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Nosná konstrukce
Vnější duralová konstrukce umožňuje ochranu
vnitřního prostoru při stavbě za nepříznivého
počasí a kotvení stanu přímo na konstrukce, což
umožňuje větší stabilitu a zároveň je velmi lehká
a pevná díky duralovým nosným prutům.

První produktovou linii představuje řada stanů
EXTREME, která je svým vybavením a parametry
vhodná i do nejnáročnějších přírodních a povětrnostních podmínek. Stany z této řady jsou určeny nejen
pro expedice a vysokohorskou turistiku, ale uspokojí
každého cestovatele, který vyžaduje špičkovou kvalitu a moderní materiály. Stany v této řadě mají duralovou vnější konstrukci, která zajišťuje snadnou stavbu
i v nepříznivém počasí – silném větru či dešti. Vysoký
vodní sloupec použitého materiálu zaručuje pohodlný spánek v suchu i při prudkém dešti či sněhu. Pro
použití v zimě jsou stany EXTREME vybaveny sněhovými límci. Stany řady EXTREME byly testovány v těch
nejnáročnějších podmínkách – od edových Himlájí,
přeš větrné Alpy, až po písky severoafrické Sahary. Jejich přednosti však oceníte i při běžném kempování.
EXTREME LITE – je řada, která v sobě spojuje moderní
technologie řady EXTREME a zároveň dobrý poměr
ceny a výkonu řady OUTDOOR. Oproti předchozí
řadě EXTREME má použitou standardní vnitřní konstrukci s duralovými pruty a bez sněhových límců, což
vede k dosažení nižší hmotnosti celého stanu. Své využití nachází stany z této řady při horolezectví, trekingu, ale také při cykloturistice a obyčejném kempování
u zákazníků, kteří kladou důraz na vysokou kvalitu a
užitnou hodnotu. Řada ULTRALIGHT vychází z řady
EXTREME LITE, avšak použitím nejmodernějších
technologií, jakou je například silikonizace se dosáhlo
minimální hmotnosti. To nám s použitím duralových
tyčí umožnilo vyvinout stany, jejichž hmotnost patří v
této kategorii mezi nejnižší na trhu.
Stany z produktové linie OUTDOOR jsou nejuniverzálnější kategorií našich stanů. Určeny jsou zejména
pro tradiční kempování, víkendové pobyty v přírodě
a vodácké výpravy. Dobře poslouží jak v kempu, tak v
divoké přírodě a nepřekvapí vás v nich žádné rozmary
počasí na jaře, v létě nebo na podzim.
Stany z řady FAMILY charakterizuje jediné slovo a
tím je prostor! Ten je dostatečně velký pro nocování v
kempu či v přírodě pro celou rodinu či partu kamarádů. Důraz při vývoji stanů FAMILY jsme nekladli pouze na prostor pro nocování, ale vzhledem k rodinnému zaměření, také na snadnou a rychlou stavbu.

Krytý vchod
Umožní účinné větrání i za nepříznivého počasí.
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VODĚODOLNÁ PODLÁŽKA

vnitřní stan
Je z prodyšného Nylonu 190T a sít’ové
moskytiéry.

Odkládací sít’ka na drobnosti
Slouží k úschově vašeho příslušenství.

Srolovatelné sněžné límce
Se při zatížení postarají o maximální stabilitu
stanu při silném větru a při jejich srolování se
zvýší přirozená cirkulace vzduchu.

VentilaCE
Odvádí vysrážené páry z vnitřní strany stanu
a snižuje teplotu uvnitř stanu při vysokých
vekovních teplotách.

RIPSTOP úprava materiálu
Vyniká výbornou odolností proti mechanickému
poškození a pokud i přesto dojde
k protržení, zabrání dalšímu samovolnému
trhání.

Vnější stan - tropiko
Použitý materiál s Polyurethanovým zátěrem
zaručí pevnost a voděodolnost stanu.

Podlepené švy
Zaručují ochranu před promoknutím a tím
prodlužují životnost stanu.

Ukotvení stanu
Pomocí trnu zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu
a životnost v extrémních podmínkách.

Dvoucestné zipy
Umožňují pohodlnou a obousměrnou manipulaci
se zipem.

Kompresní obal
Se dvěma kompresními popruhy.
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 SNĚŽNÉ LÍMCE
Sněžné límce se při zatížení postarají o maximální stabilitu stanu například při silném větru.
Při jejich srolování se naopak zvýší přirozená cirkulace vzduchu a zlepší se tak odvětrávání
stanu.

 UKOTVENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
Vnější duralová konstrukce stanu je ukotvena k tropiku pomocí tunýlků a háčků. Konec prutu je zasazen do trnu. Tento systém je vhodný pro
extrémní podmínky.

PODLEPENÍ ŠVŮ
Všechny exponované švy stanu, které jsou na tropiku, jsou podlepené voděodolnou páskou.
Ta zaručuje ochranu před promoknutím a tím prodlužuje životnost stanu.

KOMPRESNÍ OBAL
Kompresní obal chrání stan před poškozením při transportu. Kompresní popruhy zajistízmenšení objemu balení na minimum a slouží také ke snadné manipulaci s balením. Součástí
obalu je opravárenský set s náhradními použitýmí materiály, lepidlem, částí prutu, fixačních
součástek a návodu.
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stany • extreme







fighter 3-4
barva: 1 červená, 2 zelená

Bojovník, který neodmítne žádnou výzvu...
Stan Fighter je nekompromisní bojovník v pravém slova smyslu. Nejlépe se cítí vysoko v zasněžených horách,
ale je připraven vás chránit před nepřízní počasí kdekoliv a kdykoliv. Jeho čtyřprutová duralová konstrukce
zaručuje maximální možnou stabilitu i při velmi silném větru. Ideální stan pro expedice, vysokohorskou turistiku
a náročné trekingové výlety.

VNITŘNÍ STAN
Vnitřní stan je tvořen z prodyšného Nylonu a sítované moskytiéry. Tato kombinace materiálů
byla vybrána z důvodu snížení vlhkosti ve stanu. Zdrojem vlhkosti uvnitř stanu jsou jeho
obyvatelé stejně jako jejich věci, ale také vlhkost vzduchu a země. Díky prodyšnému
materiálu vnitřního stanu se vlhkost vysráží až na vnějším stanu. V prostoru mezi vnitřním a
vnějsím stanem může cirkulovat vzduch a stan se tak vysouší. Kapky vody, které se i přesto
vysráží, stékají po vnitřní straně tropika a ložnice tak zůstane suchá. Samozřejmostí vybavení
ložnice stanu jsou postranní kapsy a odkládací sít’ka pro jakékoli drobnosti. Stan Husky
Fighter 3-4 má kryté vchody, které vytváří úložné prostory, zároveň umožní odvětrávat stan
s otevřeným vchodem i za deště.

Rozměry (Š × D × V )

• 205 × 390 × 120 cm
120

Rozměry (sbalený stan) • 45 × 19 cm
Hmotnost min./celková • 3,9 kg / 4,5 kg

90

Konstrukce

Podlážka

Vnější stan

Nosné pruty

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 6 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

Vnitřní stan

Příslušenství

• dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

205
210

90

• 190T Polyester, PU zatěr 10 000 mm/cm², podlepené švy

• sněžné límce, duralové odlehčené kolíky, opravárenský set,
kompresní obal, odkládací síťka na drobnosti
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felen 3-4

felen 2-3

barva: 1 červená, 2 zelená

barva: 1 červená, 2 zelená

Nadstandardní prostor s duralovou konstrukcí

Menší bratr úspešného stanu Felen 3-4

Charakteristikou tohoto stanu z řady EXTREME je vnější konstrukce a speciální způsob uchycení prutů, který
kombinuje textilní tunel a tvrzený plastový úchyt. To umožňuje velmi snadnou a rychlou stavbu a zaručuje
nadstandardní stabilitu i v extrémních povětrnostních podmínkách.

Použili jsme velmi úspěšnou konstrukci stanu Felen 3-4, protože nabízí velmi prostornou předsíňku a vyzkoušený
systém fixace nosné konstrukce, která kombinuje textilní tunýlky a uchycení pomocí přezek. Tento druh fixace
nosné konstrukce umožňuje snadnou a rychlou stavbu stanu za jakéhokoli počasí. To vše zaručuje perfektní
stabilitu stanu a spokojenost, kterou budete cítit na Vašich cestách s tímto stanem.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 200 × 355 × 135 cm
135

Rozměry (sbalený stan) • 58 × 18 cm
Hmotnost min./celková • 5,2 kg / 5,6 kg

• 150 × 320 × 130 cm
130

Rozměry (sbalený stan) • 50 × 20 cm

200
135

220

Hmotnost min./celková • 4,4 kg / 4,8 kg

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

Vnější stan

Nosné pruty

Vnější stan

Nosné pruty

Vnitřní stan

příslušenství

Vnitřní stan

příslušenství

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 6 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 10 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

• duralové odlehčené kolíky, opravárenský set, kompresní obal

• dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 6 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

150
110

Konstrukce

• dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí
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• 190T Polyester, PU zatěr 10 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

• duralové odlehčené kolíky, opravárenský set, kompresní obal

210

stany • extreme

stany • extreme





Falcon 2

flame 2

barva: 1 zelená

barva: 1 červená, 2 zelená

Partner pro každé dobrodružství

Ultralehký stan pro náročnou turistiku

Falcon je stan pro ty, kteří cestují nejraději ve dvou. Jeho nízkou váhu ocení každý, kdo se stanem na zádech
opravdu putuje. Je v něm dost místa pro vás i pro vaše batohy. Dva vchody umožňují pohodlnou manipulaci
se všemi předměty. Praktický je i svou jednoduchou a rychlou stavbou. Vhodný pro horolezce a vysokohorské
turisty.

Nejmenší stan řady Extreme, Flame, jé léty osvědčený model, který nikdy nezklame. Za tu dobu se jeho
konstrukce a detaily dovedly k dokonalosti. Byl mnohokrát vyzkoušen při náročných expedicích a vždy dopadl
na výbornou. Pokud vám záleží na ultra nízké váze a stoprocentní spolehlivosti, je Flame ideální volbou při
horolezectví, skialpinismu, cykloturistice.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 220 × 340 × 115 cm
115

Rozměry (sbalený stan) • 45 × 17 cm
Hmotnost min./celková • 3,2 kg / 3,6 kg

220

• 145 × 295 × 110 cm

110

Rozměry (sbalený stan) • 48 × 20 cm
90

160

90

Hmotnost min./celková • 2,8 kg / 3,1 kg

70

Konstrukce

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

Vnější stan

Nosné pruty

Vnější stan

Nosné pruty

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 6 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

Vnitřní stan

příslušenství

Vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 6 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 10 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

• sněžné límce, duralové odlehčené kolíky, opravárenský set,
kompresní obal, odkládací síťka na drobnosti

• dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

145
225

• 190T Polyester, PU zatěr 10 000 mm/cm², podlepené švy

• sněžné límce, duralové odlehčené kolíky, opravárenský set,
kompresní obal
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BRET 2

barva: 1 zelená

barva: 1 zelená

Lehký a skladný společník

SPOLEHLIVÝ PARŤÁK DO NEPOHODY

Lehký a skladný model z řady Extreme Lite, který se jmenuje Brunel, je hrdým nositelem názvu této řady. Jeho
nízká váha předurčuje tento model pro cyklistické výlety, treking, prostě všude, kde je kladen velký důraz na
nízkou hmotnost a malé balení.

Jedná se o nejmenší model určený pro dva nocležníky. Stan je ideální pro cykloturistiku, treking i kratší camping.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 225 × 200 × 115 cm

• 145 × 290 × 120 cm

Rozměry (sbalený stan) • 40 × 15 cm

Rozměry (sbalený stan) • 45 × 13 cm

Hmotnost min./celková • 1,9 kg / 2,1 kg

Hmotnost min./celková • 2,5 kg / 2,7 kg

120

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

Vnější stan

Nosné pruty

Vnější stan

Nosné pruty

Vnitřní stan

příslušenství

Vnitřní stan

příslušenství

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 8 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

• duralové odlehčené kolíky, opravárenský set, kompresní obal

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

145
80

Konstrukce

• dvouplášťový tunelový stan s vnitřní konstrukcí
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BRUNEL 2

210

• 190T Polyester, PU zatěr 8 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

• duralové odlehčené kolíky, opravárenský set, kompresní obal

stany • extreme lite

stany • extreme lite

brom 3

brony 3

barva: 1 zelená

barva: 1 zelená

Nový tunelový zázrak

Nový rozměr prostoru

Novinka v řadě Extreme Lite s názvem Brom je určený pro 3 nocležníky. Tento model je specifický pro svou
tunelovou konstrukci, která vytváří skvělý prostor pro stanování a zároveň umožňuje dosáhnout nižší celkové
váhy než u klasické křížené konstrukce. Ani zde není vyjímkou použitá duralová konstrukce a další skvělé
materiály. Tato novinka je vhodná pro cykloturistiku či klasický treking.

Stan Brony představuje další model v řadě Extreme Lite, která nabízí nový prvek v konstrukci. Zmíněná
konstrukce má tvar omegy a tím dochází ke zvětšení prostoru vnitřní ložnice a to především v její horní části,
která není již tak zkosená a nabízí tak komfortní pohyb a manipulaci uvnitř stanu. Tato jedinečná vlastnost je
doplněna použitím kvalitních materiálů a lehké duralové konstrukce a činí tak stan zajímavým pro jakékoli
outdoorové využití pro 3 nocležníky.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 165 × 340 × 130cm

• 210 × 370 × 130 cm

Rozměry (sbalený stan) • 40 × 25 cm

Rozměry (sbalený stan) • 50 × 18 cm

Hmotnost min./celková • 2,8 kg / 3,3 kg

Hmotnost min./celková • 2,9 kg / 3,7 kg

Konstrukce

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

Vnější stan

Nosné pruty

Vnější stan

Nosné pruty

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 9,5 mm, 10,5 mm

Vnitřní stan

příslušenství

Vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový tunelový stan s vnější konstrukcí

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 8 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

• duralové odlehčené kolíky, opravárenský set, kompresní obal

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 8 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové odlehčené kolíky, opravárenský set, kompresní obal
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bright 4

barva: 1 zelená

barva: 1 zelená

Stan, který postavíte i potmě

SNADNÁ KONSTRUKCE ‒ SKVĚLÝ PROSTOR

Zásadní předností modelu Beast je zajímavý poměr kvality a ceny. Vnitřní duralová konstrukce výrazně snižuje
jeho hmotnost. Zároveň je spolu s tropikem s RipStop úpravou zárukou dobré investice pro trojici cestovatelů,
kteří preferují nejen cykloturistiku, treking, ale i obyčejné kempování.

Stejně jako Beast má i model Bright vnitřní duralovou konstrukci, pod kterou stráví pohodlně noc až čtveřice
horalů - zásluhou třetího zkráceného prutu se maximalizuje využitelnost prostoru obou předsíní. Stan Bright,
stejně jako všechny ostatní modely z této řady, vyniká v nové barevné kombinaci, která nahrazuje po mnoha
letech červenou barvu. Tato nová zelená vás nechá splynout s přírodou. Horolezectví, turistika, kempování.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 185 × 300 × 130 cm
130

Rozměry (sbalený stan) • 45 × 15cm
Hmotnost min./celková • 2,8 kg / 3,3 kg

185

• 210 × 400 × 130 cm
130

Rozměry (sbalený stan) • 50 × 18 cm
90

210

Hmotnost min./celková • 2,9 kg / 3,5 kg

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

Vnější stan

Nosné pruty

Vnější stan

Nosné pruty

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

Vnitřní stan

příslušenství

Vnitřní stan

příslušenství

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 8 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

• duralové odlehčené kolíky, opravárenský set, kompresní obal

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

210
90

Konstrukce

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí
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stany • extreme lite

stany • extreme lite

beast 3

220

• 190T Polyester, PU zatěr 8 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové odlehčené kolíky, opravárenský set, kompresní obal

90

stany • extreme lite

stany • extreme lite

baron 3

baron 4

barva: 1 zelená

barva: 1 zelená

Šlechtic mezi stany

Lehký stan pro 4 osoby!

Úspěšnou řadu Extreme Lite doplňujeme o stany Baron 3 a Baron 4. Jde o pravé šlechtice ve své kategorii.
Díky své velké a prostorné předsíňce je Baron 3 předurčen pro cyklosturistiku, treking a v neposlední řadě i
kempování.

Baron 4 je prostornější bratříček Baronu 3. Rozvíjí tak všechny přednosti svého bratra, přičemž v něm přespí
jedna osoba navíc. Jeho aluminiová konstrukce zaručuje nízkou váhu, povrchová Ripstop úprava pak nedovolí
kapkám deště proniknout přes tropiko. Prostornou předsíňku využijete pro uskladnění kol při cyklovýletech, či
batohů při trekingu.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 220 × 410 × 125 cm
125

Rozměry (sbalený stan) • 45 × 15 cm
Hmotnost min./celková • 3,5 kg / 3,9 kg

220

• 260 × 420 × 130 cm
130

Rozměry (sbalený stan) • 45 × 18 cm
110

210

90

Hmotnost min./celková • 3,9 kg / 4,5 kg

110

Konstrukce

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

Vnější stan

Nosné pruty

Vnější stan

Nosné pruty

Vnitřní stan

příslušenství

Vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 8 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

• duralové odlehčené kolíky, opravárenský set, kompresní obal

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

• 210T Polyester RipStop, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

260
220

90

• 190T Polyester, PU zatěr 8 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

• duralové odlehčené kolíky, opravárenský set, kompresní obal
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 NOSNÁ KONSTRUKCE
Tento model má atypické přichycení vnitřního a vnějšího stanu, mezi těmito
dvěma vrstvami je tunýlek pro vedení nosného prutu, který je napevno
přišitý k oběma látkám. Velkou výhodou je nízká váha této konstrukce,
která je zde velmi důležitá a samozřejmostí je také přednost, která je typická
hlavně pro vnější konstrukci a to, že i při stavbě stanu za nepříznivého počasí,
zůstane ložnice skrytá a nemůže promoknout.

 piktogramy
Reflexní piktogramy na tropiku stanu mají nejen informativní charakter, ale pomohou vám nalézt stan ve tmě.

 Ventilace
Nezbytností jsou ventilační okna na tropiku stanu. Stan má celkem dvě tato okna, které jsou naproti sobě a při
jejich otevření dochází ke snadné cirkulaci vzduchu. Další možností ventilace je otevření hlavního vchodu, což
zajistí rychlou a účinnou ventilaci.

kolíky
Kolíky slouží k pevnému ukotvení stan k zemi. Použitý materiál je dural, stejně jako u nosné konstrukce, aby
bylo dosaženo co nejnižší celkové váhy stanu.

VNITŘNÍ STAN
Vnitřní prostor stanu nabízí prostor v kryté předsíni, který slouží pro snadné ukrytí veškerých věcí. Vchod
do vnitřního stanu je dvojitý. Jednu vrstvu tvoří prodyšný Nylon a druhá vrstvá je sít’ová moskytiéra, která
je nezbytnou samozřejmostí při horkých letních nocích. Uvnitř stanu naleznete systém vnitřních kapes pro
uloženení drobností a údržbový štítek, kde naleznete základní informace, jak se o stan starat.

MATERIÁL
Stan Husky Sawaj Ultra 2 vyniká ultra lehkým materiálem. Jedná se o 20D Nylon Ripstop s oboustranným silikonovým zátěrem. Materiál Nylon je
sám o sobě velmi lehký a pevný a Ripstopová úprava jej navíc ochraňuje před páráním v případě protržení. Výhodou silikonu jsou lepší mechanické
vlastnosti upravemé tkaniny a lepší odolnost vůči nízkým teplotám. Samozřejmostí je také lehký a prodyšný Nylon, použitý na vnitřním stanu.

 

stany • ultralight



sawaj ultra 2
barva: 1 zelená

42 cm

Nejlehčí Husky stan, který bude všude s Vámi

14 cm

balení
Sawaj Ultra 2 je nejlehčím stanem v Husky kolekci. S jeho celkovou váhou 1,9kg je nepřekonatelný. Tato neuvěřitelné
nízká váha je dosažena použitým špičkovými materiály, oboustranným silikonovým zátěrem, duralovými nosnými pruty
ale také konstrukcí stanu. I přesto má tento stan dostatečný prostor v ložnici a v předsíňce pro uložení potřebných
nezbytností. Celkový rozměr balení je pouhých 42x14cm. Proto s sebou stan můžete vzít kdekoli a nebude vám přítěží.

Jeho hlavní předností je velmi nízká váha, která řadí tento stan mezi špičkové produkty. Extrémní minimální
váhy bylo dosaženo díky použitým materiálům jako je ultra lehký nylon, doplňkům a duralové konstrukce. To
vše je podtrženo oboustranným silikonovým zátěrem, který nízkou váhu podtrhuje. Tento stan je určen pro
všechny outdoorové aktivity, kde je důležitý každý gram.

Rozměry (Š × D × V )

• 100 × 285 × 115 cm

115

Rozměry (sbalený stan) • 42 × 14 cm
Hmotnost min./celková • 1,6 kg / 1,89 kg

60

Konstrukce

Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

• 20D Nylon RipStop, oboustranný silikonový zátěr 5 000 mm/cm²

• prodyšný Nylon 20D Ripstop

100
225

• 70D 210T Nylon, PU zatěr 8 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

• duralové odlehčené kolíky, opravárenský set
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sawaj 3

barva: 1 zelená

barva: 1 zelená

Lehký jako pírko

Když je důležitý každý gram hmotnosti

Pro všechny, kteří hledají velmi nízkou hmotnost stanu, je určen silikonizovaný model Sawaj. Jeho minimální
hmotnost pouhých 2,2 kg hovoří jasně za vše. Tam, kde hmotnost rozhoduje, není co řešit. Využití tohoto stanu
je především pro cykloturistiku a treking.

Sawaj 3 je větší verze oblíbeného silikonizovaného stanu Sawaj 2. Tento stan zaručí luxusní spánek pro 3
nocležníky a to při hmotnosti pouhých 2,5kg. Stan je vhodný pro všechny outdoorové aktivity, kde důležitou
roli hraje nízká váha. Cyklistika, Treking a jiné.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 210 × 225 × 120 cm
120

Rozměry (sbalený stan) • 40 × 15 cm
Hmotnost min./celková • 2,2 kg / 2,5 kg

210
145 80

• 210 × 270 × 130 cm

130

Rozměry (sbalený stan) • 40 × 15 cm
Hmotnost min./celková • 2,5 kg / 2,9 kg

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

vnější stan

Nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

vnitřní stan

příslušenství

• 30D 280T Polyester RipStop, silikonový zátěr 5 000 mm/cm²

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 8 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

• duralové odlehčené kolíky, opravárenský set, kompresní obal

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

• 30D 280T Polyester RipStop, silikonový zátěr 5 000 mm/cm²

• prodyšný Nylon 210T + síťová moskytiéra

210
180

Konstrukce

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí
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sawaj 2

• 190T Polyester, PU zatěr 8 000 mm/cm², podlepené švy

• duralové tyče ø 8,5 mm

• sada ocelových kolíků, opravárenský set

90

stany • outdoor

stany • outdoor

burton 2-3

bizon 3

barva: 1 zelená

barva: 1 zelená

Váš víkendový domov

Tři muži ve stanu, o bagáži nemluvě

Dvouplášťový stan se dvěma vchody, který si s jiným nemůžete splést - originálně řešenou vnitřní konstrukci
se dvěma základními pruty doplňuje třetí, dopínací. Komfortní stan pro dvě osoby, nouzově použitelný pro tři.
Bude ideálním společníkem při vašich víkendových toulkách.

Výsledkem snahy o nalezení maximálně praktického stanu pro tři je v řadě Husky Outdoor právě Bizon 3.
Klasická tří-prutová konstrukce vytváří dostatek prostoru v předsíňce pro všechna možná zavazadla a při dešti
je možné si v ní i uvařit. S tímto typickým tří-sezónním stanem se můžete klidně vydat i na delší než víkendové
dobrodružství.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 220 × 340 × 115 cm
115

Rozměry (sbalený stan) • 45 × 17 cm
Hmotnost min./celková • 2,9 kg / 3,4 kg

220

• 220 × 410 × 125 cm
125

Rozměry (sbalený stan) • 45 × 15 cm
90

160

90

Hmotnost min./celková • 3,6 kg / 4,1 kg

110

Konstrukce

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

• 185T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• durawrapové tyče ø 7,9 mm a 8,5 mm

vnější stan

Nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 6 000 mm/cm², podlepené švy

• sada ocelových kolíků, opravárenský set

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

• 185T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

220
210

90

• 190T Polyester, PU zatěr 6 000 mm/cm², podlepené švy

• durawrapové tyče ø 7,9 mm a 8,5 mm

• sada ocelových kolíků, opravárenský set,
odkládací síťka na drobnosti
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blum 1

barva: 1 zelená

barva: 1 zelená

Jistota na cestách

PRAKTICKÝ HUSKY PŘÍSTŘEŠEK PRO VENKOVNÍ AKTIVITY

Bizon 4 je o jednu osobu větší model stanu Bizon 3, který logicky rozvíjí všechny přednosti svého menšího
bratra s ještě větším důrazem na vnitřní prostor. V jeho předsíni si můžete ke všem zavazadlům bezstarostně
„zaparkovat“ i svůj drahocenný bicykl. Díky dvouvchodovému řešení odpadá problém „zabarikádovaného“
vstupu. Typický outdoorový stan pro turistiku, dlouhodobé kempování na jednom místě.

Tento unikátní model stanu je vyvinut jako přístřešek, ale v případě špatného počasí jej můžete klidně zapnout
a získat tím plně krytý prostor. To je možné díky prodloužené podlážce se zipem, kterým lze snadno spojit se
stanem samotným. Prodloužená podlážka samozřejmě nabízí komfortnější prostor pro vaše bivakování.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 260 × 420 × 130 cm
130

Rozměry (sbalený stan) • 45 × 18 cm
Hmotnost min./celková • 4,4 kg / 4,9 kg

260

• 215 × 240 × 125 cm
125

Rozměry (sbalený stan) • 55 × 13 cm
110

220

90

Hmotnost min./celková • 1,7 kg / 1,8 kg

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

vnější stan

Nosné pruty

vnitřní stan

ACCESSORIES

• 185T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 6 000 mm/cm², podlepené švy

• durawrapové tyče ø 7,9 mm a 8,5 mm

• sada ocelových kolíků, opravárenský set,
odkládací síťka na drobnosti

• jednoplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

• 185T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

240
120

Konstrukce

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí
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stany • outdoor

stany • outdoor

bizon 4

• vrstvený PE, PU zátěr 5 000 mm/cm²

• durawrapové tyče ø 7,9 mm, 7 mm

příslušenství

• sada ocelových kolíků, opravárenský set

95

stany • outdoor

stany • outdoor





bizam 2

bird 3

barva: 1 zelená

barva: 1 zelená 2 modrá

Minimum pro noc ve dvou

Klasika za dobrou cenu

Základní model stanové řady Husky Outdoor. Díky své minimální velikosti je Bizam ideálním ekonomickým
řešením pro příležitostné nocování ve dvou. Jeho největší devízou je spojení lehkosti, skladnosti a okamžité
použitelnosti pří zachování všech standardů řady Husky Outdoor. Vhodný pro kempování, lehkou turistiku nebo
cykloturistiku.

Osvědčená jednoduchá konstrukce stanu Bird se již pomalu stala klasikou. Zaručeně na něm oceníte jeho
rychlou stavbu a malý transportní objem. Ideální stan pro tři nenáročné cestovatele na jejich toulkách přírodou.
Vhodný pro lehkou turistiku a kempování.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 145 × 290 × 120 cm

120

Rozměry (sbalený stan) • 45 × 13 cm
Hmotnost min./celková • 2,6 kg / 2,9 kg

145

• 185 × 300 × 130 cm

130

Rozměry (sbalený stan) • 45 × 15 cm
80

210

Hmotnost min./celková • 3,1 kg / 3,5 kg

90

Konstrukce

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

• 185T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• durawrapové tyče ø 7,9 mm, 8,5 mm

vnější stan

Nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 6 000 mm/cm², podlepené švy

• sada ocelových kolíků, opravárenský set

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

• 185T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

185
210

• 190T Polyester, PU zatěr 6 000 mm/cm², podlepené švy

• durawrapové tyče ø 7,9 mm

• sada ocelových kolíků, opravárenský set
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boyard 4

bonelli 3

barva: 1 zelená, 2 modrá

barva: 1 zelená

Prostor, který jistě oceníte

Vodákův sen

Volbou stanu Boyard získáváte jeden z nejprostornějších modelů outdoorové řady s durarwapovou konstrukcí.
Obrovská ložnice poskytne spolehlivé útočiště pro čtyři osoby, dvě předsíně se samostatnými vchody dostatek
prostoru pro vše potřebné. Stan je vhodný pro všestrannou turistiku.

Pro ty z vás, kteří dávají přednost lodi před kolem, je stan Bonelli trefou do černého. Standardně dodávaný lodní
vak spolehlivě ochrání stan přede všemi nástrahami cestování po vodě. Husky zkrátka myslí na vše. Bonelli je
určen především pro vodáckou turistiku, ale je použitelný i na trekingových výletech nebo v kempu.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 210 × 400 × 130 cm
130

Rozměry (sbalený stan) • 50 × 18 cm
Hmotnost min./celková • 3,4 kg / 3,9 kg

210

• 210 × 280 × 130 cm
130

Rozměry (sbalený stan) • 45 × 15 cm
90

220

90

90

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

vnější stan

Nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

vnitřní stan

příslušenství

• 185T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 6 000 mm/cm², podlepené švy

• durawrapové tyče ø 7,9 mm a 8,5 mm

• sada ocelových kolíků, opravárenský set

210

Hmotnost min./celková • 3,5 kg / 3,9 kg

Konstrukce

• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí
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stany • outdoor


• dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

• 185T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

• 190T Polyester, PU zatěr 6 000 mm/cm², podlepené švy

• durawrapové tyče ø 7,9 mm

• sada ocelových kolíků, opravárenský set, voděodolný vak

190

stany • fAMILy

bromer 4
barva: 1 zelená

SKLADNÝ RODINNÝ STAN VHODNÝ PRO CYKLISTY
Nový model stanu pro 4 osoby je vhodnou variantou pro ty, kteří nechtějí klasický velký rodinný stan, ale naopak
turistická varianta je jim malá. Tento model je přesným kompromisem mezi těmito dvěma požadavky. Se svojí
celkovou váhou předčí všechny rodinné stany a přesto nabízí skvělý komfort pro 4 nocležníky a jejich bagáž a to
i včetně kol. Dva vstupy do předsíně jsou samozřejmostí.

Rozměry (Š × D × V )

• 260 × 460 × 155cm
155

Rozměry (sbalený stan) • 55 × 18cm

260

Hmotnost min./celková • 6,8 kg / 7,3 kg

250

Konstrukce

Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

• 185T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• durawrapové tyče ø 8,5 mm

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra, 2 ložnice

• 190T Polyester, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• sada ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal

210

 VNITŘNÍ STAN
Ložnice stanu je tvořena prodyšným Nylonem a sít’ovanou moskytiérou Tvoří bezpečný
úkryt pro 5 nocležníků a je zavěšena na vnitřní část tropika. Mezi dvěma vchody do ložnice
je vnější kapsář pro drobnosti a stejně tak uvnitř ložnice jsou po obou stranách kapsy, které
jsou ve stanu pro 5 osob opravdu nezbytné.

 Dvoucestné zipy
Stan je vybaven dvoucestnými zipy, které umožňují pohodlnou a obousměrnou
manipulaci se zipem. Taháček zipu je vybaven reflexními prvky, pro lehké odhalení i ve
tmavé noci.

 NOSNÁ KONSTRUKCE
Stan Brozer 5 je vybaven zesílenou
durawrapovou konstrukcí, která má průměr
11mm.Durawrapové pruty jsou laminátové,
které mají speciální polyesterovou fólii, která
prut pevně obepne a vyztuží jeho povrch.
Tento materiál má oproti laminátovým
prutům delší životnost, větší pevnost a
pružnost.V případě, že se i přesto prut zlomí,
neroztřepí se po celé délce, ale pouze v bodě
zlomu a to právě díky durawrapové fólii.

 UKOTVENÍ A FIXACE STANU
U každého rodinného stanu je důležitá dostatečná fixace a kotvení, neboť’ je plocha
stanu velikáa poryv vetru by ji při špatném ukotvení mohl smést.Proto jsou na stanu
umístěna vypínací lanka, jak na jeho konstrukci, tak na stěně, aby mohl být stan dokonale
ukotven.Tato lanka mají vetkaný reflexní proužek, proto je snadno najdete i potmě a
nedojde tak k žádné kolizi.
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VCHODY
Rodinný stan Husky Brozer 5 je vybaven dvěma vchody. Přední slouží pro hlavní průchod přes velkou předsíň do ložnice.
Zadní vchod tvoří zákryt nad vnitřním vchodem a je zde menší prostor v předsíni určený především pro uskladnění
bagáže a případný rychlý únik druhou stranou. Tyto dva vchody umístěné proti sobě mají také velkou ventilační
vlastnost. Pokud se oba otevřou, je možné provést průvan a rychlou a účinnou ventilaci celého stanu.

Konstrukce
Tento model rodinného stanu se řadí mezi stany kombinované, které jsou vhodné především pro klasické kempování.
Jako základní prvek této konstrukce jsou dva křížené pruty, na které je zavěšena ložnice. Díky tomuto křížení je stan
vysoce samonosný a usnadňuje tak snadnou manipulaci at’ při jeho stavbě nebo při případném přemist’ování. Ke stanu
je přidán ještě třetí prut, která zvětšuje meziprostor mezi vnitřním a vnějším vchodem a vytváří tak velkou předsíň, která
může sloužit také jako denní úkryt před nepřízní počasí nebo naopak horkými slunečními dny.

brozer 5
barva: 1 zelená

Rodinný stan se samonosnou konstrukcí
Stan Brozer 5 je novinkou v řadě rodinných stanů. Tento model má samonosnou konstrukci, která usnadní
manipulaci při jeho stavbě, kterou zvládnete velmi rychle a bez komplikací. Tento stan pro 5 osob nabízí
komfortní prostor pro nocležení a zároveň snadný úkryt v předsíni stanu.

Rozměry (Š × D × V )

• 340 × 440 × 160 cm

Rozměry (sbalený stan) • 65 × 24 cm
Hmotnost min./celková • 9 kg / 9,6 kg
Konstrukce

Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

• 190T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra, 1 ložnice

• 190T Polyester, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• zesílené durawrapové tyče ø 11 mm

• sada ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
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 ventilace
Stan Husky Baul má 3 velká ventilační okna. Dvě z nich jsou umístěna na přední straně
tropika, na části, kde se nachází předsíň.A třetí ventilační okno je na zadní straně stanu.
Toto třetí okno slouží především pro větrání ložnice. Zatímco další dvě okna slouží jak pro
odvětrání spacího prostoru, tak i předsíně za horkých letních dní. Zároveň tato dvě okna
regulují intenzitu světla v předsíňce, takže i se zavřeným hlavním vchodem může být ve
stanu dostatek světla pro jakoukoli aktivitu.

 zastřešení vchodu
Zahnutý duralový prut nad vchodem stanu zvětšuje krytý prostor předsíně, který může
být komfortně využívána pro posezení při deštivých dnech, stejně tak pro uskladnění
veškerých věcí. Prostor předsíňky lze také podložit odnímatelnou voděodolnou
podlážkou z Polyesteru, kterou jednodušše zafixujete po stranách k tropiku

 vnitřní prostor
Vnitřní ložnice stanu Husky Baul je zavěšena na vnitřní straně tropika. Použitý materiál
prodyšný nylon a sí’tová moskytiéra zajistí klidné a nerušené spaní a zároveň nezbytné
odvětrávání a odvod vlhkosti ven z ložnice. Pro klidné nocování je ve vnitřním stanu
přepážka dělící prostor ložnoce v případě potřeby ještě většího soukromí. Pokud však
vyhledáváte společný prostor, stěnu jednoduše srolujete a zafixujete na stranu vchodu a
máte celý prostor ložnice plně k dispozici. Po stranách vnitřních prostoru jsou nezbytné
kapsy pro drobnosti.

úložný prostor
Rodinné stany Husky jsou koncipovány pro dlouhodobé kempování a proto mají
nezbytné vybavení pro uskladnění všech potřebných drobností. Mezi rozděleným
vchodem do ložnice je systém kapes, který je určen práve pro tento účel. Není nutné
přidávat přídavný úložný nábytek, systém kapes uvnitř stanu je naplno dostačující.
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baul 4
barva: 1 zelená

NOSNÁ KONSTRUKCE
Pro jednoduchou manipulaci při stavbě stanu, jsou nosné pruty barevně označeny stejně jako jejich kotvící protějšek na
tropiku. Správnou koncovku tedy snadno naleznete podle barevného označení. Materiál nosné konstrukce stanu Baul
5 je durawrap. Jedná se o je laminát potažený polyesterovou fólií, která prut obepíná a vyztužuje jeho povrch, čímž mu
dodává větší pevnost a pružnost než u klasických laminátových materiálů.

V prostorné předsíni se budete cítit jako doma
Komfortní a prostorný stan je charakteristický svou nadprůměrně velkou předsíní, ve které nikdo nebude muset
ohýbat svá záda. Velkou výhodou stanu je velmi jednoduchá konstrukce, díky které stan postaví opravdu každý
během pár minut. Tento model je s durawrapovou nosnou konstrukcí.

Rozměry (Š × D × V )

• 270 × 430 × 190 cm
190

Rozměry (sbalený stan) • 65 × 24 cm
Hmotnost min./celková • 7,8 kg / 8,5 kg

Konstrukce
Stan Baul pro 5 osob má klasickou tunelovou konstrukci. Výhodou je snadná a rychlá stavba, která ale vždy potřebuje
ukotvení. Tato konstrukce výborně využívá vniřní prostor stanu. Spací část je umístěna v nízké částí stanu, zato předsíň,
se svou vnitřní výškou 190cm, je již plně pochozí.

220

Konstrukce

Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový tunelový stan s vnější konstrukcí

• 185T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra, 1 ložnice

270
210

• 190T Polyester, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• zesílené durawrapové tyče ø 11 mm

• sada ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal,
odepínací podlážka
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 ventilace
Stan Husky Bonet 5 má několik ventilačních oken, které slouží k usnadnění cirkulace
vzduchu uvnitř stanu a následnému odvodu vlhkosti a tepla, která vzniká velmi snadno
uvnitř stanu.

 velká ložnice
Velka ložnice z prodyšných materiálů je určena pro 4 osoby a je zavěšena pomocí
oliv na vnitřní stranu tropika. Výhodou tohoto zavěšeni je snadná stavba a jistota
suchého vnitřního prostoru i za deštivé výstavby. Podlážka vnitřního stanu je tvořena z
voděodolného Polyesteru s PU zatěrem 5000mm/cm², který pravě zajistí požadovanou
vodě nepropustnost. Vnitřek ložnice je doplněn o systém kapes a instrukce k údržbe
stanu a zakladní upozornění.

 menší odepínatelná ložnice
Odepínatelná malá ložnice stanu Bonet je celkově druhou ložnicí tohoto modelu, která
slouží jako dodatečná pro jednu osobu, nebo jako úložný prostor pro veškerou batožinu.
Materiál ložnice je z prodyšného Nylonu a sít’ované moskytiéry, které zajistí nezbytnou
ventilaci. Samozřejmostí je dvojitý vnitřní vchod tvořen jednou vrstvou z prodyšného
Nylonu a druhou právě z sít’ované moskytiéry, kterou lze použít za horkých letních dní
jako uzavření stanu před hmyzem.
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bonet 5

bonet 6

color: 1 cream

color: 1 cream

Velký prostor v malém balení

Ještě prostornější verzí stanu BONET 5 je BONET pro 6 osob

Stan Bonet 5 představuje generaci stanů, které spojují vše potřebné se skvělým komfortem. Stan nabízí velký
prostor v malém balení. Základem je velká ložnice pro 4 osoby, prostorná předsíňka se dvěma vchody a další
malá ložnice pro jednu osobu. Pokud je nocležníků méně, malá ložnice se může vyjmout a tím dostanete
unikátní prostor předsíně, který je kryt odnímatelnou podlážkou. Tento stan také vyniká skvělým designem,
kterého je dosaženo použité krémové barvy, jež vytváří velmi příjemné prostředí pro bivakování, kdy se cítíte
jako doma ve své posteli. Tento stan je vhodný pro jakékoli kempování s rodinou či přáteli.

Tento model také nabízí všechny nezbytnosti jakými jsou například prostor a komfort. Kaskádová konstrukce
vytváří nadstandardní prostor a dobrou stabilitu stanu. Základem stanu je ložnice pro 4 osoby. Počet nocležníků
se může snadno zvýšit, protože je zde také menší ložnice pro dvě osoby. Tuto menší ložnici je možné lehce
vyjmout a získat tak nebývalý prostor předsíně s odnímatelnou podlážkou na celém prostoru. I přesto pokud
necháte obě ložnice vepnuté ve stanu, velikost předsíně je dostatečně velká pro jakoukoli manipulaci. Stan je
obohacen o jedinečný design, která dotváří celkový dojem stanu. Použité barvy vytváří velmi komfortní pocit
pro stanování. Světlá barva zvětšuje prostor a vytváří klid a pohodu, jakou máte doma. Tento stan bude navíc
ojedinělý ve všech kempech a nebudete nikdy ztraceni při jeho hledání. Tento stan je vhodný pro všestranné
použití s rodinou či přáteli.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 260 × 430 × 190 cm
190

Rozměry (sbalený stan) • 65 × 25 cm

260

Hmotnost min./celková • 10,2 kg / 10,9 kg

• 260 × 485 × 200 cm
200

Rozměry (sbalený stan) • 75 × 29 cm
210

130

90

225

Konstrukce

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

• 190T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• durawrapové pruty ø 9,5 mm a 11 mm

vnější stan

Nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový kaskádovitý stan s vnější konstrukcí

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra, 2 ložnice

• 190T Polyester, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• sada ocelových kolíků, opravárenský set,
odnímatelná podlážka v předsíni a pod malou ložnicí

260

Hmotnost min./celková • 11,5 kg / 12,1 kg

• dvouplášťový kaskádovitý stan s vnější konstrukcí

• 190T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra, 2 ložnice

130 130

• 190T Polyester, PU zatěr 5 000 mm/cm², podlepené švy

• durawrapové pruty ø 9,5 mm a 11 mm

• sada ocelových kolíků, opravárenský set,
odnímatelná podlážka v předsíni a pod malou ložnicí
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boston 5
barva: 1 zelená

Kempový vesmír
Model Boston 5 nabízí prostorné místo pro 5 nocležníků, pro které je komfort samozřejmostí. Ještě vyšší a ještě
prostornější verze základního modelu Boston pro pět nocležníků, pro které je komfort samozřejmostí i v kempu.
Díky jednoduché stavbě jej ocení i skupina cyklistů, anebo vodáků s doprovodným autem. Oblíben je také
motorkáři. Multifunkční prostor velké předsíně lehce zvětšíte možnou „přístavbou“ krytého vchodu.

Rozměry (Š × D × V )

• 310 × 470 × 190 cm

Rozměry (sbalený stan) • 60 × 23 cm

190

Hmotnost min./celková • 8,9 kg / 9,5 kg
Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

• 185T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra, 1 ložnice

29

210

Konstrukce

• dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

310

• vrstvený PE, PU zátěr 5 000 mm/cm²

• zesílené durawrapové tyče ø 9,5 m

• sada ocelových kolíků, opravárenský set,
odepínací podlážka z vrstveného polyesteru

260





 Konstrukce
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Stan Husky Boston 6 má kombinovanou konstrukci. Ta je ideální volbou
pro delší kempování. Křížená konstrukce chránící předsíň stanu nabízí
komfortní prostor a celkovou výšku. A přídavná tunelová konstrukce
chránící ložnice je plně dostačující pro nocování a pohyb ve spací části
stanu. Tento model samozřejmě splňuje všechny parametry rodinných
stanů. Tropiko je z pevného a odolného materiálu, které je voděodolný
a má vodní sloupec 5000mm/cm², zajištěný Polyurethanovým
zátěrem. Tento materiál má také UV ocharnu, která chrání materiál
před blednutím a zároveň také ochraňuje voděodolný zátěr. Stan je
vybaven zesílenou durawrapovou konstrukcí o průměru 11mm.

 předsíŇ
Centrální předsíň stanu má vyjmutelnou podlážku z vrstveného
Polyetyhlenu který je voděnepropustný. Ta lze jednoduše vyjmout
a opět vepnout dle potřeby. Plocha kryté předsíně lze lehce zvětšit
zvednutím vchodu stanu a jeho podepřením ocelovými tyčemi.
Rychlou a jednoduchou stavbou této přístavby, rozšíříte prostor
obyvatelné části stanu. Díky celkové výšce stanu 200cm je předsíň
plně pochozí.

boston 6
barva: 1 zelená

VNITŘNÍ STAN

Celá rodina pod jednou střechou
Boston 6 je novinka v řadě rodinných stanů Husky. Tento stan je ideální pro kempování s celou rodinou nebo
s partou kamarádů. Prostorná předsíň uprostřed stanu může sloužit jako společenská místnost, z plachty lze
navíc udělat praktický přístřešek. Boston 6 má velmi stabilní konstrukci a snadnou stavbu.

Rozměry (Š × D × V )

Tento model je určený pro 6 osob a proto má dvě ložnice. Větší ložnice
o rozměru 260x210cm je určena pro 4 osoby. Menší ložnice pro 2
osoby má rozměr 260x130cm. Obě ložnice nabízejí komfortní prostor
pro nocování, který je má nezbytný úložný prostor v podobě vnitřčních
a vnějších systémů kapes, které při určitě oceníte při dlouhém ale i
krátkém stanování.

• 260 × 560 × 200 cm
200

Rozměry (sbalený stan) • 62 × 23 cm

260

Hmotnost min./celková • 13,5 kg / 14,5 kg

130

Konstrukce

Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

• 190T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra, 2 ložnice

220

• vrstvený PE, PU zátěr 5 000 mm/cm²

• zesílené durawrapové tyče ø 9,5 m, 11 mm, 16 mm

210

ventilace
Stan Boston 6 má výborný systém ventilace, který se skládá z klasických ventilačních oken na bocích stanu ale také
z odepínací stříšky, která je umístěna na vrcholu konstrukce stanu. Boční větrací otvory jsou určeny primárně pro
odvětrávání obou ložnic. Ventilace na vrchu stanu je umístěná nad centrální předsíní a umí tak zajistit potřebnou
cirkulaci vzduchu i pro případ, že nemohou být otevřené hlavní vchody.

• sada ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal,
odepínací podlážka z vrstveného polyesteru
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bigless 5

barva: 1 zelená

barva: 1 zelená

komfortní varianta stanu Boston 8

Univerzální stan pro pět lidí nejen do kempu

Léty osvědčený model rodinného stanu Boston 8 prošel vylepšením. Stan nyní nabízí komfortnější celkovou
výšku, která je 200 cm. To činí tento stan opravdu nadstandardním, co se prostoru a pohodlí týče. Stan
nabízí dvě oddělené ložnice a 4 vchody z něj dělají téměř kempovou haciendu s obrovskou halou. Boston 8 reprezentativní sídlo s krytým vchodem.

Veliký kopulovitý stan s jedním vchodem pro pět osob, který mají kvůli bezproblémové stavbě a perfektní
stabilitě v oblibě i rybáři. V prostorné předsíni bez podlážky se slídovým oknem můžete pohodlně dělat
prakticky cokoliv, v ložnici je samozřejmým komfortem výška k stání.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 260 × 660 × 200 cm

Rozměry (sbalený stan) • 65 × 25 cm

200

260

Hmotnost min./celková • 11,8 kg / 13,8 kg

• 290 × 390 × 190 cm
190

Rozměry (sbalený stan) • 60 × 23 cm
220

220

220

Hmotnost min./celková • 8,4 kg / 9 kg

Podlážka

Konstrukce

Podlážka

vnější stan

Nosné pruty

vnější stan

Nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

vnitřní stan

příslušenství

• 190T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm², podlepené švy

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra, 2 ložnice

• vrstvený PE, PU zátěr 5 000 mm/cm²

• zesílené durawrapové tyče ø 9,5 m (11 mm)

• sada ocelových kolíků, opravárenský set,
odepínací podlážka z vrstveného polyesteru

• dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

• 185T Polyester, PU coating 3000 mm/cm², taped seams

• prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra, 1 ložnice

290
160

Konstrukce

• dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí
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boston 8

• vrstvený PE, PU zátěr 5 000 mm/cm²

• zesílené durawrapové tyče ø 11 mm

• sada ocelových kolíků, opravárenská set

230
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caravan 12

caravan 17

barva: 1 zelená

barva: 1 zelená

NOVÝ KARAVANOVÝ ZÁZRAK

JEDINEČNÝ PROSTOR PRO VAŠE NOCI STRÁVENÉ V KEMPU

Stan Karavan 12 je prvním zástupcem nové řady stanů Karavan. Přízvisko 12 označuje plochu, kterou tento
jedinečný model nabízí, synonymem je tedy jednoznačně PROSTOR. Svými rozměry stan nabízí také plně
pochozí výšku a svobodu pohybu uvnitř stanu. Prostorná předsíň má plně všitou podlážku ke konstrukci stanu,
která tak předsíň pasuje na plnohodnotnou místnost. Nosná konstrukce na tomto modelu kombinuje pevné
ocelové pruty s lehčímu durawrapovými, výsledkem je pevná a stabilní konstrukce s rozumnou váhou. Tento
stan je konstruován pro dlouhodobé stanování, a proto zde naleznete dostatek úložného prostoru stejně jako
výstup pro napájení a uchycení kabelu. Stan je velmi dobře odvětrávaný a všechny stěny jeho předsíně mají
slídová okna s možností zakryt. Tento stan je vhodný pro kempování s rodinou či přáteli.			
					

Druhý a prostřední model z řady stanů karavan nese jméno Karavan 17. Jeho specifikem je prostor neuvěřitelných
17m², který kombinuje komfortní ložnici pro 5 osob a něuvěřitelně velkou předsíní, kde mohou pohodlně
přespat i další nocležníci, aniž by zde nezůstalo dostatečné místo na odložení potřebného vybavení nebo
například posezení. Předsíň stanu má plně všitou podlážku a stejně jako ostatní modely z této řady má okna
na všech jejích stěnách. Stan má mimo hlavního čelního vchodu také ještě jeden boční vchod, který usnadní
manipulaci a pohyb ve stanu. Nosná konstrukce na tomto modelu kombinuje pevné ocelové pruty s lehčímu
durawrapovými, výsledkem je pevná a stabilní konstrukce s rozumnou váhou. Tento stan je konstruován pro
dlouhodobé stanování, a proto zde naleznete dostatek úložného prostoru stejně jako výstup pro napájení a
uchycení kabelu.

Rozměry (Š × D × V )

Rozměry (Š × D × V )

• 325 × 360 × 210 cm

Rozměry (sbalený stan) • 80 × 36 × 33 cm

210

325

Hmotnost min./celková • 17,3 kg / 17,6 kg

• 325 × 500 × 210 cm

Rozměry (sbalený stan) • 80 × 38 × 35 cm
150

210

210

325

Hmotnost min./celková • 23,3 kg / 23,6 kg

290

konstrukce

podlážka

konstrukce

podlážka

vnější stan

nosné pruty

• durawrapové tyče o ø 12,7 mm, ocelové tyče ø 19 mm

vnější stan

nosné pruty

• 210T Polyester, PU zátěr 5000 mm/cm², podlepené švy

• 210T Polyester, PU zátěr 5000 mm/cm², podlepené švy

• durawrapové tyče o ø 12,7 mm, ocelové tyče ø 19 mm

vnitřní stan

příslušenství

vnitřní stan

příslušenství

• dvouplášťový tunelový stan s vnější konstrukcí

• prodyšný Nylon 190T+ moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice

• vrstvený PE s PU zátěrem 6000 mm/cm²

• set plastových kolíků, kladivo, set ocelových kolíků,
opravárenský set, kompresní obal

• dvouplášťový tunelový stan s vnější konstrukcí

• prodyšný Nylon 190T+ moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice

210

• vrstvený PE s PU zátěrem 6000 mm/cm²

• set plastových kolíků, kladivo, set ocelových kolíků,
opravárenský set, kompresní obal
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stany • family

caravan 22
barva: 1 zelená

NEUVĚŘITELNÝCH 22m2 PROSTĚ MLUVÍ ZA VŠE
Třetí a největší z karavanových stanů se jmenuje Karavan 22, který nabízí prostor 22m2. Tento jedinečný prostor
pasuje stan Karavan 22 na Vaši novou chatu a nejen víkendové bydlení. Model má celkem dvě ložnice, jednu
hlavní pro 5 osob a druhou, snadno vyjmenutelnou, pro další dvě osoby. Minimální počet je tedy 7, velký prostor
předsíně ale snadno umožní přespat ještě většímu množství vašich přátel či rodinných příslušníků. Tunelová
konstrukce stanu nabízí plnohodnotný prostor po celé ploše stanu, do kterého můžete vejít dvěma vchody.
Standardem je plně všitá polyethylenová podlážka, dostatečné množství odvětrávacích oken. Ve vybavení
stanu je také opravárenský set, ocelové a plastové kolíky s kladívkem pro snadnou stavbu stanu. Nosná
konstrukce na tomto modelu kombinuje pevné ocelové pruty s lehčímu durawrapovými, výsledkem je pevná
a stabilní konstrukce s rozumnou váhou. Tento stan je konstruován pro dlouhodobé stanování, a nabízí tak
dostatek úložného prostoru, stejně jako výstup a uchycení napájecího kabelu.
Rozměry (Š × D × V )

• 325 × 650 × 210 cm
210

Rozměry (sbalený stan) • 80 × 42 × 35 cm
Hmotnost min./celková • 27,6 kg / 28,1 kg
podlážka

vnější stan

nosné pruty

vnitřní stan

příslušenství

• 210T Polyester, PU zátěr 5000mm/cm², podlepené švy		
			
• prodyšný nylon 190T, moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice		
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205
130

konstrukce

• dvouplášt'ový tunelový stan s vnější konstrukcí

325

• vrstvený PE s PU zátěrem 6000 mm/cm²

• durawrapové tyče o ø 12,7 mm, ocelové tyče ø 19 mm

• set plastových kolíků, kladivo, set ocelových kolíků,
opravárenský set, kompresní obal

310

210

spací pytle
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4kanálkové

4kanálkové

4kanálkové

4kanálkové

4kanálkové

4kanálkové

4kanálkové

4kanálkové

4kanálkové

55

59
61
62
62

4kanálkové

ruby -14°c

54

magnum -15°c

54

army -17°c

aurus -18°c

maestro -7°c

4kanálkové

57

gizmo -5°c

4kanálkové

montello -9°c

4kanálkové

57

guty -10°c

4kanálkové

LADIES MAJESTY -10°c

4kanálkové

4kanálkové

mikro ±2°c

4kanálkové

63
63
64
64

kids magic -12°c

4kanálkové

husky -10°c

4kanálkové

musset -3°c

7kanálkové

emotion -22°c

ladies motion -20°c

ember -14°c

enemy -12°c

espace -6°c

7kanálkové

kids merlot -10°c

7kanálkové

apollo ladies -20°c

7kanálkové

monti -11°c

7kanálkové

mini 0°c

7kanálkové

kids milen -5°c

dinis -10°c

proud -29°c

prime -27°c

anapurna -28°c

husí peří,

drape -20°c

husí peří,

HMOTNOST

dopy -25°c

husí peří,

ROZMĚRY

enjoy/e. long -26°c

TEPLOTNÍ URČENÍ

azure -22°c

NÁPLŇ

street -12°c

NÁZEV

mantilla -5°c

STR.

gala 0°c

SPACÍ PYTLE INDEX
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DOWN - řada spacích pytlů, pro které je společným jmenovatelem druh jejich plnění- tedy peří. Jedná
se o vysoce kvalitní přírodní náplň, který vyniká nadstandardním tepelným komfortem a skvělými
izolačnímu vlastnostmi. Oproti syntetickým náplním má péřový spací pytel nižší váhu, menší objem
a delší životnost. To z nich dělá spací pytle do nejnáročnějších klimatických podmínek. Mimo této
kvalitní náplně jsou na spacích pytlech použity špičkové kvalitní materiály, značkový zip YKK a mnohé
další vybavení typické pro Husky spací pytle jako reflexní prvky, vnitřmí zateplovací léga, stahování
kapuce, protiskluzové pásy a jiné.
PREMIUM - nová řada Husky s pacích pytlů. N ázev sám o sobě napovídá o charakteristice této
řady. Kombinuje se zde to nejlepší ve dvou modelech. Populární a dobře vyzkoušené plnění od
firmy Invista, které je namixováno se značkovým vláknem Husky 3D-LiteFill®, které je velmi lehké a
výhřevné. Tato kombinace zajišt’uje nejlepší možný tepelný komfort a optimální váhu. Samozřejmostí
je použití skvělých materiálů a doplňků, které se snoubí se speciálním luxusním designem.
EXTREME - řada spacáků charakteristická maximální výbavou, špičkovým zpracováním, značkovými
materiály a speciálním řešením jako jsou například protiskluzové pásy nebo anatomicky upravené
zapínání. Jejich provedení a modifikace byly dlouhodobě utvářeny na základě zkušeností z mnoha
expedic, pro které byly taktéž některé modely cíleně vyvíjeny. Spacáky EXTREME uspokojí svým
vybavením, parametry a teplotními variacemi opravdu každého náročnějšího uživatele nejen z řad
turistů, ale i ostřílených outdorářů.
COMFORT - řada spacáků pro náročné uživatele, kteří vyžadují od spacího pytle maximální komfort,
kvalitní značkové materiály a dostatečný rozsah tepelných vlastností. Všechny spacáky této řady
nabízí rozšířený prostor v okolí ramen a zajímavé vychytávky jako jsou například rozepínací větrací
otvory či protiskluzové pásy.
OUTDOOR - řada spacáků, kterou společnost HUSKY vyrábí pod názvem OUTDOOR je
nejuniverzálnější produktovou sérií našich spacích pytlů, která uspokojí požadavky většiny zákazníků.
V řadě Outdoor nalezneme opravdu širokou nabídku různých technických kombinací, specifických
řešení a barevných variací určených cíleně pro vodáky, ženy, děti nebo trampy a to při zachování
špičkové kvality a dostupné ceny.
MIKRO - řada spacáků vyvinutých speciálně pro zákazníky, kteří vyžadují minimální objem a
hmotnost při zachování dostatečných tepelných vlastností. Pro dosažení tohoto cíle jsou používány
kvalitní odlehčené materiály a špičkové zpracování.
DEKOVÉ - tato produktová řada spacích pytlů umožňující svým klasickým obdélníkovým střihem
kompletní rozepnutí, představuje komfortní a velmi prostorné řešení spacáků, které je vhodné pro
každého, kdo preferuje výhody klasického provedení s velkou variabilitou využití. Navíc díky širokému
teplotnímu rozsahu nabízených modelů není rozsah použití našich dekových spacáků již nijak
limitován a každý si nalezne ten nejlepší pro své potřeby.
DĚTSKÉ - Tato řada spacích pytlů je vyvinuta speciálně pro nejmenší uživatele. Jsou zde modely s
klasickým mumiovým střihem, ale také spací pytle dekové pro ty děti, které raději používají deku.
Tu dostanate snadno, rozepnutím dekového spacího pytle. Některé typy mumiových spacích pytlů
nabízejí další vychytávky, jako možnost prodloužení či zkrácení spacího pytle díky spodní odepínací
části těla. Dětské spací pytle jsou narhovány tak, aby splňovaly požadavky na technickou vybavenost,
komfort ale také na jedinečný vzhled. 						
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Vnitřní zateplovací límec
v kapuci na suchý zip zajistí, že teplo v oblasti
tělo neunikne ven a navíc zabrání chycení
oblečení a případnému škrábání.

ergonomický tvar zipu
se zateplovací légou, která zabrání úniku tepla
a zachytává jezdce zipu za látku. Zip do dvou
třetin těla redukuje tepelné ztráty v oblasti
nohou.

ripstop úprava materiálu
vyniká výbornou odolností proti mechanickému
poškození a pokud i přesto dojde k protržení,
zabrání dalšímu samovolnému trhání.

39

hood
kapuce
speciální tvar kapuce zajistí minimální únik tepla
v oblasti hlavy, což umocní možnost stahování
kapuce.

vak na nohy
zajišťuje druhou zateplovací vrstvu pro nohy.
Vnější oka pro zavěšení pytle.

vnitřní kapsa
na drobnosti.

Velká kapsa na polštář a karimatku
můžete si do ní umístit oblečení, které poslouží
jako polštář a zafixovat karimatku a tím zabránit
sklouznutí z podložky při spaní.

kompresní obal
se dvěma kompresními popruhy, které umožňují
zmenšit objem spacáku až na 40%

protiskluzové pásy
zabraňují sklouznutí spacího pytle ze spací
podložky.

plnění
dvouvrstvé plnění značkovým 7-kanálkovým
vláknem výborně izoluje a zároveň zachovává
dostatečnou prodyšnost.

Sspací pytle • down

Sspací pytle • down

dopy -25°c

drape -20°c

váš parťák pro každé dobrodružství

Péřová novinka do -20°C

Spací pytel Dopy -25, je nový model spacího pytel, plněný husím peřím. Jedná se o špičkový spací pytel určený
do náročných klimatických podmínek. Spací pytel používá kvalitní nylonový materiál pro vnější i vnitřní materiál.
Samozřejmostí pro tento model jsou protiskluzové pásy na zadní straně těla, ktré zabrání sklouzávání spacího
pytel z podložky. Standardem je zateplovací límec, vnější a vnitřní kapsa či značkový svoucestný zip s pojistkou.
Dopy -25 je kvalitní spací pytel, který se pro Vás stane nepostradatelný.

Drape -20 představuje spací pytel, plněný husím peřím. Kvalitní výplň zajišt‘uje skvělé tepelné a izolační
podmínky v kombinaci s nízkou váhou a malým balením. Pouhých 1250g a extrémní teplota -20°C jsou
jedinečnou kombinací pro vaše outdoorové nocování. To vše je samozřejmě doplněno o vnitřní zateplovací
límec, vnější a vnitřní kapsičku, zatepleným YKK dvouzipem a protiskluzovými pásy. Drape je prostě skvělou
volbou, kterou musíte mít.

hmotnost

• 1690 g

extreme tested

- 25°c
14°c

hmotnost

• 1250 g

extreme tested

- 20°c
14°c

rozměr sbalený

• 38 × 24 cm

low comfort

- -17°C
8°C

rozměr sbalený

• 35 × 20 cm

low comfort

- -12°C
8°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

- 9°C
1°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

- 4°C
1°C

náplŉ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

konstrukce

příslušenství

konstrukce

příslušenství

• husí pěří 90/10, 650 cuin

• komorová

vnitřní materiál

• 420D 240T Nylon Tactel

• 30D Nylon Tactel

• kompresní obal, protiskluzové pásy

• husí peří, 90/10-650 cuin

• komorová

• 30D Nylon Tactel

• kompresní obal, protiskluzové pásy

INNER MATERIAL

• 40D 240T Tactel Nylon
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 VNITŘNÍ VYBAVENÍ SPACÍHO PYTLE
Inside of sleeping bag, there is inner velcro heat collar which is around neck and shoulders. It is
possible to adjust it and close the inner space of sleeping bag and thus avoid the escape of heat
and protect the shoulders against getting chilled. Of course, there is also possibility to pull the
hood off to a maximum and thus it can avoid following heat escape.

 PROTISKLUZOVÉ PÁSY
Protiskluzové pásy slouží k zabránění sklouznutí spacího pytle z podložky. Jedná se o
materiál s pogumovanou úpravou, která sklouznutí zabrání. Tyto pásy jsou našity na zadní
část spacího pytle v místech, kde je tlak těla největší.

MALÉ BALENÍ
Celková hmotnost tohoto spacího pytle je velmi nízká, jedná se o pouhých 830g. Daná váha s
rozměrem balení 30x16cm činí tento spací pytel jedinečným. Nízké hmotnosti spacího pytel bylo
dosaženo pomocí použitých materiálů. Izolační náplň tohoto modelu je husí peří, 90/10, 700 cuin.
Jedná se o vysoce kvalitní a přírodní náplň. Specifikace 90/10 udává poměr prachového peří a
malých pírek, které zajistí dlouhodobou nadýchatelnost. Údaj 700cuin vyjadřuje tzv. plnivost, která
vyjadřuje pružnost a rozpínavost peří, schopnost zaujmout maximální objem. Jako vnější materiál
je zde použit Nylon Tactel 20D. Jedná se o syntetické vlákno, které vyniká kombinací vlastností
jako je pevnost, nízká hmostnost, voděodpudivost a prodyšnost. Spací pytel je také vybaven
transportním obalem s kompresními popruhy. Chrání spacák před špínou, poškozením a mokrem.
Kompresní popruhy pomohou zmenšit objem balení na minimum.

MUMIOVÝ TVAR
Tvar spacáku je nazýván anatomická mumie. Ten kopíruje lidské tělo, tak aby bylo dosaženo co
nejnižší hmotnosti a zároveň nejlepších tepelně izolačních vlastností. Spací pytel má po straně
otevírání pomocí zipu. Ten má ergonomický tvar a také zateplovací légu, která zip překryje a
zabrání tak úniku tepla. Ta zárove i zabrání zachytávání jezdce zipu za látku. Samozřejmostí jsou
také vnitřní a vnější kapsička na spacáku určená pro drobnosti.

Sspací pytle • down





dinis -10°c
Ultralehký péřový spacák
Jedná se o opravdu ultralehký spací pytel v malém balní, který se ve vašem batohu ztratí a přesto vás snadno
zahřeje. Kvalitní plnění z husího peří zajistí tepelnou izolaci až do -10°C. Samozřejmostí jsou nezbytné doplňky
jako zateplovací límec, protiskluzové pásy, dvoucestný zip YKK nebo vnitřní a vnější kapsička. Dinis se stane
nepostradatelným společníkem na vašich výpravách.

hmotnost

• 830 g

extreme tested

rozměr sbalený

• 30 × 16 cm

low comfort

- 2°C

doporučená výška • 190 cm

high comfort

± 4°C

náplŇ

Vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

• husí peří, 90/10-750 cuin

• komorová

- 10°c

• 20D Nylon Tactel

• kompresní obal, protiskluzové pásy

Vnitřní materiál
• 380T Nylon
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prime -27°c

Proud je naše pýcha mezi spacími pytli…

Kvalita na vrcholu…

Jedná se o vrchol mezi spacími pytli. Použité plnění kombinuje kvalitu Dupontu, tedy 7-kanálkové vlákno
Invista Qualofil, které garantuje skvělý loft a nové izolační vlákno zvané 3D-LiteFill®. Toto vlákno je kombinací
mikrovlákna a dutého 3D vlákna, které vyniká skvělým tepelným komfortem při malém objemu a váze.
Samozřejmostí je použití špičkových materiálů, které jsou jemné na dotek ale zároveň pevné. To vše je
podtrženo nadčasovým designem, jak je už u Husky zvykem. Komfort je posílen ještě protiskluzovými pásy na
spodní straně spacího pytle.

Tento spací pytel je bratrem novinky PROUD a sdílí všechny jeho vlastnosti. Je zde použita kombinace dvou
druhů mikrovlákna. Jedním je Invista Qualofil, 7-kanálkové a druhé je 3D-LiteFill®, ty zajistí kombinaci loftu,
tepelného komfortu a nízké váhy. Je zde použita kombinace dvou druhů plnění. Spací pytel byl vyvinut s
předními designéry a proto se může chlubit unikátním a nadčasovým vzhledem, protiskluzovými pásy, vnitřní a
vnější kapsou a vnitřní kapsu v kapuci, která může posloužit vycpaná jako polštářek.

hmotnost

• 2250 g

extreme tested

- 29°c

hmotnost

• 2150 g

extreme tested

- 27°c

rozměr sbalený

• 40 × 26 cm

low comfort

- 20°C

rozměr sbalený

• 39 × 25 cm

low comfort

- 18°C

doporučená výška • 190 cm

high comfort

- 13°C

doporučená výška • 190 cm

high comfort

- 11°C

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 210 g/m2 Invista Qualofill, 7kanálkové
+ 1 x 120 g/m2 3D-LiteFill
• třívrstvá

Vnitřní materiál

• 40D 160T Soft Nylon
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Sspací pytle • premium

Sspací pytle • premium

proud -29°c

• 20D 180T Tactel Nylon RipStop

• kompresní obal, protiskluzové pásy

• 2 x 190 g/m2 Invista Qualofill, 7kanálkové
+ 1 x 120 g/m2 3D-LiteFill
• třívrstvá

Vnitřní materiál

• 40D 160T Soft Nylon

• 20D 180T Tactel Nylon RipStop

• kompresní obal, protiskluzové pásy

Sspací pytle • extreme

Sspací pytle • extreme

Sspací pytle • extreme

anapurna -28°c

enjoy / enjoy long -26°c

emotion -22°c

Kvalita peří z dutého vlákna...

„Enjoy“ znamená užít si...

Radost ze spánku v teple a bezpečí...

Expediční spací pytel na nejnáročnější horskou výpravu, který
dokonale nahrazuje komfort kvalitního péřového plnění špičkovým
sedmikanálkovým dutým vláknem Invista Quallofil. Je vybaven všemi
typickými přednostmi řady Husky Extrém, včetně zateplovacího vaku
na nohy. Navíc je výjimečný netradičně krátkým, ale o to praktičtějším
zatepleným dvouzipem. V Anapurně je vám zkrátka jedno, že venku
mrzne, až praští.

Enjoy je tou pravou volbou pro extrémní akce, které vyžadují lehké
ale zároveň dokonalé vybavení. Špičkový materiál Invista Quallofil,
sedmikanálkové duté vlákno, výborně izoluje a zároveň zachovává
dostatečnou prodyšnost. Enjoy je praktický i díky přirozenému
anatomickému zapínání. Jeho komfort zvyšuje oddělitelný
zateplovací vak na nohy, protiskluzové pásy a kompresní obal. Enjoy
Long = prodloužená verze spacáku.

Emotion je lehčí variantou spacího pytle Enjoy. Jeho vynikající
izolační vlastnosti díky použitému špičkovému materiálu Invista
Quallofil z něj dělají nepostradatelnou součást zimní výbavy
zkušeného horala. Nadstandardní pohodlí ve spacáku zvyšuje i
oddělitelný zateplovací vak na nohy a protiskluzové pásy. Emotion
je malý vahou a rozměrem, velký výkonem.

hmotnost

• 2260 g

extreme tested

- 28°c

hmotnost

• 2150 g / 2200 g

extreme tested

- 26°c

hmotnost

• 2100 g

extreme tested

- 22°c

rozměr sbalený

• 40 × 26 cm

low comfort

- 19°C

rozměr sbalený

• 39x25cm/42x27cm

low comfort

- 18°C

rozměr sbalený

• 38 × 24 cm

low comfort

- 14°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

- 12°C

doporučená výška • 195 cm / 205cm

high comfort

- 10°C

doporučená výška • 185 cm

high comfort

- 8°C

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 260 g/m2 Invista Qualofill,
7kanálkové + 1 x 120 g/m2 3D-LiteFill
• dvouvrstvá

Vnitřní materiál
• Soft Nylon

• 40D 240T Tactel RipStop Nylon

• kompresní obal, vak na nohy,
protiskluzové pásy

• 2 x 240 g/m2 Invista Qualofill,
7kanálkové + 1 x 120 g/m2 3D-LiteFill
• dvouvrstvá

Vnitřní materiál
• Soft Nylon

• 40D 240T Tactel RipStop Nylon

• kompresní obal, vak na nohy,
protiskluzové pásy

• 2 x 210 g/m2 Invista Qualofill,
7kanálkové + 1 x 120 g/m2 3D-LiteFill
• dvouvrstvá

• 40D 240T Tactel RipStop Nylon

• kompresní obal, vak na nohy,
protiskluzové pásy

Vnitřní materiál
• Soft Nylon
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 vnitřní zateplovací límec
Husky Ladies Motion je také vybaven vnitřním zateplovacím límcem, který je umístěn nad rameny.
Tento límec je uzavíratelný pomocí suchého zipu a dá se stahovat pomocí samosvorky dle potřeby.
Prostor uvnitř spacího pytle se tak uzavře a a teplý vzduch zůstane uvnitř spacího pytle. Zároveň
ramena zůstávají také kryta a jsou tedy chráněna před prochladnutím.

 kapuce
Po obvodu kapuce je tunýlek se stahovací šňůrkou, pomocí které lze kapuci stáhnutím téměř
uzavřít. Stahování lze regulovat pomocí samosvěrky. Úplné uzavření kapuce se používá v chladnách
povětrnostních podmínkách, kdy tímto uzavřete celý vnitřní prostor spacího pytle bez úniku tepla.
Ve vnitřní části kapuci najdete také velkou vnitřní kapsu, uzavíratelnou na suchý zip. Ta slouží k
možnému podložení oblasti pod hlavou, at už polštářem nebo jakýmkoli oblečením, které máte
po ruce.

 kapsy
Nezbytným vybavením spacích pytlů jsou kapsičky. I na modelu Husky Ladies Motion je vnější
kapsička, umístěná na hrudní oblasti a je uzavíratelná pomocí suchého zipu, takže je velmi rychlé a
jednoduché cokoli dát dovnitř, popřípadě vyndat ven. Druhá kapsička je umístěna na vnitřní straně
kapuce a je uzavíratelná na zip. Obě kapsy jsou výborným skladovacím prostorem pro drobnosti.

 materiál
Vnější materiál tohoto modelu spacího pytle je 40D 240T Tactel Nylon Ripstop. Jedná se o 100%
Nylon, tedy o syntetické vlákno, které je lehké, pevné, voděodpudivé a prodyšné. Zároveň má tento
materiál úpravu zvanou Riptstop. Jedná se o přídavné protkání látky, které má zpevňující charakter.
Zabraňuje protržení tkaniny a v případě, že se i tak stane, zabrání dalšímu párání. Spací pytel má
otevírání pomocí ergonomického zipu, který vede od středu těla až na bok a končí na okraji spodní
třetiny spacího pytle. Důvodem pro zakončení zipu ve třetině spacího pytle, je zabránění úniku
tepla. Na horní části zipu je také uzavírání pomocí suchého zipu, které zabrání samovolnému
rozepnutí zipu. Na vrchu tohoto přídavného uzavírání je také reflexní proužek, díky kterému
naleznete začátek zipu i bez problému ve tmě.


Sspací pytle • extreme






ladies motion -20°c
Vychytaný dámský spací pytel...
Tento dámský spací pytel je, díky kvalitnímu plnění Invista Qualofil, skvělým společníkem do nepohody. V oblasti
nohou a hrudníku má třetí vrstvu plnění, která zaručí nebývalý tepelný komfort.. Skvělé izolační vlastnosti,
dostatečná prodyšnost jsou základními vlastnosti tohoto modelu. Komfort spaní umocňuje mikrofleece ve
vnitřní straně kapuce, který je velmi jemný a proto se bude cítit jako v bavlnce. Samozřejmostí jsou protiskluzové
pásy, vnitřní a vnější kapsička a kompresní obal.

hmotnost

• 1950 g

extreme tested

- 20°c

rozměr sbalený

• 36 × 24 cm

low comfort

- 12°C

doporučená výška • 185 cm

high comfort

- 6°C

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 190 g/m2 + 1 x 190 g/m2 v oblasti hrudi a nohou,
Invista Qualofill, 7kanálkové
• dvouvrstvá, třetí vrstva v oblasti hrudi a nohou

• 44D 235T Tactel Nylon Ripstop

• kompresní obal, protiskluzové pásy

Vnitřní materiál

• Soft Nylon, Microfleece v kapuci
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enemy -12°c

Třísezónní jistota klidného spánku...

Nepřítel všech komplikací...

Spací pytel Ember je zárukou vašeho klidného spánku od jara do zimy. Svou neslehávostí a skvělými izolačními
vlastnostmi použitého dutého vlákna Insufil Thermo zachovává dokonalý komfort v těžších podmínkách i při
dlouhodobém užívání. Praktický je navíc protiskluzovými pásy a malou váhou. V kompresním obalu se stává
velmi skladným.

U tohoto třísezónního modelu se Husky podařilo zachovat všechny kvalitativní přednosti řady spacích pytlů
Husky Extrém s nejširším možným uplatněním. Použité duté vlákno Insufil Thermo nejen výborně izoluje, ale
také výrazně snižuje hmotnost spacáku. Ideální pro každého, kdo ocení skvělý poměr váha/ výkon/cena.

hmotnost

• 1420 g

extreme tested

hmotnost

• 1340 g

extreme tested

rozměr sbalený

• 35 × 22 cm

low comfort

- 6°C

rozměr sbalený

• 35 × 18cm

low comfort

- 5°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

0°C

doporučená výška • 185 cm

high comfort

± 2°C

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 140 g/m2 Insufil Thermo

• dvouvrstvá

Vnitřní materiál
• Soft Nylon
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Sspací pytle • extreme

Sspací pytle • extreme

ember -14°c

- 14°c

• 40D 240T Tactel RipStop Nylon

• kompresní obal, protiskluzové pásy

• 2 x 120 g/m2 Insufil Thermo

• dvouvrstvá

Vnitřní materiál
• Soft Nylon

- 12°c

• 40D 240T Tactel RipStop Nylon

• kompresní obal, protiskluzové pásy

Sspací pytle • extreme

espace -6°c
Lehký a teplý spacák se hlásí do služby...
Nejlehčí spací pytel řady Husky Extrém z dutého vlákna Insufil Thermo, který nijak nezaostává za dosaženou
nadstandardní úrovní komfortu celé řady. Espace zastupuje kategorii třísezónních spacích pytlů s širokým
uplatněním. Mezi „kilovými“ spacáky nemá konkurenci – nízká hmotnost z něj dělá favorita hlavně u cykloturistů.

hmotnost

• 990 g

extreme tested

- 6°c

rozměr sbalený

• 30 × 16 cm

low comfort

- 0°C

doporučená výška • 185 cm

high comfort

± 6°C

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

• 1 x 120 g/m2 Insufil Thermo

• jednovrstvá

Vnitřní materiál
• Soft Nylon

• 40D 240T Tactel RipStop Nylon

• kompresní obal, protiskluzové pásy

 ZIP
Taháček usnadňuje manipulaci se zipem. Prodloužená část jezdce s Husky očkem umožní snadné
a rychlé uchycení a otevření nebo uzavření zipu podle potřeby. Nastavením otevírání zipu, také
regulujete teplotu uvnitř spacího pytle. To je posilněno o zateplovací légu, vnitřní zateplovací
límec v kapuci a také stahování celé kapuce, které také napomáhají regulovat teplotu podle
aktuální potřeby. Ale samozřejmostí je použitá kvalitní izolační náplň. V tomto spacím pytli je
použito ExTherm-Pro Insulation. Jedná se o syntetická 4-kanálková dutá vlákna, která mají skvělou
nadýchatelnost. Vlákna jsou také potažena vrstvou silikonum cožb omezuje jejich vzájemné tření,
neabsorbují vlhkost a jsou antialergická. Náplň spacího pytel je plněna sendvičovou konstrukcí ve
dvou vrstvách. Tato kombinace zajistí extrémní teplotu spacího pytle do -22°C.

 reflexní potisk
Spací pytel Azure má jedinečný design, který odráží firemní barvy a tvar loga. Na přední straně je
také několik reflexních prvků, at’ už na části Husky oka na hrudi spacáku, nebo na potisku na spodní
straně těla či na léze se suchým zipem pro jištění zipu, které udělají spací pytel viditelný i ve tmě.
Dalším charakteristickým prvek tohoto modelu jsou protiskluzové pásy na zadní straně. Ty jsou
vyrobeny z pogumované látky, která zabrání případnému sklouznutí ze spací podložky

 oblast nohou
Spací pytel Azure má atypickou délku zipu na mumiový spací pytel. Většina mumiových spacích
pytlů má zipové otevírání na boku těla končící na téže straně. Ale Azure má zipové otevírání po
celé jedné straně spacáku, které pokračuje na dně spacáku a končí v první třetině druhé strany
těla spacáku. Tento prvek umožňuje, že je tento model možné otevřít a používat jako dekový spací
pytel. V případě, že chcete spací pytel využívat jako běžný mumiový, stačí zip rozepnout pouze do
požadované délky. Díky dvoucestnému zipu je také možné využít délku zipového otevírání pro
odvětrání v oblasti nohou. Horní část zipu může být uzavřená a jeho spodní část může být částečně
otevřená a umožnit tak ventilaci vzduchu.

léga hlavního zipu
Podél celého zipového otevírání je zateplovací léga. Ta chrání celou oblast zipu před únikem tepla,
tak že ho celý překryje. Aby nedocházelo k zachycení látky do zipu je na légu našitá páska, která
umožní lehkou manupilaci se zipem bez jakékoli zadrhávání.

Sspací pytle • comfort



azure -22°c
Komfortní spánek zaručen i v zimě…
Spací pytel Azure je hrdým zástupcem spacáků Husky Comfort Line. Výrazný design spacího pytle Azure si jistě
nespletete s jinou značkou - hrdě nese firemní barvy Husky. Navíc je výjimečný i tím, že i přes tvar mumie jej lze
jednoduše rozepnout a využít jako klasický dekáč. Spacák Azure Vás zahřeje i při mrazících.

hmotnost

• 2290 g

extreme tested

- 22°c

rozměr sbalený

• 44 × 29 cm

low comfort

- 14°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

- 7°C

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 220 g/m2 eXtherm-pro insulation, 4kanálkové



• dvouvrstvá

• 40D 240T Tactel RipStop Nylon

• kompresní obal, protiskluzové pásy

Vnitřní materiál

• Soft Nylon, Microfleece v kapuci
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 materiál
Na vnitřní části kapuce je použitý materiál mikrofleece. Výhodou tohoto materiálu je jeho jemnost,
která je velmi příjemná, především v oblasti hlavy. Jako vnější materiál spacího pytel je zde použit
40D 240T Tactel Nylon Ripstop. Jedná se o 100% syntetické vlákno, které je lehké a pevné s jemné
zároveň. Ale také zaručuje vysokou prodyšnost tkaniny, snadno zachovává barvu a tvar. Ripstopová
úprava navíc podporuje její pevnost a zabraňuje protržení.

 vnější kapsa na zadní straně
Na zadní straně spacího pytle je v horní třetině kapsa, která slouží pro fixaci spací podložky a
případné podložení spacáku v oblasti hlavy namísto polštáře.

 spodní zip
Spací pytel má klasické zipové otevírání, které vede od kapuce po boku těla spacáku až na jeho dno.
Na druhém boku spacáku je ve spodní třetině druhý přídavný zip, který slouží k regulaci tepla uvnitř
spacího pytle. Spodní část spacího pytle se dá tedy jednoduše odvětrat.

Správné uskladnění
Spací pytel má transportní kompresní obal. Ten slouží primárně k ochraně spacího pytlu před
zašpiněním a mokrem. Kompresní popruhy zase změnší objem balení na minimum. Spací pytel by
se měl do obalu pěchovat namísto rolování. Obal slouží pouze pro transport, při skladování doma
je nutné, aby byl spací pytel co nejméně stlačený, tím si zachová dlouho životnost. Na spodní straně
spacáku jsou proto našitá očka, za která je možné spací pytel jednoduše zavěsit.



Sspací pytle • comfort



apollo ladies -20°c
Se spacákem na měsíc
Komfortní spací pytel Apollo Ladies je dalším hrdým zástupcem řady Comfort. Výrazný design modelu je zacílen
především na dámy a zajistí jim svým vzhledem jedinečnost. Samozřejmostí je zachování anatomického tvaru,
protiskluzových pásů, reflexních prvků, vnější a vnitřní kapsu, fleece ve vnitřní části kapuce a mnohé jiné. Vaše
pohodlí u spacáku Apollo ladies jistě zvyšuje komfortní odvětrávání spodní části spacáku, které je vyřešeno
krátkým zipem u nohou.

hmotnost

• 2270 g

extreme tested

- 20°c

rozměr sbalený

• 43 × 28 cm

low comfort

- 12°C

doporučená výška • 185 cm

high comfort

- 6°C

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 200 g/m2 eXtherm-pro insulation, 4kanálkové

• dvouvrstvá

• 40D 240T Tactel RipStop Nylon

• kompresní obal, protiskluzové pásy

Vnitřní materiál



• Soft Nylon, Microfleece v kapuci
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army -17°c

Zlato mezi spacáky…

Pro ty co nechtějí být vidět...

Nejen třísezónní spací pytel Aurus Vám zaručí pohodlný spánek i při mrazících. Díky skvělým izolačním
vlastnostem čtyřkanálkového dutého vlákna eXtherm-pro insulation zachovává Aurus dokonalý komfort i v
těžších podmínkách. I u tohoto spacáku naleznete rozšíření ve střední části, protiskluzové pásy, kompresní obal
a v neposlední řadě odvětrávání spodní části spacáku, které je vyřešeno krátkým zipem u nohou.

Spací pytel Husky Army zaručí nadstandardní komfort a pohodlí třísezónního modelu. Svým vzhledem je
primárně předurčen pro výlety do přírody, vodáckou turistiku, ale i treking. Speciální maskovací zbarvení učiní
Vaše spaní téměř neviditelné.

hmotnost

• 2250 g

extreme tested

- 18°c

hmotnost

• 1860 g

extreme tested

- 17°c

rozměr sbalený

• 42 × 27 cm

low comfort

- 10°C

rozměr sbalený

• 40 × 25 cm

low comfort

- 10°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

- 4°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

- 3°C

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 190 g/m2 eXtherm-pro insulation, 4kanálkové

• dvouvrstvá

Vnitřní materiál

• Soft Nylon, Microfleece v kapuci
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Sspací pytle • outdoor

Sspací pytle • comfort

aurus -18°c

• 40D 240T Tactel RipStop Nylon

• kompresní obal, protiskluzové pásy

• 2 x 205 g/m2 eXtherm-pro insulation, 4kanálkové

• dvouvrstvá

Vnitřní materiál
• Soft Nylon

• 185T Polyester

• kompresní obal

Sspací pytle • outdoor

Sspací pytle • outdoor

magnum -15°c

ruby -14°c

Těžký kalibr do nepohody...

Červený strážce Vašeho pohodlí...

Spací pytel řady Husky Outdoor s širokým uplatněním na toulkách v přírodě od jara do zimy. Jeho vysoce kvalitní
náplň tvoří polyesterové čtyřkanálkové duté vlákno Hollowfibre s maximální nadýchaností (LOFT), které navíc
neabsorbuje vlhkost. Pohodlně v něm přespíte i v desetistupňových mrazech. Speciální vnější materiál Nylon
Taffeta pokrytý vodoodpudivou vrstvou dělá z Magnumu opravdu těžký kalibr do nepohody.

Použité výrobní materiály zaručí komfort i při lehkých mrazících. Husky Ruby nadchne jak zkušeného horala, tak
i turistického začátečníka svým komfortem a životností.

hmotnost

• 1870 g

extreme tested

hmotnost

• 1870 g

extreme tested

rozměr sbalený

• 40 × 25 cm

low comfort

- 9°C

rozměr sbalený

• 40 × 25 cm

low comfort

- 8°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

- 2°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

- 1°C

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 200 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

Vnitřní materiál
• Soft Nylon

- 15°c

• 70D 190T Nylon Taffeta / 300T Nylon baby ripstop

• kompresní obal

• 2 x 195 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

- 14°c

• 50D 300T Polyester Ripstop

• kompresní obal

Vnitřní materiál
• Soft Nylon
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monti -11°c

Stylový design i pro skalního outdooráře...

Spacák, ve kterém může být místa ažaž...

Dámský spací pytel Street je skutečnou designovou lahůdkou. Skvěle kombinuje výborné technické a užitné
vlastnosti spacího pytle s aktuálními trendy. Třísezónní spací pytel, díky kterému budete originální kdykoli a
kdekoli.

Monti se velice podobá předchozímu modelu Magnum, a to jak použitými materiály, tak šířkou svého uplatnění
ve třech hlavních turistických sezónách. Husky team vyladil tento model postranním zipem, jímž se velmi lehce
upravuje nastavitelná šířka spacího pytle podle potřeby. Mít dostatek místa, třeba při spojení dvou spacáků,
nebo schovat malé zavazadlo po náročném treku, není u Montiho problém.

hmotnost

• 1910 g

extreme tested

hmotnost

• 1820 g

extreme tested

rozměr sbalený

• 40 × 25 cm

low comfort

- 6°C

rozměr sbalený

• 36 × 21 cm

low comfort

- 5°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

0°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

0°C

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 190 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

Vnitřní materiál
• Soft Nylon
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Sspací pytle • outdoor

Sspací pytle • outdoor

street -12°c

- 12°c

• 70D 190T Nylon Taffeta

• kompresní obal

• 2 x 185 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

Vnitřní materiál
• Soft Nylon

- 11°c

• 70D 190T Nylon Taffeta/ 300T Nylon Baby RipStop

• kompresní obal

Sspací pytle • outdoor

Sspací pytle • outdoor

husky -10°c

LADIES MAJESTY -10°c

Tři sezóny v Husky ráji...

Dívčí sen...

Husky se jednoznačně řadí do kategorie třísezónních spacích pytlů, které v řadě Husky Outdoor nadchnou
zkušeného horala svou kvalitou a výkonem, turistického začatečníka přesvědčí svým komfortem a životností.
Anatomické řešení zipového zapínání doplňuje i vychytávka v podobě postranního zipu, kterým se dá lehce
nastavovat šířka pytle až o dvacet centimetrů. Spacák hrdě zdobí logo Husky.

Speciálně pro ženy vyvinul Husky dámský typ spacího pytle Husky Ladies. Poskytuje dostatečnou teplotní
rezervu pro všechny třísezónní outdoorové aktivity. Tvarem je anatomicky přizpůsoben postavě ženy, navíc je
doplněn o zateplovací vak na nohy do chladného počasí. Se spacím pytlem Husky Ladies vás zima rozhodně
nepřekvapí.

hmotnost

• 1760 g

extreme tested

hmotnost

• 1760 g

extreme tested

rozměr sbalený

• 36 × 21 cm

low comfort

- 4°C

rozměr sbalený

• 36 × 21 cm

low comfort

- 4°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

± 1°C

doporučená výška • 175 cm

high comfort

± 1°C

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 180 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

Vnitřní materiál
• Soft Nylon

- 10°c

• 50D 300T Polyester RipStop

• kompresní obal

• 2 x 180 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

- 10°c

• 70D 190T Nylon Taffeta

• kompresní obal

Vnitřní materiál
• Soft Nylon
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Sspací pytle • outdoor

Sspací pytle• outdoor

montello -9°c

maestro -7°c

Záruka spaní v teple na týdenním vandru po horách...

Mistr klidného spánku...

Standardně použité výrobní materiály pro celou řadu spacích pytlů Husky Outdoor zaručují nadstandardní
komfort i u modelů, které nejsou primárně určeny do extrémních podmínek. Přesně takový je model Montello
- klasický třísezónní spacák s ideálním poměrem váha a objem versus výkon. Zvládne i přízemní mrazíky, proto
je zvlášť vhodný pro několikadenní putování po horských hřebenech. Dodáván v kompresním vodáckém obalu.

Standardně použité výrobní materiály pro celou řadu spacích pytlů Husky Outdoor zaručují nadstandardní
komfort i u modelů, které nejsou primárně určeny do extrémních podmínek. V případě modelu Maestro se
nemusíte bát ani přízemních mrazíků. Klasika s nejširším uplatněním ve všech třech turistických sezónách.

hmotnost

• 1760 g

extreme tested

- 9°c

hmotnost

• 1690 g

extreme tested

rozměr sbalený

• 36 × 21 cm

low comfort

- 3°C

rozměr sbalený

• 35 × 19 cm

low comfort

- 2°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

± 2°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

± 3°C

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 170 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

Vnitřní materiál
• Soft Nylon
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• 70D 190T Nylon Taffeta / 300T Nylon Baby RipStop

• voděodolný kompresní obal

• 2 x 160 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

Vnitřní materiál
• Soft Nylon

- 7°c

• 70D 190T Nylon Taffeta / 300T Nylon Baby RipStop

• kompresní obal

Sspací pytle • mikro

Sspací pytle • outdoor

mantilla -5°c

mini 0°c

Splněný sen při delším putování...

Minimum nejen pro cykloturisty…

Spací pytel Mantilla svými parametry téměř balancuje na hraně dostatečného pohodlí třísezónního modelu,
stále jej však můžete s přehledem použít například i v závěru sezóny.

Mini – ultralehké vlákno Supreme Loft a vodoodpudivý Nylon Taffeta. Výhody spacího pytle Mini osloví nejen
cykloturisty, ale i ty, kteří vyrazí rádi v letní sezóně skutečně nalehko.

hmotnost

• 1680 g

extreme tested

hmotnost

• 800 g

extreme tested

rozměr sbalený

• 34 × 18 cm

low comfort

0°C

rozměr sbalený

• 24 × 13 cm

low comfort

± 8°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

± 5°C

doporučená výška • 185 cm

high comfort

± 12°C

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 150 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

Vnitřní materiál
• Polypongee

- 5°c

• 70D 190T Nylon Taffeta / 300T Nylon Baby RipStop

• kompresní obal

• 1 x 100 g/m2 Supreme Loft

• jednovrstvá

0°c

• 70D 190T Nylon Taffeta / 300T Nylon Baby RipStop

• kompresní obal

Vnitřní materiál
• Soft Nylon
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 Materiál
Celková váha spacího pytle je 1100g a řadí jej tak i do cyklistické kategorie. Tato nízká váha je
zajištěna použitými materiály a izolační náplní. Vnější materiál je kombinace Nylon Taffeta a
Ripstop Nylonu. Jedná se o 100% syntetická vlákna, která jsou velmi jemná, ale pružná a pevná
zároveň. Hlavními vlastnostmi jsou lehkost, nadýchatelnost, odolnost vůči větru a vodě. Ripstopová
úprava podporuje pevnost tkaniny a zabraňuje roztržení. Izolační náplň v podobě Supreme Loft, je
syntetické polyesterové duté vlákno s trubičkovým tvarem. Vlákna jsou potažena vrstvou silikonum
který omezuje jejich vzájemné tření. Výhodou je vysoká úroveň tepelné ochrany. Vlákna neobsahují
vlhkost a jsou antialergická.

 prodloužená spodní část
Správná velikost spacího pytle je velmi důležitá. Pro malé tělo je obtížné vyhřát velký prostor a
naopak malý spací pytel je nepohodlný a stlačená izolační vrstva nehřeje. Husky model Musset má
délku 210cm, která je vhodná pro osobu vysokou 185cm, ale navíc je ve spodní části spacáku zip,
který umožňuje rozšíření této spodní částo o celých 15cm. Spací pytel je tak určen pro osoby až do
výšky 200cm.

Konstrukce
Spací pytel Musset má zipové zapínání na boku těla. Jeho horní část je jištěna klopou na suchý zip,
která brání samovolnému otevření. Tato klopa ma na své vnější části také reflexní proužek. Spacího
pytel má dvou cestný zip pro snadnou manipulaci, který je umístěn vždy na straně, ale je možné
zvolit si pozici tohoto zipu. Tedy jestli chcete pravé nebo levé umístění zipu. Výhodou pravého a
levého zipu je možnost jeji spojení v jeden velký spací vak. Spací pytel má také nezbytnou vnější a
vnitřní kapsičku, určenou pro uskladnění drobností, které chcete mít vždy při sobě.

Sspací pytle • mikro



musset -3°c
ACyklospacák,
cycling sleeping
bag you’ll
grow up with...
ve kterém
vyrostete...
Speciálně vyvinutý model spacího pytle Husky pro cykloturisty. Vynikající vlákno Supreme Loft zajišťuje
dokonalou tepelnou izolaci při zachování nejmenší možné váhy spacáku. Voděodpudivý Nylon Taffeta brání
dokonalý komfort ve spacáku proti ranní rose. Zásadní vychytávkou modelu Musset je možnost prodloužit
délku spacáku o patnáct centimetrů a získat tím dostatek místa pro cokoliv je třeba.

hmotnost

• 1100 g

extreme tested

- 3°c

rozměr sbalený

• 28 × 17 cm

low comfort

± 3°C

doporučená výška • 185 + 15 cm

high comfort

± 8°C

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

• 1 x 150 g/m2 Supreme Loft

• jednovrstvá

• 70D 190T Nylon Taffeta / 300T Nylon Baby RipStop

• kompresní obal

Vnitřní materiál



• Soft Nylon
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 teplotní určení
Spací pytel má prodyšnou podšívku v podobě Soft Nylonu, která je pevná a jemná a umí propouštět
vlhkost. Ve vnitřní části spacáku, vnitřní kapsičky, naleznete také údržbový štítek s instrukcemi,
jak správně se o spací pytel starat, aby se jeho životnost nezkracovala. Pro udržení správného
tepelného komfortu je důležité zvolit vhodné oblečení na noc strávenou ve spacím pytli. Zejména v
chladných podmínkách je nutné mít prádlo suché. Doporučujeme mít alespoň dvě vrstvy, například
termoprádlo a další hřejivou vrstvu. Udáváné limitní teploty jsou orientačním údajem. Velkou roli
hraje Váš aktuální fyzický a psychický stav a také okolní klimatické podmínky, jako vlhkost vzduchu,
větrnost, nadmořská výška. Důležitým faktorem je také použití spací podložky a stanu.

 VÁHA A VELIKOST
Celková váha spacího pytel Mikro, pouhých 550g, je extrémně nízká a proto tento model najde
využití všude, kde je třeba minimální objem (rozměr balení je jen 23x12,5cm) a nízká hmotnost a
to zejména v cyklistice. Nízká hmotnost je výsledkem kombinace použitých materiálů. Jedná se o
jednovrstvou izolační náplň Supreme Loft a lehký Nylon Tactel Ripstop.

 zip
Spací pytel Mikro má zipové otvírání, které je na boku spacího pytle. Dvoucestný zip se jednoduše
ovládá pomocí taháčku, který prodlužuje jezdce zipu, aby byla manipulace opravdu snadná. Spací
pytel má anatomický mumiový tvar, který kopíruje lidské tělo, tak aby bylo dosaženo co nejnižsí
hmotnosti spacího pytle a nejlepších tepelně-izolačních vlastností.

Sspací pytle • mikro





mikro ±2°c
Sen každého cyklisty...
Nejlehčí Husky spací pytel Vás překvapí výrazně nízkou váhou. Využití nalezne všude tam, kde požadujete
minimální objem a nízkou hmotnost – zejména u cyklistiky 550 gramů hovoří za vše!

hmotnost

• 600 g

extreme tested

rozměr sbalený

• 23 × 12,5 cm

low comfort

± 10°C

doporučená výška • 185 cm

high comfort

± 14°C

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

• 1 x 80 g/m2 Supreme Loft

• jednovrstvá

± 2°c

• 40D 260T Tactel Nylon RipStop

• kompresní obal

Vnitřní materiál
• Soft Nylon
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gizmo -5°c

Dekový spacák...

Deková klasika…

Dekový spacák s odepínací fleecovou vložkou, která může po odepnutí sloužit i jako samostatná deka.

Dekový spací pytel Gizmo s plněním ze čtyřkanálkového dutého vlákna Hollowfibre výborně kombinuje tepelný
komfort s pohodlím klasického dekového spacáku. Jeho kvalitu zvyšuje i vnější vodoodpudivý materiál Nylon
Taffeta. Gizmo nemusíte primárně použít jen pro spaní venku, skvěle poslouží i jako eventuální přikrývka na
chatě.

hmotnost

• 2750 g

extreme tested

hmotnost

• 1990 g

extreme tested

rozměr sbalený

• 50 × 30 cm

low comfort

- 3°C

rozměr sbalený

• 34 × 19 cm

low comfort

0°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

± 2°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

± 4°C

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 150 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

vnitřní materiál

• Polycotton / Fleece
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Sspací pytle • dekové

Sspací pytle • dekové

guty -10°c

- 10°c

• 70D 190T Nylon Taffeta

• kompresní obal, odepínací fleecová vložka

• 2 x 150 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

vnitřní materiál
• Polycotton

- 5°c

• 70D 190T Nylon Taffeta

• kompresní obal

Sspací pytle • dětské

Sspací pytle • dekové

gala 0°c

kids milen -5°c

Pro galavečer ve spacáku...

DEKOVÝ DĚTSKÝ SPACÍ PYTEL PRO VAŠE RATOLESTI

Gala je lehčím modelem dekového spacího pytle Husky. Stejně jako Gizmo zachovává vysoký tepelný a izolační
standard díky plnění ze čtyřkanálkového dutého vlákna Hollowfibre. Jeho kvalitu zvyšuje i vnější vodoodpudivý
materiál Nylon Taffeta. Rozepnutím vznikne ze spacího pytle Gala improvizovaná „peřina“ pro nocleh na chatě.

Nová verze dekového spacího pytle určená pro nejmenší uživatele. Tento spací pytel nabízí komfortní prostor
pro vaše ratolesti, které se nemusí cítit dobře v mumiovém spacím pytli, ale preferují klasickou deku. Tato
novinka samozřejmě nabízí všechny „vychytávky“, které Husky nabízí, jako jsou vnitřní a vnější kapsa, reflexní
prvky, kompresní obal a samozřejmostí je jedinečný Husky design.

hmotnost

• 1650 g

extreme tested

hmotnost

• 1100 g

extreme tested

rozměr sbalený

• 34 × 15 cm

low comfort

± 2°C

rozměr sbalený

• 35 × 18 cm

low comfort

0°C

doporučená výška • 195 cm

high comfort

± 6°C

doporučená výška • 135 cm

high comfort

± 4°C

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

• 1 x 165 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• jednovrstvá

vnitřní materiál
• Polycotton

0°c

• 70D 190T Nylon Taffeta

• kompresní obal

• 2 x 150 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

- 5°c

• 70D 190T Nylon Taffeta

• kompresní obal

vnitřní materiál
• Polypongee
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kids magic -12°c

Spacák pro děti...

Spací pytel, který roste s Vaším dítětem...

Speciální rozměr a potisk jistě potěší malé cestovatele na letních táborech, víkendových pobytech i při
kempování nejen u moře. Husky Kids je určen pro děti s výškou cca 145 cm. Ve sbaleném stavu je malý a lehký,
což jistě potěší nejen děti, ale i rodiče nesoucí batožinu.

Mladší bratr spacáku Husky Kids Merlot má vyšší tepelný komfort, který zajišt‘uje 4kanálkové duté vlákno.
Důmyslné řešení tohoto spacího pytle nabízí jeho využití pro děti od útlého věku až po dorost. Tuto možnost
nabízí odepínatlená spodní část spacáku. Kratší verze je pro děti do výšky cca 125 cm. Prodloužená varianta
spacího pytle je určena pro děti kolem 155 cm. Komfort spaní zvyšuje velmi příjemný mikrofleece, který je ve
vnitřní straně kapuce. Celkový dojem podtrhuje unikátní design typický pro Husky.

hmotnost

• 1290 g

extreme tested

hmotnost

• 1470 g

extreme tested

rozměr sbalený

• 34 × 18 cm

low comfort

- 2°C

rozměr sbalený

• 40 × 20 cm

low comfort

- 4°C

doporučená výška • 145 cm

high comfort

± 5°C

doporučená výška • 155/125 cm

high comfort

± 3°C

náplŇ

vnější materiál

náplŇ

vnější materiál

Konstrukce

Příslušenství

Konstrukce

Příslušenství

• 2 x 170 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

vnitřní materiál
• Polypongee
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Sspací pytle • dětské

Sspací pytle • dětské

kids merlot -10°c

- 10°c

• 70D 190T Nylon Taffeta

• kompresní obal, rexlexní prvky

• 2 x 190 g/m2 Hollowfibre, 4kanálkové

• dvouvrstvá

vnitřní materiál

• Polypongee, Microfleece

- 12°c

• 70D 190T Nylon Taffeta

• kompresní obal, odepínatelná spodní část, použitelná také jako
vak na nohy, reflexní prvky

 vnitřní prostor
Pro maximální tepelný komfort je uvnitř spacího pytle zateplovací léga zipu a stahovatelný límec
kolem ramen. Ve vnitřní části kapuce je použitý mikrofleece, kteréje velmi jemný a zároveň má
zateplovací účinky. I na dětském spacím pytle je vnitřní a vnější kapsička na drobnosti. Nezbytným
vybevením dětského spacáku jsou reflexní prvky, které jsou ve velké míře obsaženy na přední části
spacího pytle.



 odepínatelná spodní část
Kids sleeping bag Husky Kids Magic has an unique construction that can be set according to the
heigh of the child. Therefore it is possible to use this model from an early age to adolescents. The
principle is the extensible part of sleeping bag. If you want to get the shortest possible lenght,
150 cm (or children to 125 cm), then you will simply unclip the bottom of the bag and cover the
resulting hole by an additinal lid. The separate bottom part can serve as a additional foot bag which
is an additional thermal layer for legs. If a child grows, simply remove the lid from the bottom and
put there the bottom sack again and this you will get sleeping bag with lenght 180 cm which is
suitable for children to 155 cm. On inner side of bottom zipper, there is a flap as well as on the main
side zipper. This flap protect the zipper space against warm air escape.

 spodní víko
Spodní víko spacího pytle může odepnuté posloužit jako polštářek.
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karimatky

ripstop

fine 0,8

foal 1,2

felt 1,4

frosty new 2,5

flake 3,5

fled 5

71
71
72
72
73
73

freak 6

flop 7

finger 10

folly 2,5

fuzzy new 3,5

fuzzy ladies 3,5

strana

69

70

70

71

72

71

72

73

karimatky • index

karimatky index

název
rozměr
šířka x délka
tloušťka
hmotnost

68

68

69

felt 1,4

73

68
68
69
69
70
70

68

foal 1,2

Komfortní EVA karimatka s aluminiovou fólií na spodní části...

Lehká EVA karimatka nejen pro nocování...

Jedná se o kvalitní a všestranně používanou karimatku. Použitý materiál EVA je unikátní svou pevností.
Karimatka má díky tomuto materiálu vynikající vlastnosti - nesaje vodu, má nízkou váhu a poskytuje perfektní
izolaci, která je v tomto případě posílena aluminiovou vrstvou na spodní straně karimatky.

EVA karimatka nejen do extrémních podmínek. Použitý materiál vyniká svou pevností, skvělými izolačními
vlastnostmi a nízkou váhou.

hmotnost

• 240 g

hmotnost

• 320 g

rozměry

• 180 × 60 × 0,8 cm

rozměry

• 180 × 60 × 1,2 cm

sbaleno

• 60 × 14 cm

sbaleno

• 60 × 18 cm

materiál

• EVA, Alu sheet
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karimatky • x-lite

karimatky • x-lite

fine 0,8

materiál
• EVA

karimatky • x-lite

karimatky • x-lite

felt 1,4

frosty new 2,5

KOMFORTNÍ KARIMATKY Z KVALITNÍHO EVA MATERIÁLU.

SAMONAFUKOVACÍ ULTRALEHKÁ KARIMATKA...

Novinka v řadě X-lite Husky karimatek je třetí v řadě karimatek z materiálu EVA. Tento model nabízí rozměr
190x60cm s komfortní tloušt‘kou 1,4cm. Tato karimatka také vyniká skvělými vlastnostmi díky použitému EVA
materiálu jako je výborná izolace, pevnost a zároveň nízká váha.

Ultralehká karimatka s odlehčenou vnitřní náplní je ideálním partnerem Vašeho klidného spánku na všech
výletech.

hmotnost

• 490 g

hmotnost

• 610 g

rozměry

• 180 × 60 × 1,2 cm

rozměry

• 180 × 51 × 2,5 cm

sbaleno

• 60 × 20 cm

sbaleno

• 26 × 15 cm

materiál
• EVA

materiál

• 75D Polyester Diamond Ripstop / TPU coating

perforace

• diamantová perforace

protiskluzová úprava
• ne
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karimatky • comfort

karimatky • x-lite

flake 3,5

fled 5

Pro klidný a komfortní spánek...

Nová samonafukovací karimatka s komfortní tloušťkou 5cm...

Karimatka z řady X-Lite je kombinací lehké váhy a pohodlného spánku spánku. Pro umocnění kvality spaní je na
karimatce proitskluzová úprava.

Další karimatka v řadě Comfort Vám svým rozměrem zajistí kvalitní spánek.

hmotnost

• 980 g

hmotnost

• 1430 g

rozměry

• 180 × 58 × 3,5 cm

rozměry

• 190 × 60 × 5 cm

sbaleno

• 30 × 17 cm

sbaleno

• 31 × 22 cm

materiál

materiál

perforace

perforace

protiskluzová úprava

protiskluzová úprava

• 75D Polyester Diamond RipStop / TPU coating

• diamantová perforace

• ano
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• 150D Polyester / TPU coating

• ne

• ne

karimatky • comfort

karimatky • comfort

freak 6

flop 7

Střední velikost v Comfort řadě Husky samonafukovacích karimatek...

Komfortní samonafukovací karimatka...

Komfortní izolační vrstva je předpokladem nekonečného spánku.

Komfortní karimatka zajistí lepší spánek než ve Vaší vlastní posteli. V oblasti hlavy je karimatka silnější a vytváří
tak polštář.

hmotnost

• 1500 g

hmotnost

• 2250 g

rozměry

• 184 × 63 × 6 cm

rozměry

• 198 × 65 × 7 cm

sbaleno

• 35 × 20 cm

sbaleno

• 65 × 25 cm

materiál

materiál

perforace

perforace

protiskluzová úprava

protiskluzová úprava

• 150D Polyester / TPU coating

• ne

• ne

• 150D Polyester / TPU coating

• ne

• ne
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karimatky • economy

karimatky • comfort

finger 10

folly 2,5

NEJKOMFORTNĚJŠÍ SAMONAFUKOVACÍ KARIMATKA V HUSKY KOLEKCI.

Lehká karimatka na všechny Vaše výlety...

Základem této karimatky je komfort, který je zajištěn tloušt’kou 10cm, která vypovídá o všem. Tuto karimatku
můžete dokonce použít jako svou vlastní postel doma.

Lehčí verze karimatky v řadě Economy, která se sbalená vejde snadno do každého batohu.

hmotnost

• 2450 g

hmotnost

• 690 g

rozměry

• 198 × 65,3 × 10 cm

rozměry

• 180 × 51 × 2,5 cm

sbaleno

• 65 × 30 cm

sbaleno

• 25 × 17 cm

materiál

materiál

perforace

perforace

protiskluzová úprava

protiskluzová úprava

• 150D Polyester / TPU coating

• ne

• ne
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• 68D Polyester Honey Comb RipStop / TPU coating

• ne

• ne

karimatky • economy

karimatky • economy

fuzzy new 3,5

fuzzy ladies 3,5

Pro klidné noční spaní...

Stylová karimatka v designu populárního spacího pytle Husky ladies Majesty...

Karimatka Fuzzy v novém provedení bude jistotou pohodlného spánku.

Dámská varianta úspěšné karimatky Fuzzy.

hmotnost

• 990 g

hmotnost

• 990 g

rozměry

• 180 × 58 × 3,5 cm

rozměry

• 180 × 58 × 3,5 cm

sbaleno

• 28 × 20 cm

sbaleno

• 28 × 20 cm

materiál

materiál

perforace

perforace

protiskluzová úprava

protiskluzová úprava

• 68D Polyester Honey Comb RipStop / TPU coating

• ne

• ano

• 68D Polyester Honey Comb RipStop / TPU coating

• ne

• ano
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batohy

98
99
99
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
106
106

108
108

GILLET 43
gusty 62
GAP 65
Roller 80 / 40

109

gusty 82

107
107
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52 × 31 × 21 cm
52 × 31 × 27 cm

1040g
1000 g

30 l

49 × 30 × 20 cm

27 l

50 × 28 × 19 cm

700 g

25 l

48 × 27 × 20 cm

670 g

22 l

47 × 28 × 16 cm

550 g

22 l

48 × 30 × 15 cm

690 g

20 l

46 × 26 × 15 cm

720 g

30 l

46 × 33 × 20 cm

880 g

28 l

38 × 30 × 25 cm

720 g

28 l

48 × 32 × 18 cm

860 g

17 l

42 × 29 × 14 cm

570 g

15 l

36 × 24 × 16cm

380 g

10 l

39 × 23 × 14cm

470 g

6l

30 × 20 × 11 cm

290 g

1l

32 × 13 × 10 cm

160 g

1l

40 × 16 × 8 cm

135 g

3,5 l

26 × 20 × 7 cm

165 g

4l

21 × 30 × 8 cm

230 g

2,5 l

25 × 16 × 10 cm

200 g

1,5 l

16 × 10 × 6 cm

130 g

2l

20 × 16 × 10 cm

140 g

2,5 l

20 × 16 × 8 cm

270 g

1l

15,5 × 12 × 5,5 cm

150 g
300 g

3l

26 × 16 × 9 cm

0,5 l

28 × 13 × 0,5 cm

63 g

12 l

35 × 40 × 8 cm

700 g

15 l

39 × 34 × 10 cm

990 g

17 l

41 × 33 × 12 cm

650 g

27 / 33 l

33 / 40 × 48 × 17 cm

550 g

38 l

52 × 24 × 28 cm

420 g

40 l
40 / 60 / 80 l

53 × 33 × 23 cm
55 × 27 × 30 cm
62 × 30 × 33 cm
65 × 35 × 36 cm

480 g
940 g
1000 g
1030 g

43 l

55 × 34 × 23 cm

794 g

62 l

62 × 33 × 30 cm

960 g

65 l
80 / 40 l

62 × 39 × 27 cm
70 × 34 × 34 cm
55 × 27 × 27 cm

3500 g
3000 g
1990 g
1420 g

82 l

ribon 60

rony 50

samont 70 ± 10

brooklet 70

gloser 60

giro 60

menic 50
stingy 28

33/38 l

mesty 30

230 g

92

92

93

93

94

94

95

95

slander 28

40 × 19 × 10 cm

91

96

96

97

97

98

98

99

99

moly 4

540 g

8l

shark 30

46 × 26 × 8 cm

91

mandel 33

500 g

9l

90

scotty 28

48 × 23 × 10 cm

skid 30

650 g

12 l

90

bolly 8

45 × 25 × 11 cm

89

scrape 30

560 g

13 l

skelly 33

48 × 24 × 17 cm

89

bark 9

810 g

20 l

88

scotter 20

980 g

48 × 26 × 16 cm

salmon 35

50 × 28 × 20 cm

20 l

88

balot 12

28 l

scampy 35

1000 g

scape 38

50 × 28 × 20 cm

100

100

101

101

102

102

103

103

melory 12

98

30 l

104

104

105

105

106

106

107

107

gusty 62

97
97

1090 g

leny 3,5

96

54 × 30 × 18 cm

lary 0,5

96

1090 g

30 l

gillet 43

95

1100 g

52 × 32 × 20 cm

merit 1

95

57 × 33 × 18 cm

33 l

mace 3

94

35 l

87

grape 40/60/80

94

1180 g

87

maya 1

93

960 g

54 × 33 × 20 cm

86

malla 1

93

56 × 28 × 21 cm

35 l

86

tally 40

92

mesty 30
MAREL 27
malin 25
nexy 22
MINEL 22
scotter 20
scrape 30
Scotty 28
slander 28
jopper 17
juny 15
jelly 10
SWEETY 6
maya 1
MERIT 1
leny 3,5
MOLLY 4
MONA 2,5
mera 1,5
MEDAL 2
MILD 2,5
MALLA 1
MACE 3
lary 0,5
Melory 12
Stig 15
mory 17
Glint 27 / 33
glade 38
tally 40
Grape 40/60/80

38 l

85

minel 22

91
92

1680 g
1300 g

85

sweety 6

91

56 × 24 × 24 cm
60 × 30 × 21 cm

84

mild 2,5

90

50 l
45 l

84

glade 38

90

1800 g

sharp 13

89

75 × 33 × 26 cm

nexy 22

89

2130 g

60 l

jelly 10

88

2050 g

65 × 35 × 25cm

medal 2

88

70 × 35 × 28 cm

60 l

glint 27/33

87

70 l

108

108

109

gusty 82

87

2580 g

boost 20

86

66 × 35 × 25 cm

malin 25

86

1630 g

80 l

juny 15

85

58 × 30 × 25 cm

mera 1,5

84
85

1865 g

50 l

mory 17

83
84

60 × 37 × 27 cm

roller 40/80

83

1870 g

60 l

83

ranis 70

82

hmotnost

65 × 35 × 31 cm

83

sloper 45

82

rozměry

70 l

82

spiner 20

81

objem

82

marel 27

81

ranis 70
RIBON 60
RONY 50
samont 70+10
BROOKLET 70
GLOSER 60
GIRO 60
menic 50
SLOPER 45
SCAPE 38
Scampy 35
Salmon 35
skelly 33
skid 30
shark 30
STINGY 28
spiner 20
BOOST 20
SHARP 13
BALOT 12
BARK 9
bolly 8
mandel 33/38
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jopper 17

80

název

81

mona 2,5

80

80

stig 15

strana

80

gap 65

batohy index

BATOHY ULTRALIGHT jsou kolekcí batohů značky HUSKY, jež jsou z hlediska objemu průřezem několika kategorií,
avšak hlavní charakteristikou je moderní konstrukce, odlehčené materiály a stejně tak důraz na design. Zádový systém
batohů ULTRALIGHT, jež se vyrábějí v objemech od 40 do 70 litrů, je založen na anatomicky tvarovaném posuvném
panelu - EVA výlisku. Samozřejmostí této řady je série různých vychytávek, jako jsou úchyty na rozličné vybavení, kapsy
či pláštěnka. Batohy ULTRALIGHT jsou ideálním společníkem na víkendové i delší výpravy do přírody a do hor.
BATOHY EXPEDIČNÍ pojmou velký objem nákladu (od 35 do 80 litrů) a jsou primárně určeny pro delší výpravy do
přírody a do hor. Důraz je u těchto batohů kladen zejména na sofistikovaný zádový systém a duralové výztuže, jež
zajišťují maximální komfort nošení bez ohledu na prostředí či povětrnostní podmínky. Součástí expedičních batohů
bývají různé důmyslné úchyty (např. na lyže, cepín a další výbavu), samozřejmostí bývají nepromokavé zipy. Kvalitní
materiály s vysokou odolností vůči oděru a vodě jsou v této kategorii samozřejmostí.
TURISTICKÉ BATOHY tvoří další, početně významnou skupinu batohů značky HUSKY. Objemově se pohybují v
rozmezí 20-35 litrů a představují z hlediska užití nejuniverzálnější skupinu batohů. Jejich využití může začínat na úrovni
praktického pomocníka pro krátké procházky a může končit u funkce lyžařského batohu. Velký důraz u turistických
batohů je kladen na kvalitní zádový systém, praktické dělení prostoru pomocí kapes, na různé úchyty a v neposlední
řadě také na design, neboť mnoho turistických batohů nalézá své uplatnění i jako stylové batohy školní a městské.
BATOHY CYKLO jsou - jak napovídá samotný název řady - určeny pro cyklistiku a jízdu na in-line bruslích. Speciálně
zúžená konstrukce batohu, anatomicky tvarovaný a odvětranýn zádový systém zaručí každému bikerovi ničím nerušený
zážitek z jízdy na silnici či v terénu. Boční kapsy na lahve a vývod na vodní vak jsou zárukou dostatečného přísunu
tekutin bez nutnosti zbytečných zastávek. Bezpečnost svého nositele podtrhují reflexní prvky těchto batohů.

kompresní popruhy
slouží ke zmenšení objemu batohu
a zároveň přichycení věcí k batohu

hlavní komora
s oddělitelnou spodní částí

výškově nastavitelné víko
s kapsou

hrudní popruh
je výškově nastavitelný a zabraňuje
sklouzání nosných popruhů z ramen

balanční dotahy
u nosných ramenních popruhů přitahují
batoh k ramenům a zajišt’ují tak jeho větší
stabilitu

posuvný zádový systém
z EVA výlisku s duralovými výztuhami

bederní popruh
odlehčuje nosným popruhům a tím
i ramenům. Tím, že je fixován v pase,
přenáší část váhy batohu na pánev

CITY je řada batohů - jak již název napovídá - určena pro praktické využití jako školní taška či jako pomocník při pohybu
městskou džunglí. Z tohoto důvodu je důraz kladen - mimo kvalitní konstrukce - také na design batohu. Batohy z řady
CITY & SCHOOL mají také množství kapes včetně kapsy na laptop. Neopomíjíme ani bezpečnostní rozměr, a proto
jsou batohy této řady vybaveny reflexními prvky pro větší bezpečnost svého majitele. Nemusíte byt workoholik ani
počítačový fanatik, aby jste potřebovali bezpečně a pohodlně přenášet svůj notebook.
Batohy řady OFFICE jsou takovým ideálním prostředkem. Každý batoh této řady je vybaven vnitřní uzavíratelnou
kapsou na váš notebook, vnitřním organizérem a kapsou na přehrávač s vývodem pro sluchátka. Bezpečnostní rozměr
naplňují decentní reflexní prvky.
LEDVINKY a multifunkční pouzdra Husky jsou praktickou pomocí v přírodě ale také ve městě. Můžete si vybrat z malých
pouzder pro dokumenty až po multifunkční ledvinky určené například pro kameru či jiné vybaveni. Naleznete zde i
kapsu na MP3 přehrávač s vývodem na sluchátka nebo kapsičku pro mobilní telefon na některých ledvinkách.
CESTOVNÍ A SPORTOVNÍ TAŠKY - nezáleží na tom, zda potřebujete přenést sportovní oblečeni na trénink nebo osobní
věci během Vaši služební cesty v tašce. Výborná kvalita sportovních a cestovních tašek uspokojí Vaše požadavky nejen
svou funkčnosti ale také designem.
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nepromokavý materiál nylon
zajišt'uje mechanickou odolnost a lehkou váhu batohu

značkové přezky ykk
jsou zárukou kvality
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úchyty na vybavení
a vývod na vodní vak

pláštěnka

postranní kapsy

boční přístup do hlavní komory

na drobnosti

dvoucestné zipy
umožní pohodlnou a oboustrannou manipulaci
se zipem

ventilace
je zajištěna anatomicky tvarovaným zádovým
panelem

DOUBLE ADJUSTABLE MESH REINFORCEMENT SYSTEM
Anatomicky tvarovaný zádový systém s možností výškové regulace zad.
Snadná manipulace s nastavením potřebné výšky zad, umožní použití batohu
pro všechny typy postav. Záda batohu jsou tvořeny 3D prodyšnou sít'ovinou,
která je anatomicky tavrovaná tak, aby sedla na záda a zároveň umožnila
ventilaci vzduchu. Duralové výztuhy na vnitřní straně batohu zajistí pevnost
celého systému a rozložení celkové váhy mezi ramenní popruhy a bederní pás.

DOUBLE ADJUSTABLE EVA REINFORCEMENT SYSTEM
Velmi komfortí výškově nastavitelný zádový systém je anatomicky tvarovaný.
Je tvořen z EVA výlisku v kombinaci s 3D sít'ovinou.Výšku tohoto zádového
systému lze snadno nastavit podle potřeby. Použitý materiál přilne k zádům a
zároveň umožné nutnou ventilaci díky tvarování na zádové části. Pevnost
tohoto systému a správné rozložení váhy je zajištěno díky dvěma duralovým
výztuhám na vnitřní straně batohu.

EVA THERMOFORMED SYSTEM
Anatomicky tvarovaný zádový systém z EVA výslisku je vytvarován tak, aby
obepnul záda, ale zároveň umožnil nutné odvětrávání vzduchu. Vnější EVA
materiál je velmi příjemný na dotek a přizpůsobí se tvaru zad. Stabilitu tohoto
panelu jistí polyethylenová výztuha va tvaru Y.

NET BACK SYSTEM
Sít'ovaný zádový systém je unikátní svou konstrukcí. Fixují ho dvě duralové
výztuhy, které drží tělo batohu dál od sít'ky, která přiléhá na záda. Díky omuto
meziprostoru, může vzduch volně cirkulovat mezi vašimi zády s tělem batohu.
Další výhodou je skvělá tvarová přizpůsobivost tohoto systému.

ANATOMICAL MESH SYSTEM
Anatomicky tavrovaný zádový systém je tvořen pevnou výztuží celého zadního
panelu a výplní z prodyšné 3D sít'oviny. Tyto anatomicky tvarované výstelky ze
sít'oviny přilehnou k vašim zádům a zajistí tak dobré odvětrávání a stabilitu
batohu.









ranis 70

ribon 60

barva: 1 černá, 2 modrá, 3 červená

barva: 1 zelená, 2 šedá

ULTRALEHKÝ OBR

ULTRALEHKÝ ZÁZRAK

anatomicky tvarovaný posuvný zádový systém z EVA výslisku s duralovými výztuhami | prodyšné polstrování na
anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory a boční vstup do batohu | přední
zipová kapsa | boční a spodní kompresní popruhy | hrudní popruh | úchyty na lyže, cepín a další vybavení |
výškově nastavitelné horní víko s kapsou | plně vyjmutelné horní víko slouží jako samostatná ledvinka | boční
zipové kapsy | boční sít'ované kapsy | příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

anatomicky tvarovaný posuvný zádový systém z EVA výslisku s duralovými výztuhami | prodyšné polstrování
na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory a boční vstup do batohu |
elastické stahování na přední straně | boční a spodní kompresní popruhy | hrudní popruh | úchyty na lyže, cepín
a další vybavení | výškově nastavitelné horní víko s kapsou | plně vyjmutelné horní víko slouží jako samostatná
ledvinka | boční zipové kapsy | boční sít'ované kapsy | příprava pro vodní vak pláštěnka | reflexní prvky

objem

• 70 l

objem

• 60 l

hmotnost

• 1870 g

hmotnost

• 1865 g

rozměry

• 65 × 35 × 31 cm

rozměry

• 60 × 37 × 27 cm

materiál

• 420D 100T Nylon / 200D Ripstop Nylon s nepromokavou úpravou
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batohy • ultralight

batohy • ultralight


materiál

• 420D 100T Nylon / 200D Ripstop Nylon s nepromokavou úpravou





batohy • expediční

batohy • ultralight






rony 50

samont 70 ± 10

barva: 1 modrá, 2 oranžová, 3 zelená

barva: 1 černá, 2 červená

KDYKOLI, KDEKOLI

Nový expediční batoh s klíštětem

anatomicky tvarovaný zádový systém z EVA výslisku s duralovými výztuhami | prodyšné polstrování na
anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory a boční vstup do batohu | přední
elastická kapsa | boční a spodní kompresní popruhy | hrudní popruh | úchyty na lyže, cepín a další vybavení |
výškově nastavitelné horní víko s kapsou | plně vyjmutelné horní víko slouží jako samostatná ledvinka | boční
sít'ované kapsy | příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

odepínatelný batůžek | anatomicky tvarovaný posuvný zádový systém s duralovými výztuhami | prodyšné
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory se separátními
bočními přístupy | boční a spodní kompresní popruhy | hrudní a bederní popruh s kapsičkou | úchyty na trekové
hole a další vybavení | nastavitelné víko s vnitřní a vnější kapsou | boční kapsy a látkové zipové kapsy | příprava
pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

objem

• 50 l

objem

• 70 + 10 l

hmotnost

• 1630 g

hmotnost

• 2580 g

rozměry

• 58 × 30 × 25 cm

rozměry

• 66 × 35 × 25 cm

materiál

• 420D 100T Nylon / 200D Ripstop Nylon s nepromokavou úpravou

materiál

• 200D 215T Nylon Ripstop / 450D Polyester
s nepromokavou úpravou
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brooklet 70

gloser 60

barva: 1 černá, 2 zelená

barva: 1 zelená, 2 modrá

Skvělý prostor pro všechny vaše extrémní aktivity...

PROSTOR NA ZÁDA PRO VAŠE EXPEDICE

anatomicky tvarovaný posuvný zádový systém z EVA výlisku s duralovými výztuhami | prodyšné polstrování na
anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora a boční vstup do batohu | boční
a spodní kompresní popruhy | hrudní popruh | úchyty na lyže, cepín a další vybavení | výškově nastavitelné a
odepínatelné horní víko s kapsou | samostatná přední kapsička na drobnosti | boční sít'ované kapsy | příprava
pro vodní vak | pláštěnka

anatomicky tvarovaný posuvný zádový systém s duralovými výztuhami | prodyšné polstrování na anatomicky
tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory se separátním bočním přístupem | boční a
spodní kompresní popruhy | hrudní a bederní popruh s kapsičkou | úchyty na trekové hole a další vybavení |
nastavitelné víko s vnitřní a vnější kapsou | boční látkové kapsy a zipové kapsy | přední zipová kapsa | příprava
pro vodní vak | pláštěnka

objem

• 70 l

objem

• 60 l

hmotnost

• 2050 g

hmotnost

• 2130 g

rozměry

• 70 × 35 × 28 cm

rozměry

• 65 × 35 × 25 cm

materiál

• 420D Nylon s nepromokavou úpravou
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batohy • expediční

batohy • expediční


materiál

• 420D irregular ripstop, 600D Polyester s nepromokavou úpravou

batohy • expediční

batohy • expediční










giro 60

menic 50

barva: 1 červená, 2 modrá

barva: 1 zelená, 2 modrá, 3 černá

Pro výlety i expedice

EXPEDITION BACKPACK

anatomicky tvarovaný posuvný zádový systém duralovými výztuhami | prodyšné polstrování na anatomicky
tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory s přídavným předním přístupem | boční a
spodní kompresní popruhy | hrudní popruh | úchyty na trekové hole a další vybavení | nastavitelné horní víko
s kapsou | samostatná přední kapsa | boční zipové kapsy | příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

anatomicky tvarovaný zádový systém s duralovými výztuhami | prodyšné polstrování na anatomicky
tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora se separátním spodním přístupem | boční a
spodní kompresní popruhy | hrudní a bederní popruh | úchyty na trekové hole a další vybavení | nastavitelné
víko s vnitřní a vnější kapsou | boční elastické kapsy | přední elastická kapsa | příprava pro vodní vak | pláštěnka |

objem

• 60 l

objem

• 50 l

hmotnost

• 1800 g

hmotnost

• 1680 g

rozměry

• 75 × 33 × 26 cm

rozměry

• 56 × 25 × 27 cm

materiál

• 200D 215T Nylon Ripstop / 600D Polyester
s nepromokavou úpravou

materiál

• 250T Nylon Ripstop Dobby s nepromokavou úpravou		
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sloper 45

scape 38

barva: 1 černá, 2 modrá

barva: 1 černá, 2 modrá, 3 oranžová

KLASIKA PRO VŠECHNY TURISTICKÉ VÝLETY

NA VŠECHNY PRODLOUŽENÉ VÝLETY

sít'ovaný zádový systém, který se přizpůsobítvaru zad a má vynikající systém ventilace | prodyšné polstrování
na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora a přední kapsa | boční vstup do
hlavní komory | boční sítované kapsy | boční kompresní popruhy | hrudní a bederní popruh | úchyt na trekové
hole či další vybavení | elastická fixace pro vybavení na víku | příprava na vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

sít'ovaný zádový systém, který se přizpůsobítvaru zad a má vynikající systém ventilace | prodyšné polstrování
na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora a přední kapsa boční vstup do
hlavní komory | boční sítované kapsy | boční kompresní popruhy | hrudní a bederní popruh úchyt na trekové
hole či další vybavení | příprava na vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

objem

• 45 l

objem

• 38 l

hmotnost

• 1300 g

hmotnost

• 960 g

rozměry

• 60 × 30 × 21 cm

rozměry

• 56 × 28 × 21 cm

materiál

• 420D 2-tones riptop, 600D Polyester s nepromokavou úpravou
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batohy • turistické

batohy • turistické


materiál

• 900 D Polyester/ 840D polyester/ Dobby Polyester
s nepromokavou úpravou





batohy • turistické

batohy • turistické










scampy 35

salmon 35

barva: 1 oranžová, 2 červená, 3 zelená, 4 modrá

barva: 1 černá, 2 zelená, 3 oranžová

skvělý společník pro outdoorové aktivity

Batoh do města i na výlet do přírody

sít'ovaný zádový systém, který se přizpůsobítvaru zad a má vynikající systém ventilace | prodyšné polstrování na
anatomicky tavrovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory a přední kapsa | 1. hlavní komoru
je možné oddělit na dvě části | separátní vstup do spodní části batohu | boční elastické kapsy | boční kompresní
popruhy | hrudní a bederní popruh | úchyt na trekové hole či další vybavení | příprava na vodní vak | pláštěnka
| reflexní prvky

sít'ovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikající systém ventilace | prodyšné polstrování
na anato-micky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora | boční kompresní popruhy |
bederní a hrudní popruhy | úchyty na trekové hole a další vybavení | samostatné přední kapsy | boční sít'ované
kapsy | příprava na vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

objem

• 35 l

objem

• 35 l

hmotnost

• 1180 g

hmotnost

• 1100 g

rozměry

• 54 × 33 × 20 cm

rozměry

• 57 × 33 × 18 cm

materiál

• 420D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou

materiál

• 420D Polyester Ripstop / 600D Polyester / 420D Nylon
s nepromokavou úpravou
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skelly 33

skid 30

barva: 1 oranžová, 2 modrá, 3 zelená

barva: 1 černá, 2 červená, 3 modrá, 4 zelená

nejen pro jednodenní výlety

na všechny výlety s rodinou a přáteli

sít'ovaný zádový systém, který se přizpůsobítvaru zad a má vynikající systém ventilace | prodyšné polstrování
na anatomicky tavrovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora | vnitřní a vnější kapsa ve víku
| přední kapsa a postranní sít'ované kapsy | boční kompresní popruhy | hrudní a bederní popruh | úchyt na
trekové hole či další vybavení | příprava na vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

sít'ovaný zádový systém, který se přizpůsobítvaru zad a má vynikající systém ventilace | prodyšné polstrování
na anatomicky tavrovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory a kapsička na vrchu | elastická
přední kapsa a boční kapsy | boční kompresní popruhy | hrudní a bederní popruh | úchyt na trekové hole či další
vybavení | příprava na vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

objem

• 33 l

objem

• 30 l

hmotnost

• 1090 g

hmotnost

• 1090 g

rozměry

• 53 × 32 × 20 cm

rozměry

• 54 × 30 × 18 cm

materiál

• 420D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou
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batohy • turistické

batohy • turistické


materiál

• 250T Nylon Ripstop Dobby s nepromokavou úpravou





batohy • turistické

batohy • turistické










shark 30

stingy 28

barva: 1černá, 2 zelená, 3 oranžová, 4 fialová

barva: 1 červená, 2 zelená, 3 šedá

Všestranný společník…

Víceúčelový batoh, který nesundáte ze svých zad...

sít'ovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikající systém ventilace | prodyšné polstrování
na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora | boční kompresní popruhy |
bederní a hrudní popruhy | úchyty na trekové hole a další vybavení | samostatné přední kapsy | boční sít'ované
kapsy | příprava na vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

sít'ovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikající systém ventilace | prodyšné polstrování
na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora, kterou je možné oddělit na 2
části | separátní vstup do spodní části batohu | boční kompresní popruhy | bederní a hrudní popruhy | úchyty
na trekové hole a další vybavení | samostatná přední kapsa | boční sít'ované kapsy | příprava na vodní vak |
pláštěnka | reflexní prvky

objem

• 30 l

objem

• 28 l

hmotnost

• 1000 g

hmotnost

• 980 g

rozměry

• 50 × 28 × 20 cm

rozměry

• 50 × 28 × 20 cm

materiál

• 420D Polyester Ripstop / 600D Polyester
s nepromokavou úpravou

materiál

• 420D Nylon Dobby Ripstop / 420D Nylon Baby Ripstop
s nepromokavou úpravou
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spiner 20

boost 20

barva: 1 modrá, 2 červená, 3 fialová, 4 oranžová

barva: 1 černá, 2 modrá, 3červená, 4 zelená

na trek i na kolo

VÍCEÚČELOVÝ BATOH, NA KOLO I NA TREK

sít'ovaný zádový systém, který se přizpůsobítvaru zad a má vynikající systém ventilace | prodyšné polstrování na
anatomicky tavrovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora, přední zipová kapsa a kapsička
na vrchu | elastická přední kapsa a boční kapsy | boční kompresní popruhy | hrudní a bederní popruh | úchyt na
trekové hole či další vybavení | příprava na vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

anatomicky tvarovaný odvětrávaný zádový systém | prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných
ramenních popruzích | 1 hlavní komora a 1 přední kapsa | zadní kapsa pro vodní vak | boční sít'ované kapsy |
hrudní a bederní popruh | příprava a vývod na vodní vak | pláštěnka | vnitřní organizér | reflexní prvky

objem

• 20 l

objem

• 20 l

hmotnost

• 810 g

hmotnost

• 560 g

rozměry

• 48 × 26 × 16 cm

rozměry

• 48 × 24 × 17 cm

materiál

• 250T Nylon Ripstop Dobby s nepromokavou úpravou
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batohy • turistické/cyklistické

batohy • turistické/cyklistické


materiál

• 420D 2-tones riptop, 600D Polyester s nepromokavou úpravou

batohy • cyklistické

batohy • cyklistické












sharp 13

balot 12

barva: 1 červená, 2 oranžová

barva: 1 černá, 2 zelená, 3 červená, 4 modrá

Cyklistický batůžek, který nedáte z ruky ani při pěších výletech v přírodě nebo ve městě...

CYKLISTICKÉ PŘEKVAPENÍ

anatomicky tvarovaný odvětrávaný zádový systém | prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných
ramenních popruzích | 1 hlavní komora | bederní a hrudní popruh | boční kapsy | kapsa na helmu | příprava a
vývod na vodní vak | pláštěnka | vnitřní organizér | reflexní prvky

anatomicky tvarovaný odvětrávaný zádový systém | prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných |
ramenních popruzích | 2 hlavní komory a 2 přední kapsy | boční sít'ované kapsy | hrudní a bederní popruh |
příprava a vývod na vodní vak | pláštěnka | vnitřní organizér | reflexní prvky

objem

• 13 l

objem

• 12 l

hmotnost

• 650 g

hmotnost

• 500 g

rozměry

• 45 × 25 × 11 cm

rozměry

• 48 × 23 × 10 cm

materiál

• 420D Nylon double Ripstop s nepromokavou úpravou

materiál

• 210D Nylon ripstop s nepromokavou úpravou

90











bark 9

bolly 8

barva: 1 zelená, 2 modrá, 3 červená

barva: 1 modrá, 2 zelená, 3 červená

POTŘEBA KAŽDÉHO CYKLISTY

PRAKTICKÝ POMOCNÍK PRO CYKLISTICKÉ VÝLETY

anatomicky tvarovaný odvětrávaný zádový systém | prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných
ramenních popruzích | 1 hlavní komora a 1 přední kapsa | malá kaspička na vrchní části | boční sít'ované kapsy |
hrudní a bederní popruh | příprava a vývod na vodní vak | pláštěnka | vnitřní organizér | reflexní prvky

anatomicky tvarovaný zádový systém | prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a
bederních popruzích | 2 hlavní komory a přední elastická kapsa | hrudní a bederní popruh | sítované zipové
kapsy na bederním popruhu | příprava pro vodní vak | reflexní prvky				

objem

• 9l

objem

• 8l

hmotnost

• 540 g

hmotnost

• 230 g

rozměry

• 46 × 26 × 8 cm

rozměry

• 40 × 19 × 10 cm

materiál

• 420D Nylon ripstop, 420D Nylon s nepromokavou úpravou
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batohy • cyklistické

batohy • cyklistické


materiál

• 210T Nylon Triple Ripstop, Polyester Dobby
s nepromokavou úpravou



batohy • city

batohy • city








mandel 33/38

mesty 30

barva: 1 modrá, 2 černá, 3 zelená

barva: 1 černá, 2 modrá

UNIVERZáLNÍ MĚSTSKÝ BATOH

vychytaný městský batoh

anatomicky tvarovaný zádový systém | prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních | 2 hlavní |
komory a přední zipová kapsa | rozšiřitelnost batohu | boční sítované kapsy | boční kompresní popruhy | reflexní
prvky

anatomicky tvarovaný zádový systém | prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních | 1 hlavní
komora, 3 menší zipové přední kapsy | boční sítované kapsy | boční kompresní popruhy | reflexní prvky
		

objem

• 33 / 38 l

objem

• 30 l

hmotnost

• 1040 g

hmotnost

• 1000 g

rozměry

• 52 × 31 × 21 cm / 52 × 31 × 27 cm

rozměry

• 49 × 30 × 20 cm

materiál

materiál

kapsa na laptop

kapsa na laptop

• 420D shiny big honey-comb ripstop, 420D nylon
s nepromokavou úpravou
• 38 × 27 × 4 cm

• 420D shiny big honey-comb ripstop, 420D nylon
s nepromokavou úpravou
• 38 × 30 × 4 cm

92



batohy • city

batohy • city










marel 27

malin 25

barva: 1 černá, 2 modrá, 3 červená

barva: 1 černá, 2 červená, 3 zelená, 4 modrá

SKVĚLÝ DOPLŇEK DO MĚSTA

DO MĚSTA I DO PŘÍRODY

anatomicky tvarovaný zádový systém | polstrování na antomicky tvarovaných ramenních popruzích | 2 hlavní
komory a přední kapsa | uzavíratelná kapsa na laptop v hlavní komoře | boční sít'ované kapsy | vnitřní organizér
| reflexní prvky

anatomicky tvarovaný zádový systém | polstrování na antomicky tvarovaných ramenních popruzích | 2 hlavní
komory a přední kapsa | uzavíratelná kapsa na laptop v hlavní komoře | boční sít'ované kapsy | boční kompresní
popruhy | vnitřní organizér | reflexní prvky

objem

• 27 l

objem

• 25 l

hmotnost

• 700 g

hmotnost

• 670 cm

rozměry

• 50 × 28 × 19 cm

rozměry

• 48 × 27 × 20 cm

materiál

• 420D 2-tones strips riptop Nylon s nepromokavou úpravou

materiál

• 420D Polyester Irregular Ripstop / 600D Polyester
s nepromokavou úpravou

kapsa na laptop

• 38 × 27 × 4 cm
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batohy • city

batohy • city












nexy 22

minel 22

barva: 1 tmavě modrá, 2 oranžová, 3 modrá

barva: 1 černá, 2 modrá, 3 fialová, 4 oranžová

MĚSTSKÝ SPOLEČNÍK

městský batoh

anatomicky tvarovaný zádový systém | polstrování na antomicky tvarovaných ramenních popruzích | 1 hlavní
komora a přední kapsa | boční zipové kapsy | uzavíratelná kapsa na PC | vnitřní organizér | reflexní prvky

anatomicky tvarovaný zádový systém | polstrování na antomicky tvarovaných ramenních popruzích | 2 hlavní
komory | uzavíratelná kapsa na laptop v hlavní komoře | boční sít'ované kapsy | boční kompresní popruhy |
vnitřní organizér

objem

• 22 l

objem

• 22 l

hmotnost

• 550 g

hmotnost

• 690 g

rozměry

• 47 × 28 × 16 cm

rozměry

• 48 × 30 × 15 cm

materiál

• 420D 2-tones strips ripstopn Nylon s nepromokavou úpravou
			

materiál

• 420D Polyester Irregular Ripstop / 600D Polyester
s nepromokavou úpravou

kapsa na laptop

• 36 × 29 × 4 cm
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batohy • office

batohy • city






scotter 20

scrape 30

barva: 1 černá, 2 modrá

barva: 1 černá

VŠESTRANNÝ BATOH PRO VEŠKERÉ AKTIVITY

městský společník

anatomicky tvarovaný zádový systém | prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních | 2 hlavní
komory, přední elastická a zipová kapsa | boční sítované kapsy | boční kompresní popruhy | úchyty na vybavení

anatomicky tvarovaný zádový systém | polstrování na antomicky tvarovaných ramenních popruzích | oddělená
kapsa je pro notebook s polstrováním a vnitřním organizérem | 1 přídavná hlavní komora a přední kapsa | boční
zipové a sít'ované kapsy (celkem 4 kapsy) | vnitřní organizér | úchyt na brýle

objem

• 20 l

objem

• 30 l

hmotnost

• 720 g

hmotnost

• 880 g

rozměry

• 46 × 26 × 15 cm

rozměry

• 46 × 33 × 20 cm

materiál

• 420D Nylon Dobby s nepromokavou úpravou

materiál

• 420D 100T Nylon / 200D Ripstop Nylon s nepromokavou úpravou

kapsa na laptop

• 30 × 27 × 4 cm
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batohy • office

batohy • office






scotty 28

slander 28

barva: 1 černá, 2 šedá

barva: 1 černá

do práce i pro volný čas

designovka do města

anatomicky tvarovaný zádový systém | polstrování na antomicky tvarovaných ramenních popruzích | 2 hlavní
komory a přední kapsy | uzavíratelná kapsa na notebook | boční zipové kapsy | vnitřní organizér

anatomicky tvarovaný zádový systém | polstrování na antomicky tvarovaných ramenních popruzích | 2 hlavní
komory a přední kapsa | uzavíratelná kapsa na notebook | boční zipové kapsy | vnitřní organizér

objem

• 28 l

objem

• 28 l

hmotnost

• 720 g

hmotnost

• 860 g

rozměry

• 38 × 30 × 25 cm

rozměry

• 48 × 32 × 18 cm

materiál

materiál

kapsa na laptop

kapsa na laptop

• 600D Polyester Dobby Dots / Polyester Chain / Polyester 840D
s nepromokavou úpravou
• 33 × 29 × 4 cm

• 600D Polyester Dobby Dots s nepromokavou úpravou

• 36 × 28 × 4 cm

96











jopper 17

junny 15

barva: 1 modrá, 2 zelená, 3 černá

barva: 1 červená, 2 modrá, 3 zelená

Nepostradatelný batůžek pro vaše ratolesti do města i do přírody…

Stylový batůžek, který vaše dítě musí mít...

polstrovaný zádový systém | prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních popruzích | 1 hlavní
komora | bederní a hrudní popruh | horní víko s kapsou | boční sít'ované kapsy | štítek pro jméno, adresu a
telefon | pláštěnka | reflexní prvky

polstrovaný zádový systém | prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních popruzích | 1 hlavní
komora | hrudní popruh | boční sít'ované kapsy | štítek pro jméno, adresu a telefon

objem

• 17 l

objem

• 15 l

hmotnost

• 570 g

hmotnost

• 380 g

rozměry

• 42 × 29 × 14 cm

rozměry

• 36 × 24 × 16cm

materiál

• 420D Nylon Ripstop s nepromokavou úpravou
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batohy • kids

batohy • kids


materiál

• 420D 2-tones strips ripstopn Nylon s nepromokavou úpravou



batohy • kids

batohy • kids










jelly 10

sweety new 6

barva: 1 červená, 2 modrá, 3 zelená

barva: 1 oranžová, 2 zelená, 3 modrá

VÍCEÚČELNÝ BATOH PRO VAŠE DĚTI

Stylový batůžek, který vaše dítě musí mít...

anatomicky tvarovaný zádový systém | polstrování na antomicky tvarovaných ramenních popruzích | 1 hlavní
komora a přední kapsa | boční zipové kapsy | vnitřní organizérreflexní prvky

polstrovaný zádový systém | prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních popruzích | 1 hlavní
komora | hrudní popruh | boční sít'ované kapsy | štítek pro jméno, adresu a telefon

objem

• 10 l

objem

• 6l

hmotnost

• 470 g

hmotnost

• 290 g

rozměry

• 39 × 23 × 14cm

rozměry

• 30 × 20 × 11 cm

materiál

• 600D Polyester, 420D Nylon s nepromokavou úpravou

materiál

• 600D Polyester s nepromokavou úpravou
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batohy • ledvinky

batohy • ledvinky




maya 1

merit 1

barva: 1 modrá

barva: 1 zelená, 2 červená

Nepostradatelný doplněk pro sport...

SPORTOVNÍ ČI MĚSTSKÝ DOPLNĚK

Polstrovaný bederní pás | kapsa na lahev | samostatná zipová kapsa | reflexní prvky

2 hlavní zipové kapsy | kapsa na lahev | reflexní prvky

objem

• 1l

objem

• 1l

hmotnost

• 160 g

hmotnost

• 135 g

rozměry

• 32 × 13 × 10 cm

rozměry

• 40 × 16 × 8 cm

materiál

• Polyester s nepromokavou úpravou
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materiál

• 420D 2-tones strips ripstopn Nylon s nepromokavou úpravou

batohy • ledvinky

batohy • ledvinky








leny 3,5

moly 4

barva: 1 modrá, 2 červená

barva: 1 modrá, 2 černá

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ LEDVINKA

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ LEDVINKA

délkově nastavitelný bederní pás | 1 hlavní komora,1 zadní kapsa a 1 přední kapsa | vývod na sluchátka

prodyšný polstrovaný bederní pás | 1 hlavní komora a 1 přední kapsa | kapsa na lahev | zipové kapsičky na
bederním pásu | kompresní popruh

objem

• 3,5 l

objem

• 4l

hmotnost

• 165 g

hmotnost

• 230 g

rozměry

• 26 × 20 × 7 cm

rozměry

• 21 × 30 × 8 cm

materiál

• 800D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou

materiál

• 420D Nylon s nepromokavou úpravou
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mona 2,5

mera 1,5

barva: 1 modrá, 2 zelená

barva: 1 černá

Praktický pomocník pro aktivní životní styl...

ÚČELNÁ TAŠTIČKA

prodyšný polstrovaný bederní pás | 2 hlavní kapsy | 1 přední kapsička | 1 sít'ová kapsa přímo na bederním pásu
| kapsa na lahev | vnitřní karabina | kompresní popruh

1 hlavní kapsa | víko s vnitřní a vnější kapsou | nastavitelný a odnímatelný popruh | reflexní prvky

objem

• 2,5 l

objem

• 1,5 l

hmotnost

• 200 g

hmotnost

• 130 g

rozměry

• 25 × 16 × 10 cm

rozměry

• 16 × 10 × 6 cm

materiál

• 300D Polyester Dobby s nepromokavou úpravou
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batohy • ledvinky


materiál

• 800D Polyester, Polyester Dobby s nepromokavou úpravou



batohy • ledvinky

batohy • ledvinky








medal 2

mild 2,5

barva: 1 černá, 2 oranžová, 3 zelená

barva: 1 černá, 2 červená

SPORTOVNÍ TAŠTIČKA PŘES RAMENO

Univerzální taštička přes rameno

2 hlavní kapsy | 2 postranní sít'ované kapsy | nastavitelná délka popruhu | rukojet' | reflexní prvky

2 hlavní kapsy | 2 kapsičky | nastavitelná délka popruhu | vnitřní organizér | reflexní prvky

objem

• 2l

objem

• 2,5 l

hmotnost

• 140 g

hmotnost

• 270 g

rozměry

• 20 × 16 ×10 cm

rozměry

• 20 × 16 × 8 cm

materiál

• 250T Nylon Ripstop Dobby s nepromokavou úpravou

materiál

• 900D Polyester Dobby s nepromokavou úpravou
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malla 1

mace 3

barva: 1 černá, 2 červená

barva: 1 černá, 2 červená

Taštička přes rameno...

Multifunkční taštička...

1 hlavní kapsa | přední kapsička na drobnosti | boční kapsa a mobil | nastavitelná délka popruhu | poutko na
opasek | vnitřní organizér

1 hlavní polstrovaná kapsa vhodná pro kameru nebo fotoaparát | přední kapsička na drobnosti | nastavitelná
délka popruhu | lze použít i jako ledvinku, bederní pásy lze schovat do speciální kapsy

objem

• 1l

objem

• 3l

hmotnost

• 150 g

hmotnost

• 300 g

rozměry

• 15,5 × 12 × 5,5 cm

rozměry

• 26 × 16 × 9 cm

materiál

• 190D Nylon Ripstop s nepromokavou úpravou
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batohy • ledvinky


materiál

• 190D Nylon Ripstop s nepromokavou úpravou

batohy • cestovní a sportovní tašky

batohy • ledvinky










lary 0,5

melory 12

barva: 1 černá, 2 šedá

barva: 1 černá, 2 zelená, 3 modrá

CESTOVNÍ PÁS NA DOKLADY A DROBNOSTI

stylová taška přes rameno

délkově nastavitelný bederní pás | 1 hlavní komora,1 menší kapsa | fleece na tělní straně ledvinky

1 hlavní komora | systém vnitřních kapes | boční sít'ované kapsy | přední a zadní kapsa | nastavitelná délka nosného
popruhu | vnitřní organizér

objem

• 0,5 l

objem

• 12 l

hmotnost

• 63 g

hmotnost

• 700 g

rozměry

• 28 × 13 × 0,5 cm

rozměry

• 35 × 40 × 8 cm

materiál

• 250T Nylon Ripstop Dobby s nepromokavou úpravou

materiál

• 420D Nylon s nepromokavou úpravou

kapsa na laptop

• 28 × 27 × 4 cm
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stig 15

mory 17

barva: 1 černá, 2 zelená, 3 modrá

barva: 1 černá

taška přes rameno pro váš laptop

TAŠKA PRO VÁŠ OSOBNÍ POČÍTAČ

2 hlavní komory | systém malých kapes | boční zipové kapsy | nastavitelná délka hlavního popruhu | vnitřní organizér
| reflexní prvky

2 hlavní komory, 2 přední malé kapsy | uzavíratelná kapsa na laptop | nastavitelná délka popruhu s výstuhou |
vnitřní organizér

objem

• 15 l

objem

• 17 l

hmotnost

• 990 g

hmotnost

• 650 g

rozměry

• 39 × 34 × 10 cm

rozměry

• 41 × 33 × 12 cm

materiál

materiál

kapsa na laptop

kapsa na laptop

• 1680D Polyester s nepromokavou úpravou

• 37 x 25 x 4 cm
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batohy • cestovní a sportovní tašky


• 1680D Polyester dots s nepromokavou úpravou

• 40 × 28 × 4 cm

batohy • cestovní a sportovní tašky

batohy • cestovní a sportovní tašky










glint 27/33

glade 38

barva: 1 černá, 2 červená

barva: 1 modrá, 2 zelená, 3 červená

Sportovní taška, nepostradatelná jak na cvičení, tak na cesty...

NOVÁ TAŠKA NA SPORT A JINÉ AKTIVITY

1 hlavní komora | nastavitelná délka popruhu | boční kapsy | rozšiřitelná spodní část tašky | vnitřní organizér

1 hlavní komora a 2 přední kapsy | boční kapsa | boční odvětraná kapsa na boty | nastavitelná délka popruhu |
vnitřní organizér | reflexní prvky

objem

• 27 / 33 l

objem

• 38 l

hmotnost

• 550 g

hmotnost

• 420 g

rozměry

• 33 / 40 × 48 × 17 cm

rozměry

• 52 × 24 × 28 cm

materiál

• Twill Polyester s nepromokavou úpravou

materiál

• 210D Nylon Ripstop s nepromokavou úpravou
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tally 40

grape 40 / 60 / 80

barva: 1 modrá, 2 červená, 3 oranžová

barva: 1 černá

ÚČELNÁ SPORTOVNÍ A CSTOVNÍ TAŠKA

Sportovní a cestovní taška…

1 hlavní komora, 2 boční zipové kapsy, 2 malé čelní kapsičky | nastavitelná délka popruhu s výstuhou

1 hlavní komora | 2 boční kapsy | kapsa na boty | nastavitelná délka popruhu | přední kapsa na drobnosti | vnitřní
organizér | postranní madla pro snadnou manipulaci

objem

• 40 l

objem

• 40 l / 60 l / 80 l

hmotnost

• 480 g

hmotnost

• 940 g / 1000 g / 1030 g

rozměry

• 53 × 33 × 23 cm

rozměry

• 55 × 27 × 30 cm / 62 × 30 × 33 cm / 65 × 35 × 36 cm

materiál

• 900D Polyester Dobby s nepromokavou úpravou
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batohy • cestovní a sportovní tašky


materiál

• 600D Polyester Dobby Dots s nepromokavou úpravou

batohy • cestovní a sportovní tašky

batohy • cestovní a sportovní tašky






gillet 43

gusty 62

barva: 1 černá

barva: 1 zelená, 2 červená

Sportovní taška...

cestovní taška

1 hlavní komora | nastavitelná délka popruhu | oddělený prostor pro boty | přední kapsa | vnitřní organizér

1 hlavní komora | oddělená kapsa na boty | 2 boční kapsy | 2 malé kapsy na vrchu a 2 na přední straně |
nastavitelná délka nosného popruhu | vnitřní organizér | reflexní prvky

objem

• 43 l

objem

• 62 l

hmotnost

• 794 g

hmotnost

• 960 g

rozměry

• 55 × 34 × 23 cm

rozměry

• 62 × 33 × 30 cm

materiál

• 420D Diamond Ripstop Polyester s nepromokavou úpravou

materiál

• Polyester Grain / 600D Polyester s nepromokavou úpravou
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batohy • cestovní a sportovní tašky




gap 65

roler 80 / 40

barva: 1 černá

barva: 1 šedá, 2 oranžová

cestovní taška na kolečkách

Sportovní taška na kolečkách...

1 hlavní komora | oddělená kapsa na boty | 2 boční kapsy | 2 malé kapsy na vrchu a 2 na přední straně |
nastavitelná délka nosného popruhu | vnitřní organizér | reflexní prvky

1 hlavní komora | nastavitelná délka popruhu | 2 boční kapsy | kapsa na boty | přední kapsa na drobnosti |
kolečka na spodní straně tašky | vnitřní organizér

objem

• 65 l

objem

• 80 l / 40 l

hmotnost

• 3500 g

hmotnost

• 3000 g / 1990 g

rozměry

• 62 × 39 × 27 cm

rozměry

• 70 × 34 × 34 cm / 55 × 27 × 27 cm

materiál

• Dobby Polyester / 210D Polyester / 600D Polyester
s nepromokavou úpravou
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materiál

• Polyester 600D / Diamond Ripstop Polyester
s nepromokavou úpravou

batohy • cestovní a sportovní tašky


gusty 82
barva: 1 černá

cestovní taška
1 hlavní komora | oddělená kapsa na boty | 2 boční kapsy | 2 malé kapsy na vrchu a 2 na přední straně |
nastavitelná délka nosného popruhu | vnitřní organizér | reflexní prvky

objem

• 82 l

hmotnost

• 1420 g

rozměry

• 73 × 35 × 32 cm

materiál

• Polyester Grain / 600D Polyester s nepromokavou úpravou

doplŇky

new

waterproof

duraluminium

reflective points

uv protection

MAGLE

Pohodlné polstrované křesílko s hliníkovými područkami

Velké polstrované křesílko s držákem na lahev

hmotnost

• 3,5 kg

výška sedáku

• 43 cm

hmotnost

• 3,34 kg

výška sedáku • 49 cm

nosnost

• 120 kg

šířka sedáku

• 48 cm

nosnost

• 100 kg

šířka sedáku

• 45 cm

Total výška

• 96 cm

velikost balení • 100 × 40 cm

Total výška

• 108 cm

velikost balení • 98 × 26 cm
materiál

materiál

konstrukce

Konstrukce

• 600D Polyester s nepromokavou úpravou

• Hliníková konstrukce o průměru 22 mm

112

doplŇky

doplŇky

MALORY

• 600D Polyester s nepromokavou úpravou

• ocelová konstrukce o průměru 16mm

doplŇky

doplŇky

MARIL

MOAT

Polstrované křesílko s malým postranním stolkem a polstrovanými područkami

ocelové křesílko s područkami s EVA výztuhou, složitelné do malého balení

•Width
48
3,5cm
kg
of seat
weight

hmotnost

• 3,58 kg

výška sedáku

• 40 cm

• 100 kg

šířka sedáku

• 47 cm

• 4,2 kg
hmotnost
material
frAME
•Height
43
120cm
kg
• 120 kg
ofvalue
seat
Bearing
nosnost
600D
Aluminium
Polyester
tubewith
with
waterproof
ø 22 mm coating

výška sedáku • 42 cm

nosnost

šířka sedáku

• 50 cm

Total výška

• 81 cm

•Total
96
cm
98of
xheight
26
cm
Size
package

Total výška

• 91 cm

velikost balení • 82 × 54 × 15 cm

accessories

114

velikost balení • 90 × 20 cm

materiál

materiál

konstrukce

konstrukce

• 600D Polyester s nepromokavou úpravou

• Hliníková konstrukce, 30 x 16 mm

• 600D Polyester s nepromokavou úpravou

• Ocelová konstrukce, 25 x 12 x 1 mm
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marrow

sbalitelná kempingová trojnožka

Velká kempingová postel s kapsou na časopis

hmotnost

• 840 g

výška sedáku

• 40 cm

hmotnost

• 7,2 kg

nosnost

• 100 kg

šířka sedáku

• 35 cm

nosnost

• 120 kg

velikost balení • 56 × 10 cm

velikost balení • 105 × 20 × 10 cm

materiál

materiál

konstrukce

konstrukce

• 600D Polyester s nepromokavou úpravou

• Ocelová konstrukce ø 19 mm

115

doplŇky

doplŇky

moon new

• 600D Polyester s nepromokavou úpravou

• Hliníková konstrukce, 32 x 25 mm, 25 x 25 mm

rozměry

• 210 × 80 × 47 cm

doplŇky

doplŇky

manor

morty

Plážové lehátko s nastavitelnou zádovou částí a zadním organizérem

Lehký sbalitelný hliníkový stolek

hmotnost

• 2,20 kg

velikost balení • 54 × 54 cm

rozměry

• 160 × 54 cm

accessories

•Width
48
3,5cm
kg
of seat
weight
•Total
96
cm
98of
xheight
26
cm
Size
package

materiál

• 600D Polyester s nepromokavou úpravou

hmotnost

116nosnost

•Height
43
120cm
kg
ofvalue
seat
Bearing

velikost balení

• 2,9 kg

rozměry

• 70 × 70 × 70 cm

• 30 kg
• 70 × 17 cm

konstrukce

• Hliníková konstrukce o průměru 19mm a svrchní hliníkový panel

konstrukce

• Ocelová konstrukce o průměru 16 mm

116

doplŇky

doplŇky

molar

covery

Lehký hliníkový stůl s nastavitelnou celkovou výškou

Tato deka se stane součástí všech vašich pikniků a outdoorových aktivit...
lehce sbalitelná | voděodolná spodní vrstva | izolační pěnová vrstva mezi svrchním a spodním materiálem,
která zajistí tepelnou izolaci a pohodlné posezení

• 6,18 kg

hmotnost

• 550 g

nosnost

• 30 kg

rozměry

• 130 × 150 cm

velikost balení

• 122 × 18,5 cm

rozměry balení • 33 × 20 × 10 cm

Konstrukce

• Ocelová konstrukce, 25 x 25 mm a svrchní hliníkový panel
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rozměry

hmotnost

• 122 × 65 × 70 cm

materiál

• akryl, EVA pěna

doplŇky

doplŇky

sherpa

steeple

Teleskopické 3-dílné trekkingové hole s rukojetí v kombinaci korku a EVA výlisku

Teleskopické 3-dílné trekkingové hole

hmotnost

• 290 g (one pole)

rozměry

• 67 - 135 cm

accessories

• hliník 7075

Doplŉky

• uzamykatelný antishock, bezpečnostní kryt na hrot,
odnímatelné sněhové talíře, nastavitelné poutko

hmotnost

118 rozměry

•Height
43
120cm
kg
ofvalue
seat
Bearing

•Total
96
cm
98of
xheight
26
cm
Size
package

rozměry balení • 18 / 16 / 14 mm
materiál

•Width
48
3,5cm
kg
of seat
weight

materiál

• hliník 7075

hrot

rukojeť

rukojeť

• EVA výlisek, korek

• 67 - 135 cm

rozměry balení • 18 / 16 / 14 mm

hrot

• uhlík

• 300 g (jedná hůl)

Doplŉky

• uzamykatelný antishock, bezpečnostní kryt na hrot,
odnímatelné sněhové talíře, nastavitelné poutko

• uhlík

• korek
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slate new

Teleskopické 4-dílné trekkingové hole

Teleskopické 3-dílné trekkingové hole se speciálním systémem zamykání

hmotnost

• 250 g (jedna hůl)

hmotnost

• 240 g (jedna hůl)

rozměry

• 56 - 135 cm

rozměry

• 60 - 135 cm

rozměry balení • 18 / 16 / 14 / 12 mm
materiál

• hliník 7075

rozměry balení • 16 / 14 / 12 mm
accessories

• lockable antishock, foot pad, removable snow baskets,
adjustable handle strap

materiál

• hliník 7075

hrot

hrot

rukojeť

rukojeť

• uhlík

• EVA výlisek
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doplŇky

doplŇky

scarf

• uhlík

• EVA výlisek s prodlouženou rukojetí (o 15 cm)

DoplŇky

• uzamykání holí pomocí aretace, bezpečnostní kryt na hrot,
odnímatelné sněhové talíře, nastavitelné poutko

doplŇky

scope
Teleskopické 3-dílné trekkingové hole s EVA rukojetí a odlehčeným materiálem.

hmotnost

• 190 g (jedna hůl)

rozměry

• 67 - 135 cm

accessories

rozměry balení • 16 / 14 / 12 mm
materiál

• carbon / hliník 7075

hrot

• uhlík

rukojeť

• EVA výlisek

DoplŇky

• bezpečnostní kryt na hrot, odnímatelné sněhové talíře

bench

Snadno ovladatelný vařič vhodný pro horské užití

Ultralehký plynový vařič

výkon

• 3100 W

hmotnost

• 100 g (vařič) + 42 g (krabička)

výkon

• 3500 W

hmotnost

• 70 g

doba varu

• 3,3 min.

rozměry

• 105 × 105 × 83 mm (otevřený)

doba varu

• 3 min.

rozměry

• 55 × 32 × 75 mm

spotřeba

• 230 g/h

60 × 60 × 95 mm (sbalený)

spotřeba

• 250 g/h

materiál

materiál

Doplŉky

Doplŉky

• ušlechtilá nerez ocel

• plastová krabička
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doplŇky

doplŇky

benet

• ocel (tělo), hliník a měď (závit)

• lehký textilní obal

doplŇky

doplŇky

kartuše 230

twingo

Propan-butanová kartuše pro campingový plynový vařič

Univerzální set nádobí odolný proti oděru a teplovzdorný

kapacita

• 230 g

hmotnost • 710 g

hmotnost

• 345 g

rozměry

• 105 × 90 mm

náplŉ

• propan-butan

materiál

• tvrzený hliník, polypropylen

Sada obsahuje

• 2 hrnce, 2 pánve, 2 lžíce, 4 misky (pánve lze použít i jako víko
k hrncům), velký hrnec: 170x92mm, malý hrnec: 136x78mm,
velká pánev: 180x46mm- malá pánev: 152x43mm
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doplŇky

doplŇky

cutler

stroke
barva: 1 šedá, 2 zelená

Odolný, nerezový kempingový příbor, který lze použít jako francouzský klíč

Kompaktní čelová svítilna se dvěma výkonnými LED diodami
možnost nastavení intenzity světleného toku bílého LED světla | červené LED světlo pro signalizaci stavu
nouze | čelovou svítilnu lze naklánět dle potřeby

hmotnost • 76 g

materiál

• ušlechtilá nerez ocel

Sada obsahuje

• lžíce, vidlička, nůž, karabina (lžíce: 185x13x2mm; 26g,
vidlička: 162x36x2mm; 20g- nůž: 162x22x2mm; 30g)
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hmotnost

• 60 g (včetně baterie)

rozměry

• 57 × 26 × 35 mm

baterie

• 1 × 1.5 V AA Alkalická baterie (součástí balení)

dva druhy světla

• bílé LED světlo ve dvou možných intenzitách, červené LED světlo
pro noční vidění a signalizace pro stav nouze

doplŇky

doplŇky

slim

spin

Kompaktní čelová svítilna se dvěma výkonnými LED diodami

Multifunkční kleště

lehká a kompaktní čelová svítilna s bílým LED světlem | zelené LED světlo pro čtení map, signalizaci či další

hmotnost

• 28 g (včetně baterií)

hrot

• 198 g

rozměry

• 32,5 × 39 × 29 mm

délka kleští

• 15 cm

baterie

• 2 × 3 V CR2032 knoflíkové baterie (součástí balení)

délka rukojeti

• 9,5 cm

dva druhy s větla

• bílé LED světlo, zelené LED světlo pro čtení map, signalizaci a další

materiál

• ušlechtilá nerez ocel 420

Doplŉky

• nůž, nožík, pilník, otvírák, pilka, křížový šroubovák,
plochý šroubovák dvou velikostí
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rafter
barva: 1 červená

Praktická pláštěnka s kapucou z pevného lehkého materiálu polyester

Praktická pláštěnka s kapucou a s hrbem pro batoh z pevného lehkého materiálu polyester

materiál

materiál

• 190T Polyester, PU zátěr 5000mm/cm², podlepené švy

DoplŇky

• stahovatelná kapuce, přední kapsa, reflexní prvky, podlepené
švy, pláštěnka je propínací po celé délce, rukávy jsou zakončeny
elastickými manžetami, transportní obal
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doplŇky

doplŇky

rainer
barva: 1 zelená

velikost

• S-M, L-XL

• 190T Polyester, PU zátěr 5000mm/cm², podlepené švy

DoplŇky

• zipem uzavíratelný hrb, stahovatelná kapuce, přední kapsa,
reflexní prvky, podlepené švy, pláštěnka je propínací po celé
délce, rukávy jsou zakončeny elastickými manžetami,
transportní obal

velikost

• S-M, L-XL

doplŇky

doplŇky










slap

solen

barva: 1 modrá, 2 černá

barva: 1 černá, 2 modrá, 3 červená

JEDINEČNÉ SLUNEČNÍ BRÝLE S POLARIZAČNÍMI SKLY

SPORTOVNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE S POLARIZAČNÍMI SKLY

Polarizační skla chrání oči před přímým slunečním zářením a zajišt’ují lepší viditelnost | 100% ochrana
proti UV záření | Skla mají REVO úpravu | Protiskluzové nosníky a konce nožiček | Vhodné pro všestranné
a celoroční použití

Polarizační skla chrání oči před přímým slunečním zářením a zajišt’ují lepší viditelnost | 100% ochrana proti
UV záření | Protiskluzové nosníky a konce nožiček | Vhodné pro všestranné a celoroční použití

kategorie slunečního filtru • CAT 3, UV 400

kategorie slunečního filtru • CAT 3, UV 400

MATERIÁL

MATERIÁL

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Polykarbonát

• sbalitelná krabička, hadřík na čištění skel

• Polykarbonát

• sbalitelná krabička, hadřík na čištění skel
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doplŇky

doplŇky




slide

VODNÍ VAK 1,5 l / 2 l

barva: 1 černá, 2 modrá, 3 červená

DESIGNOVÉ SPORTOVNÍ BRÝLE JSOU VAŠÍ PRVNÍ POMOCÍ PŘED SLUNCEM

PRAKTICKÝ VODNÍ VAK PRO DOPLŇOVÁNÍ TEKUTIN

vhodné pro celoroční použití | skla mají ANTI-FOG efekt proti mlžení | 100% ocharana proti UV záření | Matná
úprava

Ideální pro cyklistiku, horolezectví nebo tůry | Vak se naplní, vloží do batohu a hadička se provleče otvorem
batohu.

kategorie slunečního filtru • CAT 3, UV 400

objem • 1,5 l / 2 l

MATERIÁL

materiál

• Polykarbonát

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• sbalitelná krabička, hadřík na čištění skel
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• Polyurethan, tepelně svařované





doplŇky

doplŇky








thermo mug 220

thermo mug 400

barva: 1 černá, 2 modrá, 3 zelená, 4 červená

barva: 1 hnědá, 2 červená

dvoustěnná konstrukce | matná povrchová úprava | uvnitř vakuum | nerez ocel

dvoustěnná konstrukce | vakuum | odnímatelné víčko | plastové ucho | kombinace nerez oceli a pogumovaného
povrchu

objem

• 220 ml

objem

• 400 ml

velikost

• výška 8,2 cm | ø 7 cm

velikost

• výška 11 cm ø (horní) 8,5 cm

hmotnost • 86 g

hmotnost • 185 g

materiál

materiál

• 18/8 ušlechtilá nerez ocel

• 18/8 ušlechtilá nerez ocel
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flip
thermo mug 450

felly
thermo mug 450

barva: 1 černá, 2 modrá

barva: 1 modrá, 2 červená

dvoustěnná konstrukce | vakuum | odnímatelné víčko | plastové ucho | matná povrchová úprava | možnost
vložení do držáku na pití v autě

dvoustěnná konstrukce | vakuum | dnímatelné víčko | plastové ucho | prostiskluzový pogumovaný povrch |
možnost vložení do držáku na pití v autě

objem

• 450 ml

objem

• 450 ml

velikost

• výška 14,5 cm ø (horní) 8,5 cm

velikost

• výška 18 cm l ø 8,5 cm

hmotnost • 175 g

hmotnost • 230 g

materiál

materiál

• 18/8 ušlechtilá nerez ocel s matnou úpravou
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doplŇky

doplŇky


• 18/8 ušlechtilá nerez ocel s matnou úpravou



doplŇky

doplŇky






fresco
thermo mug 450

fory
plastic bottle

barva: 1 červená, 2 modrá

color: 1 zelená, 2 modrá

dvoustěnná konstrukce | vakuum | odnímatelné víčko | plastové ucho | prostiskluzový pogumovaný povrch |
možnost vložení do držáku na pití v autě

jednostěnná konstrukce | pogumovaná část pro snadné uchopení | plastové víčko s držákem | integrované
brčko

objem

• 450 ml

objem

• 600 ml

velikost

• výška 18 cm l ø 8,5 cm

velikost

• výška 23,3 cm l ø 8,5 cm

hmotnost • 270 g

hmotnost • 130 g

materiál

materiál

• ušlechtilá nerez ocel s gumovou povrchovou úpravou

• plast
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doplŇky

doplŇky




flagon

neoprene sack

barva: 1 černá, 2 červená

jednostěnná konstrukce | šroubovací a sportovní uzávěr

kompatibilní s lahví Flagon | přídavná izolační vrstva | postranní zip | karabina

objem

• 750 ml

velikost

velikost

• výška 23 cm l ø 7 cm

hmotnost • 50 g

hmotnost • 150 g
materiál

• ušlechtilá nerez ocel
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materiál

• neopren

• výška 23 cm l ø 7 cm

doplŇky

doplŇky

doplŇky




thermo bottle 500

thermo bottle 750

thermo bottle 1000

dvoustěnná konstrukce | vakuum | vymačkávací uzávěr | víčko
použitelné jako hrnek | matná povrchová úprava

dvoustěnná konstrukce | vakuum | vymačkávací uzávěr | víčko
použitelné jako hrnek | matná povrchová úprava

dvoustěnná konstrukce | vakuum | vymačkávací uzávěr | víčko
použitelné jako hrnek | matná povrchová úprava

objem

• 500 ml

objem

• 750 ml

objem

• 1000 ml

velikost

• výška 24,5 cm l ø 87cm

velikost

• výška 28,5 cm l ø 8 cm

velikost

• výška 32 cm l ø 8 cm

barva: 1 černá, 2 modrá

hmotnost • 310 g

hmotnost • 515 g

hmotnost • 520 g

materiál

materiál

materiál

• 18/8 ušlechtilá nerez ocel

• 18/8 ušlechtilá nerez ocel

• 18/8 ušlechtilá nerez ocel

132

stany
Ripstop Polyester (vnější materiál)
Jedná se o syntetická vlákna, která tvoří tkaninu a ta je
posilněna o extra vetkávání zvané RIPSTOP. Polyesterová vlákna
jsou vhodná a mohou se vyskytovat téměř ve všech textilních
výrobcích. Mají vysokou odolnost na světle, vůči povětrnosti,
rychle usychají a jsou stálebarevná. RIPSTOP úprava materiálu
navíc zabraňuje mechanickému poškození a v případě, že k
němu dojde, zabrání dalšímu párání látky.
Nylon 190T (vnitřní materiál)
Jedná se o vlákna 100% Nylonu, která jsou velmi jemná, ale
zárověň pružná a pevná. Mezi výborné vlastnosti tohoto
materiálu patří lehkost, prodyšnost, nadýchatelnost.
Síťová moskytiéra (vnitřní materiál)
Jedná se o prodyšný materiál, který se používá na vnitřním
stanu. Konstrukce tohoto materiálu napomáhá cirkulaci
vzduchu a tedy skvělému odvětrávání. A i přes výborné
odvětrávání a jemnost, je tento materiál pevný.
Vrstvený polyethylen (podlážka)
Jedná se o velmi pevný materiál, používaný u podlážek
především velkých stanů. Podlážka z tohoto materiálu je
oděru vzdorná a proto je velmi oblíbená právě u rodinných
stanů. Samozřejmostí je odolnost proti promoknutí, která je
nezbytná.
190T Polyester (podlážka)
Jedná se o polyesterovou tkaninu. Ta vyniká pevností, ale je
lehká zároveň, což je u stanů velkou výhodou.
Duralové pruty (nosné pruty)
Dural je velmi používaný materiál pro nosné pruty u konstrukce
stanu. Jedná se o pevný a lehký materiál, který se používá
především u expedičních stanů, kde je důležitý každý gram.
Durawrapové pruty (nosné pruty)
Jedná se o laminátové nosné pruty u konstrukce stanu,
které mají speciální polyesterovou fólii, která prut pevně
obepíná a vyztužuje jeho povrch. Použitím durawrapu se
oproti laminátovým prutům prodlužuje živostnost, pevnost
a pružnost. V případě, že se prut zlomí, neroztřepí se po celé
délce, ale díky durawrapové fólii pouze v bodě zlomu.

spací pytle
Husí peří 650 cuin (náplň)
Husí peří je vysoce kvalitní přírodní náplň spacích pytlů,
která zajišt’uje nebývalý tepelný komfort. Specifikace 90/10
je poměr prachového peří a malých pírek, která zajistí
dlouhodobou nadýchatelnost nebo-li loft. Údaj 650 cuin
vyjadřuje tzv. plnivost, která vyjadřuje pružnost a rozpínavost
peří, schopnost zaujmout maximální objem.

Tactel Ripstop Nylon (vnější materiál)
Je kvalitní vlákno od firmy DuPont. Jedná se o 100% Nylon
konstruovaný tak, že je měkčí a pružnější než většina vláken.
Jeho hlavními vlastnostmi jsou lehkost, nadýchatelnost,
odolnost vůči větru a vodě. Snadno zachovává barvu a tvar.
Ripstopová úprava podporuje pevnost nylonové tkaniny a
zabraňuje roztržení.

3D-LiteFill® (náplň)
Jedná se o špičkový izolační materiál. Kombinace dutého
3D vlákna a mikrovlákna zajistí skvělý tepelný komfort při
uchování nízké váhy.Dutá 3D vlákna zajistí tepelný komfort
a mikrovlákna vyplní mezi prostor. Všechna vlákna jsou
antialergická a neabsorbují vlhkost.

EVA výlisek (zádový systém)
Výlisek z EVA materiálu, který má anatomický tvar. Tento
materiál se přizpůsobí každému tvaru zad a proto perfektně
sedí. Výhodou materiálu je pamět, pokud se batoh přizpůsobí
přesně na Vaše záda, pak bude dokonale sedět stále.
Nylon (vnější materiál)
Jedná se o syntetická vlákna. Typickou vlastnotí je pevnost a
zároveň jemnost.

Nylon Taffeta (vnější materiál)
Jedná se o vlákna 100% Nylonu, která jsou velmi jemná, ale
zárověň pružná a pevná. Hlavními vlastnostmi Nylonu Taffeta Ripstop Nylon (vnější materiál)
jsou lehkost, nadýchatelnost, odolnost vůči větru a vodě. Lehký, prodyšný materiál odolný proti roztržení díky úpravě
Snadno zachovává barvu a tvar.
Ripstop. Tento materiál má velmi dobrou odolnost proti UV
záření.
Polyester (vnější materiál)
Thermolite Quallofil (náplň)
Jedná se o syntetická vlákna. Polyesterová vlákna jsou vhodná Ripstop Polyester (vnější materiál)
Značkové sedmi- kanálkové vlákno od firmy Invista slouží k a mohou se vyskytovat téměř ve všech textilních výrobcích. Jedná se o syntetická vlákna, která mají vysokou odolnost na
výrobě výplně spacích pytlů vyšší třídy. Izoluje díky použití Mají vysokou odolnost na světle, vůči povětrnosti a rychle světle, vůči povětrnosti a rychle usychají. Jsou stálobarevné.
dutých vláken, které ve svém vnitřku zadržují vzduch jako usychají. Jsou stálebarevné.
Úprava Ripstop zabraňuje párání při případném protržení látky.
izolační vrstvu. Vlákno je rychleschnoucí, lehké a trvanlivé.
Udržuje teplo dokonce i v mokrém stavu. Dovoluje získat vyso- Tactel Nylon (vnitřní materiál)
Cordura (vnější materiál)
kou nadýchanost a udržet teplo bez zvětšení hmostnosti nebo Jedná se o značkové syntetické vlákno firmy DuPont. Jde o Značkový materiál firmy Invista. Je to speciální polyamidová
objemu spacího pytle.
100% Nylonová vlákna, která jsou lehká a pevná a zároveň tkanina, která je vysoce odolná proti oděru a je v pevná v tahu
jemná. Pokročilá technologie tkaní zaručuje lehkost a vysokou i střihu. Toho se dosahuje pomocí horkovzdušné texturace
Insufil Thermo (náplň)
prodyšnost vyrobené tkaniny.
povrchu materiálu (horkým vzduchem se spojí tenká
Jedná se o mikrovlákno, které má vynikající termoizolační
povrchová vlákénka tkaniny v silnější a vytvoří tak povrch na
vlastnosti. Udržuje teplo a i v mokrém stavu rychle schne. Soft Nylon (vnitřní materiál)
omak podobný hrubým bavlněným tkaninám). Význačná je
Předností tohoto vlákna je nízká hmotnost a objem. Velkou Jde o syntetické vlákno. Typickou vlastnotí je pevnost a voděodolnost této tkaniny.
výhodou je také velmi snadná údržba a dlouhá životnost.
zároveň jemnost.
Extherm-Pro Insulation (náplň)
Jedná se o syntetická polyesterová 4-kanálková dutá vlákna.
Díky pružnému spletení, pečlivé výrobě a patřičnému
formování mají vlákna maximální loft neboli nadýchatelnost.
Vlákna jsou potažena vrstvou silikonu, což omezuje jejich
vzájemné tření. Neabsorbují vlhkost a jsou antialergická.
Hollowfibre (náplň)
Hollowfibre jsou syntetická polyesterová vlákna, která jsou
dutá, trubičková, spirálově kroucená. Díky pružnému spletení,
pečlivé výrobě a patřičnému formování mají vlákna skvělou
nadýchatelnost neboli loft efekt. Pro udržení právě této
nadýchatelnosti jsou vlákna potažena vrstvou silikonu, která
zabraňuje vzájemnému tření. Vlákna neabsorbují vlhkost a
jsou antialergická.

Polyurethan (zátěr)
Jedná se o nejběžnější typ zátěru používaný na stanech.
Parametr zátěru určuje výšku vodního sloupce a tím udává Supreme Loft (náplň)
jeho vodě nepropustnost.
Jedná se o špičkový izolační materiál vyvinutý ve spolupráci
se špičkovými odborníky. Supreme Loft je syntetické
Silikon (zátěr)
polyesterové duté vlákno s trubičkovým tvarem. Vlákna jsou
Jedná se o velmi dokonalou ochranu před pronikáním vlhkosti, potažena vrstvou silikonu, což omezuje jejich vzájemné tření.
která je navíc oproti Polyuretanovému zátěru lehčí. Tropika se Výhodou je vysoká úroveň tepelné ochrany a výborná tvarová
silikonovým zátěrem jsou voděodpudivá a vhodná i pro velmi pamět’ při zachování nízké hmotnosti. Vlákna neabsorbují
nízké teploty.
vlhkost a jsou antialergická.
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batohy

Polycotton (vnitřní materiál)
Jedná se o směs polyesteru a bavlny. Materiál z tohoto vlákna
je příjemný na dotek a nemuchlá se tolik jako samotná bavlna.
Polypongee (vnitřní materiál)
Jedná se o směs polyesteru a čínského hedvábí. Tkanina z
tohoto vlákna je jemná a velmi příjemná na dotek.
Fleece (vnitřní materiál)
Jedná se o 100% polyesterovou pleteninu, která je počesaná
z jedné strany. Tento materiál je velmi příjemný na dotek a má
hřejivé vlastnosti.

