali nierdzewnej 316 hak 

zapinający

Bardzo wytrzymałe i utrzymane 
w minimalistycznej stylistyce stuptuty 
serii Spinifex są produkowane w dwóch 
odmianach: dwuwarstwowego 
odpornego na rozdarcia nylonu 450D lub 
mocnego płótna z przędzy rdzeniowej. 
Posiadają otwierany przód i chronią przed 
przedostaniem się kamieni, patyczków, 
nasion i piasku do wnętrza skarpety lub 
buta.

• wygodne i chłodne w ciepłym klimacie
• 50mm regulowany przedni rzep
• wykonany ze stali nierdzewnej 316 hak 

zapinający
• bardzo wytrzymałe
• produkowane w jednym rozmiarze

Tumbleweed jest przeznaczony do 
zakładania na obuwie sportowe chroniąc 
jego wnętrze przed błotem, piaskiem, 
kamieniami i nasionami. Oprócz 
krótkich wypadów za miasto idealnie 
nadają się do codziennego użytku jak 
koszenie trawnika lub rozłożenie ściółki 
w ogrodzie.

ALPINE GRASSHOPPER TUMBLEWEED

QUAGMIRE  CANVAS SPINIFEX 
ANKLE

OVERLAND

Kod Wymiar Cena

AAEG Small  239,90 zł 

AAEG Medium  239,90 zł 

AAEG Large  239,90 zł 

AAEG X Large  239,90 zł 

Kod Wymiar Cena

AHDG Small  279,90 zł 

AHDG Medium  279,90 zł 

AHDG Large  279,90 zł 

AHDG X Large  279,90 zł 

Kod Wymiar Cena

ARG Small  179,90 zł 

ARG Medium  179,90 zł 

ARG Large  179,90 zł 

ARG X Large  179,90 zł 

Kod Wymiar Cena

AGHOP Small/Medium 139,90 zł 

AGHOP Large/X Large 139,90 zł 

Kod Wymiar Cena

AAG Nylon  119,90 zł 

AAGCANVAS Canvas  159,90 zł 

Kod Wymiar Cena

AAGTUMBLE Small/Medium  89,90 zł 

AAGTUMBLE Large/X Large  89,90 zł 
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1.2L
96 x 144mm18

7g

2.7L
120 x 182mm28

2g
1.9L

120 x 165mm23
0g

3.7L
135 x 203mm33

7g

10”
254 x 38mm24

5g

8”
203 x 38mm23

0g

SERIA
ALPHA™        

WYTRZYMAŁE, LEKKIE I TRWAŁE 
W celu połączenia możliwości technicznych i stylu 

naczyń turystycznych, nasze garnki z serii AlphaPots™ 
wykonane z anodowanego aluminium łączą się z serią 

DeltaLight™ BPA-free, aby razem tworzyć kompaktowe 
zestawy dla jednej lub większej grupy osób.

ALPHAPAN™ 
8” & 10”

ALPHAPOT™ 
1.2L, 1.9L, 2.7L & 3.7L
Ten asortyment uniwersalnych, lekkich garnków i patelni 
odpowiada na potrzeby szerokiego grona użytkowników, od 
członków wypraw ekstremalnych i poszukiwaczy przygód 
do biwakujących rodzin. W tym czteroczęściowym zestawie 
AlphaPots™ wszystkie garnki mieszczą się jeden w drugim 
osiągając kompaktowe wymiary i są kompatybilne z serią 
zastawy turystycznej DeltaLight™ razem tworząc pełne zestawy 
obiadowe. 

• Lekki, twardy anodowany stop aluminium jest niezwykle 
wytrzymały i odporny na ścieranie i zarysowywanie

• Duża średnica wewnętrzna ułatwia czyszczenie i pasuje 
do sztućców serii Delta ułatwiając skuteczne wybieranie 
i mieszanie jedzenia

• Fakturowane podstawy zapewniają stabilność na kuchenkach 
turystycznych

• Uchwyt ze stali nierdzewnej PIVOT-LOCK™ pokryty silikonem 
w każdym garnku z serii AlphaPot™

Zaimponuj innym swoimi kulinarnymi talentami i zdolnościami 
w terenie z naszymi patelniami serii AlphaPan™. Podsmażaj 
w małej ilości tłuszczu, mieszaj i smaż jak w woku, 
a następnie złóż do niewielkich rozmiarów. Zaawansowana, 
nieprzywierająca powłoka non-stick bez PF0A zapewnia 
doskonałe rozprowadzanie ciepła i jest niezwykle odporna na 
ścieranie. 

• Ergonomiczny, składany uchwyt z blokadą, który składa się 
pod patelnię, jeśli nie jest ona używana, co ułatwia pakowanie 
i przechowywanie

• Teksturowana podstawa dla lepszej stabilności na kuchenkach 
turystycznych

• Umożliwia składanie razem z garnkami z serii AlphaPots™ dla 
kompaktowych wymiarów

Kod Średnica Rozmiar po 
rozłożeniu Waga Cena

APOTAPAN 200mm / 8 inch 38 x 203mm 245g 169,90 zł

APOTAPAN 254mm / 10 inch 38 x 254mm 335g 199,90 zł

Kod Pojemność Rozmiar po 
rozłożeniu Waga Cena

APOTA 1.2L 96 x 144mm 187g 159,90 zł

APOTA 1.9L 120 x 165mm 230g 174,90 zł

APOTA 2.7L 120 x 182mm 282g 199,90 zł

APOTA 3.7L 135 x 203mm 337g 239,90 zł
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2-3 OSOBY
2 X POTS: 1.2L + 2.7L

1 X DISHCLOTH

45
9g

Sprawdź naczynia Alpha™ Series  
na kanale YouTube.

BEZPIECZNY UCHWYT 
Opatentowany uchwyt PIVOT-
LOCK™ zapewnia bezpieczne 
i łatwe korzystanie z silikonowej 
rączki i składa się ułatwiając 
pakowanie i przechowywanie

W PEŁNI FUNKCJONALNA 
POKRYWA 
Pokrywa ze specjalnymi 
otworami pozwala skutecznie 
odcedzać, zaś opatentowana 
zawieszka pokrywy LID KEEP™ 
pozwala na jej zamocowanie 
na krawędzi garnka, bez 
potrzeby odkładania, tym 
samym zabezpieczając ją przed 
zabrudzeniem

SMART COOKING
Na wewnętrznych ściankach 
podano wskazówki dotyczące 
pojemności a pokrywka 
ma pojedynczy otwór do 
precyzyjnego odmierzania. 

SOLIDNE I TRWAŁE
Garnki z anodowanego 
aluminium z trwałą, 
teksturowaną podstawą 
dla większej stabilności na 
kuchenkach turystycznych

LEKKIE I POZWALAJĄCE 
OSZCZĘDZIĆ MIEJSCE
Dwugarnkowy zestaw dla 
dwóch osób waży zaledwie 
765g i składa się do wymiarów 
120 x 182 mm

ALPHASET™ 
LEKKIE SYSTEMY NACZYŃ I ZASTAW STOŁOWYCH PAKOWANE „JEDEN W DRUGI” 
Zestawy dla dwóch i czterech osób oszczędzające miejsce, ale duże i funkcjonalne.

ALPHASET™2.0
Są sytuacje, w których dwa garnki są lepsze niż jeden. Ten 
kompaktowy zestaw do gotowania daje się spakować do bardzo 
małych wymiarów, jednocześnie dając możliwość przygotowania 
posiłków dla 2-3 osób.

•  Wymiary po spakowaniu: Ø 182 x 120mm
•  Opatentowany uchwyt PIVOT-LOCK™ zapewnia bezpieczne 

i łatwe korzystanie z silikonowej rączki i składa się ułatwiając 
pakowanie i przechowywanie

•  Lekki stop anodowanego aluminium jest wytrzymały, trwały 
i odporny na zarysowania

•  Pokrywa ze specjalnymi otworami do odcedzania oraz 
wbudowaną opatentowaną zawieszką LID KEEP™

•  Teksturowane podstawy zapewniające stabilność na 
kuchenkach turystycznych

•  Stopniowana skala na wewnętrznych ściankach garnków 
ułatwiająca odmierzanie pojemności

•  Duża średnica wewnętrzna ułatwia czyszczenie i pasuje 
do sztućców serii Delta ułatwiając skuteczne wybieranie 
i mieszanie jedzenia

ALPHASET™1.1
Nasz minimalistyczny system do gotowania dla tych z nas, którzy 
wolą podróżować w pojedynkę. 
• Wymiary po spakowaniu: Ø144 x 96mm
• Opatentowany uchwyt PIVOT-LOCK™ zapewnia bezpieczne 

i łatwe korzystanie z silikonowej rączki i składa się ułatwiając 
pakowanie i przechowywanie

• Garnek wykonany został z lekkiego stopu anodowanego 
aluminium, który jest wytrzymały, trwały i odporny na 
zarysowania

• Pokrywa ze specjalnymi otworami do odcedzania oraz 
wbudowaną opatentowaną zawieszką LID KEEP™

• Teksturowane podstawy zapewniające stabilność na kuchenkach 
turystycznych

• Zastawa DeltaLight™ wykonana z materiałów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością, wolnych od BPA nadaje się do 
kuchenek mikrofalowych i zmywarek

• Zestaw obejmuje wygodną ściereczkę do naczyń

1 OSOBA
1 X POT: 1.2L

1 X MUG: 350ML
1 X BOWL: 0.8L
1 X DISHCLOTH

33
0g

Kod Zawartość Waga Cena

APOTACKSET1.1
1x DeltaLight Insulmug,  

1x DeltaLight Bow
Alpha Pot 1.2L

330g 199,90 zł
Kod Zawartość Waga Cena

APOTASETM 1.2L + 2.7L Alpha Pots 459g 319,90 zł
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1 X POT: 1.9L

2 X MUGS
2 X BOWLS

1 X DISHCLOTH

52
1g

2 OSOBY
2 X POTS: 1.2L + 2.7L

2 X MUGS
2 X BOWLS

1 X DISHCLOTH

76
5g

4 OSOBY
2 X POTS: 2.7L + 3.7L

4 X MUGS
4 X BOWLS

1 X DISHCLOTH

12
21

g

ALPHASET™2.2
Oszczędzający miejsce, kompaktowy i funkcjonalny. Doda Twojej 
obozowej kuchni nowych możliwości technicznych i uniwersalności. 
• Wymiary po spakowaniu: Ø 182 x 120mm
• Opatentowany uchwyt PIVOT-LOCK™ zapewnia bezpieczne 

i łatwe korzystanie z silikonowej rączki i składa się ułatwiając 
pakowanie i przechowywanie

• Garnek wykonany został z lekkiego stopu anodowanego 
aluminium, który jest wytrzymały, trwały i odporny na 
zarysowania

• Pokrywa ze specjalnymi otworami do odcedzania oraz 
wbudowaną opatentowaną zawieszką LID KEEP™

• Teksturowane podstawy zapewniające stabilność na 
kuchenkach turystycznych

• Zastawa DeltaLight™ wykonana z materiałów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością, wolnych od BPA nadaje się do 
kuchenek mikrofalowych i zmywarek

• Zestaw obejmuje wygodną ściereczkę do naczyń

ALPHASET™4.2
Uniwersalny system do gotowania dla rodziny lub 
czteroosobowej grupy podróżnych.
• Wymiary po spakowaniu: Ø 203 x 135mm
• Opatentowany uchwyt PIVOT-LOCK™ zapewnia bezpieczne 

i łatwe korzystanie z silikonowej rączki i składa się ułatwiając 
pakowanie i przechowywanie

• Garnek wykonany został z lekkiego stopu anodowanego 
aluminium, który jest wytrzymały, trwały i odporny na 
zarysowania

• Pokrywa ze specjalnymi otworami do odcedzania oraz 
wbudowaną opatentowaną zawieszką LID KEEP™

• Zestaw obejmuje wygodną ściereczkę do naczyń

ALPHASET™2.1
Nasz lekki i kompaktowy system do gotowania dla dwojga.
• Wymiary po spakowaniu: Ø 165 x 120mm
• Opatentowany uchwyt PIVOT-LOCK™ zapewnia bezpieczne 

i łatwe korzystanie z silikonowej rączki i składa się ułatwiając 
pakowanie i przechowywanie

• Garnek wykonany został z lekkiego stopu anodowanego 
aluminium, który jest wytrzymały, trwały i odporny na 
zarysowania

• Pokrywa ze specjalnymi otworami do odcedzania oraz 
wbudowaną opatentowaną zawieszką LID KEEP™

• Teksturowane podstawy zapewniające stabilność na 
kuchenkach turystycznych

• Zastawa DeltaLight™ wykonana z materiałów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością, wolnych od BPA nadaje się do 
kuchenek mikrofalowych i zmywarek

• Zestaw obejmuje wygodną ściereczkę do naczyń

Kod Zawartość Waga Cena

APOTACKSET2.1
2x DeltaLight Insulmug,  

2x DeltaLight Bowl  
Alpha Pot 1.9L

521g 259,90 zł

Kod Zawartość Waga Cena

APOTACKSET4.2
 4x DeltaLight Insul Mugs  

4x DeltaLight Bowls,  
2.7L + 3.7L Alpha Pots, 

1221g 519,90 zł

Kod Zawartość Waga Cena

APOTACKSET2.2
2 x DeltaLight Insul Mugs  

2 x DeltaLight Bowls,  
1.2L + 2.7L + Alpha Pots, 

765g 369,90 zł



Sztućce Alpha Light wykonane są 
z profilowanego,twardego anodowanego 
aluminium. Lekkie i bezpieczne 
w kontakcie z żywnością, gdyż nie 
podlegają zjawisku ługowania. 
Wykończenie gładkie i matowe. 
Każda sztuka wyposażona jest 
w mini-karabinek do mocowania. 
Dostępne są jako pojedyncze 
sztuki lub w kompletach dwu- 
i trzyczęściowych.

Sztućce wykonane z tytanu są najwyższej klasy produktem. 
Niezwykle trwałe, sztywne oraz odporne na złamanie i korozję. 
Bezpieczne w kontakcie z żywnością. Wyposażone w mini-
karabinek. Dostępne w zestawie trzyczęściowym lub pojedynczo 
tylko łyżka.

Sztućce serii Alpha mają grubsze 
i solidniejsze uchwyty niż w serii Alpha 
Light. Wykonane z anodowanego 
aluminium z matowym wykończeniem. 
W celu zmniejszenia wagi mają kilka 
otworów w uchwycie. Bezpieczne 
w kontakcie z żywnością. Występują 
w opakowaniach po trzy sztuki do 
których dołączony jest mini-karabinek

AlphaLight 
CUTLERY

AlphaSet 
CUTLERY SET

Titanium 
CUTLERY

Kod Opis Waga Cena

ACUTASET3 3 Piece: knife, fork and spoon 37g  74,90 zł 

Kod Opis Waga Cena

ACUTTSPK Spork 12g 59,90 zł 

ACUTTSET3 3 Piece: knife, fork and spoon 40g 129,90 zł 

Kod Opis Waga Cena

ACUTAL Spoon 9g 29,90 zł 

ACUTAL Spork 9g 29,90 zł 

ACUTAL  Fork 6g 25,90 zł 

ACUTAL Knife 7g 25,90 zł 

ACUTAL  Long handled spoon 12g 33,90 zł 

ACUTAL  Long handled spork 14g 33,90 zł 

ACUTALSET2 Spork and knife set 16g 49,90 zł 

ACUTALSET3 3 Piece: knife, fork and spoon 22g 74,90 zł
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2-3 OSOBY
2 X POTS: 1.2L + 2.7L60

6g

obrotowa rączka

SERIA SIGMAPOT 
™

Nasze garnki z najwyższej jakości stali nierdzewnej z serii SigmaPot™ zapewnią długotrwałe 
użytkowanie w twojej outdoorowej kuchni
Zaprojektowany z najwyższej jakości stali nierdzewnej, 
asortyment naszych nowych garnków z serii SigmaPot™ jest 
wytrzymały, lekki i trwały, ponadto ich powierzchnia jest 
odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu, spełniając 
potrzeby kuchni obozowych.

Zaprojektowany dla kompaktowych wymiarów po spakowaniu 
i wygodnej obsługi, unikalny opatentowany uchwyt PIVOT-
LOCK™ w garnkach serii SigmaPot™ obraca się w poziomie, 
blokuje w celu zapewnienia bezpiecznego i ergonomicznego 
uchwytu, kiedy jest w użyciu i składa jednocześnie 
stanowiąc zamknięcie pokrywki na garnku umożliwiając 
przechowywanie w niewysokich przestrzeniach. 

Obróbka Fluxtherm™, której poddajemy garnki w Sea to 
Summit, zapewnia równe rozprowadzenie ciepła, 
poprawiając efektywność gotowania, zaś wbudowana 
zawieszka LID KEEP™ w sposób przemyślany pozwala 
zawiesić pokrywkę do odcedzania chroniąc ją przed 
zabrudzeniami. 

Nasze kompaktowe składające się jeden w drugi garnki 
z serii SigmaPot™ są kompatybilne z patelniami SigmaPans™, 
asortymentem naczyń i sztućców turystycznych DeltaLight™ 
a także z naszymi garnkami AlphaPots™ i patelniami 
AlphaPans™.

• Powierzchnia do gotowania z najwyższej jakości stali 
nierdzewnej

• Obróbka Fluxtherm™ zapewniająca równomierne 
rozchodzenie się ciepła

• Opatentowany uchwyt PIVOT-LOCK™ z silikonową rączką 
dla bezpiecznego i łatwego użytkowania

• Duża średnica wewnętrzna ułatwia czyszczenie i pasuje 
do kształtu sztućców serii Delta ułatwiając skuteczne 
wybieranie i mieszanie jedzenia

• Stopniowana skala na wewnętrznych ściankach ułatwiająca 
odmierzanie pojemności

• Teksturowane podstawy zapewniające stabilność na 
kuchenkach turystycznych

• Składające się jeden w drugi garnki z serii SigmaPot™ 
są kompatybilne z asortymentem naczyń i sztućców 
DeltaLight™, garnkami AlphaPots™ i patelniami 
AlphaPans™

SIGMASET™2.0
Są sytuacje, w których dwa garnki są lepsze niż jeden. Ten 
kompaktowy zestaw do gotowania daje się spakować do bardzo 
małych wymiarów, jednocześnie dając możliwość przygotowania 
posiłków dla 2-3 osób.

• Powierzchnia do gotowania z najwyższej jakości stali 
nierdzewnej

• Obróbka Fluxtherm™ zapewniająca równomierne 
rozchodzenie się ciepła

• Opatentowany uchwyt PIVOT-LOCK™ z silikonową rączką dla 
bezpiecznego i łatwego użytkowania

• Po złożeniu uchwyt PIVOT-LOCK™ mocuje pokrywkę do 
garnka na potrzeby pakowania

• Duża średnica wewnętrzna ułatwia czyszczenie i pasuje do 
kształtu sztućców serii Delta 

• Pokrywa ze specjalnymi otworami do odcedzania oraz 
wbudowaną opatentowaną zawieszką LID KEEP™

• Stopniowana skala na wewnętrznych ściankach ułatwiająca 
odmierzanie pojemności

• Teksturowane podstawy zapewniające stabilność na 
kuchenkach turystycznych

• Składające się jeden w drugi garnki z serii SigmaPot™ są 
kompatybilne z asortymentem naczyń i sztućców DeltaLight™, 
garnkami AlphaPots™ i patelniami AlphaPans™

Fluxtherm™

◊ Podana waga wzoru śpiwora może różnić się nieco od jego finalnej wersji

Kod Pojemność Wymiary po 
spakowaniu

Rozmiar po 
rozłożeniu Waga Cena

APOTSIG 1.2L 9.6 x 14.4cm 9.6 x 14.4cm 236g 159,90 zł

APOTSIG 1.9L 12  x 16.5cm 12 x 16.5cm 308g 174,90 zł

APOTSIG 2.7L 12 x 18.2cm 12 x 18.2cm 370g 199,90 zł

APOTSIG 3.7L 13.5 x 20.3cm 13.5 x 20.3cm 465g 239,90 zł

Kod Zawartość Waga Wymiary po 
spakowaniu Cena

APOTSIGSET 1.2L + 2.7L Sig-
maPots 606g 12 x 18.2cm 319,90 zł
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2 OSOBY
1 X POT: 1.9L

2 X MUGS
2 X BOWLS

1 X DISHCLOTH

60
0g

1 OSOBA
1 X POT: 1.2L

1 X MUG: 350ML
1 X BOWL: 0.8L
1 X DISHCLOTH

38
0g

2 OSOBY
2 X POTS: 1.2L + 2.7L

2 X MUGS
2 X BOWLS

1 X DISHCLOTH

91
1g

SIGMASET™ 1.1
Nasz minimalistyczny system do gotowania SigmaSet™ 1.1 dla 
tych z nas, którzy wolą podróżować w pojedynkę

• Powierzchnia do gotowania z najwyższej jakości stali 
nierdzewnej

• Lekkie i ergonomiczne miski oraz izolowane kubki wykonane 
z materiałów niezawierających BPA, nadające się do kuchenek 
mikrofalowych

• Opatentowany uchwyt PIVOT-LOCK™ z silikonową 
ergonomiczną rączką dla bezpiecznego i łatwego użytkowania

• Po złożeniu uchwyt PIVOT-LOCK™ mocuje pokrywkę do 
garnka na potrzeby pakowania całego zestawu

• Obróbka Fluxtherm™ zapewniająca równomierne 
rozchodzenie się ciepła

• Duża średnica wewnętrzna ułatwia czyszczenie i pasuje do 
kształtu sztućców serii Delta 

• Pokrywa ze specjalnymi otworami do odcedzania oraz 
wbudowaną opatentowaną zawieszką LID KEEP™

• Kubki InsulMugs z serii DeltaLight™ posiadają zdejmowalną 
izolację termiczną i silikonowe pokrywki z otworem do picia, 
ułatwiające ich układanie i mycie

• Wszystkie garnki SigmaPots™ i naczynia DeltaLight™ 
posiadają skalę pojemności na wewnętrznych ściankach

• Zestaw zawiera ściereczkę

SIGMASET™ 2.1
Pozwalający na oszczędność miejsca, kompaktowy 
i funkcjonalny. Doda Twojej obozowej kuchni nowych możliwości 
technicznych i uniwersalności. 

• Powierzchnia do gotowania z najwyższej jakości stali 
nierdzewnej

• Lekkie i ergonomiczne miski oraz izolowane kubki wykonane 
z materiałów niezawierających BPA, nadające się do kuchenek 
mikrofalowych

• Opatentowany uchwyt PIVOT-LOCK™ z silikonową rączką dla 
bezpiecznego i łatwego użytkowania

• Po złożeniu uchwyt PIVOT-LOCK™ mocuje pokrywkę do 
garnka na potrzeby kompaktowego pakowania całego zestawu

• Obróbka Fluxtherm™ zapewniająca równomierne 
rozchodzenie się ciepła

• Duża średnica wewnętrzna ułatwia czyszczenie i pasuje do 
kształtu sztućców serii Delta

• Pokrywa ze specjalnymi otworami do odcedzania oraz 
wbudowaną opatentowaną zawieszką LID KEEP™

• Kubki InsulMugs z serii DeltaLight™ posiadają zdejmowalną 
izolację termiczną i silikonowe pokrywki z otworem do picia, 
ułatwiające ich układanie i mycie

• Wszystkie garnki SigmaPots™ i naczynia DeltaLight™ 
posiadają skalę pojemności na wewnętrznych ściankach

• Zestaw zawiera ściereczkę

SIGMASET™ 2.2
Uniwersalny zestaw do gotowania dla rodziny lub grupy 
czterech podróżujących osób. 

• Powierzchnia do gotowania z najwyższej jakości stali 
nierdzewnej

• Lekkie i ergonomiczne miski oraz izolowane kubki wykonane 
z materiałów niezawierających BPA, nadające się do kuchenek 
mikrofalowych

• Opatentowany uchwyt PIVOT-LOCK™ z silikonową rączką dla 
bezpiecznego i łatwego użytkowania

• Po złożeniu uchwyt PIVOT-LOCK™ mocuje pokrywkę do 
garnka na potrzeby kompaktowego pakowania całego zestawu

• Obróbka Fluxtherm™ zapewniająca równomierne 
rozchodzenie się ciepła

• Duża średnica wewnętrzna ułatwia czyszczenie i pasuje do 
kształtu sztućców serii Delta

• Pokrywa ze specjalnymi otworami do odcedzania oraz 
wbudowaną opatentowaną zawieszką LID KEEP™

• Kubki InsulMugs z serii DeltaLight™ posiadają zdejmowalną 
izolację termiczną i silikonowe pokrywki z otworem do picia, 
ułatwiające ich układanie i mycie

• Wszystkie garnki SigmaPots™ i naczynia DeltaLight™ 
posiadają skalę pojemności na wewnętrznych ściankach

• Zestaw zawiera ściereczkę

Kod Zawartość Waga Wymiary po 
spakowaniu Cena

APOTSIG-
SET1.1

1x DeltaLight Insul-
mug,  

1x DeltaLight Bow
Sigma Pot 1.2L

380g 9.6 x 14.4cm 199,90 zł

Kod Zawartość Waga Wymiary po 
spakowaniu Cena

APOTSIG-
SET2.1

2x DeltaLight Insulmug,  
2x DeltaLight Bowl  

Sigma Pot 1.9L
600g 12 x 16.5 cm 259,90 zł

Kod Zawartość Waga Wymiary po 
spakowaniu Cena

APOTSIG-
SET2.2

2 x DeltaLight Insul Mugs  
2 x DeltaLight Bowls,  

1.2L + 2.7L + Sigma Pots
911g 12 x 18.2cm 369,90 zł
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X-POT
Naczynia z serii X-Pot posiadają spodnią część 
wykonaną z twardego anodowanego aluminium co daje 
możliwość gotowania posiłków na świeżym powietrzu. 
Szeroka gama  produktów pozwala na swobodny wybór 
w zależności od potrzeb. Podobnie jak inne produkty linii 
X-Series, naczynia można złożyć aby zajmowały mniej 
miejsca. 

Ten niewielki garnek nadaje się dla pojedynczego turysty. Może 
również spełniać rolę niewielkiej miski, a nawet służyć do 
bezpośredniej konsumpcji przygotowanego w nim posiłku. Na 
obręczy garnka zainstalowano pierścień ze stali nierdzewnej, 
który ułatwia podnoszenie. W pokrywce znajdują się otwory 
służące do odcedzania, które można zamknąć podczas 
gotowania. Składane uchwyty blokują pokrywkę. 

• Stalowy pierścień ułatwia podnoszenie 
oraz mieszanie

• Silikonowe uchwyty pozwalają zablokować 
pokrywę, aby zabezpieczć X-Pot, X-Bowl 
lub inne produkty X-Series podczas 
transportu

Lekka i sztywna 8 calowa (ok. 20,5cm) patelnia wykonana 
z anodowanego aluminium. Posiada dwa składane uchwyty, 
dzięki którym obniżyliśmy wagę.

• Składane uchwyty ze stali nierdzewnej
• Uchwyty posiadają silikonową izolację, która 

chroni przed ciepłem oraz stabilizuje naczynie 
w dłoni

• Patelnia pomieści w sobie X-Pot 2.8L

X-Pot 4.0 jest największym naczyniem służącym do gotowania. 
Trójsegmentowa konstrukcja ścian i grubszy pierścień ze 
stali nierdzewnej pozwala zachować odpowiednią sztywność. 
W naczyniu można mieszać duże ilości gęstych potraw. 

• Zwiększony podstawa umożliwia umieszczenie większych 
naczyń wewnątrz, a także mieszanie potraw na większej 
powierzchni

• Silikonowe uchwyty ułatwiają mieszanie  
potraw

• X-Pot 4L w swoim wnętrzu pomieści  
X-Plate lub X-Pots 2.8L

Garnek idealny dla 2-3 osób. W pokrywce znajdują się otwory 
służące do odcedzania, które można zamknąć podczas 
gotowania. X-Pot 2.8L zbudowany jest z 5 segmentów, które 
składają się na wysokość 45mm. Składane uchwyty blokują 
pokrywkę.

• X-Pot 2.8L może pomieścić kocioł X-Pot 
Kettle,  
X-Bowl oraz mniejsze produkty X-Series

• X-Pot 2.8L mieści się wewnątrz  
X-Pan 8 i X-Pot 4L

X-Pot  
KETTLE 1.3L

X-Pot   
1.4L

X-Pot  
2.8L

X-Pot   
4L

X-Pan  
8”

Orange Red

Lime Pacific Blue Grey

Przeznaczony do bezpiecznego zagotowania 1.0L wody. Składa 
się na wysokość 35mm. Duża średnica pokrywki umożliwia 
gotowanie makaronu, ryżu a nawet przygotowanie całego 
obiadu. Nalewanie ułatwiają dwa uchwyty zainstalowane 
w górnej części czajnika. 

• Szeroka podstawa pochłania ciepło, chroniąc ściany silikonu
• Dwa wzmocnione uchwyty podpierają górną krawędź naczynia 

zwiększając kontrolę podczas gotowania
• Silikonowy pas zabezpiecza pokrywę oraz naczynie podczas 

transportu
• Do czajnika zmieszczą się X-Cup 

oraz X-Mug pasują do czajnika X-Pot, 
podczas gdy sam czajnik może zmieścić 
się wewnątrz X-Pot 1.4L czy X-Pot 2.8L

Kod Pojemność Waga Cena

AXKET1.3LI 1.3L 186g  159,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

AXPOT1.4OR 1.4L 250g  199,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

AXPOT4.0RD 4L 545g  339,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

AXPOT2.8PB 2.8L 325g  249,90 zł 

Kod Średnica Waga Cena

AXPAN8INOR 20cm / 8 inch 245g  169,90 zł 



 
LIN

ERS 
 75

 
KUCHN

IA I ZM
YW

AN
IE 

 75

Kompleksowy zestaw do gotowania idealny do 
przygotowywania różnorodnych posiłków na kempingu. Zestaw 
zawiera jedną patelnię X-Pan 8 ", jeden szary garnek 2,8L 
X-Pot i jeden czajnik 1,3L X-Pot Kettle.
• X-Pot 2.8L jest kompatybilny z  X-Pan 8 "
• Składa się do 45 mm

Składany, dwuosobowy zestaw naczyń zawierającym garnek 
X-Pot 2,8L, dwie miski X-Bowl i dwa kubki X-Mug.
• Dwuosobowy zestaw składający się do 

40mm
• 600 ml X-Bowl i 480 ml X-Mug
• Składa się do 40 mm

Dwuosobowy zestaw zawierający czajnik oraz dwa kubki za 
pomocą których można przygotować gorącą kawę czy zupę na 
szlaku. Szeroki wlew oraz stabilne rączki pozwalają użyć czajnik 
jako garnek o pojemności 1.3L. 
• Zawiera jeden czajnik 1,3l X-Pot Kettle, jeden 

niebieski i jeden szary kubek X-Mug 
• Szeroka aluminiowa podstawa pochłania 

maksymalnie dużo ciepła
• X-Set 11 jest kompatybilne z X-Pot 1.4L 

i X-Pot 2,8L 
• Składa się do 35 mm

Kompaktowy składany zestaw do gotowania dla miłośników 
campingu. X-Pot 1.4L może stanowić uzupełnienie dla 
wszystkich naczyń X-Series. 
• Zawiera jeden pomarańczowy X-Pot 1.4L, jedną niebieską 

miskę X-Bowl i jeden szary kubek X-Mug;
• Składa się do 40 mm oraz pasuje do wnętrza X-Pot 4L.

Uniwersalny, dwuosobowy zestaw składanych naczyń.  
Zawiera garnek X-Pot 2,8L oraz czajnik 
X-Kettle 1,3L. Wykorzystanie X-Kettle 1.3L 
jako garnka pozwala przygotować danie 
główne, zupę lub ciepły napój na biwaku.

• Kompatybilny z X-Pot 4L.

• Składa sie do 40 mm

Przelewowy zaparzacz do kawy wygodny do zaparzenia dwóch 
kaw oraz wyposażony w wymienny filtr.

• Do stosowania ze zmieloną kawą oraz 
gorącą wodą

• Wyposażono w wymienny filtr ze stali 
nierdzewnej

• Mieści się w X-Pot Kettle

X-Set 
21

X-Set 
32

X-Set 
31

X-Set 
33

X-Set 
11

X-BREW

Pacific Blue

Kod Opis Waga Cena

AXSET11LI X-Set 11 -X-Pot Kettle 1.3L, 2 X-Mugs 316g 249,90 zł 

Kod Opis Waga Cena

AXSET31PB X-Set 31 - X-Pot 2.8L, 2 X-Bowl, 2 X-Mug 607g  399,90 zł 

Kod Opis Waga Cena

AXSET33PB X-Set 33 - X-Pot 2.8L, X-Pot Kettle 1.3L 551g  379,90 zł 

Kod Opis Waga Cena

AXSET21OR X-Set 21 - X-Pot 1.4L, 1 X-Bowl, 1 X-Mug 394g  299,90 zł 

Kod Opis Waga Cena

AXSET32GY X-Set 32 - X-Pot 2.8L, X-Pan 8”, X-Pot Kettle 1.3L 756g  549,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

AXBREW 480ml 85g  69,90 zł 
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HEAT RESISTANT
F O O D  G RA D E

SILICONE

Ergonomiczny kształt
Specjalnie 
zaprojektowane pokrywy 
i spody umożliwiają 
łączenie produktów

Niewielki rozmiar
Zestaw X-Seal & Go 600 

ml po złożeniu ma jedynie 
18mm wysokości

Szczelne zamknięcie
Zamykana na ćwierć 
obrotu szczelna pokrywa

Niezwykle łatwe 
w utrzymaniu 

czystości
Budowa  

ułatwiająca mycie

• pojemność zapewnia  
swobodne przygotowanie  
posiłków lub pomieści zestaw  
obiadowy 

• pojemność 850ml 
• wysokość po złożeniu 26mm 
• pokrywka posiada gwint do mocowania  

pojemnika X-Seal & Go Medium

X-SEAL & GO™

X-Seal & Go to gama składanych pojemników na żywność 
z hermetycznymi uszczelnieniami. Pokrywy są gwintowane, 
łatwe w obsłudze i zapewniają pewne zabezpieczenie przed 
wyciekiem.  Pojemnik można złożyć na minimalną wysokość, 
aby zajmował mniej miejsca w bagażu.  Doskonale nadają się 
do przygotowania posiłków na szlaku jak i zabrania kanapek 
do biura.  Trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości, wykonane 
z najwyższej jakości materiałów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością. Można używać w kuchenkach mikrofalowych 
i zmywarkach. 

• doskonały do przekąsek lub na kubek zupy 
• pojemność 215ml 
• wysokość po złożeniu 17mm 
• dolne gniazda pasują do przykrywki X-Seal & Go Large

• idealny do przekąsek i na duży kubek zupy 
• pojemność 415ml 
• wysokość po złożeniu 17mm 
• dno pojemnika można połączyć z pokrywką X-Seal & Go Xlarg

• nadają się do przygotowania  
składników do posiłków lub jako  
pojemnik obiadowy 

• pojemność 600ml 
• wysokość po złożeniu 18mm 
• pokrywka posiada gwint do mocowania 

pojemnika X-Seal & Go Small

X-SERIES
Pojemniki X-Series są wykonane z elastycznego, wysokiej jakości silikonu 
przeznaczonego do kontaktu z produktami spożywczymi. 

X-Seal & Go™  
SMALL

X-Seal & Go™ 
MEDIUM

X-Seal & Go™ 
XLARGE

X-Seal & Go™ 
LARGE

Kod Pojemność Waga Cena

AXSEAL 215ml 60g  59,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

AXSEAL 415ml 90g  69,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

AXSEAL 850ml 255g  89,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

AXSEAL 600ml 255g  79,90 zł 

Lime Orange
Lime Orange

Red Blue Red Blue

• dwa pojemniki połączone 
w jeden płaski zestaw 

• wysokość zestawu 26mm

• dwa pojemniki połączone  
w jeden płaski zestaw 

• wysokość zestawu 29mm

Oba zestawy znajdują się w opakowaniu 
z materiału Ultra-Sil® i siatki, które jest 
zamykane na suwak.

• X-Set 2 zawiera: X-Mug, X-Bowl
• X-Set 3 zawiera: X-Mug, X-Bowl, X-Plate

X-Seal & Go™ 
SET SMALL

X-Seal & Go 
SET LARGE

X-Set 
2 & 3

Kod Opis Pojemność Cena

AXSEALSET Small & Large 600 & 215ml  119,90 zł 

Kod Opis Pojemność Cena

AXSEALSET Medium & XLarge 850 & 415ml  139,90 zł 

Kod Opis Waga Cena

AXSET2 X-Set 2pc- X-Mug, X-Bowl & Storage Pouch 180g 129,90 zł 

AXSET3 X-Set 3pc- X-Mug, X-Bowl, X-Plate & Storage Pouch 364g 199,90 zł 

Red Blue

Lime Orange
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Wielofunkcyjna miska o pojemności 
650ml i wadze 80 gram. Średnica 
125mm i wysokość 55mm. Dostępna 
w sześciu kolorach.

Składany kubek o wadze 24g 
i pojemności 75ml jest idealny na 
ranne espresso. Średnica 65mm 
i wysokość 65mm.

Składany kubek o wadze 45g 
i pojemności 250ml. Średnica 95mm 
i wysokość 70mm.

Największy składany kubek 
o wadze 60g i pojemności 480ml. 
Średnica 110mm i wysokość 
85mm. Dostępny w sześciu 
kolorach.

Większa o 77% odmiana  
miski X-Bowl o pojemności  
1150ml i wadze 110 gram.  
Średnica 150mm  
i wysokość 55mm.

Talerz o średnicy 200mm i wysokości 
35mm. Pojemność 1170ml, waga 
164gramy. Dostępny w sześciu kolorach.

X-PLATE™X-BOWL™

X-MUG™X-SHOT™ XL-BOWL™

X-CUP™

Lime Orange Red Blue Pacific Blue Grey

Lime Orange Red Blue Pacific Blue Grey Lime Orange Red Blue Pacific Blue Grey

Lime Orange Red Blue Pacific Blue GreyLime Orange Red Blue Pacific Blue Grey

Lime Orange Red Blue Pacific Blue Grey

Kod Pojemność Waga Cena

AXSHOT 75ml 24g 29,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

AXMUG 480ml 60g 49,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

AXLBOWL 1150ml 110g 69,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

AXCUP 250ml 45g 39,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

AXBOWL 650ml 80g 59,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

AXPLATE 1170ml 164g 79,90 zł 
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Zajmujący mało miejsca jednoosobowy zestaw obiadowy dla poszukiwaczy przygód, zawiera 
miskę DeltaLight™, kubek i zestaw sztućców Delta™. Ten kompaktowy zestaw przechowywany 
jest w lekkim futerale i jest kompatybilny również z Alpha™ i Sigma ™ Pot 2.7L.

Wykonane z wzmocnionego włóknem szklanym polipropylenu, wolnego od BPA, nasze miski 
DeltaLight ™, kubki i sztućce są trwałe, lekkie, łatwe w pielęgnacji. Dodatkowo można je 
używać w mikrofali oraz myć w zmywarce.

•  Lekkie, trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości
•  Wolny od BPA, można myć w zmywarce oraz używać w mikrofalówce
•  Etui do przechowywania w zestawie
•  Zestaw Delta Light solo set zawiera: miskę, kubek oraz sztućce
•  Podziałka pojemności wewnątrz kubka
•  Kompatybilne z z Alpha™ i Sigma ™ Pot 2.7L

DeltaLight™

SOLO SET

Pacific Blue Grey

Kod Kolor Opis Waga Cena

ADLTSOLO Pacific Blue DeltaLight™ Solo Set PB (1 Mug, 1 Bowl, 1 Cutlery Set) 160g  59,90 zł 

ADLTSOLO Grey DeltaLight™ Solo Set GY (1 Mug, 1 Bowl, 1 Cutlery Set) 160g  59,90 zł 

SERIA
DELTA 
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DeltaLight Camp Set 4.4 to nowy, lekki oraz kompaktowy zestaw turystyczny dla czterech 
osób. Sprawdzi się także idealnie podczas rodzinnych wycieczek. Ten ośmioczęściowy zestaw 
pozwala zaoszczędzić sporo miejsca w bagażu dzięki kompatybilności wszystkich produktów. 
Zarówno miski DeltaLight Bowl, jak i kubki DeltaLight Insul Mug występują w dwóch 
kolorach tak by można było je rozróżnić. Izolowane, ergonomiczne kubki DeltaLight Insul 
Mug posiadają silikonowe pokrywy a także zdejmowaną powłokę izolacyjną dzięki czemu są 
łatwiejsze w czyszczeniu. 

• Lekkie, trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości
• Wolny od BPA, można myć w zmywarce oraz używać w mikrofalówce
• Etui do przechowywania w zestawie
• Dwukolorowa konfiguracja umożliwiająca łatwiejszą identyfikację zestawów
• Waga zestawu 650g
• Zestaw składa się z: dwóch misek Pacific Blue 1L DeltaLight Bowl, dwóch misek Grey 900ml 

DeltaLight Bowl, dwóch kubków Pacific Blue 350ml DeltaLight Insul Mugs oraz dwóch 
kubków  Grey 350ml DeltaLight Insul Mugs

Lekki i kompaktowy zestaw obiadowy dla dwóch osób, który jest kompatybilny z naszymi 
seriami naczyń Alpha™ i Sigma™ 2.7L. Zestaw został zaprojektowany z myślą o 
przechowywaniu w lekkim, praktycznym pokrowcu. Zestaw zawiera dwie kolorowe miski 
DeltaLight™, kubki Insul Mug i zestaw sztućców Delta.

Wykonane z wzmocnionego włóknem szklanym polipropylenu, wolnego od BPA, nasze miski 
DeltaLight ™, kubki i sztućce są trwałe, lekkie, łatwe w pielęgnacji. Dodatkowo można je 
używać w mikrofali oraz myć w zmywarce.

• Lekkie, trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości
• Wolny od BPA, można myć w zmywarce oraz używać w mikrofalówce
• Etui do przechowywania w zestawie
• Dwukolorowa kombinacja umożliwiająca łatwiejszą identyfikację zestawów
• Zestaw Camp Set 2.2 zawiera: dwie miski, dwa kubki oraz dwa zestawy sztućców
• Podziałka pojemności wewnątrz kubka
• Kompatybilne z z Alpha™ i Sigma ™ Pot 2.7L

DeltaLight™

CAMP SET 4.4
DeltaLight™

CAMP SET 2.2

Pacific Blue GreyPacific Blue Grey

Kod Opis Waga Cena

ADLTSET2.2 DeltaLight™ Camp Set 2.2 -2 Mugs, 2 Bowls, 2 Delta Cutlery Sets 408g  1199,90 zł 

Kod Opis Waga Cena

ADLTSET4 DeltaLight Camp Set 4.4 - 4 DeltaLight Bowls, 4 Insul Mugs 650g  149,90 zł 
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Nowy kubek DeltaLite Insul Mug wykonany jest z jeszcze lżejszego oraz wytrzymalszego 
polipropylenu. Zaprojektowany by można go było przechowywać wewnątrz miski DeltaLight 
Bowl oraz naczyniach Alpha Pot.

DeltaLite Insul Mug o pojemności 350ml wyposażone są w silikonową pokrywę. Dostępne 
są oddzielnie lub jako część zestawu 

Te izolowane kubki są wyposażone w wygodną, silikonową pokrywę i pojemność 350 ml, 
dostępne oddzielnie lub jako część zestaw: DeltaLight Campset 4.4 lub Alpha Cookset 2.2 
i 4.4.

• Wolny od BPA, można myć w zmywarce oraz używać w mikrofalówce
• Ergonomiczny kształt oraz zdejmowana pokrywa izolacyjna
• Pojemność: 350ml, Waga: 78g
• Karbowane ścianki dla zwiększenia stopnia izolacji oraz wygodnego uchwytu
• Miarka wewnątrz kubka
• Zdejmowana pokrywa oraz warstwa izolacyjna dla łatwiejszego przechowywania
• Kompatybilny z DeltaLight Bowls oraz Alpha Pots

Ciesz się ulubionym napojem na wycieczce dzięki naszym kubeczkom DeltaLight ™ 
Tumbler - oszczędzają miejsce, oraz stanowią bezpieczną alternatywę dla wyrobów 
szklanych.

Owalny kształt naszych DeltaLight ™ Tumbler ułatwia przechowywanie na boku - dzięki 
czemu te kompaktowe kubki są kompatybilne z seriami naczyń DeltaLight™, Alpha™ i 
Sigma™.

Dzięki pojemności 350 ml i praktycznej miarce, ten kubek idealnie nadaje się na wszelkie 
outdoorowe wypady i pasuje do napojów gazowanych, piwa, wina lub drinków.

Wykonane z wzmocnionego włóknem szklanym polipropylenu, wolnego od BPA, nasze 
miski DeltaLight ™, kubki i sztućce są trwałe, lekkie, łatwe w pielęgnacji. Dodatkowo 
można je używać w mikrofali oraz myć w zmywarce.

Wykonane z mocnego i lekkiego, pozbawionego BPA, przezroczystego Tritan™, żebrowane 
ściany boczne zapewniają wygodny chwyt, nawet przy gorących napojach.

• Unikalny, owalny kształt o niskim profilu 
• Odporne na uderzenia i bezpieczna alternatywa dla wyrobów szklanych
• Żłobkowane ściany boczne ułatwiają przenoszenie gorących napojów
• Wykonane z wytrzymałego, lekkiego i wolnego od BPA materiału Tritan™
• Praktyczna miarka
• Kompatybilne z seriami naczyń DeltaLight™, Alpha™ i Sigma™
• 350ml pojemność

DeltaLight™ 
INSUL MUG

DeltaLight™ 
TUMBLER

Pacific Blue Grey

Kod Opis Kolor Pojemność Waga Cena

ADLTTUM2 DeltaLight Tumbler 2pk Clear Transparent 350ml 104g  35,90 zł 

Kod Opis Kolor Pojemność Waga Cena

ADLTINMUG DeltaLight Insul Mug Pacific Blue 350ml 78g  34,90 zł 

ADLTINMUG DeltaLight Insul Mug Grey 350ml 78g  34,90 zł 
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Technologia
Protex™

Uchwyt 
do mocowania 
karabińczyka

Głębokie ścianki 
chronią 
przed rozlaniem

Lekkie 
i wytrzymałe

Do produkcji talerza użyto technologii  Protex™ hex. Zrobiony 
z polipropylenu, który nie zawiera BPA. Posiada owalny uchwyt 
pomagający w przenoszeniu, mocowaniu lub zawieszaniu. 
Pojemność 1000ml, waga 105 gram. Dostępny w trzech 
kolorach.

Delta 
PLATE
PROTEX™ HEX  
PATTERN BASE

W obu kubkach zastosowano technologię Protex™ hex, która 
zmniejsza ich wagę i straty cieplne. Użyty do produkcji 
polipropylen nie przyjmuje zapachów i nie ulega przebarwieniu. 
Nie zawiera BPA. Pojemność 473ml. 

Kubek Delta InsulMug posiada dodatkowo izolację termiczną 
ThermoSkin oraz zamknięcie z otworem do picia. Oba modele 
dostępne są w trzech kolorach.

Do produkcji miski użyto polipropylenu i zastosowano 
technologię Protex™ hex. Nie zawiera BPA. Posiada owalny 
uchwyt pomagający w przenoszeniu, mocowaniu lub 
zawieszaniu oraz strome ścianki boczne. Pokrywka dobrze 
dopasowana do miski podwaja jej objętość. Pojemność 800ml. 
Dostępne w trzech kolorach.

PROTEX™ HEX  
PATTERN BASE

PROTEX™ HEX  
PATTERN BASE

Delta 
MUG & INSULMUG

Delta 
BOWL & BOWL WITH LID

Orange Blue

Orange Blue Grey

Kod Opis Pojemność Waga Cena

ADMUG Delta Mug 473ml 62g  29,90 zł 

ADINMUG Delta InsulMug 473ml 106g  59,90 zł 

Kod Opis Pojemność Waga Cena

ADBOWL Delta Bowl 800ml 78g 29,90 zł 

ADBOWLLID Delta Bowl with Lid 800ml 134g 39,90 zł 

Kod Pojemność Waga Cena

ADPLATE 1000ml 105g  31,90 zł 

Orange* Blue* Grey**

*  Dostępny dla Delta Bowl 
**Dostępny dla Delta Bowl with Lid
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Kod Opis Waga Cena

ADSPORK Delta Spork with Knife 12g  13,90 zł 

ADSPOON Delta Spoon with Knife 12g  13,90 zł 

Wykonany z polipropylenu, wygodny i lekki zestaw Delta Camp 
Set składa się z talerza, miski, kubka oraz trzyczęściowego 
zestawu sztućców. Nie zawiera BPA. Wszystko znajduje się 
w siatkowym opakowaniu zamykanym na sznurek. Zestaw 
dostępny w trzech kolorach.

W skład zestawu sztućców wchodzi krótki nóż, widelec i łyżka 
zaprojektowane tak, aby można włożyć do miski Delta Bowl. 
Dostarczony karabinek umożliwia powieszenie lub spięcie 
zestawu. Ostrze noża w połowie jest ząbkowane a na końcu 
gładkie. Zestaw dostępny w trzech kolorach. Można myć 
w zmywarce.

Delta 
CAMP SET

Delta 
CUTLERY SET

W misce Delta Bowl Karabinek zapobiega 
wpadnięciu łyżki do miski

Sztućce – łyżka i widelec – ze 
zintegrowanym nożem. Można 
włożyć do miski Delta Bowl 
i talerza Delta Plate. Zrobione 
z polipropylenu, który nie zawiera 
BPA. Dostępne w trzech kolorach. 
Można myć w zmywarce.

Długa łyżka do gotowania i mieszania potraw 
o pojemności 10ml. Lekka i trwała o gładkiej 
powierzchni. Zrobiona z polipropylenu, który nie 
zawiera BPA. Dostępna w trzech kolorach. Można 
myć w zmywarce.

Delta 
SPOON & SPORK
with serrated knife

Delta 
LONG HANDLED SPOON

Orange Blue Orange Blue Grey

Orange Blue Grey

Orange Blue

Kod Waga Cena

ADCUTSET 29g  29,90 zł 

Kod Waga Cena

ADSET 287g  99,90 zł 

Kod Waga Cena

ADLSPOON 12g  19,90 zł 



Camp Cutlery 3 PIECE SET to lekki i wytrzymały zestaw, 
w którego skład wchodzą widelec, nóż oraz łyżkę połączone  
za pomocą mini karabinka.   

• Zestaw połączony za pomocą  
karabinka

• Sztućce wykonane z lekkiego,  
trwałego szkliwionego  
polipropylenu

• Wolne od BPA
• Zawiera widelec, nóż,  

łyżkę oraz karabinek karabinek

Camp Cutlery to wysokiej jakości sztućce biwakowe, do których 
użyto materiałów pozbawionych BPA. W stosunku do 
ubiegłorocznej wersji poprawiono właściwości sztućców oraz 
oraz zyskały bardziej techniczny wygląd.

• Wykonane z lekkiego i trwałego kompozytu z polipropylenu 
wolnego od BPA

• Kształt umożliwiające łatwe pakowanie
• Małe otwory na karabinek
• Można je myć w zmywarce
• Ekspozytory marketingowe pozwalają na umieszczenie 25 

sztuk w rzędzie

Camp Cutlery 
SINGLE PIECES

Camp Cutlery 
3 PIECE SET

Widelec oraz Spork mają ostre ząbki 
ułatwiające jedzenie

Ząbkowane ostrze noża 
ułatwiające krojenie

Karabinek łączący zestawie

Slatwall compatible

Blue Charcoal

Charcoal

Kod Waga Cena

ACUTL 31g  16,90 zł 

Kod Opis Waga Cena

ACUT    Knife Refill 9g 3,90 zł 

ACUT    Fork Refill 10g 3,90 zł 

ACUT    Spoon Refill 12g 3,90 zł 

ACUT    Teaspoon Refill 7g 3,90 zł 

ACUT    Spork Refill 10g 3,90 zł 
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Wygodny uchwyt Szerokie otwarcie Uchwyt do napełniania

Nasz bukłak Watercell ST to doskonałe rozwiązanie do 
przechowywania wody podczas outdoorowych przygód. 

Minimalistyczny, mocny, plastyczny o kompaktowym kształcie 3D nasz Watercell ST 
wraz z wewnętrzną przegrodą sprawiają, że jest niezwykle łatwy w obsłudze oraz 
łatwy do napełniania, przechowywania, składania czy spuszczania wody.

Zaprojektowany przy użyciu zgrzewanych szwów, zapewniający najwyższą wytrzymałość 
i niezawodność, wykonany jest z odpornego na ścieranie półprzezroczystego TPU, co 
zapewnia elastyczność oraz trwałość. TPU jest również wolne od BPA i PVC.

Strategicznie rozmieszczone wodoodporne uchwyty oferują opcje przenoszenia i 
mocowania, a szerokokątne otwarcie i rączka o niskim profilu ułatwiają napełnianie.

Pionowy układ komory zapewnia efektywne wykorzystanie objętości wewnętrznej i pozwala 
całkowicie opróżnić bukłak Watercell ST w celu całkowitego wyschnięcia po zakończeniu podróży.

• Kompaktowy kształt 3D z wewnętrzną przegrodą dla łatwego użytkowania

• Odporny na ścieranie półprzezroczysty TPU zapewnia elastyczność i trwałość

• Szerokie otwarcie

• Niskoprofilowany otwór do napełniania jedną ręką

• Mocne uchwyty

• TPU wolne od BPA i PVC

Watercell 
ST

Kod Opis Waga Pojemność Wymiary Cena

AWATCELST Watercell ST 4L 125g 4L 28 x 21.5 x 10 cm  99,90 zł 

AWATCELST Watercell ST 6L 150g 6L 35 x 23 x 10.5 cm  119,90 zł 

AWATCELST Watercell ST 10L 190g 10L 42 x 28.5 x 12.5 cm  129,90 zł 
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 85Regulowany system pasówWielofunkcyjny korek Nasadka prysznicowa

Nasz bukłak Watercell X to kompletne rozwiązanie do przechowywania i dozowania wody 
na szlaku.

Watercell X łączy w sobie eleganckie wzornictwo, solidne materiały i najwyższą 
funkcjonalność, aby stworzyć unikalne, wielofunkcyjne rozwiązanie do 
przechowywania i dozowania wody z miękkich bukłaków. Kompaktowy kształt 
3D i wewnętrzna konstrukcja przegrody sprawiają, że jest łatwy w obsłudze 
oraz łatwy do napełniania, przechowywania czy spuszczania wody.

Unikalny wielofunkcyjny, niskoprofilowy korek to przede wszystkim kontrola przepływu 
wody, łatwe napełnianie, ale także mała nasadka prysznicowa, co 
zapewnia pełną wszechstronność podczas wyprawy.

Wodoodporny, regulowany pasek ułatwia przenoszenie, daje wiele opcji mocowania a 
klamra ułatwia zawieszenie. Strategicznie umieszczony uchwyt wspiera napełnianie, 
podczas gdy pionowa struktura komory zapewnia wydajne wykorzystanie całej 
objętości i pozwala całkowicie opróżnić bukłak Watercell X do wyschnięcia.

• Kompaktowy kształt 3D z wewnętrzną przegrodą dla łatwego użytkowania

• Wielofunkcyjna nakładka

• Regulowany pasek do przenoszenia, mocowania i wieszania

• Wyjątkowo mały uchwyt prysznicowy mocowany do paska w celu bezpiecznego 
przechowywania

• TPU wolne od BPA i PVC

• Wykonany z elastycznej i odpornej na ścieranie tkaniny nylonowej 400D 

• Rurka nawadniająca bukłaka Watercell X dostępna także osobno 

Watercell 
X

Kod Opis Waga Pojemność Wymiary Cena

AWATCELX Watercell X 4L 170g 4L 28 x 21.5 x 10cm  159,90 zł 

AWATCELX Watercell X 6L 195g 6L 35 x 23 x 10.5cm  179,90 zł 

AWATCELX Watercell X 10L 245g 10L 42 x 28.5 x 12.5cm  209,90 zł 

AWATCELX Watercell X 20L 335g 20L 51.5 x 37.5 x 16cm  269,90 zł 



Ergonomiczny ustnik wykonany pod 
kątem 45 stopni

Standardowa przejściówka

Kompatybilny z serią Watercell X

Kompatybilna ze wszystkimi rozmiarami Watercell X, Watercell X Hydration Tube 
przekształca Twój bukłak do przechowywania wody w system nawadniania bez użycia rąk.

Wytrzymała rurka z TPU nie ulega załamaniom, a jej standardowa przejściówka jest 
kompatybilna z wieloma zewnętrznymi systemami nawadniania i filtracji.

Samouszczelniający silikonowy ustnik wykonany pod kątem 45 stopni, zapewnia 
ergonomiczną dostawę płynów oraz posiada dodatkowy zawór odcinający przepływ wody 
dla zwiększenia bezpieczeństwa.

• Kompatybilny ze wszystkimi rozmiarami bukłaków Watercell X (niekompatybilny z serią 
Watercell ST)

• Niezałamujący się materiał TPU
• Wygodna przejściówka, kompatybilna z wieloma zewnętrznymi systemami nawadniania i 

filtracji
• Ergonomiczny samouszczelniający silikonowy ustnik z dodatkowym zaworem 

odcinającym
• TPU wolne od BPA i PVC

Watercell 
X HYDRATION TUBE

Kod Opis Waga Cena

AWATCELHYDT Watercell Hydration Tube 65g 119,90 zł 

Dwuwarstwowy worek do przechowywania wody wykonano z podwójnej, 
giętkiej folii Mylar® pokrytej na zewnątrz odpornym na rozdarcia nylonem 
420D. Trwałość i elastyczność konstrukcji świadczy o jego uniwersalności. 
Może służyć do transportu wody w środowisku suchym, stanowić źródło wody 
w obozie oraz można bezpiecznie przewozić kajakiem.  
Wykonane z folii Mylar® wkłady wewnętrzne  
są wymienne i dostępne w dwóch rozmiarach.  
Worki Pack Tap występują w 4 rozmiarach:  
2L, 4L, 6L i 10L. Na zewnętrznej stronie  
zamontowano hypalonowe punkty  
do mocowania oraz szczelny  
korek spustowy.

Obsługa jedną ręką

Hypalonowe punkty 
mocujące

Elastyczny i składany

PACK TAP

Szczelne zamknięcie
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Kod Wymiar Waga Cena

APTT  2L 108g 89,90 zł 

APTT   4L 114g 99,90 zł 

APTT 6L 124g 119,90 zł 

APTT 10L 192g 139,90 zł 

ABLA   Replacement Bladder 2 - 6L - 24,90 zł

ABLA10   Replacement Bladder 10L - 29,90 zł 
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Ultra-Sil® Kitchen Sink wykonany został z silikonowanego nylonu 30 D 
firmy CORDURA®. Pojemność 10L, waga 49 gram. Zastosowany 
w górnej części pierścień wykonany ze stali nierdzewnej oraz szerokie 
dno stabilizują konstrukcję. Szwy uszczelnione. Lekkie i mocne 
wykonane z Hypalonu uchwyty do przenoszenia. W skład zestawu 
wchodzi małe opakowanie.

FOLDING BUCKET
Ultra-Sil™

KITCHEN SINK
Składane wiadro/czerpak na wodę Folding 
Bucket służy do przenoszenia 
i przechowywania wody w plenerze. 
Boczne ściany wykonano z pokrytym TPU 
nylonem 210D, a w celu wzmocnienia 
dna zastosowano nylon 420D. Szczelność 
zapewnia zgrzewana konstrukcja. Uchwyt 
wykonano z dwuwarstwowego nylonu 420D. 
Dodatkowy uchwyt ułatwia wylewanie. Może 
stać samodzielnie na równej powierzchni. 
Użyty materiał jest bezpieczny w kontakcie 
z żywnością. Pakowane w torbę z suwakiem.

Składany zlew Kitchen Sink służy do 
transportu wody w celu jej oczyszczenia, 
mycia naczyń lub higieny osobistej. Odporny 
na gorącą wodę i detergenty. Zastosowany 
w górnej części pierścień wykonany ze stali 
nierdzewnej oraz szerokie dno stabilizują 
konstrukcję. Posiada dwa szerokie uchwyty  
do noszenia. Pokrowiec zapinany na zamek.

Składane wiadro/czerpak na wodę Ultra-Sil® 
Folding Bucket wykonany został z silikonowanego 
nylonu 30D firmy CORDURA®. Jest lżejsze o 65% 
od standardowego 10L Folding Bucket, gdyż waży 
tylko 28 gram.Szwy uszczelnione i nieprzeciekające. 
Dostępny tylko o pojemności 10L. Może służyć tylko 
do noszenia wody ponieważ nie stoi samodzielnie. 
Wyposażone w niewielkie etui.

KITCHEN 
SINK

Ultra-Sil™

FOLDING BUCKET
LEAVE  
NO TRACE
Leave No Trace, to organizacja non-profit, której misją jest 
promowanie odpowiedzialnej rekreacji i turystyki poprzez 
edukację, badania i wchodzenie w partnerstwa. Działalność 
Leave No Trace w całości skupiona jest na wzmocnieniu poziomu 
odpowiedzialności zarówno jednostek jak i firm za ochronę 
środowiska naturalnego. 

Dowiedz się więcej na stronie:  
www.lnt.org

Kod Rozmiar Waga Cena

AFB 10 Litre 80g 129,90 zł 

AFB 20 Litre 110g 159,90 zł 

Kod Rozmiar Waga Cena

ASINK  5L 98g 89,90 zł 

ASINK 10L 134g 109,90 zł 

ASINK 20L 188g 129,90 zł 

Kod Waga Cena

AUSFB10 28g 99,90 zł 

Kod Waga Cena

AUSSINK10 49g 129,90 zł 



Składana łopatka do zakopywania odpadów 
organicznych. Wykonana ze stopu lekkiego 
aluminium 6066-T6. Twarde, anodowane ostrze 
mieszczące się w klasie C70 wg skali twardości 
Rockwella. Ma składany uchwyt, w którym 
można schować zapalniczkę lub chusteczki 
toaletowe. Przechowywana w etui z materiału 
Ultra-Sil®.

Wykonany został z wodoodpornego nylonu 70D z rolowanym 
zamknięciem jaki wykorzystuje się w workach suchych. 
Na spodniej części prysznica turystycznego zamontowana 
została wylewka prysznicowa z obrotowym zaworem, który 
służy do odkręcania i zakręcania wody oraz regulacji jego 
strumienia. 10L pojemność starcza na 7-8 minutowy prysznic. 
Do zawieszenia służą dwie pętle wykonane z wytrzymałego 
materiału Delrin™ i 6 m linka. Czarny kolor materiału absorbuje 
promienie słoneczne dzięki czemu woda nagrzewa się szybciej. 
Może być również użyty jako dodatkowy suchy worek. Ważący 
120 gram prysznic zapakowany jest w małe etui zamykane na 
suwak.

Składana łopatka  
do zakopywania odpadów  
organicznych. Wykonana  
z lekkiego i mocnego  
utwardzonego nylonu 66.  
Ma składany uchwyt, w którym  
można schować zapalniczkę  
lub chusteczki toaletowe.  
Odporna na bardzo niskie temperatury. 
Lżejsza od łopatki wykonanej ze stopu 
anodowanego aluminium.

POCKET 
SHOWER

Alloy
POCKET TROWEL

Reinforced Nylon
POCKET TROWEL
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Kod Waga Cena

APSHOWER 120g  114,90 zł 

Kod Waga Cena

APTROWEL 100g 109,90 zł

Kod Waga Cena

ASTOOL 87g  39,90 zł 



Linka do wieszania prania ma długość 3.5 metra oraz 
zaopatrzona jest w szybki system mocowania i regulacji 
długości. Odblaskowa, widoczna w nocy linka waży 25 
gram i zapakowana jest w etui o wymiarach 50x70x20mm.

Worek na śmieci Trash Dry Sack służy do przechowywania 
miękkich odpadów. Szczelne rolowane zamknięcie i materiał 
o wodoodporności 10.000mm słupa wody oraz podwójne szwy 
uszczelnione taśmą umożliwiają bezpieczny transport. Na 
zewnętrznej stronie worka zamocowano szereg hypalonowych 
pętl do mocowania. Wymiary worka to 40 x 60 cm.

TRASH DRY
SACK

Ultra-Sil™

OUTHOUSE
CLOTHESLINE

To lekki 50 gramowy dozownik 
papieru toaletowego mający 
zastosowanie w polowej toalecie. 
Wykonany z lekkiego materiału 
Ultra -Sil® posiada wodoodporne, 
rolowane hypalonowe zamknięcie. 
Do zawieszenia służy regulowany 
pas naramienny. Pomieści 
pełnowymiarową rolkę papieru 
toaletowego (nie wchodzi  
w skład zestawu).
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Kod Waga Cena

AOH 50g  79,90 zł 

Kod Waga Cena

ATRASHDS 100g 124,90 zł 

Kod Długość Waga Cena

ACLOTH 3.5 Metres 25g  39,90 zł 
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Gdy woda i prysznic są niedostępne możesz się wytrzeć i odświeżyć chusteczkami 
Wilderness Wipes. Wyjątkowo grube włókna Viscose® są miękkie i delikatne dla 
skóry. Usuwają sól i nieprzyjemne zapachy spowodowane potem bez konieczności 
opłukania. Są łagodne dla skóry i środowiska, mają zrównoważone ph dla ludzkiej 
skóry oraz łatwo ulegają biodegradacji.

• 100% wiskozy
• bardzo grube chusteczki
• dostępne dwa rozmiary
• zawierają aloes i witaminę E
• przyjazne dla skóry
• w opakowaniu przystosowanym do wielokrotnego  

otwierania i zamykania

WILDERNESS WIPESMYDŁA

Kod Opis Wymiary Kolor Sztuk Cena

AWW Wilderness Wipes Extra Large 20 x 30cm White 8 12,90 zł 

AWW Wilderness Wipes Compact 16 x 20cm White 12 9,90 zł 
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Wilderness Wash jest skoncentrowanym płynem łagodnym dla 
tkanin i skóry, który skutecznie myje naczynia i usuwa 
plamy z tkanin. Produkt dostępny w dwóch postaciach 
jako: Pocket Soap w listkach (50 szt.) oraz w stanie 
płynnym w różnej wielkości opakowaniach w wersji 
bezzapachowej lub o zapachu cytronelli z dodatkiem olejków 
drzewa sandałowego, które pomagają odstraszać owady 
i wyeliminować przykre zapachy. Mimo, iż wszystkie produkty 
są biodegradowalne zalecamy stosowanie ich w odległości 
conajmniej 100m od cieków wodnych.

• biodegradowalne
• wytrzymała butelka z małym otworem i bepiecznym 

zamknięciem
• bezpieczny do użytku osobistego,garnków, patelni, ubrań 

i innego sprzętu
• zgodny z przepisami lotniczymi  

w tym TSA w USA
• mocno skoncentrowany
• trzy rodzaje opakowań:  

40ml, 89ml, 250ml

Produkty Trek & Travel Pocket Soaps pozwalają zachować 
higienę osobistą w każdych warunkach podróży. Dzięki tym 
produktom zawsze będziesz świeży, czysty i gotowy do pracy. 
Opakowanie nie zajmuje wiele miejsca, gdyż jest wielkości dłoni 
oraz jest bezpieczne w transporcie bo występuje w postaci 
suchych listków. Nie istnieje ryzyko konfiskaty przez służby 
ochrony lotniska.

• biodegradowalne, przyjazne dla środowiska
• wolne od fosforanów i parabenów
• bardzo skoncentrowana formuła
• lekki zapach zielonej herbaty
• 50 szt. suchych listków w opakowaniu
• zgodne z przepisami o przewozie towarów wg TSA
• 5 rodzajów produktów
• dostępne pudełka ekspozycyjne

Produkty z serii Trek & Travel dostępne są również w postaci 
płynnej w opakowaniach 89ml. Szczelna butelka została 
zaprojektowana tak, aby była bezpieczna podczas wycieczek  
i w podróżach lotniczych. Środki są bezpieczne dla środowiska, 
gdyż nie zawiera fosforanów. Dostępne są w pięciu rodzajach: 
Body Wash, Conditioning Shampoo, Hand Sanitizer, Laundry 
Wash and Shaving Cream.

• wytrzymała butelka ze szczelnym zamknięciem
• bardzo skoncentrowana formuła
• lekki zapach zielonej herbaty
• zgodne z przepisami o przewozie towarów wg TSA
• 5 rodzajów produktów
• dostępne pudełka ekspozycyjne

WILDERNESS  
WASH

Trek & Travel
POCKET SOAPS

Trek & Travel
LIQUID SOAPS

Kod Opis Wymiar Sztuk Cena

APSOAP Pocket Wilderness Wash 50 leaves 24 16,90 zł 

AWWW Wilderness Wash 40ml 18 16,90 zł 

AWWW Wilderness Wash 89ml 12 19,90 zł 

AWWW Wilderness Wash 250ml 6 29,90 zł 

AWWWC Wilderness Wash Citronella 40ml 18 16,90 zł 

AWWWC Wilderness Wash Citronella 89ml 12 19,90 zł 

AWWWC Wilderness Wash Citronella 250ml 6 29,90 zł 

Kod Opis Wymiar Sztuk Cena

ATTP Pocket Hand Wash 50 leaves 24 17,90 zł 

ATTP Pocket Body Wash 50 leaves 24 17,90 zł 

ATTP Pocket Conditioning Shampoo 50 leaves 24 17,90 zł 

ATTP Pocket Shaving Soap 50 leaves 24 17,90 zł 

ATTP Pocket Laundry Wash 50 leaves 24 17,90 zł 

Kod Opis Wymiar Sztuk Cena

ATTL Trek & Travel Hand Sanitiser 89ml 12  19,90 zł 

ATTL Trek & Travel Body Wash 89ml 12  19,90 zł 

ATTL Trek & Travel Conditioning Shampoo 89ml 12  19,90 zł 

ATTL Trek & Travel Shaving Cream 89ml 12  19,90 zł 

ATTL Trek & Travel Laundry Wash 89ml 12  19,90 zł 
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Ręczniki Pocket Towel™ są najlżejszymi i najbardziej 
kompaktowymi w naszej ofercie. Pochłaniają trzy razy więcej 
wody niż same ważą. Używana do produkcji dzianina jest bardzo 
lekka, miękka i jedwabista w dotyku. Najszybszym sposobem 
suszenia ręczników Pocket Towel™ jest metoda – wyciśnij i użyj 
ponownie.

• bardzo lekkie, miękkie i jedwabiste w dotyku
• bardzo chłonne i wyjątkowo szybkoschnące
• absorbują trzykrotość swojego ciężaru
• pętla do zawieszenia
• estetyczne, miękkie zamykane  

na suwak opakowanie  
z materiału EVA

Do naszej gamy ręczników dołączyła teraz seria Airlite: 
ultralekki i superkompaktowy ręcznik zaprojektowany z myślą 
o minimalistycznych wędrówkach i codziennych aktywnościach. 

Materiał ręczników z serii Airlite jest o połowę (50%) lżejszy od 
naszych ręczników Pocket Towel™. Podobnie jak wszystkie 
nasze ręczniki, ręcznik z tej serii wykonany jest z mikrowłókna 
umożliwiającego absorbowanie wody w ilości trzykrotnie 
większej od jego wagi. Niewielka waga tej tkaniny pozwoliła 
na stworzenie dużej powierzchni, czyniąc ręcznik Airlite 
naszym najszybciej schnącym ręcznikiem. Po użyciu, po prostu 
przywiąż go do plecaka, a wyschnie zanim się zorientujesz.

Dzięki ciętym laserowo krawędziom zamiast wykończenia 
overlock, zdołaliśmy dodatkowo zmniejszyć już i tak bardzo 
niewielkie rozmiary tego ręcznika, co sprawiło, że bez 
problemu mieści się w pasie biodrowym plecaka, worku 
gimnastycznym lub torbie podróżnej. 

Worek do przechowywania jest połączony z zatrzaskiem (napą) 
pętli do zawieszania, aby przechowywać je razem i umożliwia 
odłączenie w trakcie użytkowania ręcznika. Wieszając ręcznik 
odłącz worek do przechowywania i zawieś ręcznik na lince 
do suszenia. Są dopasowane do ręcznika kolorami i wyraźnie 
oznaczone w celu ułatwienia identyfikacji.

Press-stud hang loop

Fast drying

POCKET TOWEL™AIRLITE TOWEL™
Lekki, niezwykle kompaktowy i szybkoschnący, nasz minimalistyczny  
ręcznik Airlite nie będzie opóźniał Twojej wędrówki

• Szybkoschnący 
• Niewielkie rozmiary po spakowaniu
• Znacznie lżejszy niż nasze ręczniki z serii Pocket Towel™
• Łatwe przechowywanie w worku wykonanego z Nylonu 15D
• Przedłużone wymiary umożliwiające podwójne wykorzystanie 

jako chustę bandana lub jako ochronę karku
• Idealnie chłonie pot podczas uprawiania sportów
• Może być wykorzystywany jako ultralekka ścierka do naczyń

Cobalt Grey Lime OrangePacific Grey Lime Orange

Kod Wymiar Wymiary po spakowaniu Wymiary Waga Cena

AAIR Small 5.5 x 4cm 36 x 36cm 12g 39,90 zł 

AAIR Medium 7 x 5cm 36 x 84cm 27g 49,90 zł 

AAIR Large 8.5 x 6cm 45 x 108cm 48g 59,90 zł 

AAIR XLarge 9.5 x 6.5cm 54 x 132cm 70g 74,90 zł 

Kod Wymiar Wymiary Waga Cena

APOCT   Small 40x 80cm 58g 49,90 zł 

APOCT   Medium 50 x 100cm 80g 59,90 zł 

APOCT   Large 60 x 120cm 112g 69,90 zł 

APOCT   X Large 75 x 150cm 175g 89,90 zł 



 
LIN

ERS 
 93

 
RĘCZN

IKI 
 93

Press-stud hang loop Press-stud hang loop

Drylite Towel™ są nie tylko lekkie i dobrze absorbujące wodę ale 
również dzięki technologii mikrowłókien szybkoschnące. 
Podobnie jak ręczniki z serii Tek Towel™ zapakowane są 
w siatkowy worek ale o mniejszej objętości. Ich niewątpliwą 
zaletą jest również mniejsza waga co czyni je popularnym 
towarzyszem podróży.

• mikrofibra wykończona miękkim welurem
• siatkowe opakowanie
• lżejsze od ręczników Tek Towel™ 
• bardzo chłonne i szybkoschnące
• pętla do zawieszenia
• można prać w pralce

Wykonane z mikrofibry ręczniki Tek Towel™ dają poczucie 
luksusu. Bardzo chłonne i szybkoschnące zapewnią komfort 
w podróży, siłowni czy plaży. Mogą służyć nawet do wycierania 
psa po kąpieli. Zapakowane są w nylonową owalną siatkę 
zamykaną na suwak.

• mikrofibra
• ręczniki wykonane z najbardziej chłonnego materiału
• siatkowe opakowanie zamykane na suwak
• pętla do zawieszenia
• produkt dobry na prezent
• można prać w pralce
• różne kolory

Zestaw kosmetyczny Tek Towel Wash Kit zapewni świeżość 
podczas podróży, który zawiera duży ręcznik do ciała Tek Towel 
oraz mały ręcznik do twarzy gdy chcemy się odświeżyć. Zestaw 
posiada również 40ml butelkę skoncentrowanego mydła 
Wilderness Wash, które można użyć jako mydło w płynie, 
szampon lub płyn do mycia naczyń i ubrań.  

• ręczniki wykonane z najbardziej chłonnego materiału
• można prać w pralce

Tek Towel™ Wash Cloths to zestaw małych podręcznych 
ręczników w rozmiarze XXS przechowywanych w etui z siatki 
zapinanym na suwak. Małe, wygodne i uniwersalne mieszczą 
się nawet w miejskim plecaku.

• dwa ręczniki 30x30cm
• produkt dobry na prezent

DRYLITE TOWEL™

Tek Towel™

WASH KIT

Tek Towel™

WASH CLOTHS
TEK TOWEL™

Cobalt Grey Lime Orange

Cobalt Pacific

Cobalt Pacific

Cobalt Pacific Grey Lime Orange

Kod Rozmiar Waga Cena

ATTWC 30 x 30cm 80g 49,90 zł 

Kod Main Towel Wymiary Waga Cena

ATTKITL 60 x 120cm 393g 124,90 zł

Kod Wymiar Wymiary Waga Cena

ATTTEK   X Small 30 x 60cm 80g 39,90 zł 

ATTTEK   Small 40 x 80cm 140g 59,90 zł 

ATTTEK   Medium 50 x 100cm 200g 79,90 zł 

ATTTEK   Large 60 x 120cm 285g 99,90 zł 

ATTTEK   X Large 75 x 150cm 445g 119,90 zł 

Kod Wymiar Wymiary Waga Cena

ADRYA   X Small 30 x 60cm 37g 39,90 zł 

ADRYA   Small 40 x 80cm 62g 59,90 zł 

ADRYA   Medium 50 x 100cm 100g 79,90 zł 

ADRYA   Large 60 x 120cm 145g 89,90 zł 

ADRYA   X Large 75 x 150cm 230g 129,90 zł 
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SEA TO SUMMIT TRAVELLINGLIGHT® 
Seria Sea to Summit TravellingLight® to gama lekkich, stylowych rozwiązań pomagających w organizacji bagażu. Na 
wszechstronna linia obejmująca również akcesoria podróżne, zapewnia wygodny sposób na oddzielne zapakowanie ubrań, 
obuwia, przyborów toaletowych, dokumentów oraz innych przedmiotów niezbędnych w podróży, nie zabierając przy tym 
cennej przestrzeni ani nie powodując zwiększenia wagi i konieczności uiszczania dodatkowych opłat z tym związanych.  

ZACZNIJ OD CZEGOŚ MNIEJSZEGO
Dla wygody podróży z bagażem podręcznym, 
unikając dodatkowych opłat lub ryzyka 
zagubienia bagażu, lub chcąc bagażu, 
z którym można się łatwo uporać, 
współcześni podróżujący pragną rzeczy 
lżejszych i bardziej kompaktowych. To 
niekoniecznie musi oznaczać konieczność 
zabrania mniejszych ilości; oznacza to 
korzystanie z kompaktowych i lekkich 
sprzętów, które pomogą w organizacji 
pakowania. Gama produktów podróżnych 
Sea to Summit TravellingLight® została 
stworzona właśnie w tym celu. 

GO MODULAR
Innowacyjność linii TravellingLight® nie 
polega jedynie na zastosowaniu ultralekkich 
materiałów, ale także na odpowiednich 
kształtach i wzorach, które pasują do 
nowoczesnych artykułów podróżnych 
o miękkich bokach, takich jak torby 
podręczne, torby podróżne na kółkach 
czy plecaki. Pakowanie staje się prostsze, 
przechodzenie przez bramki bezpieczeństwa 
szybsze, a wszystko jest łatwe do 
odnalezienia na miejscu. 

80% PRODUKTÓW TEJ LINII 
WAŻY MNIEJ NIŻ 85g
Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości 
tkaniny typu ripstop Ultra-Sil™ seria ta 
waży zdecydowanie mniej niż konkurencyjne 
produkty na rynku, zachowując wytrzymałość, 
trwałość i parametry techniczne.

Ultra-lekki i wodoodporny materiał marki 
CORDURA® chroni rzeczy przed zamoczeniem, 
a zamknięta konstrukcja i kieszenie ułatwiają 
pakowanie.

TravellingLight® 
TOILETRY
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Kosmetyczki wykonano z tkaniny Ultra-Sil® 30D marki 
CORDURA®. Są lekkie, mocne i wodoodporne. Do łatwego 
i bezpiecznego otwierania i zamykania służą wytrzymałe zamki 
z hypalonowymi zakończeniami. Liczne kieszenie wewnętrzne 
wykonane z siatki zapewniają widoczność i wygodną organizację 
wnętrza. Odpinane lusterko oraz możliwość zawieszenia czynią 
produkt komfortowym. 

Najmniejsza z kosmetyczek podobnie jak pozostałe zrobiona 
z tkaniny Ultra-Sil® 30D marki CORDURA®. Dodatkowa 
zewnętrzna kieszeń zamykana na suwak. Lekka, mocna 
i wodoodporna. Do łatwego i bezpiecznego otwierania 
i zamykania służą wytrzymałe zamki z hypalonowymi 
zakończeniami.

Pojemnik na kosmetyki wykonano z tkaniny Ultra-Sil® 30D 
marki CORDURA®. Są lekkie, mocne i wodoodporne. 
Wzmocniona lamówka pozwala na swobodne stanie. Trzy 
wewnętrzne siatkowe kieszenie i duża pokrywa ułatwiają 
pakowanie. Wytrzymałe zamki z hypalonowymi zakończeniami 
umożliwiają bezpieczne zamykanie i otwieranie.

TravellingLight® 
HANGING TOILETRY BAGS 

TravellingLight® 
TOILETRY CELLS 

TravellingLight® 
TOILETRY BAGS

Blue/Grey Black/Grey Lime/Grey Berry/Grey Lime/GreyLime/Grey Blue/Grey Black/GreyBlack/Grey

Kod Opis Pojemność Waga Cena

ATLHTB Small 3L 80g  129,90 zł 

ATLHTB Large 6L 112g  149,90 zł 

Kod Opis Pojemność Waga Cena

ATLTB Small 2L 38g  79,90 zł 

ATLTB Large 4L 50g  99,90 zł 

Kod Opis Pojemność Waga Cena

ATLTC Small 3L 67g  99,90 zł 

ATLTC Large 7L 86g  119,90 zł 
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Worki Travelling Light™ Garment Mesh Bags o prostokątnym 
kształcie pozwalają na szybką identyfikację przedmiotów 
znajdujących się w środku. Wykonane są z siatkowej, 
wodoodpornej przędzy Ultra-Sil® 30D marki CORDURA®. 
Lekkie i płaskie nawet po opróżnieniu. Wytrzymałe zamki 
z hypalonowymi zakończeniami ułatwiają bezpieczne otwieranie 
i zamykanie. 

• Wykonane z tkaniny Ultra-Sil® 30D marki CORDURA®. Są 
lekkie, mocne i odporne na wodę. Wzmocniona lamówka 
pozwala na swobodne stanie natomiast duża siatkowa 
pokrywa wyposażona w uchwyt do noszenia pozwala na 
szybką identyfikację przedmiotów znajdujących się w środku. 
Wytrzymałe zamki z hypalonowymi zakończeniami ułatwiają 
bezpieczne otwieranie i zamykanie.

System opakowań TravellingLight™ 
umożliwia transport i segregację ubrań 
i butów w osobnych opakowaniach nie 
zwiększając wagi i pojemności bagażu.

TravellingLight® 
GARMENT MESH BAGS

TravellingLight® 
PACKING CELLS

TravellingLight® 
PACKING

Blue/Grey Black/Grey Lime/Grey Blue/Grey Black/Grey

Kod Opis Pojemność Waga Cena

ATLGMB  Small 4L 60g 79,90 zł 

ATLGMB Medium 8L 86g 89,90 zł 

ATLGMB Large 11L 110g 99,90 zł 

Kod Opis Pojemność Waga Cena

ATLPC Small 3L 44g 79,90 zł 

ATLPC Medium 7L 56g 89,90 zł 

ATLPC Large 12L  66g 99,90 zł 
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Opakowania służą do oddzielenia obuwia od czystych ubrań. 
Duże pokrywy z uchwytami ułatwiają pakowania 
i rozpakowywanie. Wytrzymałe zamki z hypalonowymi 
zakończeniami ułatwiają bezpieczne otwieranie i zamykanie. 
Duży rozmiar mieści dwie pary zwykłych rozmiarów butów lub 
parę kozaków natomiast mały rozmiar nadaje się dla jednej pary 
obuwia.

Wygodny przenośny worek na brudną bieliznę. Wykonany 
z siatkowej, odpornej na wodę przędzy Ultra-Sil® 30D marki 
CORDURA®. Dwie boczne ścianki wykonane z siatkowej tkaniny 
zapewniają oddychalność. Worek zamknięty jest w podwójny 
sznurek do ściągania z hypalonowymi zakończeniami.

Opakowania służące do przechowywania koszul wykonane są 
tkaniny Ultra-Sil® 30D marki CORDURA®. Są lekkie, mocne 
i odporne na wodę. Siatkowy panel zapewnia przewiew 
i świeżość. Zamykane są na regulowany rzep.

TravellingLight® 
SHIRT FOLDERS

TravellingLight® 
SHOE BAGS

TravellingLight® 
LAUNDRY BAG 

Black/Grey

Lime/Grey

Blue/Grey

Kod Opis Pojemność Waga Cena

ATLSF Small 8L 167g  129,90 zł 

ATLSF Large 13L 230g  149,90 zł 

Kod Opis Pojemność Waga Cena

ATLSB Small 5L 62g  99,90 zł 

ATLSB Large 10L 84g  109,90 zł 

Kod Waga Cena

ATLLBL 80g  79,90 zł 
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TravellingLight® 
TRAVEL WALLET RFID
Te lekkie, wytrzymałe i wodoodporne portfele bez trudu pomieszczą 
wszystkie niezbędne w podróży dokumenty, karty, banknoty i monety 
w zorganizowany sposób. Wszystkie portfele zostały wyłożone 
materiałem odpornym na działanie skanerów RFID, chroniąc twoje 
dane przed kradzieżą. Nasze Portfele Podróżne posiadają szeroki 
zakres kieszonek i wpustów na karty, kieszonkę wstawkę na pieniądze 
oraz zamykaną na zamek kieszeń na monety. Portfel w rozmiarze 
medium i large pomieści paszporty.

• Zamknięcie na suwak YKK® zabezpieczające zawartość portfela
• Wewnętrzne dzielone kieszenie zamykane na suwak YKK® 
• Powlekany materiałem Ultra-Sil™ odpornym na wodę/pot i tkanina 

odporną na RFID
• W rozmiarze Small posiada cztery wpusty na kartę oraz dwie 

kieszenie na banknoty
• W rozmiarze Medium posiada siedem wpustów na kartę, dwie duże 

kieszenie, uchwyt na długopis oraz zamykaną na suwak kieszonkę 
na monety

• W rozmiarze Large posiada osiem wpustów na kartę, dwie duże 
kieszenie, uchwyt na długopis/rysik oraz zamykaną na suwak 
kieszonkę na monety

Większość kart bankowych i paszporty mają technologię RFID do przechowywania danych, 
które mogą być dostępne przez skanery RFID w sklepach i punktach kontroli granicznej. 
Istnieje niebezpieczeństwo, że złodzieje mają cyfrowy dostęp do tych informacji za pomocą 
skanerów RFID z dużej odległości. Produkty odporne na częstotliwości radiowe skanerów 
ograniczają możliwość cyfrowego dostępu do informacji osobistych. W tej grupie produktów 
w celu zmniejszenia wagi zastosowano wodoodporny i odporny na ścieranie materiał Ultra-
SIL® od wewnętrznej strony pokryty substancją na bazie miedzi i niklu.

Produkty chroniące dokumenty osobiste przed kradzieżą cyfrową

Zewnętrzna kieszeń na kartę 
pokładową Materiał odporny na RFID

Kieszeń na bilon zamykana  
na suwak

Dużo miejsca na karty 
i banknoty

TravellingLight™ chronią dokumenty, 
paszporty, pieniądze i inne wartościowe 
rzeczy dzięki czemu możemy podróżować 
bezpiecznie.

TravellingLight® 
SECURITY

Blue/Grey Black/Grey

Kod Opis Waga Wymiary Cena

ATLTWRFID Small 50g 110 x 20 x 90mm  109,90 zł 

ATLTWRFID Medium 93g  105 x 20 x 175mm  149,90 zł 

ATLTWRFID Large 112g 110 x 20 x 230mm  169,90 zł 
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Nasz portfel na szyję Neck Wallet RFID jest najlepszym 
rozwiązaniem, jeśli chodzi o produkty noszone pod ubraniem. 
Posiada wiele kieszonek, w tym dwie zamykane na suwak, 
które idealnie nadają się do przechowywania paszportów, kart 
kredytowych oraz zapasowych monet. Wykonany z lekkiego 
i trwałego materiału Ultra-Sil™ i wyściełany od środka tkanina 
odporną na RFID, aby zapewnić ochronę przed kradzieżą danych 
elektronicznych. Kontakt ze skórą ogranicza miękka siateczka 
3D.

• Wyściełany tkaniną odporną na RFID, aby chronić przed 
kradzieżą danych elektronicznych

• Przechowuj pieniądze, paszport i bilety w bezpieczny 
i wygodny sposób

• Portfel na szyję posiada pięć kieszeni
• Kontakt ze skórą ogranicza miękka siateczka 3D
• Płaski design ułatwia dyskretne przechowywanie 

wartościowych rzeczy
• Miękki, wygodny pasek na szyję

Nasza gama saszetek na szyję RFID oferuje proste 
zabezpieczenie podróżne w opakowaniu High-Tech. Mając do 
wyboru dwie lub trzy kieszenie, saszetka na szyję Neck Pouch 
stanowi idealne rozwiązanie do przechowywania paszportu oraz 
zapasowej gotówki. Wykonano je z lekkiego i trwałego materiału 
Ultra-Sil™ i wyściełano tkaniną odporną na RFID, aby chronić 
Twoje dane przed kradzieżami elektronicznymi. 

Kontakt ze skórą ogranicza miękka siateczka 3D na odwrocie. 
W rozmiarze small pomieści paszporty i kilka kart kredytowych. 

• Wyściełana materiałem odpornym na RFID, aby chronić przed 
kradzieżą elektroniczną 

• Przechowuj pieniądze, paszport oraz bilety w sposób 
bezpieczny i łatwo dostępne

• Rozmiar Small odpowiada wymiarom paszportu i posiada 
dwie kieszenie

• Rozmiar Large to wymiary tradycyjnej saszetki, która posiada 
trzy kieszenie

• Kontakt ze skórą ogranicza miękka siateczka 3D
• Płaski model pozwala dyskretnie ukryć wartościowe rzeczy 

w podróży
• Regulowany i wygodny pasek do zawieszenia na szyi

Klasyczny model pasa biodrowego do przechowywania pieniędzy 
wykonany z materiałów technicznych zapewnia współczesne 
zabezpieczenie w podróży. Nasz pas biodrowy Money Belt RFID 
posiada łatwą w użyciu klamrę i regulowany elastyczny pas 
biodrowy zapewniający komfort dla skóry. Dwie zapinane na 
suwak kieszenie z wieloma podziałkami, które świetnie nadają 
się do przechowywania monet, banknotów, paszportów i biletów. 

• Wykonany z materiału Ultra-Sil™ i wyściełany tkaniną odporna 
na RFID

• Dwie zamykane na suwak kieszenie z wieloma podziałkami
• Kontakt ze skórą ogranicza miękka siateczka 3D
• Wyjątkowo miękki, czesany pas biodrowy

Nasze zgrabne etui na karty Card Holder RFID ochroni Twoje dane 
na karcie kredytowej przed skanerami danych elektronicznych. 
Warstwa zewnętrzna wykonana z tkaniny 210D, która sprawia, że 
jest na tyle solidny, aby pełnić funkcje samodzielnego portfela, 
a jego płaski design pozwala na przechowywanie wewnątrz 
Twojego ulubionego portfela. Posiada cztery kieszenie na karty, 
które mogą pomieścić karty lub złożone banknoty z elastyczna 
pętelką zamykającą i zabezpieczającą całe etui.

Large z trzema kieszeniamiSmall z dwoma kieszeniami

5 kieszeni w tym 2 zamykane na suwak

TravellingLight® 
NECK POUCH RFID

TravellingLight® 
MONEY BELT RFID

TravellingLight® 
CARD HOLDER RFID

TravellingLight® 
NECK WALLET RFID

Grey

Grey

Grey

Kod Opis Waga Wymiary Cena

ATLNPRFID Small 20g 125 x 150mm 79,90 zł 

ATLNPRFID Large 28.5g 125 x 195mm 99,90 zł 

Kod Waga Wymiar Cena

ATLNWRFID 40g 125 x 210mm 119,90 zł 

Kod Waga Wymiar Cena

ATLMBRFID 59g 270 x 120mm 119,90 zł 

 

Kod Waga Wymiar Cena

ATLCHRFID 14g 95 x 70mm  59,90 zł 
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• wykonany z mocnego nylonu 210D
• dwie zamykane na suwak kieszenie z wieloma różnej wielkości 

przegródkami
• regulowany, elastyczny i antypoślizgowy pas zapinany jest na 

klamrę
• kontakt ze skórą ogranicza siateczka

• wykonane z mocnego nylonu 210D
• pomieszczą paszport i inne kosztowności
• kontakt ze skórą ogranicza siateczka
• regulowany i miękki pasek do zawieszenia na szyi
• portfel posiada pięć kieszeni
• saszetka posiada trzy kieszenie

TravellingLight® 
NECK POUCH

TravellingLight® 
NECK WALLET

TravellingLight® 
TSA TRAVEL LOCKS

TravellingLight® 
MONEY BELT

Combination Combo Cable Cardkey

Black Sand

Black Sand

Black Sand

Kod Wymiary Waga Cena

ATLNP 18 x 13 x 1.5cm 32g 59,90 zł 

Kod Wymiary Waga Cena

ATLNW 20 x 13 x 1.5cm  46g 69,90 zł 

Kod Wymiary Waga Cena

ATLM 28 x 13 x 1.5cm 50g 69,90 zł 

Wszystkie kłódki mają aprobatę Travel Sentry® z widocznym 
logo w kształcie czerwonego diamentu. Informuje on (Red 
Diamond) służby ochrony lotniska, iż mogą otworzyć bagaż 
bez zniszczenia jego zabezpieczenia oraz ponownie zamknąć. 
Kłódki są akceptowane przez TSA (Transportation Security 
Administration), która jest federalną służbą ochrony na 
lotniskach w USA.

TSA  TRAVEL LOCK —  COMBINATION
Kłódka z trzycyfrowym zamkiem szyfrowym ze sztywnym 
pałąkiem. Nadaje się do zamykania suwaków w walizkach, 
torbach i plecakach. 

TSA  TRAVEL LOCK — COMBO CABLE
Kłódka z trzycyfrowym zamkiem szyfrowym z giętkim pałąkiem.   
Nadaje się do spinania razem kilku sztuk bagażu lub dużych 
zamków.

TSA TRAVEL LOCK — CARDKEY
Lekka, niewielka kłódka z giętkim zapięciem zamykana 
i otwierana na kartę.

Kod Opis Waga Cena

ATLTSACO Combination 41g 59,90 zł 

ATLTSACC Combo Cable 46g 64,90 zł 

ATLTSACK Cardkey 36g 64,90 zł 
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Neoprenowe pokrowce na delikatne i wrażliwe przedmioty. 
Zamykane są na podwójny zamek błyskawiczny 
z hypalonowymi uchwytami.

Miękki pokrowiec na sprzęt  
elektroniczny wykonany został  
z wodoodpornego i mocnego materiału  
Ultra-Sil®. Po wewnętrznej stronie  
zastosowano piankę EVA, która zapewnia wytrzymałość  
w niskich temperaturach, nie ulega pęknięciom i dobrze 
amortyzuje. Duża pokrywa ułatwia pakowanie.  
Zamykany na podwójny suwak  
z hypalonowymi uchwytami.

Służy do przechowywania akcesoriów różnego sprzętu 
elektronicznego takich jak ładowarki lub długie przewody. 
Pokrowiec wykonany został z wodoodpornego i mocnego 
materiału Ultra-Sil®. Do ochrony przed wstrząsami 
wewnętrzne ściany kieszeni zrobiono z dużej gęstości pianki 
EVA o grubości 5mm. Wewnątrz znajduje się kieszeń na 
mniejsze przedmioty jak karty SD lub pamięci USB. Zamykana 
jest na długi podwójny zamek błyskawiczny z hypalonowymi 
uchwytami.

TravellingLight®

CABLE CELL
TravellingLight®

PADDED POUCHES

TravellingLight®

PADDED SOFT CELL

Blue / Grey Blue / GreyBlack / Grey Black / Grey

Kod Opis Waga Wymiar Cena

ATLCAB Cable Cell Small 35g 175 x 95 x 40mm  79,90 zł 

ATLCAB Cable Cell Large 54g 215 x 125 x 60mm  99,90 zł 

Kod Opis Waga Cena

ATLPP Padded Pouch Small 30g  44,90 zł 

ATLPP Padded Pouch Medium 37g  49,90 zł 

ATLPP Padded Pouch Large 49g  59,90 zł 

Kod Opis Pojemność Waga Cena

ATLP Padded Soft Cell - Small 1L 43g 99,90 zł 

ATLP Padded Soft Cell - Large 2L 63g 119,90 zł 

Hidden Cash 
MONEY BELT

TravellingLight 
TRAVEL ADAPTOR

Kod Wymiar Waga Cena

ABELT 120 x 3cm 50g  49,90 zł 

Kod Waga Cena

ATLADAP 16g  39,90 zł 

ATLADAP 16g  39,90 zł 

ATLADAP 16g  39,90 zł 

ATLADAP 40g  39,90 zł 

Wykonany z wytrzymałego nylonu pasek Cash Money Belt 
posiada specjalną kieszonkę o wymiarach 43 x 2.2 cm która 
przeznaczona jest do przechowywania monet oraz banknotów. 
Pasek Cash Money Belt można regulować przy pomocy 
specjalnej klamry.

• Wymiary 120 x 3 cm;
• Możliwość regulacji;
• Kieszonka na pieniądze o wymiarach 43 x 2.2 cm;
• Wykonany z wytrzymałego nylonu;

Travelling Light Travel Adaptor lekki 
turystyczny adapter pasujący do gniazdek 
na całym świecie. Dostępny jest w czterech 
typach: EU, AU, UK oraz USA.

• EU - adapter z wtyczką typu AU/USA;
• AU - adapter z wtyczka typu EU/USA;
• USA - adapter z wtyczką typu EU;
• UK - adapter z wtyczką typu EU;
• Wszystkie adaptery zostały wykończone 

osłoną wykonaną z silikonu;
• Waga: AU/EU/USA: 16g, UK: 40g;
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Pokrowiec na dokumenty wykonano z wodoodpornego 
materiału Ultra-Sil® 30D marki CORDURA®. Duży rozmiar 
pomieści Apple MacBook Air®, a mały Apple iPad®. Zamykany 
na suwak i wyposażony w uchwyt do trzymania.

• Wykonany z tkaniny Ultra-Sil® 30D marki CORDURA®
• Przedni panel wykonany z przezroczystego TPU
• Bardzo lekki, mocny i wodoodporny
• podwójny zamek z hypalonowymi uchwytami do łatwego 

otwierania i zamykania
• Płaski po złożeniu, w trakcie pakowania utrzymuje pozycję 

pionową
• Dostępny w trzech rozmiarach

Pojemnik spełnia wymagania TSA dotyczące przewozu płynów 
i żeli w bagażu podręcznym. Wykonany został 
z transparentnego, wytrzymałego i odpornego na ścieranie 
TPU. Zgrzewana konstrukcja i odporny na przecieki zamek 
zapewniają bezpieczeństwo transportu. Duże uchwyty 
ułatwiają otwieranie i zamykanie. Pomieści 3 butelki 
o pojemności 89ml i 3 butelki o pojemności 40ml produktów 
Sea to Summit.

• Delikatna wyściełana mikrofibrą zasłona na oczy
• Wyprofilowane wycięcie na nos i regulowany pasek
• Można prać
• Zestaw zatyczek do uszu w komplecie

TravellingLight® 
DOCUMENT  
POUCH

TravellingLight® 
STUFF  
SACK SET

TravellingLight® 
EYE SHADES

TravellingLight® 
SEE POUCH

TravellingLight® 
TPU CLEAR ZIP TOP POUCH

Black/Grey

Black/Grey

Grey/Black Lime/Grey Berry/Grey

Lime/Grey Berry/Grey

Blue / Grey

Kod Opis Waga Cena

ATLDPA Large / A4 66g 89,90 zł 

Kod Waga Cena

ATLPOUZTTPU 28g  79,90 zł 

• zestaw trzech uniwersalnych worków
• mały rozmiar ułatwia organizację w bagażu
• idealne do oddzielenia ubrania, żywność lub gadżetów
• wykonane z mocnego, wodoodpornego Ultra-Sil®
• pętla do przymocowania do innego bagażu lub spięcia worków 

razem

Kod Pojemność Waga Cena

ATLSSS 0.3L, 0.6L, 2L 6g, 8g, 13g  84,90 zł 

Kod Waga Cena

ATLES 23g  59,90 zł 

Kod Opis Pojemność Waga Cena

ATLSSP Small 1L 27g 59,90 zł 

ATLSSP Medium 2L 36g 69,90 zł 

ATLSSP Large 4L 40g 79,90 zł 



 
LIN

ERS 
 103

 
PODRÓŻE 

 103

• pokrycie z bardzo lekkiego i wodoodpornego 
silikonowanego materiału Ultra-Sil® 30D firmy 
Cordura®

• waży zaledwie 280g, długość po złożeniu tylko 240 
mm

• średnica zadaszenia 960mm
• mosiężne nity
• szkielet z lotniczego aluminium
• podgumowany uchwyt

• rozmiar po złożeniu 160mm, waga 150g
• cztery teleskopowe sekcje po rozłożeniu  

mają długość 500mm
• średnica zadaszenia 830mm
• kolor czarny
• doskonały w codziennym  

użyciu

TravellingLight® 
POCKET UMBRELLA

Ultra-Sil™

TREKKING UMBRELLA Sea to Summit Field Repair Buckles zapewniają łatwe rozwiązanie 
naprawy uszkodzonego lub zużytego zapięcia. Zostało zaprojektowane 
tak, aby można było dokonać wymiany w terenie przy użyciu 
śrubokrętu.

• opatentowany kształt
• mocne, odporne na korozję i wykonane ze stali nierdzewnej trzpienie
• wymienne w terenie przy użyciu śrubokrętu
• bez potrzeby stosowania rozwiązań tymczasowych

FIELD REPAIR BUCKLES

Yellow Black

Kod Waga Cena

AUMBMINI 150g  89,90 zł 

Kod Waga Cena

AUMB 280g  179,90 zł 

Kod Opis Cena

FRB15 15mm Side Release 1 Pin 18,90 zł 

FRB15 15mm Side Release 2 Pin 18,90 zł 

FRB15 15mm Ladderlock 1 Pin 14,90 zł 

FRB15 15mm Side Release 13,90 zł 

FRB20 20mm Side Release 1 Pin 19,90 zł 

FRB20 20mm Side Release 2 Pin 19,90 zł 

FRB20 20mm Ladderlock 1 Pin 14,90 zł 

FRB20 20mm Side Release 13,90 zł 

FRB25 25mm Ladderlock 1 Pin 22,90 zł 

FRB25 25mm Side Release 22,90 zł 

FRB25 25mm Side Release 1 Pin 16,90 zł 

FRB25 25mm Side Release 2 Pin 13,90 zł 

FRB38 38mm Side Release 26,90 zł 

FRB38 38mm Side Release 1 Pin 26,90 zł 

FRB38 38mm Side Release 2 Pin 18,90 zł 

FRB50 50mm Side Release 18,90 zł 
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Dark Blue Red Charcoal

DUFFLE BAG
Nasza torba podróżna Sea to Summit 
Duffle Bag jest bardziej uniwersalna, 
łatwiejsza w użyciu i bardziej wygodna 
do przenoszenia niż którakolwiek 
z toreb w obozie bazowym. 
Idealnie nadaje się do zarzucenia na plecy, do noszenia 
na ramieniu lub na jaku, wymienialne uchwyty zapewniają 
trzy łatwe sposoby użytkowania a magnetyczne łączenie 
uchwytów pozwala je zawsze ułożyć w idealnej pozycji 
gotowej do użycia. Wystarczająco mocny, aby wytrzymać 
nacisk przepełnionej torby, antywłamaniowy podwójny 
zamek błyskawiczny posiada duże cięgna w kształcie litery T 
umożliwiające bezproblemowe otwarcie. Szeroka podstawa 
torby została zaprojektowana tak, aby wytrzymywać  
nierówności terenu a duże wieko otwiera się szeroko 
ułatwiając pakowanie i umożliwiając szybki dostęp do 
zawartości. 

Duża pokrywa ułatwia pakowanie 
i szybszy dostęp do sprzętu

Bardzo wytrzymały podwójny 
zamek chroni przed kradzieżą

Wielofunkcyjne uchwyty 
zapewniają 3 opcje noszenia

Dużej wytrzymałości haki 
umożliwiają szybką zmianę 
położenia uchwytu rączek

Wygodny w obsłudze zamek

Magnesy ułatwiają 
trzymanie

Kod Wymiar Wymiary Waga Cena

ADUF 45L 29 x 29 x 58cm 1.65kg 499,90 zł 

ADUF 65L 33 x 33 x 66cm 1.75kg 569,90 zł 

ADUF 90L 37 x 37 x 74cm 2.05kg 649,90 zł 

ADUF 130L 42 x 42 x 84cm 2.45kg 729,90 zł 
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Bardzo popularnym produktem jest lekka torba Ultra-Sil® 
Duffle Bag. Wystarczająco mocna, aby przenosić ciężkie ładunki 
i niesamowitej pojemności 40L. Doskonale spełnia swoje 
zadanie w transporcie lotniczym jak też zorganizowanych na 
poczekaniu wycieczkach lub wyjściach na siłownię. Ze względu 
na niezwykłą kompaktowość i dużą lekkość jest oczywistym 
wyborem jako torba zapasowa w każdej podróży.

• pojemność 40L, wystarczająco mocna aby przenosić ciężkie 
ładunki

• bardzo lekka – waga tylko 80 gram
• wykonana z silikonowanej tkaniny CORDURA® z powłoką 

poliuretanową (PU), zapewniającą zapewniającą 
wodoodporność na poziomie 2000 mm

• trwały zamek błyskawiczny #4.5YKK®
• wzmocnione szwy
• uchwyt do mocowania przy kluczach wykonany z Hypalonu
• ekspozytory marketingowe pozwalają na umieszczenie 12 

sztuk w rzędzie

Torba na zakupy Ultra-Sil® Shopping Bag jest nie tylko bardzo 
praktyczna i przyjazna dla środowiska ale również niezwykle 
kompaktowa i lekka. Dzięki małemu rozmiarowi można ją 
nosić przy kluczach, w kieszeni marynarki lub torebce. Bez 
zmartwień może być wypełniona po brzegi, gdyż zrobiona jest 
z niezwykle mocnego i trwałego materiału. 

• waga tylko 48 gram 
• pojemność około 25L – większa niż reklamówki 

z hipermarketów
• wykonana z silikonowanej tkaniny CORDURA® z powłoką 

poliuretanową (PU), zapewniającą zapewniającą 
wodoodporność na poziomie 2000 mm

• worek Ultra-Sil® z aluminiowym karabinkiem
• wytrzymałość 130kg 
• ekspozytory marketingowe pozwalają  

na umieszczenie 12 sztuk w rzędzi

Uniwersalna torebka naramienna Ultra-
Sil® Sling Bag doskonale nadaje się do 
spacerów po mieście, na zakupach lub 
w podróży. Niewielki rozmiar i kompaktowy 
kształt ułatwia codzienne życie.

• wykonana z silikonowanej tkaniny 
CORDURA® z powłoką poliuretanową 
(PU), zapewniającą zapewniającą 
wodoodporność na poziomie  
2000 mm

• trwały zamek błyskawiczny  
#4.5YKK®

• worek Ultra-Sil® z aluminiowym 
karabinkiem

• ekspozytory marketingowe  
pozwalają na umieszczenie  
12 sztuk w rzędzie

Pojemność 40L Wzmocnione szwy i uchwyty

Ultra-Sil™

DUFFLE 
BAG

Ultra-Sil™

SHOPPING 
BAG

Ultra-Sil™

SLING BAG

Black

Sky Blue Black

Sky Blue Black Lime Orange Pacific Blue

Kod Objętość Waga Cena

AUDUFN 40L  80g  169,90 zł 

Kod Objętość Waga Cena

AUSLBN 16L 64g 99,90 zł 

Kod Objętość Waga Cena

AUSBAGN 25L  46g  89,90 zł 
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Wyjątkowo kompaktowy  
- wielkości jajka

Wyjątkowo 
kompaktowa – 
wielkości jajka

Wzmocnione 
przeszyciaDuża pojemność

Ultra-Sil™

NANO™ DAYPACK
Ultra-Sil™

NANO™ SHOPPING BAG

Jego waga i rozmiary są o połowę mniejsze niż naszego nagrodzonego plecaka Ultra-Sil™ 
Daypack, łatwo zmieścisz go w kieszeni lub możesz nosić go przy kluczach, mogąc go zawsze 
mieć przy sobie. 

Ultralekki Nylon 15D, strategicznie rozmieszczone paski i udoskonalone przeszycia 
zapewniają maksymalna wytrzymałość przy minimalnej wadze. 

Asymetryczny suwak i silikonowany Nylon Nano™ pozwala zredukować jego wymiary po 
spakowaniu do wielkości kurzego jajka. Ważący zaledwie 30g, nasz 18 litrowy plecak Ultra-Sil™ 
Nano™ Daypack wytrzymuje ciężary do 20kg.

• Ultralekki i mocny Nylon 15D 
• Niewiarygodnie kompaktowy po spakowaniu
• Silikonowany Nylon ułatwia pakowanie i chroni przed  

działaniem wody
• Asymetryczny suwak dla zachowania  

niewielkich rozmiarów
• Wzmocnione przeszycia w punktach obciążenia  

dla zwiększenia wytrzymałości

Ultra-Sil™ Nano™ Shopping Bag ważąca jedynie 30g to nasza najbardziej kompaktowa 
alternatywa dla jednorazowych toreb na zakupy.
Super lekką i łatwą w pakowaniu Ultra-Sil™ Nano™ Shopping Bag szybko schowasz w 
samochodzie, kieszeni, torebce lub przymocujesz do breloczka, dzięki czemu masz ją zawsze pod 
ręką w przypadku niespodziewanego wypadu do sklepu.
Zbudowana z lekkiego, silikonowanego nylonu 15D, o dużej pojemności (25 litrów), wsparta 
wzmocnionymi pasami, z łatwością wytrzymuje obciążenia przekraczające 20 kg - o wiele więcej 
niż jesteś w stanie wygodnie przenieść na ramieniu!
Nasza torba na zakupy Ultra-Sil™ Nano™ Shopping Bag ważąca zaledwie 30g, o pojemności 25L 
pomoże przenieść Ci największe ciężary z codziennych zakupów.

• Ultralekka i mocna nylonowa tkanina Ultra-
Sil™ Nano™ 15D

• Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja 
umożliwiająca łatwe pakowanie

• Pojemność 25L
• Dzięki uchwytom można zawiesić na ramieniu 

lub wygodnie trzymać w dłoni
• Wykończenie z silikonowanej tkaniny 

nylonowej dla łatwego pakowania i 
wodoodporności

• Wzmocnione uchwyty

Kod Opis Capacity Packed Size Waga Cena

A15SB Ultra-Sil™ Nano™ Shopping Bag 25L 7 x 5  x 4.5cm 30g 99,90 zł 

A15SB4 4 x 15D Nano™ Shopping Bag Refill 25L ea 7 x 5  x 4.5cm 30 g ea 369,90 zł 

Red Yellow Dark Blue White Grey Teal
Red Yellow Dark Blue White Teal

Nasz ultralekki, niezwykle 
kompaktowy plecak na co dzień Nano™ 
Daypack to najlepszy plecak na atak 
szczytowy i do podróżowania

Kod Opis Objętość Wymiary po 
spakowaniu Waga Cena

A15DP Ultra-Sil™ Nano™ Daypack 18L 7 x 5 x 4.5cm 30g 129,90 zł 

A15DP4 POS refill: 4 pack 18l ea 7 x 5 x 4.5cm 30 g ea 479,90 zł 
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19 x 30cm  / 12 produktów

37 x 30cm  /  24 iprodukty

Ultra-Sil™

NANO™ POS

Ultra-Sil™

POS

Zaintegrowane pakowanie z POS dla prezentacji 
Ultra-Sil™ Nano™ Shopping Bags i Daypacks.

POS dostępny w wersji dla UltraSil® Daypack oraz dla 
wszystkich UltraSil® Bag znajdujących się w ofercie.

8 x Dry Daypack lub 12 x Daypack, Sling Bag,  
Shopping Bag lub Duffle Bags

Od 2008 roku użytkownicy Ultra-Sil® Daypack doceniają jego 
niewiarygodny stosunek wagi do wytrzymałości. Zastosowanie 
CORDURA® oraz wzmocnionych szwów w miejscach 
najbardziej obciążanych pozwala przenosić ciężar 250 razy 
większy od wagi produktu. W 2017 roku  Ultra-Sil® Daypack 
zdobył prestiżową nagrodę Backpacker Editors’ Choice Gold 
Award za zastosowanie wybitnych innowacji w dziedzinie 
projektowania, użytych materiałów oraz jakości wykonania. Aby 
to uczcić ulepszyliśmy nasz plecak oraz nadaliśmy mu nowy 
wygląd.

• wzmocnione pasy ułatwiają przenoszenie cięższych ładunków 
oraz zapewniają lepsze dopasowanie

• uchwyt na światło rowerowe
• wykonana z silikonowanej tkaniny CORDURA® z powłoką 

poliuretanową (PU), zapewniającą zapewniającą 
wodoodporność na poziomie 2000 mm

• worek Ultra-Sil® z aluminiowym karabinkiem
• duża pojemność
• przechowywany w małych rozmiarach  

woreczku
• waga tylko 72 gram 
• ekspozytory marketingowe pozwalają  

na umieszczenie 12 sztuk w rzędzie

Plecak z serii Ultra-Sil® Dry Day Pack wykonano 
z silikonowanego materiału CORDURA®. Jest wodoszczelny, 
bardzo lekki i przechowywany w małym woreczku 
wyposażonym w hypalonowe kółko do mocowania przy 
kluczach. O jakości produktu świadczą również podwójne szwy 
wzmocnione wysokiej gęstości taśmą PU. Unikalne podwójnie 
rolowane hypalonowe zamknięcie dobrze uszczelnia wnętrze 
a zewnętrzny system sznurowania i kompresji zapewnia 
bezpieczny transport.

• wzmocnione pasy ułatwiają przenoszenie cięższych 
ładunków oraz zapewniają lepsze dopasowanie

• wykonana z silikonowanej tkaniny CORDURA® z powłoką 
poliuretanową (PU), zapewniającą zapewniającą 
wodoodporność na poziomie 2000 mm

• worek Ultra-Sil® z aluminiowym karabinkiem
• podwójne szwy wzmocnione taśmą z PU
• system sznurowania i kompresji
• plecak nie jest przeznaczony do użytku w sytuacjach 

zagrożonych przebywaniem pod wodą
• ekspozytory marketingowe pozwalają na umieszczenie 8 

sztuk w rzędzie

Ultra-Sil™

DAYPACK
Ultra-Sil™

DRY DAYPACK

Sky Blue Black Lime Orange Sky Blue Black Lime Orange

Kod Objętość Waga Cena

AUDPN 20L 72g 119,90 zł 

Kod Objętość Waga Cena

AUDDPN 22L 110g  199,90 zł 
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420D Series 
RAPID™ & FLOW™
Wykonane są z laminowanego TPU nylonowego materiału 420D 
z całkowicie szczelną konstrukcją szwów. Plecaki Rapid i Flow 
są oczywistym wyborem gdy wyruszamy na wyprawę w mokry, 
deszczowy lub śnieżny teren. Komora główna pakowana jest od 
góry i posiada wodoodporne rolowane zamknięcie. Dodatkowo 
zastosowano paski boczne uniemożliwiające przypadkowe 
otwarcie. Wentylowane i perforowane szelki, odpinany pas 
biodrowy i ergonomiczny kształt zapewniają komfort nawet przy 
dużych obciążeniach. W celu poprawy widoczności wnętrze jest 
białe oraz posiada kieszeń zamykaną na zamek. 

The Rapid 26L DryPack posiada boczne kieszenie wykonane 
z elastycznej siatki oraz dużą zewnętrzną kieszeń zamykaną na 
zamek.

The Flow 35L DryPack posiada wymienny, miękki pas biodrowy zaś 
hypalonowe pętle umożliwiają mocowanie innego sprzętu lub lin 
bungee. Razem z pasami dociskowymi po obu stronach oferuje 
liczne możliwości mocowania narzędzi. Posiada również dużą 
kieszeń zewnętrzną zapinaną na zamek. 

210D Series
SPRINT™
W plecakach Sprint zastosowano technologię w której połączono 
odporny na ścieranie nylon 420D z lekką strukturą tkaniny 
nylonowej 210D laminowanej TPU, dzięki czemu zredukowano ich 
wagę przy zachowaniu wodoszczelności i atrakcyjnego kształtu. 
W celu utrzymania równowagi między wagą i wytrzymałością 
uprząż plecaka wykonano z lekkiej siatki w technologii 3D, która 
podnosi komfort noszenia oraz poprawia wentylację. Sprint 
Dry Pack ma laminowane szwy na całej powierzchni i rolowane 
szczelne zamknięcie. Wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek 
i zewnętrzna linka uzupełniają produkt.

• wodoszczelny laminowany TPU materiału
• wnętrze wyściełane białym materiałem PU poprawia widoczność
• rolowane górne zamknięcie
• laminowane szwy
• ergonomiczny i minimalistyczny kształt
• wewnętrzna kieszeń zamykana na zamek
• przewiewne i perforowane służące  

do transportu pasy naramienne

DRYPACKS
Wysokiej jakości wodoodporne plecaki na wszystkie twoje wycieczki
Przy produkcji plecaków Dry Packs firma Sea to Summit wykorzystała i połączyła całe swoje doświadczenie w tworzeniu 
produktów wodoodpornych z komfortem, wysoką jakością i nowoczesnym wzornictwem. Plecaki Dry Packs umożliwiają 
wycieczkę w każdą pogodę bez obaw zamoczenia znajdujących się w nim przedmiotów.

Blue Black Black

Kod Opis Pojemność Waga Cena

AWDP Sprint 20L 360g  399,90 zł 

AWDP Rapid 26L 760g  749,90 zł 

AWDP Flow 35L 1210g  869,90 zł 
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freeSUPER  HEAVY DUTY 

W pełni regulowana wysokość 
mocowania

Moulded TPU roll top 
closure does not  

wick moisture

Wykonane z pianki EVA 
i perforowanej siatki pasy 

naramienne

Wytrzymałe i bezpieczne 
zapięcie z aluminium  

7075-T6

HYDRAULIC™  
DRYPACK
 z odpinanym systemem nośnym.
W plecakach Hydraulic DryPack zastosowano odpinany 
system nośny, który w znaczny sposób ułatwia transport 
bagażu w komunikacji lotniczej, wodnej i lądowej. Jest 
idealnym rozwiązaniem do przenoszenia dużych ilości rzeczy 
i sprzętu gdy tradycyjny plecak się nie nadaje.
Zastosowany w plecakach serii Hydraulic system nośny 
jest wykonany z pianki EVA i perforowanej siatki co 
umożliwia duży przepływ powietrza oraz szybkie schnięcie 
bez utraty komfortu użytkowania. Zastosowany system 
nośny wyposażony w aluminiowe klamry jest kompatybilny 
z workami Hydraulic DryBag.
• szybkoschnące pasy naramienne wykonane z pianki EVA 

i perforowanej siatki
• aluminiowe zapięcie 7075-T6 zapewnia wytrzymałość 

i bezpieczeństwo
• regulowane na wysokość i długość pasy naramienne
• nisko profilowe punkty mocujące redukują możliwość 

przypadkowych uszkodzeń gdy system nośny nie jest zamocowany
• łatwość zakładania i zdejmowania podnosi funkcjonalność
• super wytrzymały, wodoodporny i laminowany TPU materiał 600D
• innowacyjny rolowany profil zamykający wykonany z TPU umożliwia 

bezpieczne zamknięcie i zapewnia wodoszczelność
• laminowane szwy
• odporny na promieniowanie UV, nie zawiera PVC dzięki czemu jest 

odporny na niskie temperatury
• wysoka odporność materiału na ścieranie
• owalny kształt zapobiega toczeniu
• wymienne zapięcie z trzpieniami ze stali nierdzewnej
• wykonane z Hypalonu pętle umożliwiają bezpieczne  

mocowanie

Blue Yellow

Kod Wymiar  (Owalna podstawa) x Wysokość Waga Cena

AHYDBHS 35L (33 x 21cm) x 70cm 1010g 599,90 zł 

AHYDBHS 65L (38 x 25cm) x 85cm 1340g 799,90 zł 

AHYDBHS 90L (42 x 30cm) x 100cm 1550g 849,90 zł 

AHYDBHS 120L (47 x 32cm) x 113cm 1790g 899,90 zł 



11
0 

LI
N

ER
S

11
0 

W
OR

KI
 W

OD
OO

DP
OR

N
E

Award-winning,  
light and strong

Ultra-Sil™

DRY SACK
Ultra-Sil™

NANO 
DRY 
SACK

Używając Ultra-Sil® Nano czyli nylonu 15D Sil/PU, lekkiej 
klamry oraz cieńszego zamknięcia typu roll-up stworzyliśmy 
worek o 30% lżejszy niż nasz model worka 30D Ultra-Sil® !

• Nylon Ultra-Sil® Nano 15D dla najlepszego stosunku 
wytrzymałości do wagi

• Ultra-Sil® Nano posiada wodoodporną  
warstwę 1,200mm

• Pełne uszczelnienie na szwach dla maksymalnej  
ochrony przed wilgocią

• Górne zamknięcie typu roll-on skutecznie  
chroni przed przeciekaniem 

• Silikonowy materiał, dla ułatwienia  
załadunku worka

• Zawiera klamrę naprawczą Field  
Repair Buckle

• Owalny kształt
• Przeznaczony dla bagażu lekkiego.

Wielokrotnie nagradzane, lekkie i mocne, suche worki  
Sea-Summit Ultra-Sil™ są idealne do użycia wewnątrz  
plecaka, aby zabezpieczyć i uporządkować pakunek.

• Silikonowany Ultra-Sil® 30D z trwałym materiałem 
CORDURA® nylon

• Ultra-Sil® Nano posiada wodoodporną  
warstwę 2000mm

• Odporne na przeciekanie, usztywniane  
zamknięcie Hypalon typu roll-top

• Pełne uszczelnienie na szwach dla  
maksymalnej ochrony przed wilgocią

• Prześwitujący materiał, dla lepszej  
widoczności zawartości

• Śliskie wykończenie dla łatwiejszego załadunku
• Owalny kształt 
• Przeznaczony dla backackersów, na wyprawy  

rowerowe i podróżników
• Zawiera klamrę naprawczą Field Repair Buckle.

Mając do wyboru szeroką gamę wodoodpornych 
produktów Sea to Summit, począwszy od ultralekkich 
worków Nano™ Dry Sacks do przysadzistych worków 
z serii 600D Hydraulics™, ważne jest, aby dokonać 
właściwego wyboru dla planowanego użytkowania 
lub aktywności. Na przykład tkanina Ultra-Sil™ wagi 
piórka będzie idealnym rozwiązaniem dla turystów 
podróżujących z plecakiem, ale w warunkach, gdzie 
wymagana będzie odporność na otarcia zalecane będą 
tkaniny Big River™, Stopper™ lub Hydraulic™.

WORKI 
WODOODPORNE

Ultra-Sil™

DRY SACK

Kod Size Base x Height Waga

AUDS1 1L ø11 x 24cm 20g

AUDS2 2L ø13 x 29cm 23g

AUDS4 4L ø15 x 33cm 26g

AUDS8 8L ø17 x 46cm 30g

AUDS13 13L ø22 x 53cm 40g

AUDS20 20L ø25 x 61cm 50g

AUDS35 35L ø30 x 70cm 65g

Blue Lime Blue Orange Green Grey

Kod Wymiar  (Owalna podstawa) x Wysokość Waga Cena

AUNDS 1L (13 x 7.5) x 24cm  13g 46,90 zł 

AUNDS 2L (15 x 9.5) x 28.5cm 16g 49,90 zł 

AUNDS 4L (17 x 11.2) x 33cm 19g 54,90 zł 

AUNDS 8L (20 x 15) x 47cm 24g 64,90 zł 

AUNDS 13L (22.5 x 16.5) x 52cm 28g 74,90 zł 

AUNDS 20L (26 x 20) x 63cm 36g 84,90 zł 

AUNDS 35L (31 x 25) x 70cm 46g 114,90 zł 

Kod Size Podstawa x Wysokość Waga Cena

AUDS 1L ø11 x 24cm 20g 39,90 zł 

AUDS 2L ø13 x 29cm 23g 44,90 zł 

AUDS 4L ø15 x 33cm 26g 49,90 zł 

AUDS 8L ø17 x 46cm 30g 56,90 zł 

AUDS 13L ø22 x 53cm 40g 64,90 zł 

AUDS 20L ø25 x 61cm 50g 74,90 zł 

AUDS 35L ø30 x 70cm 65g 109,90 zł 
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eVAC™

DRY SACK
LightWaga
DRY SACK

VIEW  
DRY SACK

Uniwersalny, lekki i wytrzymały. Oferuje wysoką 
jakość wykonania i wydajność w atrakcyjnej cenie.

• Lekki bylon 70D z w pełni podklejonymi szwami 
• Lekki, trwały nylon z wodoodpornością 

10,000mm
• Białe wnętrze dla lepszej widoczności
• Zamknięcie Hypalon typu roll-top
• Punkt zamocowania w klamrze D-ring
• Owalny kształt
• Przeznaczony dla backpackersów, na wycieczki 

rowerowe, sporty wodne
• Zawiera klamrę naprawczą Field Repair 

Buckle.

W podstawie worka użyliśmy wodoodpornego, przepuszczającego 
powietrze materiału eVent®, umożliwiając tym samym wypuszczenie 
powietrze ze środka podczas jego składania, bez użycia wentyla. Po 
złożeniu i zapięciu klamry worek nie zajmie wiele miejsca w bagażu. 
Worki swoim kształtem idealnie wpasowują się we wnętrze plecaka.
Worki swoim kształtem idealnie wpasowują się we wnętrze 
plecaka. 

• Przepuszczający powietrze, wodoodporny materiał eVent® 
• Możlwiość wypuszczenia powietrza z worka bez użycia 

wentylu
• Wytrzymała tkanina 70D
• Kształt ułatwiający pakowanie
• Odporne na przeciekanie zamknięcie Hypalon typu roll-

top
• Lekki, trwały nylon z wodoodpornością 10,000mm
• Wzmocnione szwy dla większej wytrzymałości 
• Białe wnętrze dla lepszej widoczności
• Przeznaczony do przechowywania przedmiotów 
• Zawiera klamrę naprawczą Field Repair Buckle
• nadających się do kompresji, takich jak ubrania czy 

śpiwór. 

Unowocześniliśmy nasz uniwersalny i wytrzymały worek 
wodoodporny LightWaga Dry Sack, do owalnych kształtów 
i dodaliśmy okienko z przezroczystego TPU dla łatwego 
podglądu zawartości worka. Nasz nowy worek View Dry Sack 
pozwala na szybką identyfikację zawartości. Funkcja ta jest 
szczególnie przydatna dla grup, które wspólnie korzystają ze 
sprzętu. Aby stworzyć połączenie tak mocne jak w przypadku 
łączenia materiałów, okienko TPU zostało zgrzane wysoką 
częstotliwością (RF) z panelem bocznym. 

• Pomaga w organizowaniu i identyfikacji bagażu
• Wykonany z lekkiego i wytrzymałego Nylonu 70D 

z odpornością hydrostatyczną na poziomie 10 000mm
• Całkowicie kryte szwy
• Białe wnętrze dla lepszej widoczności zawartości
• Zestaw obejmuje klamrę naprawczą
• Zawiera klamrę naprawczą Field Repair Buckle.

eVAC™

DRY SACK
LightWaga
DRY SACK

Blue Black
Grey

Kod Wymiar Podstawa x Wysokość Waga Cena

AVDS 1L (13 x 7.5) x 24cm 32g 39,90 zł 

AVDS 2L (15 x 9.5) x 28.5cm 39g 44,90 zł 

AVDS 4L (17 x 11.2) x 33cm 48g 49,90 zł 

AVDS 8L (20 x 15) x 47cm 62g 59,90 zł 

AVDS 13L (22.5 x 16.5) x 52cm 76g 64,90 zł 

AVDS 20L (26 x 20) x 63cm 96g 79,90 zł 

AVDS 35L (31 x 25) x 70cm 130g 89,90 zł 

Kod Wymiar Podstawa x Wysokość Waga Cena

ADS 1L ø11 x 24cm 30g 35,90 zł 

ADS 2L ø13 x 29cm 38g 39,90 zł 

ADS 4L ø15 x 33cm 44g 44,90 zł 

ADS 8L ø17 x 46cm 58g 49,90 zł 

ADS 13L ø22 x 53cm 72g 59,90 zł 

ADS 20L ø25 x 61cm 86g 69,90 zł 

ADS 35L ø30 x 70cm 115g 79,90 zł 

ASETDS Set of 3 1L Yellow, 2L Green, 4L Blue 109,90 zł

Kod Wymiar Podstawa x Wysokość Waga Cena

AEDS 3L (17 x 11cm) x 28cm 42g 69,90 zł 

AEDS 5L (17 x 11cm) x 39cm 48g 79,90 zł 

AEDS 8L (21 x 13cm) x 44cm 58g 84,90 zł 

AEDS 13L (23 x 15cm) x 51cm 69g 99,90 zł 

AEDS 20L (27 x 17cm) x 60cm 86g 119,90 zł 

AEDS 35L (33 x 21cm) x 70cm 112g 139,90 zł 

AEDS 65L (38 x 25cm) x 85cm 148g 169,90 zł 

Blue Black Green Yellow Red
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Big River to mocny i odporny na ścieranie worek. 
Zastosowana tkanina nie zawiera PVC. W celu 
ograniczenia powierzchni worka po obu jego stronach 
zastosowano niskoprofilowe pętle wykonane z Hypalonu 
służące do bezpiecznego ich układania i mocowania. 
Cechą charakterystyczną jest owalna podstawa worka, 
która zabezpiecza przed toczeniem. Worki Big River są 
doskonałym wyborem dla uprawiających sporty wodne 
takie jak kajakarstwo lub rafting.

• wyjątkowo mocna i wytrzymała tkanina nylonowa 
420 D

• materiał laminowany TPU o wodoodporności 10,000 
mm słupa wody

• nieprzemakalne, podwójne, wzmocnione 
i podklejone szwy

• pętle z Hypalonu®
• chroniące przed wilgocią wodoszczelne, rolowane 

zamkniecie z Hypalonu®
• białe wnętrze worka ułatwia sprawdzenie jego 

zawartości
• Zawiera klamrę naprawczą Field Repair Buckle.

W workach Stopper zastosowano laminowany TPU nylonowy materiał 
210D, którego zewnętrzna powłoka posiada wysoką wytrzymałość 
na ścieranie oraz odporność na przemakanie. Gładki i owalny profil 
worka ułatwia pakowanie jednocześnie zabezpiecza przed toczeniem. 
Wysokiej jakości materiał jest odporny na promienie UV i niską 
temperaturę.

• laminowany TPU nylonowy materiał 210D
• wytrzymałe, gładkie i odporne na 

zawilgocenie pokrycie zewnętrzne
• wodoszczelne, rolowane zamknięcie 

wykonane z profilu TPU zapobiega 
przedostawaniu się wody

• zgrzewana konstrukcja
• wymienne zapięcie z trzpieniami ze stali 

nierdzewnej
• Zawiera klamrę naprawczą Field Repair 

Buckle.

W modelu Clear Stopper zastosowano identycznie wytrzymałą i lekką 
konstrukcję jak w serii Stopper. Cechą wyróżniającą worek jest użycie 
do jego produkcji przezroczystego TPU co ułatwia szybkie znalezienie 
i umiejscowienie znajdujących się we wnętrzu przedmiotów.

• odporny na ścieranie, promieniowanie UV i wodoszczelny materiał TPU
• odporny na niskie temperatury dzięki niestosowaniu PVC
• odporny na wilgoć, utrzymuje suchość 

w środku lecz nie może być w sposób ciągły 
zanurzony w wodzie

• owalna podstawa i kształt ułatwiają 
przechowywanie, mocowanie oraz utrudniają 
toczenie

• przezroczyste TPU jest odporne w czasie  
na przebarwienia np. żółknięcie

• wytrzymałe i odporne na zawilgocenie pokrycie 
zewnętrzne

• wodoszczelne, rolowane zamknięcie wykonane 
z profilu TPU zapobiegające wilgoci

• zgrzewana konstrukcja
• wymienne zapięcie z trzpieniami ze stali 

nierdzewnej 
• Zawiera klamrę naprawczą Field Repair 

Buckle.

Rugged and durable

Big River™

DRY BAG
Stopper™

DRY BAG
Clear Stopper™

DRY BAG

Blue Yellow Clear/Black  
All sizes

Blue Green

Kod Wymiar  (Owalna podstawa) x Wysokość Waga Cena

ABRDB 3L (17 x 11cm) x 28cm 79g 84,90 zł 

ABRDB 5L (17 x 11cm) x 39cm 96g 94,90 zł 

ABRDB 8L (21 x 13cm) x 44cm 106g 109,90 zł 

ABRDB 13L (23 x 15cm) x 51cm 128g 119,90 zł 

ABRDB 20L (27 x 17cm) x 60cm 184g 149,90 zł 

ABRDB 35L (33 x 21cm) x 70cm 239g 179,90 zł 

ABRDB 65L (38 x 25cm) x 85cm 293g 219,90 zł 

Kod Wymiar  (Owalna podstawa) x Wysokość Waga Cena

ASDB 5L (17x11cm) x 39cm  88g 99,90 zł 

ASDB 8L (21x13cm) x 44cm 101g 109,90 zł 

ASDB 13L (23x15cm) x 51cm 125g 119,90 zł 

ASDB 20L (27x17cm) x 60cm 180g 139,90 zł 

ASDB 35L (33x21cm) x 70cm 240g 169,90 zł 

ASDB 65L (38x25cm) x 85cm 327g 239,90 zł 

Kod Wymiar  (Owalna podstawa) x Wysokość Waga Cena

ASDBCLR 5L (17x11cm) x 39cm 115g 109,90 zł 

ASDBCLR 8L (21x13cm) x 44cm  150g 119,90 zł 

ASDBCLR 13L (23x15cm) x 51cm  189g 139,90 zł 

ASDBCLR 20L (27x17cm) x 60cm 246g 179,90 zł 

ASDBCLR 35L (33x21cm) x 70cm  325g 199,90 zł 

ASDBCLR 65L (38x25cm) x 85cm 452g 259,90 zł 
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SUPER  HEAVY DUTY 

Hydraulic™ 
DRY BAG
Najbardziej wytrzymałe worki wodoszczelne
Ten super wytrzymały wodoszczelny worek jest 
specjalnie zaprojektowany i przeznaczony do wypraw 
w ekstremalnych warunkach, gdzie wymagana jest 
wytrzymałość i odporność na ścieranie.
Linia wodoszczelnych worków Hydraulic jest wykonana 
z laminowanej tkaniny TPU 600D, posiada mocne, 
wodoszczelne oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami 
zgrzewy. Struktura materiału jest odporna na 
promieniowanie UV oraz pozbawiona w swym składzie 
PVC. Tkanina nie absorbuje wody dzięki czemu nie pęka 
w niskich temperaturach.
Unikalny sposób zamknięcia worka powoduje, iż jest 
całkowicie wodoszczelny. Worki mają owalną podstawę 
co zapobiega ich toczeniu i jednocześnie zajmują mniej 
miejsca w pozycji stojącej. 
Worki z linii Hydraulic wyposażone są na bokach 
w uchwyty z bardzo wytrzymałego materiału Hypalon®, 
umożliwiające bezpieczne mocowanie i przytwierdzenie 
worka w wybranym miejscu.
• bardzo odporna i wodoszczelna nylonowa tkanina 600D, 

laminowana TPU
• innowacyjne rolowane zamknięcie wykonane z profilu TPU
• trwałe uszczelnienie zgrzewów
• wytrzymała na promieniowanie UV, nie zawiera PVC - odporna 

na niskie temperatury
• wysoka wytrzymałość tkaniny na ścieralność
• owalna podstawa zabezpieczająca przed toczeniem
• wymienne zapięcie z trzpieniami  

ze stali nierdzewnej
• Zawiera klamrę naprawczą  

Field Repair Buckle
• pętle umożliwiające  

bezpieczne mocowanie.

Owalna podstawa przeciwdziałająca 
toczeniu

Zwarta konstrukcja z wytrzymałymi 
wodoszczelnymi i zabezpieczonymi 

przed uszkodzeniami szwami

Zamknięcie z TPU nie przepuszcza 
wilgoci

Pętle do mocowania

Blue Yellow

Kod Wymiar  (Owalna podstawa) x Wysokość Waga Cena

AHYDB 20L (27 x 17cm) x 60cm  424g 229,90 zł 

AHYDB 35L (33 x 21cm) x 70cm 553g 299,90 zł 

AHYDB 65L (38 x 25cm) x 85cm 743g 349,90 zł 

Includes Field Repair Buckle
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Byliśmy pierwszą firmą, która wprowadziła na rynek suche worki 
kompresyjne nie używając do tego celu zaworu spustowego 
powietrza. Innowacyjna technologia jest możliwa dzięki 
zastosowaniu przepuszczającej powietrze membranie eVent®, 
która wypycha powietrze z worka jednocześnie uniemożliwiając 
przedostanie się wody do wnętrza. To lżejsze, prostsze i bardziej 
niezawodne rozwiązanie niż stosowany przez innych producentów 
zawór wylotowy powietrza. Korpus worka jest wykonany z pokrytego 
poliuretanem nylonu 70D. Posiada hypalonowe rolowane 
zamknięcie podobnie jak reszta naszych suchych worków oraz 
wyposażony jest w cztery pasy służące do kompresji.

• wytrzymała tkanina nylonowa 70D pokryta poliuretanem
• wodoszczelna i przepuszczająca powietrze 

membrana eVent®
• materiał o wodoodporności 10.000mm słupa 

wody
• podwójne szwy uszczelnione taśmą
• rolowane hypalonowe zamknięcie
• narażone na uszkodzenia miejsca dodatkowo 

wzmocnione
• białe wnętrze ułatwia odnajdywanie 

przedmiotów
• taśma transportowa na spodzie worka
• Zawiera klamrę naprawczą Field Repair 

Buckle.

Sling Dry Bag zapewnia prosty sposób przenoszenia rzeczy 
jednocześnie oferując optymalny poziom wodoszczelności. Jest 
odpowiednim produktem towarzyszącym nam w wyjściu na plażę, 
basen a nawet podczas tropikalnej ulewy. Wytrzymała i mocna 
tkanina nylonowa 70D zapewnia wodoszczelność na poziomie 
10.000mm słupa wody. Do wygodnego noszenia i transportu służy 
20mm taśma zakończona obrotowym zaczepem, której długość 
można łatwo regulować. Rolowane zamknięcie worka jest szczelne 
i proste w użyciu. 

• mocny i wytrzymały nylon 70D
• białe wykończenie wnętrza
• komfort noszenia
• dostępne rozmiary: 10L i 20L
• Zawiera klamrę naprawczą Field Repair 

Buckle.

Opierając się na sukcesie naszych produktów z serii Compression Dry 
Sack do produkcji zastosowano lekki materiał nylonowy 30D. 
Połączono i zachowano wszystkie doskonałe właściwości worków 
Compression Dry Sack z lekką technologią Ultra-Sil®. W tym modelu 
worków można skompresować odzież i tkaniny do jednej trzeciej 
objętości ich stanu pierwotnego.

• wyjątkową wytrzymałość zapewnia silikonowany, lekki materiał 
30D Ultra-Sil® firmy CORDURA®

• materiał o wodoodporności 2.000mm słupa wody
• wodoszczelne, podwójne szwy uszczelnione taśmą
• wodoszczelna i przepuszczająca  

powietrze membrana eVent®
• nieprzeciekające hypalonowe zamknięcie
• wzmocnione szwy
• 40% lżejsze od worków Compression Dry 

Sack wykonanych z nylonu 70D
• Zawiera klamrę naprawczą Field Repair 

Buckle.

Ultra-Sil™

COMPRESSION 
DRY SACK

Nylon
COMPRESSION 
DRY SACK

LightWaga
SLING  
DRY BAG

Grey
Grey

Blue YellowKod Opis Wymiary Waga Max/Min Cena

AUCDS XS / 6L ø15 x 35cm 56g 6L to 2L 114,90 zł 

AUCDS S / 10L ø18 x 40cm 75g 10L to 3.3L 129,90 zł 

AUCDS M / 14L ø20 x 46cm 90g 14L to 4.5L 149,90 zł 

AUCDS L / 20L ø23 x 50cm 100g 20L to 6.5L 169,90 zł 

Kod Opis Wymiary Waga Max/Min Cena

ADCS XS / 6L ø15 x 35cm 107g 6L to 2L 99,90 zł 

ADCS S / 10L ø18 x 40cm 129g 10L to 3.3L 114,90 zł 

ADCS M / 14L ø20 x 46cm 148g 14L to 4.5L 129,90 zł 

ADCS L / 20L ø23 x 50cm 168g 20L to 6.7L 149,90 zł 

Kod Opis Wymiary Waga Cena

ASBAG 10L (19 x 12.5) x 47cm 86g  85,90 zł 

ASBAG 20L (27 x 17) x 60cm 114g  99,90 zł 
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Opakowania na akcesoria podróżne są w pełni wodoodporne 
i doskonale spełniają swoje zadanie podczas wędrówki w terenie jak 
i na szlaku wodnym. Zgrzewana konstrukcja, niezawodne rolowane 
zamknięcie typu Ziploc® z podwójnymi rzepami zapewniają pełną 
wodoodporność i pyłoszczelność. Pozbawione PVC wykonane 
z TPU tworzywo jest materiałem mocnym, trwałym, elastycznym 
i odpornym na promieniowanie UV oraz niskie temperatury. 
Przechowywane w kieszeni i wielokrotnie zginane opakowanie jest 
odporne na pękanie i nie ulega przebarwieniu. Zaprojektowane 
w górnych rogach otwory zapewniają wszechstronność mocowania.

• spełniają normę IPX8 – wodoszczelność na głębokości 10m 
w ciągu 1 godziny

• zgrzewana konstrukcja i wodoodporne zamknięcie
• punkty do mocowania
• opakowanie zawiera regulowany pasek  

do noszenia
• opakowanie elastyczne i odporne na gniecenie
• nie pęka w niskich temperaturach
• materiał TPU wysokiej wytrzymałości,  

nie zawiera PVC
• urządzenia z ekranami dotykowymi można  

obsługiwać bez wyjmowania z opakowania

Wykonane w procesie zgrzewania TPU opakowania na mapy są 
całkowicie wodo i pyłoszczelne dzięki mocnemu zamknięciu. Nie 
zawierające PVC etui z TPU jest mocne, trwałe, elastyczne i odporne 
na promieniowanie UV oraz niskie temperatury. Przechowywane 
w kieszeni i wielokrotnie zginane zapewnia odporność na pękanie 
i nie ulega przebarwieniu. Transport opakowania zapewniają uchwyty 
do zamocowania będącego na wyposażeniu paska.

• zgrzewana i wodoodporna konstrukcja
• bardzo mocne zamknięcie typu Ziploc®
• wszechstronność mocowania  

– przygotowane punkty na każdym  
z rogów

• opakowanie elastyczne  
i odporne na gniecenie

• odporność na UV i przebarwienia
• odporność na niskie temperatury
• odporne na ścieranie i bardzo  

mocne TPU, nie zawiera PVC

Waterproof
MAP CASE
Wodoodporne i pyłoszczelne opakowanie na 
mapy i dokumenty, które zapewnia ich 
transport w suchym środowisku. Do etui 
dołączony jest pasek transportowy, który 
można założyć na szyję lub przymocować do 
kierownicy roweru.

• opakowanie wykonane z PVC odporne 
na niskie temperatury

• zgrzewana konstrukcja i wodoszczelne 
zamknięcie typu Ziploc®

• nie żółknące i odporne na UV tworzywo
• regulowany pasek

TPU Guide
ACCESSORY CASE

TPU Guide
MAP CASE

Black
free

10m / 32’9” for 1hr

Wodoszczelne i ergonomiczne pokrowce telefonów są nieodzownym 
elementem wyposażenia turysty w każdych warunkach. Opakowanie 
wykonane w procesie zgrzewania Termoplastycznego Elastomeru 
Poliuretanowego (TPU) i zastosowanie zamknięcia Ziploc® 
w połączeniu z dodatkowym trzykrotnie rolowanym zamknięciem 
na rzepy stwarza, iż miękkie opakowanie telefonu jest całkowicie 
wodoszczelne. Dzięki właściwościom TPU otrzymujemy produkt 
mocny, elastyczny, odporny na UV i doskonale zachowujący się 
w niskich temperaturach. Na obwodzie opakowania znajdują się 
wycięte otwory służące do mocowania. Rozmiar XL przystosowany jest 
do dużych smartfonów jak: iPhone 6 Plus, Samsung Galaxy Note 4, 
Google Nexus 6 i wielu innych.

• spełnia normę IPX8 – wodoszczelność na głębokości 10m 
w ciągu 1 godziny

• smukły i ergonomiczny kształt dopasowany do ręki
• zgrzewana i wodoodporna konstrukcja
• wysoka odporność na ścieranie, UV i niskie temperatury (brak 

PVC w strukturze materiału)
• wysokiej jakości TPU o grubości 0,2 mm zapewnia komfortową 

obsługę paneli dotykowych i robienie zdjęć

TPU Guide
WATERPROOF CASE
for iPhone® and Smartphones

Blue Yellow Lime Black

Kod Opis Wymiary Waga Cena

AACTPU   Small 135 x 105mm 22g  59,90 zł 

AACTPU   Medium 165 x 120mm 28g  69,90 zł 

AACTPU   Large 215 x 150mm 34g  79,90 zł 

Kod Opis Wymiary Waga Cena

AMAPTPU   Small 212 x 302mm 51g  99,90 zł 

AMAPTPU   Medium 282 x 332mm 78g  119,90 zł 

AMAPTPU   Large 332 x 430mm 102g  139,90 zł 

Kod Opis Wymiar wewnętrzny Waga Cena

AWMC Small 210 x 300mm 60g 69,90 zł 

AWMC Large 280 x 330mm 80g 89,90 zł 

Kod Opis Wymiary Waga Cena

ACTPUSMARTPH Smartphone 148 x 85mm 27g 79,90 zł 

ACTPUSMARTPHXL XL Smartphones 168 X 90 mm 37g 99,90 zł 
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Nasz wodoodporny worek na apteczkę First Aid 
Dry Sack zapewni ochronę przed działaniem 
wody, dzięki czemu zawartość apteczki 
pozostanie nienaruszona i gotowa do użycia, 
w razie potrzeby. Namoknięte bandaże lub 
zniszczone środki medyczne mogą zmienić 
poważne zdarzenie w sytuację zagrożenia życia. 

Nasze worki na apteczki First Aid Dry Sacks 
wykonane z Nylonu 70D o wysokiej skuteczności 
są odporne na ścierane i całkowicie 
wodoodporne posiadając odporność 
hydrostatyczną na poziomie 10 000mm i kryte 
szwy. 

Łatwy do odróżnienia czerwony materiał 
z uniwersalnym nadrukiem białego krzyża 
zawsze wyróżni się spośród pozostałego 
sprzętu. 

Przejrzyste okienko z TPU zespolone 
z materiałem z jednej strony zapewnia 
doskonałą widoczność zawartości i pomaga 
w szybkim dostępie do ważnych środków. 
Pozioma sprzączka lub przywieszany uchwyt 
w kształcie litery D zapewniają uniwersalne 
punkty mocowania, a Twój zestaw może być 
noszony w sposób umożliwiający łatwy dostęp. 

Worki na apteczkę First Aid Dry Sacks 3l nadają 
się idealnie dla domowej roboty apteczek, 
w których drobne przedmioty muszą być 
odpowiednio zabezpieczone a dostęp do 
nich musi być błyskawiczny. Pojemność 3l 

jest wystarczająca aby pomieścić zawartość 
całonocnych apteczek.

Worek na apteczkę First Aid Dry Sack 5l posiada 
dodatkową rozwijaną górę, która pomieści 
większość dostępnych w sklepach lub 
ekspedycyjnych apteczek.

• Łatwy do odróżnienia czerwony materiał 
z nadrukowanym międzynarodowym 
symbolem apteczek (ISO 7010)

• Trwała i wodoodporna ochrona dla Twojej 
apteczki

• Przejrzyste okienko dla łatwej identyfikacji 
zawartości

• Model 5L posiada dodatkowa odwijaną 
górę, aby pomieścić apteczki o większych 
rozmiarach

• Wodoodporny Nylon 70D z całkowicie 
uszczelnionymi szwami

• Niechłonna taśma na zamknięciu zapewnia, 
że wilgoć nie dostanie się do wnętrza worka

• Biała wewnętrzna powłoka dla lepszej 
widoczności wewnątrz

• Owalna podstawa pasuje do większości 
rozmiarów typowych apteczek

• Wzmocnione szwy we wszystkich punktach 
naprężenia

• Miękki i elastyczny pasujący do ciasnych 
przestrzeni

FIRST AID 
DRY SACK
Nasz worek wodoodporny na apteczkę First Aid Dry Sack 
chroni wyposażenie ratunkowe przed niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi i abrazyjnymi warunkami otoczenia. 

Okienko dla łatwego 
zidentyfikowania 

zawartości

Rolowane zamknięcie 
zabezpieczające przed 

wilgocią

Odporny na ścieranieKod Size Wielkość 
(podstawa x wysokość) Waga Cena

AFADS 3L (17 x 12cm) x 28cm 47g 54,90 zł 

AFADS 5L (22 x 13cm) x 28cm 54g 64,90 zł 
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WORKI
Ultra-Mesh™

STUFF SACK
Mesh
STUFF SACK

Ultra-Sil™

STUFF SACK

Worki modelu Ultra-Sil® Stuff Sack są bardzo mocne i lekkie. 
Do produkcji użyto bardzo lekkiego i odpornego na rozerwanie 
materiału CORDURA® w bogatej gamie kolorystycznej.

• silikonowana, odporna na rozerwanie CORDURA® 30D
• materiał impregnowany silikonem o odporności 2.000mm 

słupa wody
• śliska tkanina wykończeniowa ułatwia  

pakowanie
• uchwyt do mocowania z Hypalonu  

w górnej części worka
• wzmocniony uchwyt transportowy  

na spodzie worka
• zamknięcie worka przy pomocy lekkiej  

i wytrzymałej linki z zaciskiem
• wszystkie narażone na uszkodzenia  

miejsca dodatkowo wzmocnione
• dla zwiększenia wytrzymałości  

zastosowano podwójne szwy

Worki Ultra-Mesh są jednymi z najlżejszych dostępnych na 
rynku, które ułatwiają organizację odzieży i sprzętu w plecaku, 
walizce lub torbie. Do produkcji siatki z której wykonano worek 
zastosowano niedawno opracowane multiwłókna nylonowe 15D. 
O tym jak małe i lekkie są worki Ultra-Mesh niech świadczy 
fakt, iż są one o 45% lżejsze od worków Ultra-Sil®.

• wytrzymałe włókna nylonowe 15D
• wykonany z materiału Ultra-Sil® Nano ściągacz dostępny 

w różnej kolorystyce ułatwia organizację 
przedmiotów

• większą wytrzymałość zapewniają 
podwójne, wzmocnione szwy

• czarna siatka dla lepszej widzialności
• okrągły kształt
• Blue: 2XS, M, 2XL 

Lime: XS, L 
Orange: S, XL

Worki serii Mesh Stuff są wykonane z dobrze przewiewnej siatki. 
Zastosowane do produkcji materiały umożliwiają wszechstronne 
zastosowanie. Idealnie nadają się do odseparowania brudnej 
odzieży od czystej, przechowywania śpiwora, transportu 
mokrych rzeczy a nawet zbierania małży!

• siatka z czarnego nylonu 150D
• ściągacz wykonany z nylonu 70D w różnych 

kolorach
• dobry wgląd w rzeczy znajdujące się 

w środku, zapewnia dobrą wentylację
• uchwyt transportowy zamocowany na 

spodzie worka
• Blue: 2XS, M, 2XL 

Green: XS, L 
Orange: S, XL

Blue Lime Orange
Blue Green Orange Blue

Kod Opis Wymiary Waga Cena

AUMSS XS / 4L ø14 x 27cm 8g 44,90 zł 

AUMSS S / 6.5L ø17 x 30cm 10g 49,90 zł 

AUMSS M / 9L ø18 x 34cm 11g 54,90 zł 

AUMSS L / 15L ø21 x 40cm 14g 59,90 zł 

AUMSS XL / 20L ø24 x 45cm 17g 69,90 zł 

Kod Opis Wymiary Waga Cena

AM XS / 4L ø14 x 27cm 37g 34,90 zł 

AM S / 6.5L ø17 x 30cm 46g 39,90 zł 

AM M / 9L ø18 x 34cm 52g 44,90 zł 

AM L / 15L ø21 x 40cm 72g 49,90 zł 

AM XL / 20L ø24 x 45cm 78g 59,90 zł 

ASETMSS Set of 3 XXS-Blue, XS-Green, S-Red 99,90 zł

Kod Opis Wymiary Waga Cena

ASN240 XS / 4L ø14 x 27cm 13g 39,90 zł 

ASN240 S / 6.5L ø17 x 30cm 17g 44,90 zł 

ASN240 M / 9L ø18 x 34cm 21g 49,90 zł 

ASN240 L / 15L ø21 x 40cm 28g 59,90 zł 

ASN240 XL / 20L ø24 x 45cm 34g 69,90 zł 

ASETUSS Set of 3 XXS-Yellow, XS-Red, S-Blue 109,90 zł
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• wykonany z nylonu 70D z poliuretanową powłoką
• materiał o wodoodporności 2.000mm słupa wody
• specjalna konstrukcja zapobiega  

splątaniu pasów
• cztery pasy dociskowo-kompresyjne
• bardzo długie pasy pozwalające  

wykorzystać całą pojemność worka
• nylonowa taśma transportowa  

na spodzie worka
• Blue: XS, L 

Green: M, XL 
Orange: S

• wykonany z nylonu 70D z poliuretanową 
powłoką

• materiał o wodoodporności 2.000mm słupa 
wody

• unikalny ściągacz górny odporny  
na rozdarcie

• okrągła podstawa z zamontowaną  
taśmą transportową

• miejsca narażone na uszkodzenia oraz 
krawędzie tkaniny wzmocnione

• białe wnętrze ułatwia odnajdywanie 
przedmiotów

Kiedy potrzebujesz ograniczyć ilość bagaży i możesz 
go skompresować to najlepszym wyborem są 
worki Ultra-Sil® Compression Sack. Bogata oferta 
produkcyjna została wzbogacona o dwa bardzo 
małe rozmiarowo worki doskonałe do kompresji 
i przechowywania puchowych kurtek lub innej 
odzieży.

• silikonowana, odporna na rozerwanie 
CORDURA® 30D

• specjalna konstrukcja zapobiega 
splątaniu pasów

• cztery pasy dociskowe-kompresyjne
• bardzo długie pasy pozwalające 

wykorzystać całą pojemność worka
• nylonowa taśma transportowa na 

spodzie worka
• narażone na uszkodzenia miejsca 

dodatkowo wzmocnione
• gładkie wykończenie ułatwiające 

pakowanie

Nylon
STUFF SACK

Nylon
COMPRESSION 
SACK

Ultra-Sil™

COMPRESSION 
SACK

Kod Size ø  x Height Waga Pojemność

ACSXS XS / 6L ø15 x 34cm 110g 6L to 2L

ACSS S / 10L ø18 x 40cm 128g 10L to 3.3L

ACSM M / 14L ø20 x 46cm 156g 14L to 4.5L

ACSL L / 20L ø23 x 50cm 175g 20L to 6.5L

ACSXL  XL / 30L ø27 x 58cm 215g 30L to 10L

Blue Blue Green Orange Yellow

Kod Opis Średnica x Wysokość Waga Cena

ASS XS / 4L ø14 x 27cm 32g 34,90 zł 

ASS S / 6.5L ø17 x 30cm 40g 39,90 zł 

ASS M / 9L ø18 x 34cm 52g 44,90 zł 

ASS L / 15L ø21 x 40cm 68g 49,90 zł 

ASS XL / 20L ø24 x 45cm 80g 59,90 zł 

Kod Opis Średnica x Wysokość Waga Pojemność Cena

ACS XS / 6L ø15 x 34cm 110g 6L to 2L 69,90 zł 

ACS S / 10L ø18 x 40cm 128g 10L to 3.3L 79,90 zł 

ACS M / 14L ø20 x 46cm 156g 14L to 4.5L 89,90 zł 

ACS L / 20L ø23 x 50cm 175g 20L to 6.5L 99,90 zł 

ACS  XL / 30L ø27 x 58cm 215g 30L to 10L 114,90 zł 

Kod Opis Wymiary Waga Pojemność Cena

ASNCS 2XS / 3.3L ø13 x 25cm 38g 3.3L to 1.3L 84,90 zł 

ASNCS XS / 6L ø15 x 35cm 58g 6L to 2L 94,90 zł 

ASNCS S / 10L ø18 x 40cm 66g 10L to 3.3L 99,90 zł 

ASNCS M / 14L ø20 x 46cm 78g 14L to 4.5L 115,90 zł 

ASNCS L / 20L ø23 x 50cm 94g 20L to 6.5L 129,90 zł 
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250kg

551lb

To najwyższej jakości pasy mocujące wykonane z poliestru 
odpornego na UV o szerokości 28mm. Posiadają metalową 
klamrę pokrytą silikonem. Sprzedawane w opakowaniach 
po 2 sztuki. Kolory pasów uzależnione są od ich długości. 
Elastyczna pętla pozwala zachować pas zwinięty.  
Wytrzymałość 300kg wg AS/NZS4380.

Pasy mocujące wykonane są z poliestru odpornego na UV 
o szerokości 25mm. Niklowo-cynkowe klamry mają dużą 
wytrzymałość i posiadają silikonową podkładkę. Elastyczna 
pętla pozwala zachować pas zwinięty. Wytrzymałość 250kg 
wg AS/NZS4380. Dostępne w trzech kolorach w zależności od 
długości – 2m, 3m i 4m.

Pasy napinające Loop Lock wykonane są z poliestru odpornego 
na UV o szerokości 25mm. Na jednym końcu posiadają 
metalową klamrę pokrytą silikonem a na drugim poliestrową 
pętlę. Dwa oddzielne punkty zaczepienia dają wszechstronne 
i bezpieczne mocowanie. Elastyczna pętla pozwala zachować 
pas zwinięty. Wytrzymałość 125kg wg AS/NZS4380. Dostępne 
w trzech kolorach w zależności od długości – 2m, 3m i 4m.

Silikonowa podkładka 
zabezpiecza ładunek

Elastyczna pętla pozwala 
zachować pas zwinięty

Pas przełożony przez pętlę 
i zamocowany do punktu stałego

TIE DOWNS
with silicone cam cover

BOMBER TIE DOWN BOMBER LOOP LOCK

Kod Długość Kolor Cena

SOLTDSCDP 3.5m Pair Blue / Lime 94,90 zł 

SOLTDSCDP 4.5m Pair Lime / Orange 99,90 zł 

SOLTDSCDP 5.5m Pair Red / Blue 109,90 zł 

Kod Długość Kolor Cena

SOLBTD 2m Single Lime 29,90 zł 

SOLBTD 3m Single Orange 34,90 zł 

SOLBTD 4m Single Blue 39,90 zł 

Kod Długość Kolor Cena

ABLL 2m Single Lime / Grey 36,90 zł 

ABLL 3m Single Orange / Grey 39,90 zł 

ABLL 4m Single Blue / Grey 44,90 zł 
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25mm tubing

35mm tubing

Wózki Sit-on- Top doskonale nadają się do transportu 
długiego, szerokiego i ciężkiego sprzętu w tym wioseł. 
Opatentowana spawana konstrukcja wyposażona została 
w unikalne stożkowe zakończenia dopasowane do różnych 
typów sprzętu zmniejszające ruch na boki podczas holowania. 
Stożkowe końcówki o długości od 24mm do 48mm pokryte 
są gumą i przystosowane do mocowania pasów (nie wchodzą 
w skład zestawu). Szerokość osi wózka jest regulowana 
w zakresie 180mm do 400mm za pomocą zacisku. Wózki 
wykonane są z rur ze stopu aluminium 6061-T6 o średnicy 
35mm oraz mają odporne na przebicie koła.

Składane wózki transportowe mogą być używane w trudnym 
teranie. Zbudowane są z anodowanych rur ze stopu aluminium 
6063-T6 o średnicy 25mm i posiadają odporne na przebicie koła. 
Do mocowania służą hypalonowe pasy napinające. W zależności 
od zastosowania dostępne w trzech szerokościach 28cm, 
46cm i 62cm. Każdy wózek ma nośność 70kg i wyposażony 
jest w utwardzoną promieniami UV poliestrową taśmę oraz 
silikonowe odbijacze.

CARTS
do kajaków i desek

SIT-ON-TOP CART

Aquaracks są najprostszymi, najsilniejszymi i najbardziej 
uniwersalnymi stojakami do przechowywania sprzętu wodnego 
pod prawie każdym kątem bez powodowania szkód. Specjalnie 
zaprojektowane, wyściełane ramiona zapobiegają uszkodzeniu. 
Doskonały do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Nośność 80 kg. Łatwa instalacja (instrukcje w zestawie).

Aquaracks SM zajmują połowę mniej przestrzeni niż 
podstawowy Aquaracks. Specjalnie zaprojektowane,  
wyściełane ramiona zapobiegają uszkodzeniu.  
Doskonały do zastosowań wewnętrznych  
i zewnętrznych. Ze względu na nośność 50kg  
i mniejsze rozmiary idealnie nadają się  
do mocowania lekkiego sprzętu wykonanego  
z kompozytów. Łatwa instalacja  
(instrukcje w zestawie).

AQUARACKS™

AQUARACKS SM™

Kod Wymiar Kolor Głębokość Height w/wheels Cena

SOLCART Small Orange 20cm 30cm  549,90 zł 

SOLCART Medium Blue 28cm 35cm  599,90 zł 

Kod Height w/wheels Cena

SOLSOTG 51cm  699,90 zł 

Kod Opis Objętość Cena

SQRACK AquaRacks - Pair 80kg  449,90 zł 

SQRACKS AquaRacks SM - Pair 50kg  359,90 zł 
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250mm

Wielofunkcyjna pompka Pumpsack:
pokrowiec, pompka, flaga

Traveller Soft Racks służą do przewożenia kajaków, desek lub 
nart na dachu samochodu. Mają szybki system mocowania 
w 3 krokach. Mocne, wymienne pętle służą do mocowania 
pasów napinających. Neoprenowe pokrycie i bardzo 
mocne odlewane pod ciśnieniem klamry oraz przyczepna, 
antypoślizgowa podstawa redukuje przesuwanie się ładunku 
na dachu zapewniając bezpieczny transport. Szerokość 19cm 
pozwala na równe rozłożenie ładunku. Dostępne w dwóch 
długościach Regular 86cm i Large 110cm.

PACK RACKS
Kompaktowe i funkcjonalne ułatwiające 
podróżowanie z dodatkowym sprzętem

Traveller
SOFT RACKS

Nasze bagażniki Pack Racks są miękkimi pompowanymi 
bagażnikami dachowymi zaprojektowanymi do prostego montażu 
i kompaktowego transportu. 

Ich kompaktowe rozmiary po spakowaniu sprawiają, że nadają się 
idealnie do schowania w torbie i transportowania desek, 
łódek, nart i ponadwymiarowych sprzętów, kiedy podróżujesz 
i wynajmujesz samochody. 

Poręcznie schowane pod Twoim fotelem w samochodzie, sprawdzą 
się również doskonale w przypadku nieplanowanych zakupów 
w sklepie ze sprzętem. 

Wielofunkcyjna pompka worek Sea to Summit Airstream™ 
Pumpsack dostarczana jest w standardzie z każdym bagażnikiem 
Pack Rack. Worek do przechowywania z wysokiej jakości tkaniny 
Ultra-Sil™ pomieści Twoje bagażniki, po wypuszczeniu z nich 
powietrza, zaś wbudowana pompka Airstream™ Pump pomoże 
w szybkim napompowaniu bagażników i może być również 
wykorzystywana jako flaga do oznaczenia wystających ładunków. 

• Kompaktowe wymiary po spakowaniu ułatwiają 
przechowywanie i podróżowanie z bagażnikami

• Szybki i prosty montaż
• Mocne pętle typu daisy chain zapewniają wiele punktów do 

mocowania pasów napinających
• Wielofunkcyjny worek-pompka Airstream™ ułatwiający 

pompowanie, kompaktowy i dający możliwość wykorzystania 
jako flaga ostrzegająca o ponadgabarytowych ładunkach 
wystających z tyłu pojazdu

• Uniwersalne mocowanie pasuje do szerokiej gamy pojazdów
• Nylon 420D pokryty TPU jest trwały, elastyczny, wodoodporny 

i łatwy w czyszczeniu
• Wytrzymały, odlewany napinacz 
• Kompatybilne z większością pasów ładunkowych

Kompaktowy 
rozmiar

Wiele punktów mocowania

Kod Wymiar Rozmiar (długość x szerokość x wysokość) Cena

ATS Regular 86cm x 19cm x 8cm  449,90 zł 

ATS Large 110cm x 19cm x 8cm  559,90 zł 

Kod Wymiary po spakowaniu 
(WxHxD)

Rozmiar po rozłożeniu
(WxHxD) Cena

APAKRAK 25x12x12cm 77x14x10 cm 359,90 zł
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Access Deck Bag zapewnia łatwy dostęp do wszystkich 
niezbędnych rzeczy podczas wyprawy kajakowej. Torbę można 
łatwo odpiąć od powierzchni kajaka i wziąć ze sobą. Idealna 
zarówno na krótkie, jak i długie wyprawy.

• Odporny na przetarcia nylon 420D 
• Usztywnienie w celu zachowania kształtu
• Hypalonowe rolowane zamknięcie
• Zamek błyskawiczny
• Sucha komora wykonana z wodoodpornego nylonu 70D 

z hypalonowym zamknięciem
• Dwa sposoby mocowania do kajaka: rzepy lub specjalne 

klamry
• Szczelne zamknięcie na szczycie worka
• Biały laminat TPU o stopniu nieprzemakalnośći 10 000 mm
• Boczne ścianki wykonane z tkaniny typu Mesh

Torba przystosowana do przewozu 
rzeczy w pontonie, łodzi lub na desce. 
Wykonana z materiału 420D Big 
River posiada hypalonowe rolowane 
zamknięcie. Hypalonowe pętle, 
samoprzylepne punkty mocujące oraz 
aluminiowy hak do zaczepienia czynią 
transport bezpiecznym. Dostępne są 
w dwóch rozmiarach 12L i 24L.

Aquasling jest prostym i ekonomicznym rozwiązaniem 
przeznaczonym do mocowania różnych sprzętów od desek 
surfingowych do kajaków morskich. Prosta konstrukcja 
pozwala na jednoosobową obsługę. Można mocować sprzęt 
do szerokości 90cm. Pasy wykonano ze wzmocnionego 
nylonu a wyściełane ramiączka z materiału EVA. Doskonały 
do wewnątrz i na zewnątrz. Nośność 60 kg. Łatwa instalacja 
(sprzęt montażowy oraz instrukcje w zestawie).

Chroni wnętrze 
kajaka i dolną część tułowia 
przed bryzgami wody. Do zakrycia tunelu 
zastosowano 4mm warstwę neoprenu, a w pasie 
zastosowano odporny na przetarcie nylon 420D powlekany 
PU. Komfortowy w użytkowaniu w cieplejszych warunkach. 
Dostępne w czterech rozmiarach kokpitu.

ACCESS DECK BAG SUP DECK BAGAQUASLING™

Flexi Fit
SPRAY  
SKIRT

Kod Cena

SQSLING 249,90 zł 

Kod Waga Cena

ARDKB 520g 339,90 zł 

Kod Wymiar Waga Cena

ASD 12L 340g  269,90 zł 

Kod Opis Cena

SOLFFSC Small 599,90 zł 

SOLFFSC Medium 599,90 zł 

SOLFFSC Large 599,90 zł 

SOLFFSC X Large 599,90 zł 
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Nadmuchiwane pływaki są indywidualnym środkiem 
ratunkowym każdego kto wypływa kajakiem na otwarte wody. 
W przypadku wywrócenia kajaka ułatwia ponowne wejście. 
Jednokomorowy pływak dzięki zastosowanym elementom 
z pianki nawet w wypadku przebicia unosi się na wodzie. 
Wykonany z trwałego nylonu 420D posiada dwukierunkowy 
zawór do nadmuchiwania i wypuszczania powietrza. 
W przypadkach awaryjnych szybki dostęp zapewnia pociągnięcie 
za czerwoną zawleczkę. Do pływaka przymocowany jest gwizdek 
do sygnalizacji. Dobrą widzialność zapewnia kontrastowy kolor 
i odblaskowe napisy. Kieszeń z siatki umożliwia włożenie pióra 
od wiosła.

Pływaki piankowe nie wymagają dmuchania przez co są łatwiejsze 
w użyciu w przypadku wywrócenia kajaka. Wykonane z pianki pokrytej 
nylonem 420D. Do pływaka przymocowany jest gwizdek do sygnalizacji. 
Dobrą widzialność zapewnia kontrastowy kolor i odblaskowe napisy. 
Kieszeń z siatki umożliwia włożenie pióra od wiosła.

Pompa zęzowa powinna być na wyposażeniu każdej łodzi lub kajaka. 
W celu zmniejszenia podatności na korozję części metalowe wykonane 
zostały ze stali nierdzewnej Marine 316. Pompa o podwójnym działaniu 
ma dużą wydajność 400ml (łącznie 800ml). Na całej długości pokryta 
jest pomarańczową pianką z odblaskowym logo firmy. Trzon pompy 
wykonany z anodowanego stopu zmniejsza zużycie i zachowuje 
sprawne działanie na długi czas. Posiada gniazdo  
do zamontowania węża odpływowego.  
Długość 46cm zapewnia korzystanie  
z pompy w różnych środkach  
transportu wodnego.

Whistle moulded  
into buckle

Two way  
lockable valve

Mesh paddle garage 
for easy drainage

Quick Release  
deck bag

Whistle moulded  
into buckle

Mesh paddle garage 
for easy drainage

BILGE PUMP

Inflatable
PADDLE FLOAT

Foam
PADDLE FLOAT

Kod Wymiar Waga Cena

SOLIPF 40 x 28 x 18cm 215g  199,90 zł 

Kod Wymiary Waga Cena

SOLFPF 45 x 28 x 11cm 2269g  159,90 zł 

Kod Długość Cena

SOLBILGE  46cm 99,90 zł 
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Nasze buty Ultra Flex Booties zostały stworzone na 
bazie oryginalnego, niskoprofilowego i delikatnego 
buta Flex Bootie. Udoskonaliliśmy ich dopasowanie 
za pomocą najnowszego kształtu i dodaliśmy 
niezwykle bezpieczny system zamykania, 
zachowując delikatność, która sprawia, że 
ten model cieszy się ogromną popularnością. 
Linie szwów zostały zoptymalizowane tak, aby 
zapobiegać otarciom stóp. Gumowa, laminowana 
i elastyczna podeszwa jest antypoślizgowa 
i zapewnia najwyższy komfort. 

• Trwałe, niskoprofilowe buty na kajak, do 
wiosłowania na stojąco, surfowania, ratingu, wind 
surfingu, kite boardingu, żeglowania

• Elastyczna, delikatna podeszwa stanowi 
doskonałe czucie podczas technicznych zmagań

• Udoskonalone do najnowszego kształtu
• Bezpieczny system paska na rzep
• 3 mm Neopren
• Szaro-limonkowe

Model Blitz to „koń pociągowy” w gamie naszych 
butów. Wyróżnia się wysokim mankietem 
cholewki, który można założyć na kombinezon oraz 
usztywniona podeszwą dla zapewnienia lepszego 
przeciągania i ochrony przed wystającymi skałami, 
a bardzo bezpieczne zapięcie w formie paska 
na rzep zapobiega utracie buta w najgorszych 
miejscach w których je zanurzasz. Model Blitz 
ma ten sam kształt jak nasz ostatni model 
Ultra-Flex i te same linie szwów zapobiegające 
otarciu stóp, kiedy korzysta się z wiązań na 
stopy na łódkach bądź deskach. 
• Mocne buty do kajakarstwa, raftingu, 

przenoszenia w wodzie, brodzenia, łowienia 
ryb, żeglowania

• Podeszwa gumowa o bardzo wysokiej 
przyczepności do mokrych powierzchni

• Usztywniona podeszwa dla zwiększonej 
ochrony i komfortu chodzenia

• Bezpieczne zamknięcie na rzep
• 3mm neopren
• Czarno-niebieskie

Lekka i elastyczna konstrukcja pozwala utrzymać dobry kontakt 
z wiosłami. Po wewnętrznej stronie dłoni w obszarze 
największego zużycia zastosowano podwójną skórę syntetyczną. 
Filtr UPV50+ chroni także przed słońcem. Neoprenowy mankiet 
zapinany na rzep poprawia komfort użytkowania. Dostępne są 
w czterech rozmiarach.

Rękawice Paddle Glowes zabezpieczają dłonie przed 
szorstkimi elementami łodzi. Wykonane z elastycznego 
neoprenu zapewniają pewne trzymanie wioseł 
i zapobiegają tworzeniu się pęcherzy. Dodatkowo 
utrzymują komfort termiczny w niższych 
temperaturach. Dostępne są w czterech rozmiarach.

Blitz 
BOOTIES

Eclipse 
GLOVES

PADDLE GLOVES

Ultra Flex 
BOOTIES
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Kod Wymiar Cena

SOLPG Small  119,90 zł 

SOLPG Medium  119,90 zł 

SOLPG Large  119,90 zł 

SOLPG X Large  119,90 zł 

Kod Opis Męski US Cena

SOLFB 5 XS 5 169,90 zł 

SOLFB 6 S 6 169,90 zł 

SOLFB 7 SM 7 169,90 zł 

SOLFB 8 M 8 169,90 zł 

SOLFB 9 ML 9 169,90 zł 

SOLFB 10 L 10 169,90 zł 

SOLFB 11 XL 11 169,90 zł 

SOLFB 12 XXL 12 169,90 zł 

SOLFB 13 XXXL 13 169,90 zł 

SOLFB 14 XXXXL 14 169,90 zł 

Kod Wymiar Cena

SOLEG Small 99,90 zł 

SOLEG Medium 99,90 zł 

SOLEG Large 99,90 zł 

SOLEG X Large 99,90 zł 

Kod Opis Męski US Cena

SOLBLB 5 XS 5  199,90 zł 

SOLBLB 6 S 6  199,90 zł 

SOLBLB 7 SM 7  199,90 zł 

SOLBLB 8 M 8  199,90 zł 

SOLBLB 9 ML 9  199,90 zł 

SOLBLB 10 L 10  199,90 zł 

SOLBLB 11 XL 11  199,90 zł 

SOLBLB 12 XXL 12  199,90 zł 

SOLBLB 13 XXXL 13  199,90 zł 
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Lekka i prosta smycz do wiosła 
wykonana z nylonu posiada 
elastyczny wewnętrzny 
przewód. Niski profil zapobiega 
splątaniu. Regulowane 
zapięcie umożliwia stosowanie 
w różnych typach wioseł. 
Linka smyczy przechowywana 
jest w antypoślizgowym etui 
z Hypalonu zamykanym na rzep.

Służą do połączenia wioseł z łodzią podczas odpoczynku, 
wędkowania lub okazjonalnej kąpieli. Spiralnej konstrukcji 
nylonowa linka o średnicy 28-32mm podwaja swoją długość i nie 
ulega splątaniu. Mocowana do wiosła za pomocą rzepu.

Cruiser Kayak Seat jest wygodnym i wielofunkcyjnym 
siedziskiem z formowanej termicznie pianki wyłożonej 
polipropylenową okładziną na całej długości. Regulowane 
podparcie lędźwiowe poprawia trzymanie i zwiększa komfort. 
Środkowa część oparcia ułatwia ruchy ramion i obracanie. 
Długie regulowane paski umożliwiają mocowanie do wielu 
modeli kajaków. Można go również używać do siedzenia na 
kempingu. Za oparciem znajduje się duża siatkowa kieszeń 
oraz dwie małe zamykane na suwak.

Tripper Kayak Seat jest wygodnym siedziskiem wysokim 
oparciem. Regulowana górna część oparcia oferuje dobre 
trzymanie i wsparcie natomiast dolna ułatwia obracanie 
i komfort podczas długiego wiosłowania. Wykonane zostało 
z formowanej termicznie pianki. Po zewnętrznej stronie 
oparcie posiada trzy kieszenie z siatki. Długie regulowane 
paski umożliwiają mocowanie do wielu modeli kajaków oraz do 
pokładu na zewnątrz łodzi.

PADDLE KEEPER

PADDLE LEASH

Tripper
KAYAK SEAT

Cruiser
KAYAK 
SEAT

TitaniumTitanium

Kod Shaft Diameter Długość Cena

SOLPKEEPER 28–32mm 110–240cm 59,90 zł 

Kod Średnica Długość Cena

SOLPLEASH 20-35mm 110-190cm 49,90 zł 

Kod Cena

SOLTRIPPER  449,90 zł 

Kod Cena

SOLCRUISER  599,90 zł 
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CENY PODANE W KATALOGU SĄ SUGEROWANYMI CENAMI DETALICZNYMI I MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE POGLĄDOWY


