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 Stany	index
číslo	

strany
název

počet

osob
vchody

vnější	stan

zátěr

podlážka

zátěr

rozměry	

šířka	×	délka	×	výška

min. 

hmotnost

celková

hmotnost

5 falcon 2 2 2 6000 mm/cm2 10000 mm/cm2 220 × 340 × 115 cm 3,9 kg 4,5 kg

6 flame 2 2 1 6000 mm/cm2 10000 mm/cm2 145 x 295 x 110 cm 2,8 kg 3,1 kg

8 felen 2-3 2-3 2 6000 mm/cm2 10000 mm/cm2 150 × 320 × 130 cm 4,4 kg 4,8 kg

10 felen 3-4 3-4 2 6000 mm/cm2 10000 mm/cm2 200 x 335 x 135 cm 5,2 kg 5,6 kg

12 fighter 3-4 3-4 2 6000 mm/cm2 10000 mm/cm2 205 x 390 x 120cm 3,9kg 4,5kg

15 bronder 2 2 2 5000 mm/cm2 8000 mm/cm2 110 × 335 × 115 cm 2,8 kg 3,1 kg

16 bronder 3 3 2 5000 mm/cm2 8000 mm/cm2 130 x 350 x 120 cm 3,3 kg 4 kg

17 Bronder	4 4 2 5000 mm/cm2 8000 mm/cm2 180 x 370 x 140 cm 4,3 kg 4,7 kg

18 brunel 2 2 1 5000 mm/cm2 8000 mm/cm2 225 × 200 × 115 cm 1,9 kg 2,1 kg

19 bret 2 5 2 5000 mm/cm2 8000 mm/cm2 145 x 290 x 120cm 2,5kg 2,7kg

20 beast 3 3 2 5000 mm/cm2 8000 mm/cm2 185 x 300 x 130 cm 2,8kg 3,3kg

21 bright 4 4 2 5000 mm/cm2 8000 mm/cm2 210 x 400 x 130 cm 2,9 kg 3.5 kg

22 baron 3 3 2 5000 mm/cm2 8000 mm/cm2 220 x 410 x 125 cm 3,5kg 3,9kg

23 baron 4 4 2 5000 mm/cm2 8000 mm/cm2 260 x 420 x 130cm 3,9 kg 4,5kg

25 sawaj	ultra	2 2 1 5000 mm/cm2 8000 mm/cm2 100 x 285 x 115 cm 1,6kg 1,8kg

26 sawaj	2 2 2 5000 mm/cm2 8000 mm/cm2 210 × 225 × 120 cm 2,2kg 2,5kg

27 sawaj	3 3 2 3000 mm/cm2 8000 mm/cm2 210 x 270 x 130cm 2,5 kg 2,9 kg

29 brenon 2 3 1 3000 mm/cm2 6000 mm/cm2 240 x 280 x 115 cm 3,7 kg 4,5 kg

30 bizam 2 2 2 3000 mm/cm2 6000 mm/cm2 145 x 290 x 120 cm 2,6 kg 2,9 kg

31 burton 2-3 2-3 2 3000 mm/cm2 6000 mm/cm2 220 x 340 x 115cm 2,9 kg 3,4 kg

32 bird 3 3 2 3000 mm/cm2 6000 mm/cm2 185 × 300 × 130 cm 3,1 kg 3,5 kg

33 boyard 4 4 2 3000 mm/cm2 6000 mm/cm2 210 x 400 x 130 cm 3,4 kg 3,9 kg

34 bizon 3 3 2 3000 mm/cm2 6000 mm/cm2 220 × 410 × 125 cm 3,6 kg 4,1kg

35 bizon 4 4 2 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 260 x 420 x 130 cm 4,4kg 4,9 kg

36 bender 3 3 2 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 435 x 220 x 145 cm 6,5 kg 7 kg

37 bender 4 4 2 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 480 x 270 x 145 cm 6,8 kg 7,5 kg

38 bonelli 3 3 1 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 210 × 280 × 130 cm 3,5  kg 3,9  kg

39 blum 2 1 1 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 170 x 100 x 110 cm 1,5 kg 1,6 kg

39 blum 2+ 1 1 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 230 x 225 x 120 cm 1,7 kg 1,8 kg

39 blum 4 1 1 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 115 x 240 x 130 cm 1,7 kg 1,8 kg

41 bizam 2 classic 2 2 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 145 × 200 × 120 cm 2,6  kg 2,9  kg

42 bird 3 classic 3 1 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 185 x 300 x 130 cm 2,7 kg 3 kg

43 boyard 4 classic 4 1 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 210 x 400 x 130 cm 3,8 kg 4,3kg

44 bizon 3 classic 3 2 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 240 x 425 x 135 cm 4,5 kg 5 kg

45 bizon 4 classic 4 2 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 280 x 430 x 140 cm 5,4 kg 5,8 kg

47 brime 4-6 4-6 2 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 470 x 250 x 185 cm 13,5 kg 14,5 kg

48 baul 4 4 1 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 270 x 430 x 190 cm 7,8 kg 8,5 kg

49 bigless 5 5 1 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 290 x 390 x 190 cm 8,4 kg 9 kg

50 brozer 5 5 2 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 340 x 440 x 160 cm 9 kg 9,6 kg

51 boston 5 5 3 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 310 x 470 x 190 cm 8,9 kg 9,5 kg

52 boston 6 6 2 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 260 x 560 x 200cm 11,8 kg 13,8 kg

53 boston 8 8 4 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 260 x 660 x 200cm 14,5kg 15,5 kg

54 bolen4 4 2 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 260 x 420 x 180cm 11,5 kg 12,3 kg

55 bolen 5 5 2 3000 mm/cm2 5000 mm/cm2 335 x 470 x 195cm 14,7 kg 15,2 kg

56 caravan 12 5 2 5000 mm/cm2 6000 mm/cm2 325 x 360 x 210 cm 17,3 kg 17,6 kg

58 caravan 17 5 2 5000 mm/cm2 6000 mm/cm2 325 x 500 x 210 cm 23,3kg 23,6 kg

59 caravan 22 7 2 5000 mm/cm2 6000 mm/cm2 325 x 650 x 210 cm 27,6 kg 28,1 kg
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extreme 
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 využití v zimě jsou stany EXTREME 
vybaveny sněhovými límci. Stany řady EXTREME byly testovány v těch nejnáročnějších 
podmínkách - od ledových Himalájí, přes větrné Alpy, až po písky severoafrické  
Sahary. Jejich přednosti však oceníte i při běžném kempování.

		výbava

UCHYCENÍ	PRUTů UKOTVENÍ	PRUTů

BOČNÍ	KAPSAODKLÁDACÍ	SÍŤKA

KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE
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fALCON 2
partner	pro	každé	dobrodružství

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 10 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněžné límce, Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal, 
  

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 220 × 340 × 115 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 17  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 3,2 kg / 3,6 kg

UCHYCENÍ	PRUTů KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

2



flame 2
ultralehký	stan	pro	náročnou	turistiku

Nejmenší stan řady Extreme, Flame, je 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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 10 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněžné límce, Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  RED

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 145 × 295 × 110 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 48 × 20  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 2,8 kg / 3,1 kg

ODKLÁDACÍ	SÍŤKA BOČNÍ	KAPSA UKOTVENÍ	PRUTů

2
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flame 2
ultralehký	stan	pro	náročnou	turistiku

Nejmenší stan řady Extreme, Flame, je 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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 10 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněžné límce, Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 145 × 295 × 110 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 48 × 20  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 2,8 kg / 3,1 kg

UCHYCENÍ	PRUTů KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

2



felen 2-3
menší	bratr	úspěšného	felenu	3-4

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 10 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněžné límce, Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  RED

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 150 × 320 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 50 × 20  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 4,4 kg / 4,8 kg

ODKLÁDACÍ	SÍŤKA BOČNÍ	KAPSA UKOTVENÍ	PRUTů

2-3



9
8

st
an

y 
    

ex
tr

em
e

felen 2-3
menší	bratr	úspěšného	felenu	3-4

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 10 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněžné límce, Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 150 × 320 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 50 × 20  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 4,4 kg / 4,8 kg

UCHYCENÍ	PRUTů KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

2-3



felen 3-4
nadstrandardní prostor s duralovou konstrukcí

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný nylon 210T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 10 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  RED

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 200 × 355 × 135 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 58 × 18  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 5,2 kg / 5,6 kg

ODKLÁDACÍ	SÍŤKA BOČNÍ	KAPSA UKOTVENÍ	PRUTů

3-4
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felen 3-4
nadstrandartní prostor s duralovou konstrukcí

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 10 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 200 × 355 × 135 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 58 × 18  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 5,2 kg / 5,6 kg

UCHYCENÍ	PRUTů KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

3-4



fighter 3-4
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 čtyř prutová duralová 
konstrukce zaručuje maximální možnou stabilitu i při velmi silném větru. Ideální stan pro expedice, 
vysokohorskou turistiku a náročné trekingové výlety.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 10 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněžné límce, Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal, 
odkládací síťka

barva  RED

rozměry	(š	× d ×	v) 205 × 390 × 120 cm

sozměry	(sbalený	stan) 45 × 19  cm

váha minimální / celková 3,9 kg / 4,5 kg

ODKLÁDACÍ	SÍŤKA BOČNÍ	KAPSA UKOTVENÍ	PRUTů

3-4
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fighter 3-4
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 čtyř prutová duralová 
konstrukce zaručuje maximální možnou stabilitu i při velmi silném větru. Ideální stan pro expedice, 
vysokohorskou turistiku a náročné trekingové výlety.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 10 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněžné límce, Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal, 
odkládací síťka 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 205 × 390 × 120 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 19  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 3,9 kg / 4,5 kg

UCHYCENÍ	PRUTů KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

3-4



extreme lite 
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. 

		výbava

KRYCÍ	LÉgA	ZIPU UCHYCENÍ	LOŽNICE

UKOTVENÍ	PRUTůODKLÁDACÍ	SÍŤKA

VENTILACEBOČNÍ	KAPSA
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BRONDER	2
extrémně	lehký	stan

Nejmenší stan z modelů bronder je konstruován pro 2 osoby. Všechny modely stanů Bronder skvěle drží 
stabilitu a to i ve velmi silném větru. Což z nich dělá skvělou volbou pro lezení, nebo pro každodenní 
cestování, při kterém využijete jistotu stability a nízké váhy.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 8 000 mm/ cm2, 

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 140 × 340 × 125 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 56 × 20  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 2,9 kg / 3,8 kg

UKOTVENÍ	PRUTů KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

2



KRYCÍ	LÉgA	ZIPU

BRONDER	3
extrémně	lehký	stan

Model stanu s velmi pevnou konstrukcí pro 3 lidi. Tak zní jednoduchá charakteristika tohoto stanu. Dále 
také nabízí dostatek prostoru a nízkou váhu. Je tak ideální volbou pro horolezce, do extrémního počasí, 
nebo jen pro každodenní cestování.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 8 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 130 × 335 × 120 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 56 × 20  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 3,3 kg / 4 kg

UKOTVENÍ	PRUTů ORgANIZÉR

3
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BRONDER	4
extrémně	lehký	stan

Největší stan z modelů Bronder je konstruován pro 4 osoby. Okouzlí vás svým velkým vnitřním prostorem. 
Dokonce i v horách se budete cítit jako doma. Hlavní výhodou tohoto stanu je stabilní konstrukce 
navržená speciálně proti silnému větru.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 8 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 180 × 370 × 145 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 66 × 28 cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 4,3 kg / 4,7 kg

UCHYCENÍ	LOŽNICE KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

4



BRUNEL	2
lehký	a	skladný	pomocník

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.

konstrukce Dvouplášťový tunelový stan s vnitřní konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 8 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 225 × 200 × 115 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 40 × 15  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 1,9 kg / 2,1 kg

UKOTVENÍ	PRUTů BOČNÍ	KAPSAUCHYCENÍ	LOŽNICE

2
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bret 2
spolehlivý	parťák	do	nepohody

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

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 8 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 145 × 290 × 120 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 13  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 2,5 kg / 2,7 kg

UCHYCENÍ	LOŽNICE KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

2



BEAST	3
stan,	který	postavíte	i	po	tmě

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 8 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 185 × 300 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 15  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 2,8 kg / 3,3 kg

ODKLÁDACÍ	SÍŤKA UKOTVENÍ	PRUTů UCHYCENÍ	LOŽNICE

3
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BRIgHT	4
snadná	konstrukce	-	skvělý	prostor

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 barva vás nechá splynout s přírodou. 

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 8 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 210 × 400 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 50 × 18  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 2,9 kg / 3,5 kg

UCHYCENÍ	LOŽNICE KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

4



baron 3
šlechtic	mezi	stany

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 8 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 220 × 410 × 125 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 15  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 3,5 kg / 3,9 kg

ODKLÁDACÍ	SÍŤKA UKOTVENÍ	PRUTů UCHYCENÍ	LOŽNICE

3
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baron 4
lehký	stan	pro	4	osoby

Baron 4 je prostornější bratříček Baronu 3. Rozvíjí tak všechny přednosti svého bratra, přičemž v něm 
přespí jedna osoba navíc. Jeho duralová 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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 8 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 260 × 420 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 18  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 3,9 kg / 4,5 kg

UCHYCENÍ	LOŽNICE KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

4



ultralight 
Tyto stany jsou specifické použitým materiálem a silikonovým zátěrem. 

		výbava

VENTILACE

UKOTVENÍ	PRUTů

VENTILACEODKLÁDACÍ	SÍŤKA

BOČNÍ	KAPSA
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SAWAJ	ULTRA	2
nejlehčí	stan,	který	bude	všude	s	vámi

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 a duralové konstrukce. 
To vše je podtrženo oboustranným silikonovým zátěrem. Tento stan je určen pro všechny outdoorové 
aktivity, kde je důležitý každý gram.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější	stan 20D Nylon Ripstop, Oboustranný silikonový zátěr 5 000 mm/ cm2

vnitřní	stan Prodyšný nylon 20D Ripstop

podlážka 70D 210T Nylon, PU zátěr 8 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set,
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 100 × 285 × 115 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 42 × 14  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 1,6 kg / 1,89 kg

ODKLÁDACÍ	SÍŤKAVENTILACE BOČNÍ	KAPSA

2



sawaj	2
lehký	jako	pírko

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

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější	stan 30D 280T Polyester Ripstop, Silikonový zátěr 5 000 mm/ cm2,

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 8 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 210 × 225 × 120 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 40 × 15  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 2,2 kg / 2,5 kg

VENTILACE ODKLÁDACÍ	SÍŤKA UKOTVENÍ	PRUTů

2
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SAWAJ	3
když	je	důležitý	každý	gram	hmotnosti

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější	stan 30D 280T Polyester Ripstop, Silikonový zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 8 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set lehkých duralových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 210 × 270 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 40 × 15  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 2,5 kg / 2,9 kg

VENTILACEBOČNÍ	KAPSAUKOTVENÍ	PRUTů

3



OUTDOOR
Stany z řady OUTDOOR jsou neuniverzální. Jsou navrženy převážně pro 
klasické kempování a víkendové výlety do přírody. Lze je využít v kempu, 
ale i ve volné přírodě, kde obstojí bez obtíží každému počasí.

		výbava

UKOTVENÍ	PRUTů

BOČNÍ	KAPSAODKLÁDACÍ	SÍŤKA

KRYCÍ	LÉgA	ZIPU

UCHYCENÍ	LOŽNICE VENTILACE
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BRENON	2
stan s unikátní tunelovou konstrukcí

Speciální tunelová konstrukce pro dva s maximálním využitím vnitřního prostoru pro ložnici. Dveře stanu 
lze buď klasicky vyrolovat, nebo ukotvit pomoci vzpěr. Zajimavé umístění ventilace zajišťuje dostatečný 
průnik vzduchu. Prostor před ložnicí je opatřen podlážkou, kde lze uchovávat zavazadla a kterou lze v 
případě potřeby v rozích odepnout a srolovat. Stan je díky tunelové kontrukci se dvěma pruty velmi 
lehký na stavbu. 

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 9,5  mm

příslušenství
set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 240 × 280 × 115 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 55 × 17 × 17 cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 3,7 kg / 4,5 kg

BOČNÍ	KAPSA UCHYCENÍ	LOŽNICEKRYCÍ	LÉgA	ZIPU

2



BIZAM	2	PLUS
minimum pro noc ve dvou

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

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 7,9  m

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 145 × 290 × 120 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 13  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 2,6 kg / 2,9 kg

ODKLÁDACÍ	SÍŤKA KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

2
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BURTON	2-3
váš	víkendový	domov

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 7,5  mm a ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 220 × 340 × 115 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 17  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 2,9 kg / 3,4 kg

UKOTVENÍ	PRUTů BOČNÍ	KAPSA VENTILACE

2-3



bird 3 PLUS
klasika za dobrou cenu

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 cestovatele na jejich toulkách přírodou. 
Vhodný pro lehkou turistiku a kempování.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 7,9  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 185 × 300 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 15  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 3,1 kg / 3,5 kg

ODKLÁDACÍ	SÍŤKA KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

3
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BOYARD	4	PLUS
prostor,	který	jistě	oceníte
 
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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 7,9  mm a ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 210 × 400 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 50 × 18  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 3,4 kg / 3,9 kg

UKOTVENÍ	PRUTů BOČNÍ	KAPSA VENTILACE

4



bizon 3 PLUS
tři	muži	ve	stanu,	o	bagáži	nemluvě

Výsledkem snahy o nalezení maximálně praktického stanu pro tři je v řadě 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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 7,9  mm a ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set, odkládací síťka
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 220 × 410 × 125 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 15  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 3,6 kg / 4,1 kg

ODKLÁDACÍ	SÍŤKA UCHYCENÍ	LOŽNICE KRYCÍ	LÉgA	ZIPU

3
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bizon 4 PLUS
jistota	na	cestách

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 7,9 mm a ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set, odkládací síťka
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 260 × 420 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 18  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 4,4 kg / 4,9 kg

UKOTVENÍ	PRUTů BOČNÍ	KAPSA VENTILACE

4



bender 3
novinka s tunelovou konstrukcí

BENDER je nový Husky stan na pomezí outdoorových a rodinných stanů. Ložnice v zadní části stanu je 
dostatečně prostorná pro tři cestovatele. Přední část se srolovatelnou podlážkou lze využít pro úschovu 
zavazadel nebo jako úkryt při nepřízni počasí. Stan je přístupný dvěma naproti sobě postavěnými vchody. 
PVC okna v přední části stanu zajistí dostatečný přístup světla. Tunelová kontrukce je velmi jednoduchá 
na stavbu, kontvící body podél celého stanu zajistí dodstatečnou stabilitu.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set,
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 220 × 435 × 145 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 65 × 20  × 25 cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 6,5 kg / 7 kg

BOČNÍ	KAPSA UKOTVENÍ	PRUTůUCHYCENÍ	LOŽNICE

3
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bender 4
novinka s tunelovou konstrukcí

BENDER je nový Husky stan na pomezí outdoorových a rodinných stanů. Ložnice v zadní části stanu je 
dostatečně prostorná pro čtyři cestovatele. Přední část se srolovatelnou podlážkou lze využít pro úschovu 
zavazadel nebo jako úkryt při nepřízni počasí. Stan je přístupný dvěma naproti sobě postavěnými vchody. 
PVC okna v přední části stanu zajistí dostatečný přístup světla. Tunelová kontrukce je velmi jednoduchá 
na stavbu, kontvící body podél celého stanu zajistí dodstatečnou stabilitu.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester Ripstop, PU zátěr 3 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set, 
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 270 × 480 × 145 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 70 × 25 × 25 cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 6,8 kg / 7,5 kg

UKOTVENÍ	PRUTů UCHYCENÍ	LOŽNICE BOČNÍ	KAPSA

4



bonelli 3
vodákův	sen

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 7,9  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set, voděodolný obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 210 × 280 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 15  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 3,5 kg / 3,9 kg

VENTILACE KRYCÍ	LÉgA	ZIPUBOČNÍ	KAPSA

3
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Blum	2	/	blum	2	PLUS
praktický	přístřešek	pro	venkovní	aktivity

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 relaxování.

konstrukce Jednoplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

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

vnitřní	stan
podlážka Vrstvený PE s PU zátěrem 5 000 mm/ cm2

nosné pruty Durawrapové tyče ø 7,9  mm / laminatové tyče ø 7,9  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set,

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 170 × 100 × 110 cm / 230 × 215 × 120 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 55 × 13  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 1,5 / 1,6   /   1,7 / 1,8

BLUM	4
nový	přístřešek	pro	pobyt	na	pláži,	nebo	zahradě

Prostornější varianta nového typu plážového, či zahradního přístřešku. Díky svým rozměrům a výšce 
poskytne dostatek prostoru i pro několik dětí při hraní na zahradě či na pláži. Do přístřešku lze pohodlně 
umístit campingovou deku. Díky křížené kontrukci a rozsáhlému počtu kotvících bodů je zajištěna vysoká 
stabilita. Použité materiály zajišťují vysokou voděodolnost a ochranu před slunečními paprsky.

Construction Jednoplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

Outer tent 185T Polyester Ripstop, PU zátěr 3 000 mm/ cm2, podlepené švy

Inner tent
Floor Vrstvený PE 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

Bearing	poles Sklolaminátové tyče ø 7,9  mm

Accessories Set ocelových kolíků, opravárenský set

Color  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 115 × 240 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 61 × 20  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 1,7 kg / 1,8 kg



OUTDOOR	classic
řada stanů OUTDOOR CLASSIC přináší léty ověřené stany, které jsou univerzální, 
dostupné a jsou tak perfektní volbou pro kempování od jara do podzimu. Tradiční 
laminátová konstrukce a kvalita materiálu nabízí komfort, stabilitu a perfektní odolnost 
i v náročnějším počasí.

		výbava

UKOTVENÍ	PRUTů

ODKLÁDACÍ	SÍŤKA

VNĚJŠÍ	KONSTRUKCEVENTILACE

KRYCÍ	LÉgA	ZIPU

BOČNÍ	KAPSA
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bizam 2 classic
oblíbený	stan	v	řadě	classic

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

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka Vrstvený PE, 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Sklolaminátové tyče ø 7,9  mm

příslušenství
Opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 145 × 200 × 120 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 13  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 2,6 kg / 2,9 kg

UKOTVENÍ	PRUTů KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

2



bird 3 classic
klasika	z	příznivou	cenu

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka Vrstvený PE s PU zátěrem 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Sklolaminátové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 185 × 300 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 15  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 3,6 kg / 4,1 kg

VENTILACE BOČNÍ	KAPSAODKLÁDACÍ	SÍŤKA

3
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boyard 4 classic
prostor,	který	oceníte

Pokud zvolíte stan Boyard, dostanete nejprostornější model stanu z řady outdoor classic s bonusem v 
podobě durawrapové konstrukce. Velká ložnice zajistí kvalitní spánek pro 4 osoby a ve dvou předísích je 
dostatek prostoru pro všechny vaše věci. Tento stan je ideální pro veškeré cestování.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka Vrstvený PE s PU zátěrem 5 000 mm/ cm2

nosné pruty Sklolaminátové tyče ø 7,9  mm a ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 210 × 400 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 50 × 18  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 3,4 kg / 3,9 kg

UKOTVENÍ	PRUTů ODKLÁDACÍ	SÍŤKA KRYCÍ	LÉgA	ZIPU

4



bizon 3 classic
tři	muži	ve	stanu,	o	bagáži	nemluvě

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. 

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka Vrstvený PE s PU zátěrem 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Sklolaminátové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 220 × 410 × 130 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 15  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 4,5 kg / 5 kg

UKOTVENÍ	PRUTů ODKLÁDACÍ	SÍŤKA VENTILACE

3
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bizon 4 classic
teď	cestujte	s	jistotou

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka Vrstvený PE s PU zátěrem 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Sklolaminátové tyče ø 7,9mm and 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 260 × 410 × 140 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 45 × 18 cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 5,4 kg / 5,8 kg

BOČNÍ	KAPSA KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VNĚJŠÍ	KONSTRUKCE

4



rodinné
Jedno jediné slovo stačí k popsání produktové řady rodinných stanů - prostor. Ve stanech v této řadě je dostatek místa 
pro spaní v kempu, nebo v divoké přírodě a to pro celou rodinu a přátele. Při navrhování těchto stanů jsme nehledeli 
jen na velikost, ale také na praktičnost a jednoduchost pro postavení stanu.

		výbava

ORgANIZÉR

UKOTVENÍ	PRUTů

VENTILACEKRYCÍ	LÉgA	ZIPU

UZAVÍRATELNÉ	OKNO

UCHYCENÍ	PRUTů
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BRIME	4-6
prostorný	stan	pro	celou	rodinu	na	delší	cestování

Křížová kontrukce tohoto rodinného stanu zajišťuje velmi vysokou stabilitu a odolnost proti povětrnostním 
podmínkám a nepřízni počasí. Výška stanu dosahuje 220cm, lze v něm tedy velmi pohodlně stát a 
pohybovat se. Stan má dvě samostatné oddělené ložnice, každou použitelnou pro dvě osoby. Rozlehlou 
předsíň mezi dvěma ložnicemi lze využít pro skladování zavazadel či kol, v případě potřeby také jako 
spací prostor pro další dvě osoby. Do stanu lze vstoupit dvěma naproti sobě umístěnými vchody. Vedle 
každého vchodu jsou umístěna dvě PVC okna, která zajistí dostatečný přísun světla do stanu. Na noc 
lze okna samozřejmě jednoduše zakrýt. Ventilace je umístěna nad každým vchodem a na bocích u obou 
ložnic.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan
190T Polyester + 150D Oxford polyester 
PU zátěr 3 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 8,5  mm

příslušenství Set ocelových kolíků, opravárenský set

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 470 × 250 × 185 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 72 × 28 × 30 cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 13,5 kg / 14,5 kg

UCHYCENÍ	PRUTů KRYCÍ	LÉgA	ZIPU VENTILACE

4-6



BAUL	4
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. 

konstrukce Dvouplášťový stan s vnější konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný nylon 190T, moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 11  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal, odnímatelná podlážka
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 270 × 430 × 190 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 65 × 24  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 7,8 kg / 8,5 kg

UZAVÍRATELNÉ	OKNO ORgANIZÉR KRYCÍ	LÉgA	ZIPU

4
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bigless 5
univerzální	stan	pro	pět	lidí	nejen	do	kempu

Veliký kopulovitý stan s jedním vchodem pro pět osob, který mají kvůli bezproblémové stavbě a perfektní 
stabilitě v oblibě i rybáři. Prostorná předsín, bez podlážky s PVC oknem V ložnici je samozřejmým 
komfortem výška k stání.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka Vrstvený PE s PU zátěrem 5 000 mm/ cm2

nosné pruty Zesílené Durawrapové tyče ø 11  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set, odnímatelná podlážka
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 290 × 390 × 190 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 65 × 25  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 8,4 kg / 9 kg

UKOTVENÍ	PRUTů UZAVÍRATELNÉ	OKNO VENTILACE

5



brozer 5
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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 190T Polyester Ripstop, PU zátěr 3 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka 195T Polyester, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Zesílené Durawrapové tyče ø 11  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 340 × 440 × 160 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 65 × 24  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 9 kg / 9,6 kg

VNĚJŠÍ	KONSTRUKCE UCHYCENÍ	LOŽNICE UKOTVENÍ	PRUTů

5
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BOSTON	5
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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 185T Polyeste, PU zátěr 3 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra

podlážka Vrstvený PE s PU zátěrem 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 9,5  mm a ø 11  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal
 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 310 × 470 × 190 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 60 × 23  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 8,9 kg / 9,5 kg

ORgANIZÉR KRYCÍ	LÉgA	ZIPU UKOTVENÍ	PRUTů

5



BOSTON	6
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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 185T Polyester Ripstop, PU zátěr 3 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra, 2 ložnice

podlážka 195T Polyester, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Zesílené durawrapové tyče ø 8,5  mm, 11 mm, 16 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal, odnímatelná podlážka 
vyrobená z vrstveného polyesteru 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 260 × 560 × 200 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 62 × 23  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 11,8 kg / 13,8 kg

VENTILACEKRYCÍ	LÉgA	ZIPU UKOTVENÍ	PRUTů

6
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boston 8
komfortní varianta stanu boston

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.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra, 2 ložnice

podlážka Vrstvený PE s PU zátěrem 5 000 mm/ cm2

nosné pruty Zesílené Durawrapové tyče ø 11  mm, 9,5 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal, odnímatelná podlážka 
vyrobená z vrstveného polyesteru 

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 260 × 660 × 200 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 65 × 25  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 14,5 kg / 15,5 kg

ORgANIZÉR KRYCÍ	LÉgA	ZIPU UKOTVENÍ	PRUTů

8



BOlen	4
rodinný	tunelový	stan	pro	čtyři	osoby

Stan Bolen je ideálním na kempování s rodinou na jednom místě. Předsíňka s rozměry 200*260 cm vám 
poskytne dostatek místa i při špatném počasí. Ložnice je oddělitelná lehkou síťkou na dvě části.

konstrukce Dvouplášťový tunelový stan s vnější konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný nylon 190T, moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 5 000 mm/ cm2

nosné pruty Zesílené durawrapové tyče ø 11 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 260 × 420 × 180 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 65 × 35  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 11,5 kg / 12,3 kg

VENTILACEUKOTVENÍ	PRUTůKRYCÍ	LÉgA	ZIPU

4
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bolen 5
uvnitř	se	budete	cítit	jako	doma

Větší „bratr“ stanu Bolen 4 je variantou pro početnější rodinu. Stejně jako menší bratr má k dispozici 
rozměrnou předsíňku. Samozřejmostí je také ložnice rozdělitelná na dvě části.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

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

vnitřní	stan Prodyšný nylon 190T, moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 5 000 mm/ cm2

nosné pruty Zesílené Durawrapové tyče ø 11  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, opravárenský set, kompresní obal

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 335 × 470 × 195 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 70 × 35  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 14,7 kg / 15,2 kg

ORgANIZÉR KRYCÍ	LÉgA	ZIPU UKOTVENÍ	PRUTů

5



caravan 12
nový	caravanový	zázrak

Stan Caravan 12 je prvním zástupcem nové řady stanů Caravan. Označení 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 lehčími 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.       
 

konstrukce Dvouplášťový stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra, 1 ložnice

podlážka Vrstvený PE s PU zátěrem 6 000 mm/ cm2

nosné pruty Durawrapové tyče ø 12,7  mm, ocelové tyče ø 19 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, kladivo, set umělohmotnýhc kolíků, opravárenský set, 
kompresní obal

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 325 × 360 × 210 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 80 × 36 x 33  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 17,3 kg / 17,6 kg

ORgANIZÉR KRYCÍ	LÉgA	ZIPU UKOTVENÍ	PRUTů
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caravan 17
jedinečný	prostor	pro	vaše	noci	strávené	v	kempu

Druhý a prostřední model z řady stanů karavan nese jméno Caravan 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 lehčími 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.

konstrukce Dvouplášťový stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester, PU zátěr 5 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný Nylon 190T + moskytiéra, 1 ložnice

podlážka Vrstvený PE s PU zátěrem 6 000 mm/ cm2

nosné pruty Durawrapové tyče ø 12,7  mm, ocelové tyče ø  19 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, kladivo, set umělohmotnýhc kolíků, opravárenský set, 
kompresní obal

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 325 × 500 × 210 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 80 × 38 x 35  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 23,3 kg / 23,6 kg

ORgANIZÉR KRYCÍ	LÉgA	ZIPU UKOTVENÍ	PRUTů



UKOTVENÍ	PRUTů

caravan 22
neuvěřitelných	22	m2 prostě	mluví	za	vše

Třetí a největší z karavanových stanů se jmenuje Caravan 22, který nabízí prostor 22m2. Tento jedinečný 
prostor pasuje stan Caravan 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 lehčími 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.

konstrukce Dvouplášťový stan s vnější konstrukcí

vnější	stan 210T Polyester, PU zátěr 3000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní	stan Prodyšný nylon 190T, moskytiéra, 1 oddělitelná ložnice

podlážka 190T Polyester, PU zátěr 6000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 12,7  mm, ocelové tyče ø 19 mm

příslušenství
Set plastových kolíků, kladivo, set ocelových kolíků, , 
opravárenský set, odnímatelná podlážka, kompresní obal

barva  Zelená

ROZMĚRY	(Š	×	D ×	V) 320 × 480 × 200 cm

ROZMĚRY	(SBALENÝ	STAN) 65 × 35  cm

HMOTNOST	MIN./CELKOVÁ 11.8 kg / 13,8 kg

ORgANIZÉR UCHYCENÍ	PRUTů



59
58

st
an

y 
    

ro
di

nn
é

VENTILACE KRYCÍ	LÉgA	ZIPU UZAVÍRATELNÉ	OKNO



spací pytle
Peří
premium
extreme
Komfort
outdoor
MIKRO
DEKOVÉ	OUTDOOR
DEKOVÉ	VÍKEND

legenda	piktogramů

umístění	zipu	mumie

lehký	spací	pytel

certifikace

vak na nohy

pravý	levý	zip

do	náročných	podmínek	

ripstop	úprava

mumiový	typ

všestranné	využití

dekové spací pytle

prostorný	spací	pytel

ykk zipy

rozšiřitelný	spací	pytel

peří
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61
60spací pytle index

číslo	

stránky název náplň
TEPLOTNÍ	URČENÍ

rozměry váha
extrém nízký	komfort vysoký	komfort

62 dopy -25°C husí peří 90/10, 650 cuin -25°C -17°C -9°C 85 x 220 cm 1690 g

63 drape -20°C husí peří, 90/10-650 cuin -20°C -12°C -4°C 85 x 220 cm 1250 g

63 dinis -10°C husí peří, 90/10- 700 cuin -10°C -2°C +4°C 85 x 215 cm 830 g

64 proud -29°C
2 x 210 g/m2 Invista Qualofill, 7-kanálkové
+ 1 x 120 g/m2 3D-LiteFill -29°C -20°C -13°C 85 x 215 cm 2250 g

65 prime -27°C
2 x 190 g/m2 Invista Qualofill, 7-kanálkové
+ 1 x 120 g/m2 3D-LiteFill -27°C -18°C -11°C 85 x 215 cm 2150 g

66 Anapurna -28°C 2 x 260 g/m2 Invista QualloFil, 7-kanálkové -28°C -19°C -12°C 85 x 220 cm 2260 g

67 enjoy	/	Enjoy	long	-26°C 2 x 240 g/m2 Invista QualloFil, 7-kanálkové -26°C -18°C  -10°C 85 x 220 cm 2150 g

67 Emotion -22°C 2 x 210 g/m2 Invista QualoFil, 7-kanálkové -22°C -14°C  -8°C 85 x 210 cm 2100 g

68 Ladies	Motion	-20°C
2 x 190 g/m2 + 1 x 190 g/m2 v oblasti nohou a hrudi 
, Invista Qualofill, 7-kanálkové -20°C -12°C -6°C 85 x 210 cm 1890 g

68 Ember -14°C 2 x 140 g/m2 Insufil Thermo -14°C -6°C 0°C 85 x 220 cm 1420 g

69 Enemy -12°C 2 x 120 g/m2 Insufil Thermo -12°C -5°C +2°C 85 x 210 cm 1340 g

69 Espace -6°C 1 x 120 g/m2 Insufil Thermo -6°C 0°C +6°C 85 x 210 cm 990 g

70 Azure -22°C
2 x 220 g/m2 eXtherm-pro insulation, 
4-kanálkové -22°C -14°C -7°C 85 x 220 cm 2290 g

71 Apollo ladies -20°C
2 x 200 g/m2 eXtherm-pro insulation, 
4-kanálkové -20°C  -12°C -6°C 85 x 220 cm 2270 g

71 Aurus -18°C
2 x 190 g/m2 eXtherm-pro insulation, 
4-kanálkové -18°C  -10°C  -4°C 85 x 220 cm 2250 g

72 Army -17°C 2 x 205 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -17°C  -10°C  -3°C 85 x 220 cm 1860 g

73 Magnum	-15°C 2 x 200 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -15°C -9°C -2°C 85 x 220 cm 1870 g

73 ruby -14°C 2 x 195 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -14°C -8°C -1°C 85 x 220 cm 1870 g

74 Monti	-11°C 2 x 185 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -11°C -5°C 0°C 85 x 220 cm 1820 g

74 Husky / husky long-10°C 2 x 180 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -10°C  -4°C +1°C 85 x 220 cm / 230 cm 1760 g

75 Ladies	Majesty	-10°C 2 x 180 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -10°C -4°C +1°C 85 x 200 cm 1760 g

75 Montello	-9°C 2 x 170 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -9°C -3°C  +2°C 85 x 220 cm 1760 g

76 Maestro	-7°C 2 x 160 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -7°C -2°C +3°C 85 x 220 cm 1690 g

76 Mantilla	-5°C 2 x 150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -5°C 0°C +5°C 85 x 220 cm 1680 g

77 Kids	Merlot	-10°C 2 x 170 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -10°C -2°C +5°C 70 x 170 cm 1290 g

77 Kids	Magic	-12°C 2 x 190 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -12°C -4°C +3°C 75 x 180 / 150 cm 1470 g

78 Mini	0°C 1 x 100 g/m2 Supreme Loft 0°C +8°C +12°C 85 x 210 cm 800 g

79 Musset	-3°C 1 x 150 g/m2 Supreme Loft -3°C +3°C +8°C 85 x 210 cm 1100 g

79 Mikro	+2°C 1 x 80 g/m2 Supreme Loft +2°C +10°C +14°C 85 x 210 cm 550 g

80 guty	-10°C 2 x 150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -10°C -3°C +2°C 90 x 220 cm 2750 g

81 gizmo	-5°C 2 x 150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -5°C 0°C +4°C 90 x 220 cm 1990 g

81 gala	0°C 1 x 165 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové 0°C +2°C +6°C 90 x 220 cm 1650 g

82 kids milen -5°C 2x150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -5°C 0°C +4°C 65 x 160 cm 1100 g

84 gary -5°C 2x150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -5°C 0°C +5°C 90 x 220 cm 2750 g

85 groty -5°C 2x150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -5°C 0°C +5°C 85  x 200 cm 2410 g

85 kids galy -5°C 2x150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové -5°C 0°C +5°C 70 x 170 cm 1898 g
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peří

extreme

komfort

outdoor

MIKRO dekové outdoor

dekové víkend

premium



DOPY -25°C

VÁŠ PŘÍTEL NA KAŽDODENNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Spací pytel Dopy je nový model spacího pytle, z kolekce pěřových spacích pytlů. Je to excelentní spací 
pytel navržený pro náročné podmínky. Tento spacák je vyroben z kvalitních materiálů a to jak z vnitřní tak 
i vnější strany. Protiskluzové pásy na zadní straně zabraňují pohybu spacího pytle. Ve standartní výbavě 
najdete vnitřní stahování okolo ramen, vnitřní i vnější kapsu, a také dvoucestné YKK zipy se zámky. 
Dopy je nepostradatelný spací pytel do náročných podmínek.

PÉŘOVÉ
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 izolačními 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.

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-25°c -17°c -9°c

NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

husí peří 90/10, 650 cuin

komorová

420D 240T Nylon Tactel

30D Nylon Tactel
Kompresní obal, protiskluzové pásy

1690 g

195 cm
38 x 24 cm

STAHOVÁNÍ OKOLO HLAVY

VNITŘNÍ STAHOVÁNÍ OKOLO RAMEN

ZÁMEK ZIPU

VNĚJŠÍ KAPSA

protiskluzové pásy

VNITŘNÍ KAPSA

krycí léga zipu
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DRAPE -20°C

péřový spacák do  -20°C

Drape -20 je 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.

DINIS -10°C

ultralehký péřový spacák

Jedná se o opravdu ultralehký spací pytel v malém balení, 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.

-20°c -12°c -4°c -10°c -2°c +4°c

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

husí peří 90/10 - 650 cuin

komorová

420D 240T Nylon Tactel

30D Nylon Tactel
kompresní obal, protiskluzové pásy

1250 g

195 cm
35 x 22 cm

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

husí peří, 90/10-700 cuin

komorová

380T Nylon

20D Nylon Tactel
kompresní obal, protiskluzové pásy

830 g

195 cm
30 x 16 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT
TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT



PROUD -29°C

proud je naše pýcha mezi spacími pytli...

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.

-29°c -20°c 13°c

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x210 g/m2 Invista Qualofill, 7-kanálkové + 1x120 g/m2  3D-Litefill

3-layer

40D 160T Soft Nylon

20D 180T Tactel RipStop Nylon
kompresní obal, protiskluzové pásy

2250 g

195 cm
40 x 26 cm

PREMIUM
nová řada Husky spacích pytlů. Název 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 s prvotřídním designem.

STAHOVÁNÍ OKOLO HLAVY

VNITŘNÍ STAHOVÁNÍ OKOLO RAMEN

ZÁMEK ZIPU

VNĚJŠÍ KAPSA

VNITŘNÍ KAPSA

krycí léga zipu

 PROTISKluzoVÉ PÁSY

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT
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PRIME -27°C

kvalita na vrcholu ...

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.

-27°c -18°c 11°c

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x190 g/m2 Invista Qualofill, 7-kanálkové + 1x120g/m2 3D-LiteFill

3-vrstvá

40D 160T Soft Nylon

20D 180T Tactel RipStop Nylon
kompresní obal, protiskluzové pásy

2150 g

195 cm
39 x 25 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT



ANAPURNA / anapurna ladies -28°C

kvalita peří z dutého vlákna ...

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.

-28°c -19°c -12°c

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x260 g/m2 Invista Qualofill, 7-kanálkové

dvouvrstvé

75D/210T Polyester

40D 240T Tactel RipStop Nylon
kompresní obal, protiskluzové pásy

2260 g

195 cm
40 x 26 cm

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.

STAHOVÁNÍ OKOLO HLAVY

VNITŘNÍ STAHOVÁNÍ OKOLO RAMEN

ZÁMEK ZIPU

VNĚJŠÍ KAPSA

VNITŘNÍ KAPSA

krycí léga zipu

 PROTISKluzoVÉ PÁSY

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT
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ENJOY/ENJOY LONG -26°C

enjoy znamená užívat si ...

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 -22°C

radost ze spánku v teple a bezpečí ...

Emotion je lehčí variantou spacího pytle Enjoy. Jeho vynikající izolační vlastnosti díky použitému 
špičkovému materiálu Invista Quallofi l 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.

-26°c -18°c -10°c -22°c -14°c -8°c

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x240 g/m2 Invista Qualofill, 7-kanálkové

dvouvrstvé

75D/210T Polyester

40D 240T Tactel RipStop Nylon
kompresní obal, vak na nohy, protiskluzové pásy

2150/2200 g

195/200 cm
39 x 25/42 x 27 cm

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x210 g/m2 Invista Qualofil, 7-kanálkové

dvouvrstvé

75D/210T Polyester

40D 240T Tactel RipStop Nylon
kompresní obal, vak na nohy, protiskluzové pásy

2100 g

185 cm
38 x 24 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT



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.

EMBER -14°C

třísezónní jistota klidného spánku ...

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.

-20°c -12°c -6°c -14°c -6°c 0°c

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x190 g/m2+ 1x190 g/m2 v obalsti nohou a hrudi Invista Qualofill, 7-kanálkové

dvouvrstvá

75D/210T Polyester

44D 235T Tactel RipStop Nylon
kompresní obal, protiskluzové pásy

1890 g

180 cm
36 x 24 cm

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x140 g/m2 Insufil Thermo

dvouvrstvé

75D/210T Polyester

40D 240T Tactel RipStop Nylon
kompresní obal, protiskluzové pásy

1420 g

195 cm
35 x 22 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT
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ENEMY -12°C

nepřítel všech komplikací ...

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.

ESPACE/ESPACE SHORT -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.

-12°C -5°C +2°C -6°C 0°C +6°C

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x120 g/m2 Insufil Thermo

dvouvrstvé

Soft nylon

40D 240T Tactel RipStop Nylon
kompresní obal, protiskluzové pásy

1340 g

185 cm
35 x 18 cm

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

1x120 g/m2 Insufil Thermo

jednovrstvá

75D/210T Polyester

40D 240T Tactel RipStop Nylon
kompresní obal, protiskluzové pásy

990 / 980 g

185/180 cm
30 x 16 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT



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 mrazu.

-22°c -14°c -7°c

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x220 g/m2 eXtherm-pro insulation, 4-kanálkové

dvouvrstvé

Soft nylon, microfleece  

40D 240T Tactel RipStop Nylon
kompresní obal, protiskluzové pásy

2290 g

195 cm
44 x 29 cm

komfort
řada spacich pytlů 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.

STAHOVÁNÍ OKOLO HLAVY

VNITŘNÍ STAHOVÁNÍ OKOLO 

ZÁMEK ZIPU

VNĚJŠÍ KAPSA

VNITŘNÍ KAPSA

krycí léga zipu

protiskluzové pásy

kapsa pro karimatku

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT
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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.

AURUS-18°C

zlato mezi spacáky ...

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.

-20°c -12°c -8°c -18°c -10°c -4°c

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x200 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

soft nylon, microfleece  

40D 240T Tactel RipStop Nylon
kompresní obal, protiskluzové pásy

2270 g

185 cm
43 x 28 cm

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x190 g/m2 eXtherm-pro insulation, 4-kanálkové

dvouvrstvé

Soft Nylon, microfleece  

40D 240T Tactel RipStop Nylon
kompresní obal, protiskluzové pásy

2250 g

195 cm
42 x 27 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM NÍZKÝ KOMFORT VYSOKÝ KOMFORT



ARMY -17°C

pro ty, co nechtějí být vidět ...

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 kempování téměř neviditelné.

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-17°c -10°c -3°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x205 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

Soft Nylon

185T Polyester
kompresní obal

1860 g

195 cm
40 x 25 cm

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.

STAHOVÁNÍ OKOLO HLAVY

VNITŘNÍ STAHOVÁNÍ OKOLO RAMEN

ZÁMEK ZIPU

VNĚJŠÍ KAPSA

VNITŘNÍ KAPSA

krycí léga zipu
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MAGNUM -15°C

těžký kalibr do nepohody ...

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 Duté vlákno 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.

RUBY -14°C

červený strážce vašeho pohodlí ...

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

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-15°c -9°c -2°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-14°c -8°c -1°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x200 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

210T Plain polyester

210T Polyester Hexagonal Ripstop 
kompresní obal

1870 g

195 cm
40 x 25 cm

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x195 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

210T Plain Polyester

210T Polyester Hexagonal Ripstop 
kompresní obal

1870 g

195 cm
40 x 25 cm



MONTI -11°C

velmi prostorný spacák ...

Monti se velmi podobá spacímu pytli Magnum a to hlavně v použitých materiálech, ale také ve 
všestrannosti a využití přes všechny 3 sezóny. Na tento model jsme přidali boční zip, který zpříjemní 
používání spacího pytle a využijete jej také pro optimální nastavení větrání pro každé počasí. Pokud 
potřebujete více prostoru, dá se spací pytel spojit s jiným.

HUSKY -10°C / HUSKY long -10°C

tři sezóny v ráji ...

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.

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-11°c -5°c 0°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-10°c -4°c +1°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x185 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

210T Plain Polyester

210T Polyester Hexagonal Ripstop 
kompresní obal

1820 g

195 cm
36 x 21 cm

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x180 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

soft nylon

50D 300T Polyester ripstop
kompresní obal

1760 g / 1840 g

195 cm / 200 cm
36 x 21 cm / 38 x 21 cm
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LADIES MAJESTY -10°C

dívčí sen ...

Speciálně pro ženy vyvinul Husky dámský typ spacího pytle Ladies Majesty. 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 Ladies Majesty 
vás zima rozhodně nepřekvapí.

MONTELLO -9°C

připraven na vodu s kompresním vodním vakem ... 

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. 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. 

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-10°c -4°c +1°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-9°c -3°c +2°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x180 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

Soft nylon

70D 190T Nylon Taffeta
kompresní obal

1760 g

175 cm
36 x 21 cm

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x170 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

210T Plain Polyester

 210T Polyester Hexagonal Ripstop 
voděodolný kompresní obal

1760 g

195 cm
36 x 21 cm



MAESTRO -7°C

mistr klidného spánku ...

Standardně použité výrobní materiály pro celou řadu spacích pytlů 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.

MANTILLA -5°C

splněný sen při dlouhém putování ...

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.

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-7°c -2°c +3°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-5°c 0°c +5°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x160 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

210T Plain Polyester

210T Polyester Hexagonal Ripstop 
kompresní obal

1690 g

195 cm
35 x 19 cm

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

210T Plain Polyester

210T Polyester Hexagonal Ripstop
kompresní obal

1680 g

195 cm
34 x 18 cm
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KIDS MERLOT -10°C

správná volba pro vaše děti ...

Speciální rozměr a potisk jistě potěší malé cestovatele na letních táborech, víkendových pobytech i při 
kempování. Kids Merlot 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.

KIDS MAGIC -12°C

spací pytel, který rostě s vaším dítětem ...

Mladší bratr spacáku 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 odepínatelná 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.

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-10°c -2°c +5°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-12°c -4°c +3°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x170 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

Polypongee

70D 190T Nylon taffeta
kompresní obal, reflexní prvky

1290 g

145 cm
34 x 18 cm

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x190 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

Polypongee, microfleece

70D 190T Nylon taffeta
kompresní obal, odnímatelný spodní část (použitelná jako vak na nohy), reflexní prvky

1470 g

155/125 cm
40 x 20 cm



MUSSET -3°C

cyklospacák ...

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

TEPLOTNÍ URČENÍ

-3°c +3°c +8°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

1x150 g/m2 supreme Loft

jednovrstvá

Soft Nylon

210T Nylon Ripstop
kompresní obal

1100 g

185 + 15 cm
28 x 17 cm

MIKRO
Řada spacích pytlů 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.

STAHOVÁNÍ OKOLO HLAVY

VNITŘNÍ STAHOVÁNÍ OKOLO RAMEN
ZÁMEK ZIPU

VNĚJŠÍ KAPSA

VNITŘNÍ KAPSA

krycí léga zipu

EXTRÉM
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MIKRO +2°C

perfektní pro cyklistiku ...

Nejlehčí Husky spací pytel Vás překvapí výrazně nízkou váhou. Využití nalezne všude tam, kde požadujete 
minimální objem a nízkou hmotnost – zejména u cyklistiky 600 gramů hovoří za vše!

TEPLOTNÍ URČENÍ

+2°c +10°c +14°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

1x80 g/m2 Supreme Loft

jednovrstvá

Soft nylon

210T Nylon Ripstop
kompresní obal

600 g

185 cm
23 x 12,5 cm

MINI 0°C

pěkný a lehký spací pytel ...

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.

TEPLOTNÍ URČENÍ

-0°c +8°c +12°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

1x100 g/m2 Supreme Loft

jednovrstvá

Soft nylon

210T Nylon Ripstop
kompresní obal

800 g

185 cm
24 x 13 cm

EXTRÉMEXTRÉM



GUTY -10°C

dekový spací pytel ...

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

TEPLOTNÍ URČENÍ

-10°c -3°c +2°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x170 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

Polycotton/fleece

70D 190T Nylon taffeta
kompresní obal, odnímatelná fleecová deka

2750 g

195 cm
50 x 30 cm

dekové outdoor
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.

STAHOVÁNÍ OKOLO HLAVY

ZÁMEK ZIPU

VNĚJŠÍ KAPSA

VNITŘNÍ KAPSA

krycí léga zipu

EXTRÉM
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GIZMO -5°C

deková klasika ...

Dekový spací pytel Gizmo s plněním ze čtyřkanálkového dutého vlákna Duté vlákno 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.

GALA 0°C

galavečer ve spacáku ...

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

TEPLOTNÍ URČENÍ

-5°c -0°c +4°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-0°c -6°c 0°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

Polycotton

70D 190T Nylon taffeta
kompresní obal

1990 g

195 cm
34 x 19 cm

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

1x165 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

jednovrstvá

Polycotton

70D 190T Nylon taffeta
kompresní obal

1650 g

195 cm
34 x 15 cm

EXTRÉM



KIDS MILEN -5°C

dekový dětšký spací pytel pro vaše ratolesti ...

Nová verze dekového spacího pytle určená pro nejmenší uživatele. Tento spací pytel nabízí komfortní 
prostorpro 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.

TEPLOTNÍ URČENÍ

-5°c 0°c +4°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

Polypongee

70D 190T Nylon Taffeta
kompresní obal

1100 g

135 cm
35 x 18 cm

EXTRÉM
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GARY -5°C

luxusní dvouvrstvý spací pytel ...

Díky užití flanelové vložky ve vnitřní části spacího pytle a na dotek hedvábného vnějšího materiálu bude 
Váš celkový pocit z pohodlí v něm zážitkem. Spací pytle z řady víkend jsou svým pojetím a materiálovým 
složením předurčeny i pro opravdu dlouhodobé pobyty nejen při klasickém kempování. Spacáky jsou 
samozřejmě standardně vybaveny speciálními Husky detaily, jako jsou vnitřní a vnější kapsa, reflexní 
prvky atd.

První z řady spací pytel Gary je dvouvrstvý prošívaný spací pytel, jehož náplň z dutého vlákna.  
Duté vlákno zajišťuje dostatečný tepelný komfort. Délka i šíře tohoto spacího pytle je vhodná i 
pro objemnější či vyšší postavy. Navíc díky dekovému provedení lze ze spacího pytle lehce vytvořit 
pohodlnou deku.

TEPLOTNÍ URČENÍ

-5°c 0°c +5°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

Fleece

75D 210T Pongee
taška

2850 g

195 cm
45 x 27 cm

DEKOVÉ VÍKEND
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..

STAHOVÁNÍ OKOLO HLAVY

ZÁMEK ZIPU

VNĚJŠÍ KAPSA

VNITŘNÍ KAPSA

krycí léga zipu

EXTRÉM
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GROTY -5°C

komfortní dekový spací pytel ideální nejen pro ženy ...

Groty je dvouvrstvý prošívaný spací pytel určený svou barevností a zkrácenou délkou především pro ženy 
nebo osoby menší výšky. Vnitřní materiál tohoto spacího pytle z velmi pohodlného flanelu s módním 
kostkovaným vzorem představuje opravdu maximální komfort užití i pro dlouhodobé pobyty nejen 
při klasickém kempování, ale také v karavanech či v chatách. Díky užití na dotek hedvábného vnějšího 
materiálu představuje spaní v něm opravdu plnohodnotnou náhradu klasických peřin. Stejně jako  
u spacáku Gary je i model Groty plněný čtyřkanálkovým dutým vláknem Duté vlákno, které zajistí výborné 
dostačující izolační vlastnosti. Po otevření lze spací pytel snadno použít také jako deku. Standardní Husky 
vybavení jako je vnitřní a vnější kapsa, reflexní prvky či kompresní pytel je samozřejmostí. 

KIDS GALY -5°C

dekový spací pytel pro maximální pohodlí vašich dětí

dekový dvouvrstvý prošívaný spací pytel Kids Gally určený pro mladší uživatele. Tento spací pytel nabízí 
velký prostor pro vaše děti, které se necítí pohodlně v mumiovém nylonovém spacáku a preferují 
klasickou deku. Díky užití flanelového materiálu ve vnitřní části spacího pytle a na dotek hedvábného 
vnějšího materiálu se bude vaše dítě cítit opravdu pohodlně téměř jako v posteli. Kvalitním plněním 
čtyřkanálkovým dutým vláknem Duté vlákno je zajištěna dostačující tepelná izolace. Celkové provedení 
s kombinací velmi komfortních materiálů předurčují tento model i k delším pobytům jako jsou dětské 
tábory či dovolená v karavanu. Možnost po rozepnutí použít jako deku a standardní Husky vybavení jako 
je vnitřní a vnější kapsa, nebo reflexní prvky je samozřejmostí. 

TEPLOTNÍ URČENÍ

-5°c 0°c +5°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

TEPLOTNÍ URČENÍ

EXTRÉM

-5°c 0°c +5°c

lOw cOMFORT high cOMFORT

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

Fleece

75D 210T Pongee
taška

2450 g

180 cm
43 x 25 cm

NÁPLŇ
KONSTRUKCE
VNITŘNÍ MATERIÁL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
DOPLŇKY
VÁHA
DOPORUČENÁ VÝŠKA
ROZMĚR (SBALENÝ)

2x150 g/m2 Duté vlákno, 4-kanálkové

dvouvrstvé

Polypongee

75D 210T Pongee
taška

1800 g

145 cm
35 x 18 cm

EXTRÉM



karimatky
X-LITE
COMFORT
economy



ka
ri

m
at

ky

87
87

ka
ri

m
at

ky
 

86
87

karimatky index
číslo

stránky název rozměry tloušťka váha

88 fine	0,8 60 x 180 cm 0,8 cm 240 g

88 foal	1,2 60 x 180 cm 1,2 cm 320 g

88 felt	1,4 60 x 180 cm 1,4 cm 490 g

89 frosty	new	2,5 51 x 180 cm 2,5 cm 610 g

89 flake	3,5 58 x 180 cm 3,5 cm 980 g

90 fled 5 60 x 190 cm 5 cm 1430 g

90 freak 6 63 x 184 cm 6 cm 1500 g

91 flop 7 65 x 198 cm 7 cm 2250 g

91 finger 10
63,5 x 198 cm 10 cm 2450 g

92 folly	2,5 51 x 180 cm 2,5 cm 690 g

92 fuzzy	3,5 58 x 180 cm 3,5 cm 990 g

93 funny 10 140 x 60 cm 10 cm 960 g

93 acord	1,8 185 x 56 cm 1,8 cm 360 g

fi
ne

	0
,8

fl
ed

 5
fo

ll
y	
2,
5

 f
un

ny
 1

0

fo
al

	1
,2

fr
ea

k 
6

fu
zz

y	
3,
5

ac
or

d	
1,
8

fe
lt
	1
,4

fl
op

 7

fr
os

ty
	n
ew

	2
,5

fi
ng

er
 1

0

fl
ak

e	3
,5

88

90

92 93

88

90

92 93

88

91

89

91

89

x-lite

comfort

economy novinky



FELT 1,4

komfortní karimatka z kvalitního eva materiálu

Tento model karimatky nabízí rozměr 180 x 60 cm s komfortní tloušťkou 1,4cm

foal 1,2

lehká eva karimatka nejen pro nocování

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

VÁHA
ROZMĚRY
ROZMĚRY (SBALENÁ)
MATERIÁL

VÁHA
ROZMĚRY
ROZMĚRY (SBALENÁ)
MATERIÁL

400 g

180 x 60 x 1,4 cm

60 x 18 cm

EVA,

320 g

180 x 60 x 1,2 cm

60 x 18 cm

EVA

FINE 0,8

komfortní eva karimatka s aluminiovou fólií na 
spodní části

Kvalitní, univerzální karimatka z EVA materiálu. 
Díky kvalitnímu EVa materiálu má karimatka skvělé 
vlastnosti, jako je nenasákovst vodou, nízká váha, a 
perfektní izolační vlastnosti umocněné aluminiovou 
vrstvou na spodní straně karimatky.

VÁHA
ROZMĚRY
ROZMĚRY (SBALENÁ)
MATERIÁL

240 g

180 x 60 x 0,8 cm

60 x 14 cm

EVA, Alu vrstva
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Frosty 2,5

ultralehká, komfortní, samonafukovací karimatka

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

VÁHA
ROZMĚRY
ROZMĚRY (SBALENÁ)
MATERIÁL
perforace 
protiskluzová úprava

610 g

180 x 51 x 2,5 cm

26 x 15

75D Polyester diamond ripstop/TPU zátěr

Diamond perforation

Ne

Flake 3,5

pro klidný a pohodlný spánek

Karimatka z řady x-lite je kombinací lehké váhy a pohodlného spánku. Pro umocnění kvality spaní je na 
karimatce protiskluzová úprava.

VÁHA
ROZMĚRY
ROZMĚRY (SBALENÁ)
MATERIÁL
perforace
protiskluzová úprava

980 g

180 x 58 x 3,5 cm

30 x 17 cm

75D Polyester diamond ripstop/TPU zátěr

Diamond perforation

Ano



Fled 5

samonafukovací karimatka s komfortní tloušťkou 5cm

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

Freak 6

střední velikost v comfort řadě husky samonafukovacích karimatek

Komfortní izolační vrstva je předpokladem nekonečného spánku.

VÁHA
ROZMĚRY
ROZMĚRY (SBALENÁ)
MATERIÁL
perforace
protiskluzová úprava

VÁHA
ROZMĚRY
ROZMĚRY (SBALENÁ)
MATERIÁL
perforace
protiskluzová úprava

1430 g

190 x 60 x 5 cm

31 x 22 cm

150D Polyester/TPU zátěr

Bez perforace

Ne

1500 g

184 x 63 x 6 cm

35 x 20 cm

150D Polyester/TPU zátěr

Bez perforace

Ne
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Flop 7

komfortní samonafukovací karimatka

Komfortní karimatka zajistí lepší spánek, než ve Vaší vlastní posteli.

VÁHA
ROZMĚRY
ROZMĚRY (SBALENÁ)
MATERIÁL
perofrace
protiskluzová úprava

2250 g

198 x 65 x 7 cm

65 x 25 cm

150D Polyester/TPU zátěr

Bez perforace

Ne

FInger 10

Nejkomfortnější samonafukovací karimatka v husky kolekci

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

VÁHA
ROZMĚRY
ROZMĚRY (SBALENÁ)
MATERIÁL
Perforace
protiskluzová úprava

2450 g

198 x 65 x 10 cm

65 x 30 cm

150D Polyester/TPU zátěr

Bez perforace

Ne



Folly 2,5

Lehká karimatka pro cestování

Tato lehká karimatka má po sbalení tak malé rozměry, že ji lze dát i do batohu..

Fuzzy 3,5

Pro příjemný spánek

Karimatka Fuzzy v nové verzi, je jistota kvalitního spánku.

VÁHA
ROZMĚRY
ROZMĚRY (SBALENÁ)
MATERIÁL
perforace
protiskluzová úprava

váha
rozměry 
rozměry (sbalená)
materiál
Perforace
Protiskluzová úprava

690 g

180 x 51 x 2,5 cm

25 x 17

68D Polyester Honey Comb Ripstop/TPU zátěr

Bez perforace

Ne

990 g

180 x 58 x 3,5 cm

28 x 20 cm

68 D Polyester Honey Comb Ripstop/TPU zátěr

Bez perforace

Ano
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acord 1,8

Lehká, skaládací EVA karimatka pro cestování

Vysoce kvalitní EVA karimatka, s izolační vrstvou Alu. Tento materiál zaručuje její voděodolnost a velmi 
vysoké izolační vlastnosti. Struktura povrchu zaručuje komfortní spaní. Neoddiskutovatelnou výhodou, 
je pohodlná sbalitelnost tohoto modelu, zaručená jejím harmonikovým tvarem. 

VÁHA
ROZMĚRY
ROZMĚRY (SBALENÁ)
MATERIÁL
protiskluzová úprava

360 g

185 x 56 x 1,8 cm

56 x 12 x 17

EVA + Alu film

Ne

funny 10

Nejkomfortnější samonafukovací karimatka v husky kolekci

Karimatka FUNNY, se vyznačuje svojí lehkostí, dobrou sbalitelností a excelentními izolačními vlastnostmi. 
Neoddiskutovatelnou výhodou je rovněž její tloušťka, která dokáže vyrovnat i větší nerovnosti podkladu 
a zaručuje tak komfortní spaní. Je opatřená integrovanou nožní pumpou a bočním výpustným ventilem.

VÁHA
ROZMĚRY
ROZMĚRY (SBALENÁ)
MATERIÁL
perforace
protiskluzová úprava

960 g

190 x 60 x 10 cm

33 x 10 cm

240T Polyester Diamond Ripstop - TPU zátěr 80/m2

Ne



batohy
ultralight
expediční
turistické
cyklistické
městské
office
kids
ledvinky
tašky

dětský

objem

certifikace

ykk zipy

zádový	systém

zádový	systém

zádový	systém

zádový	systém

zádový	systém

zádový	systém

vnitřní	organizér

pláštěnka

bederní pás

voděodolný

reflexní prvky

legenda	piktogramů
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číslo	

stránky název objem rozměry váha

96 RANIS 70 70 L 65 x 35 x 31 cm 1870 g

96 RIBON 60 60 L 60 x 37 x 27 cm 1865 g

97 RONY 50 50 L 58 x 30 x 25 cm 1630 g

97 SAMONT 70+10 70 + 10 L 66 x 35 x 25 cm 2580 g

98 BROOKLET 70 70 L 70 x 35 x 28 cm 2050 g

98 MENIC 50  50 L 56 x 24 x 24 cm 1680 g 

99 SLOPER 45 45 L 60 x 30 x 21 cm 1300 g

99 SCAPE 38 38 L 56 x 24 x 24 cm 960 g

100 SCAMPY 35 35 L 54 x 33 x 20 cm 1180 g

100 SALMON 35 35 L 57 x 33 x 18 cm 1100 g

101 SKELLY 33 33 L 52 x 32 x 20 cm 1090 g

101 SKID 30 30 L 54 x 30 x 18 cm 1090 g

102 SHARK 30 30 L 50 x 28 x 20 cm 1000 g

102 MARNEY 30 30 L 50 x 29 x 15 cm 870 g

103 PROSSY 30 30 L 53 x 29 x 19 cm 990 g

103 STINGY 28 28 L 50 x 28 x 20 cm 980 g

104 PROSTY 23 23 L 48 x 27 x 19 cm 830 g

104 SPINER 20 20 L 48 x 26 x 16 cm 810 g

105 BOOST 20 20 L 48 x 24 x 17 cm 560 g

105 PELEN 13 13 L 49 x 21 x 14 cm 500 g
106 POWDER 10 10 L 45 x 18 x 12 cm 480 g
106 PERUN 9 9 L 46 x 21 x 7 cm 360 g
107 BALOT 12 12 L 48 x 23 x 10 cm 500 g
107 MESTY 30 30 L 49 x 30 x 20 cm 1000 g
108 MAREL 27 27 L 58 x 28 x 19 cm 700 g
109 MELEN 25 25 L 46 x 32 x 14 cm 600 g
109 NEXY 22 22 L 47 x 28 x 16 cm 550 g
110 MAKER 20 20 L 45 x 25 x 15 cm 400 g
110 SCRAPE 30 30 L 46 x 33 x 20 cm 880 g
111 sutter 28 28 l 48 x 34 x 16 cm 840 g
111 SLANDER 28 28 L 48 x 32 x 18 cm 860 g
112 JUNNY 15 15 L 36 x 24 x 16 cm 380 g
112 JELLY 10 10 L 39 x 23 x 14 cm 470 g
113 SWEETY NEW 6 6 L 30 x 20 x 11 cm 290 g
114 MAYA 1 1 L 32 x 13 x 10 cm 160 g
114 GERRY 2 2 L 24 x 16 x 7 cm 180 g

115 marry  1 1 L 30 x 15 x 4 cm 80 g

115 harry 1,5 1,5 l 30 x 20 x 10 cm 180 g
116 MOLY 4 4 L 21 x 30 x 8 cm 230 g
116 MONA 2,5 2,5 L 25 x 16 x 10 cm 200 g
117 MEDAL 2 2 L 20 x 16 x 10 cm 140 g

117 MILD 2,5 2,5 L 20 x 16 x 8 cm 270 g 
118 MALLA 1 1 L 15,5 x 12 x 5,5 cm 150 g
118 MACE 3 3 L 26 x 16 x 9 cm 300 g
119 GASSEY 10 10 L 34 x 31 x 10 cm 340 g
119 GOODY 80 80 L 75 x 39 x 30 cm 820 g
120 GLADE 38 38 L 52 x 24 x 28 cm 420 g
120 TALLY 40 40 L 53 x 33 x 23 cm 480 g

121 GRAPE 40 40 L 55 x 27 x 30 cm
65 x 36 x 36 cm

940g  
1030g

121 ROLLER 40/80 40/80L 70 x 34 x 34 cm
55 x 27 x 27 cm

3000 g
1990 g
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ranis 70

ultralehký obr

anatomicky tvarovaný posuvný zádový systém z EVA výlisku s duralovými výztuhami | prodyšné 
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory a boční 
vstup do batohu | boční a spodní kompresní popruhy | hrudní popruh | úchyty na lyže, cepíny a další 
vybavení přední zazipovaná kapsa| | výškově nastavitelné horní víko s kapsou | boční síťované kapsy | očka 
na víku pro uchycení vybavení | příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

ribon 60

ultralehký zázrak

Anatomicky tvarovaný posuvný zádový systém z EVA výlisku s duralovými výztuhami | prodyšné 
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory a boční 
vstup do batohu | boční a spodní kompresní popruhy | hrudní popruh | úchyty na lyže, cepíny a další 
vybavení | výškově nastavitelné horní víko s kapsou | boční síťované kapsy | očka na víku pro uchycení 
vybavení | příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

70 l

1870 g

65 x 35 x 31 cm

420D 100T Nylon/200D Ripstop Nylon s voděodolným zátěrem

60 l

1865 g

60 x 37 x 27 cm

420D 100T Nylon/200D ripstop Nylon s voděodolným zátěrem
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rony 50

kdykoli, kdekoli

Anatomicky tvarovaný zádovy systém z EVA výlisku s duralovými výztuhami | prodyšné polstrování 
na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory a boční vstup do 
batohu | boční a spodní kompresní popruhy | hrudní popruh | úchyty na lyže, cepíny a další vybavení  
přední elastická kapsa| | výškově nastavitelné horní víko s kapsou | boční síťované kapsy | očka na víku pro 
uchycení vybavení | příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

samont 70+10

nový expediční batoh s klíštětem

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

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

50 l

1630 g

58 x 30 x 25 cm

420D 100T Nylon/200D Ripstop Nylon s voděodolným zátěrem

70+10 l

2580 g

66 x 35 x 25 cm

200D 215T Nylon ripstop/ 450D Polyester s voděodolným zátěrem



brooklet 70

skvělý prostor pro všechny vaše extrémní aktivity

Anatomicky tvarovaný zádový systém s duralovými výztuhami | prodyšné polstrování na anatomicky 
tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory s bočním přístupem | boční a spodní 
kompresní popruhy | hrudní popruh | úchyty na trekové hole a jiné vybavení | nastavitelné víko s kapsou 
| elastická přední kapsa | boční síťované kapsy | příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

menic 50

batoh pro všechny outdoorové aktivity

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

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

70 l

2050 g

70 x 35 x 28 cm

420D Nylon s voděodolným zátěrem

50 l

1680 g

56 x 25 x 27 cm

250T Ripstop Dobby s voděodolným zátěrem



ba
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sloper 45

klasika pro všechny turistické výlety

Síťovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikajicí systém ventilace | prodyšné 
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora a přední 
zazipovaná kapsa | boční přístup do hlavní komory | boční síťované kapsy | boční kompresní popruhy | 
hrudní a bederní pás | úchyty pro vybavení | elastické úchyty pro vybavení na víku | příprava pro vodní 
vak| pláštěnka | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

45 l

1300 g

60 x 30 x 21 cm

420D 2-tones Ripstop, 600D Polyester s voděodolným zátěrem

scape 38

na všechny prodloužené výlety

Síťovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikajicí systém ventilace | prodyšné 
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora a přední 
zazipovaná kapsa | boční přístup do hlavní komory | boční síťované kapsy | boční kompresní popruhy | 
hrudní a bederní pás | úchyty pro vybavení | elastické úchyty pro vybavení na víku | příprava pro vodní 
vak| pláštěnka | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

38 l

960g

56 x 28 x 21 cm

420D shiny big honey-comb Ripstop, 600D Polyester s voděodolným zátěrem



scampy 35

skvělý společník pro outdoorové aktivity

Síťovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikajicí systém ventilace | prodyšné 
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora a přední 
zazipovaná kapsa | boční přístup do hlavní komory | boční síťované kapsy | boční kompresní popruhy | 
hrudní a bederní pás | úchyty pro vybavení | elastické úchyty pro vybavení na víku | příprava pro vodní 
vak| pláštěnka | reflexní prvky

salmon 35
batoh do města i na výlet do přírody

síťovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikajicí systém ventilace | prodyšné 
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora | boční 
kompresní popruhy | bederní a hrudní popruh | úchyty na trekové hole a jiné vybavení | oddělené přední 
kapsy | boční síťované kapsy | příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

35 l

1180 g

54 x 33 x 20 cm

420D Polyester s voděodolným zátěrem

35 l

1100 g

57 x 33 x 18 cm

420D Polyester Ripstop/600D Polyester/420D Nylon s voděodolným zátěrem



ba
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hy
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skelly 33
nejen pro jednodenní výlety

Síťovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikajicí systém ventilace | prodyšné 
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora | vnitřní a 
vnější kapsa na víku | přední a boční síťované kapsy | boční kompresní popruhy | hrudní a bederní pás | 
úchyty pro vybavení | příprava pro vodní vak| pláštěnka | reflexní prvky

skid 30

na všechny výlety s rodinou a přáteli

Síťovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikajicí systém ventilace | prodyšné 
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 2 hlavní komory a kapsička 
na vrchu | elastická přední kapsa a boční kapsa | boční kompresní popruhy | hrudní a bederní pás | úchyty 
pro vybavení | příprava pro vodní vak| pláštěnka | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

33 l

1090 g

53 x 32 x 20 cm

420D Ripstop s voděodolným zátěrem

30 l

1090 g

54 x 30 x 18 cm

250T Nylon Ripstop Dobby s voděodolným zátěrem



shark 30

všestranný společník

Síťovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikajicí systém ventilace | prodyšné 
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora | boční 
kompresní popruhy | bederní a hrudní popruh | úchyty na trekové hole a jiné vybavení | oddělené přední 
kapsy | boční síťované kapsy | příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

marney 30

na výlet i do školy

Síťovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikajicí systém ventilace | prodyšné 
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora | boční 
kompresní popruhy | bederní a hrudní popruh | úchyty na trekové hole a jiné vybavení | oddělené přední 
kapsy | boční síťované kapsy | příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

30 l

1000 g

50 x 28 x 20 cm

420D Polyester Ripstop s voděodolným zátěrem

30 l

870 g

50 x 29 x 15 cm

420D Irregular Nylon + 210D Nylon s voděodolným zátěrem
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prossy 30

praktický turistický batoh

Síťovaný 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 
možno rozdělit na 2 části | samostatná spodní část batohu | boční kompresní popruhy | bederní a hrudní 
popruh | úchyty na trekové hole a jiné vybavení | samostatná přední kapsa | boční síťované kapsy | 
příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

stingy 28

víceúčelový batoh, který nesundáte ze svých zad

síťovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikajicí systém ventilace | prodyšné 
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora | boční 
kompresní popruhy | bederní a hrudní popruh | úchyty na trekové hole a jiné vybavení | oddělené přední 
kapsy | boční síťované kapsy | příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

30 l

990 g

53 x 29 x 19 cm

420D Diamond Ripstop/ 420 Polyester Ripstop s voděodolným zátěrem

28 l

980 g

50 x 28 x 20 cm

420D Nylon dobby ripstop/420D Nylon Baby ripstop s voděodolným zátěrem



prosty 23

batoh na jednodenní výlet

Síťovaný 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 
možno rozdělit na 2 části | samostatná spodní část batohu | boční kompresní popruhy | bederní a hrudní 
popruh | úchyty na trekové hole a jiné vybavení | samostatná přední kapsa | boční síťované kapsy | 
příprava pro vodní vak  pláštěnka | reflexní prvky

spiner 20

na trek i na kolo

Síťovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikajicí systém ventilace 
| prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 
1 hlavní komora, přední zazipovaná kapsa and top small pocket | elastická přední kapsa 
a boční kapsa | boční kompresní popruhy | hrudní a bederní pás | úchyty pro vybavení | 
příprava pro vodní vak| pláštěnka | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

23 l

830 g

48 x 27 x 19 cm

420D Diamond Ripstop/420 Polyester Ripstop s voděodolným zátěrem

20 l

810 g

48 x 26 x 16 cm

250T Nylon ripstop dobby s voděodolným zátěrem

23 L 20 L
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boost 20

víceúčelový batoh, na kolo i na trek

Anatomicky tvarovaný a prodyšný zádový systém | prodyšné, polstrované ramenní popruhystraps | 1 
hlavní komora a 1 přední kapsa | back pocket for water bladder | boční síťované kapsy | hrudní a bederní 
pás | příprava pro vodní vak | pláštěnka | vnitřní organizér | reflexní prvky

pelen 13

na kolo i na běh

Síťovaný zádový systém, který se přizpůsobí tvaru zad a má vynikajicí systém ventilace | prodyšné 
polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích | 1 hlavní komora | bederní a 
hrudní popruh | úchyty na trekové hole a jiné vybavení | příprava pro vodní vak | pláštěnka | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

20 l

560 g

48 x 24 x 17 cm

420D 2-tones Ripstop, 600D Polyester s voděodolným zátěrem

13 l

500 g

49 x 21 x 14 cm

420D Diamond Ripstop/420 Polyester Ripstop s voděodolným zátěrem

20 L 13 L



powder 10

prostorný batoh pro běžce a cyklisty

EZádový EVA systém s prodyšnou síťovinou | 2 velké komory jedna s přípravou pro vodní vak a vývodem 
na rameni | přední kapsa s vnitřním organizérem | hrudní a bederní popruh

perun 9

ultralehký běžecký batoh

Ultralehký batoh pro běhání | hlavní komora vhodná pro vodní vak s vývodem na rameni | vnitřní síťovaná 
kapsa pro menší předměty | boční síťované kapsy | úchyty na drobnosti | hrudní a bederní popruh.

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

10 l

480 g

45x 18 x 12 cm

420D Nylon s voděodolným zátěrem

9 l

360 g

46 x 21 x 7 cm

420D Nylon s voděodolným zátěrem

10 L 9 L
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balot 12

cyklistická klasika

Anatomicky tvarovaný a prodyšný zádový systém | prodyšné, polstrované a nastavitelné ramenní 
popruhy | 2 hlavní komory and 2 front pockets | boční síťované kapsy | hrudní a bederní pás | příprava 
pro vodní vak | pláštěnka | vnitřní organizér | reflexní prvky

mesty 30

vychytaný městský batoh

Anatomicky tvarovaný zádový systém | prodyšné, polstrované ramenní popruhy | 1 hlavní komora, 3 
small zipper pockets   | boční síťované kapsy | boční kompresní popruhy | reflexní prvky  

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

12 l

500 g

48 x 23 x 10 cm

210D Nylon Ripstop s voděodolným zátěrem

30 l

1000 g

49 x 30 x 20 cm

420D shiny Big HoneyComb Ripstop, 420D Nylon s voděodolným zátěrem

12 L 30 L



marel 27

skvělý doplněk do města

anatomicky tvarovaný zádový panel | anatomicky polstrované ramenní popruhy | 2 hlavní komory a 
přední malá kapsa | uzavíratelná kapsa pro notebook v hlavní komoře | boční síťované kapsy | vnitřní 
organizér | reflexní prvky

malin 25

do města i do přírody

Anatomicky tvarovaný zádový panel | anatomicky polstrované ramenní popruhy | 2 hlavní komory a 
přední malá kapsa | uzavíratelná kapsa pro notebook v hlavní komoře | boční síťované kapsy | boční 
stahovací popruhy | vnitřní organizér | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

27 l

700 g

50 x 28 x 19 cm

420D 2-tones strips Ripstop Nylon s voděodolným zátěrem

25 l

670 g

48 x 27 x 20 cm

420D 100t Nylon/ 200D Ripstop Nylon s voděodolným zátěrem

38 x 27 x 4 cm

27 L 25 L
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melen 25

městský batoh

Anatomicky tvarovaný zádový panel | anatomicky polstrované ramenní popruhy | 1 hlavní komora a 
přední malá kapsa | boční kapsa se zipem | uzamykatelná kapsa pro notebook | vnitřní organizér | reflexní 
prvky 

nexy 22

batoh do města

Anatomicky tvarovaný zádový panel | anatomicky polstrované ramenní popruhy | 1 hlavní komora a 
přední malá kapsa | boční kapsa se zipem | uzamykatelná kapsa pro notebook | vnitřní organizér | reflexní 
prvky 

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál

25 l

600 g

46 x 32 x 14 cm

420D 100T Nylon/200D Ripstop Nylon s voděodolným zátěrem

22 l

550 g

47 x 28 x 16 cm

420D 2-tones strips ripstop Nylon s voděodolným zátěrem

25 L 22 L



maker 20
městský batoh

Anatomicky tvarovaný zádový panel | anatomicky polstrované ramenní popruhy | 1 hlavní komora a 
přední malá kapsa | boční kapsa se zipem | uzamykatelná kapsa pro notebook | vnitřní organizér | reflexní 
prvky

scrape 30

městský společník

Anatomicky tvarovaný zádový panel | anatomicky polstrované ramenní popruhy | samostatná kapsa pro 
notebook s ochranou a vnitřním oragnizérem |1 hlavní komora a přední kapsa | boční zip a síťované 
kapsy (celkem 4) | vnitřní organizér | úchyt na brýle

objem
váha
rozměry
materiál

objem
váha
rozměry
materiál
kapsa pro notebook

20 l

400 g

45 x 25 x 15 cm

210D Nylon Ripstop / 600D Polyester s voděodolným zátěrem

30 l

880 g

46 x 33 x 20 cm

420D 100T / 200D Ripstop Nylon s voděodolným zátěrem

30 x 27 x 4 cm

20 L 30 L
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sutter 28

všestranný batoh

Anatomicky tvarovaný zádový panel | anatomicky polstrované ramenní popruhy | samostatná kapsa pro 
notebook s ochranou a vnitřním oragnizérem | 1 hlavní komora a přední kapsa | úchyt na brýle

objem
váha
rozměry
materiál
kapsa pro notebook

28 l

840 g

48 x 34 x 16 cm

1680D + 420D Nylon ripstop s voděodolným zátěrem

30 x 27 x 4 cm

slander 28

designový batoh do města

Anatomicky tvarovaný zádový panel | anatomicky polstrované ramenní popruhy | 2 hlavní komory a 
přední kapsa | uzavíratelná kapsa pro notebook | boční kapsa se zipem | vnitřní organizér

objem
váha
rozměry
materiál
taška pro notebook

28 l

860 g

48 x 32 x 18 cm

600D Polyester Dobby Dots s voděodolným zátěrem

36 x 28 x 4 cm

28 L 28 L



junny 15

univerzální batoh pro vaše děti

Anatomicky tvarovaný zádový panel | anatomicky polstrované ramenní popruhy | 1 hlavní komora a 
přední malá kapsa | boční kapsa se zipem | víko s kapsou | hrudní popruh | pláštěnka | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

15 l

380 g

36 x 24 x 16 cm

420d 2-tones strips Ripstop Nylon s voděodolným zátěrem

jelly 10

víceúčelný batoh pro vaše děti

Anatomicky tvarovaný zádový panel | anatomicky polstrované ramenní popruhy | 1 hlavní komora a 
přední malá kapsa | boční kapsa se zipem | vnitřní organizér | reflexní prvky 

objem
váha
rozměry
materiál

10 l

470 g

39 x 23 x 14 cm

600D Polyester, 420 D Nylon s voděodolným zátěrem

15 L 10 L
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sweety 6

stylový batůžek, který musí vaše dítě mít

polstrovaný zádový systém | prodyšné, anatomicky polstrované ramenní popruhy | 1 hlavní komora |  
hrudní popruh | boční síťované kapsy | vysačka na jméno, adresu a telefonní číslo

objem
váha
rozměry
materiál

6 l

290 g

30 x 20 x 11 cm

600D Polyester s voděodolným zátěrem

6 L



gerry 

ledvnika s organizérem 

Ledvinka s širokým nastavitelným pásem a vnitřním organizérem, 1 hlavní kapsa, 1 malá přední kapsa

objem
váha
rozměry
materiál

2 l

180 g

24 x 16 x 7 cm

210D Polyester Ripstop s voděodolným zátěrem, 600D polyester

maya 1

praktická ledvinka

Posltrovaný bederní pás | kapsa na lahev | samostatná zazipovaná kapsa | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

1 l

160 g

32 x 13 x 10 cm

Polyester s voděodolným zátěrem

1 L 2 L
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Marry 1

multifunkční sportovní ledvinka

1 hlavní kapsa | přední malá kapsa se zipem | karabinka na klíče | nastavitelný popruh | headphones 
output 

objem
váha
rozměry
materiál

1 l

80 g

30 x 15 x 4 cm

420d Nylon ripstop

Harry 1,5

praktická ledvinka

1 hlavní komora s vnitřní kapsou na zip | přední zazipovaná kapsa | karabinka na klíče | anatomicky 
tvarovaná zadní část 

objem
váha
rozměry
materiál

1,5 l

180 g

30 x 20 x 10 cm

420D Nylon ripstop

1 L 1,5 L



mona 1

praktický pomocník pro aktivní životní styl

Prodyšný polstrovaný bederní pás | 2 hlavní oddělené komory | 1 malá přední kapsa | 1 síťová kapsa na 
bederním páse |kapsa na lahev | vnitřní karabinka | reflexní prvky | kompresní popruh

objem
váha
rozměry
materiál

2,5 l

200 g

25 x 16 x 10 cm

300D Polyester Dobby s voděodolným zátěrem

moly 4

 multifunkční sportovní ledvinka

Prodyšný polstrovaný bederní pás | 1 hlavní komora a 1 přední kapsa | kapsa na lahev | zazipovaná kapsa 
na bederním pásu | kompresní popruh

objem
váha
rozměry
materiál

4 l

230 g

21 x 30 x 8 cm

420D Nylon s voděodolným zátěrem

1 L 4 L
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medal 2

sportovní taštička přes rameno

2 hlavní komory | 2 boční síťované kapsy | nastavitelná délka popruhu | rukojeť | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

2 l

140 g

20 x 16 x 10 cm

250T Nylon Ripstop Dobby  s voděodolným zátěrem

mild 2,5

univerzální taštička přes rameno

2 hlavní kapsy | 2 malé kapsy | délkově nastavitelný popruh | vnitřní organizér | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

2,5 l

270 g

20 x 16 x 8 cm

900D Polyester Dobby s voděodolným zátěrem

2 L 2,5 L



malla 1

taštička přes rameno

1 hlavní komora | přední kapsa s organizérem  | boční kapsa pro mobil | nastavitelný ramenní popruh | 
upínání na pásek

objem
váha
rozměry
materiál

1 l

150 g

15,5 x 12 x 5,5 cm

190D Ripstop Nylon s voděodolným zátěrem

mace 3

multifunkční taštička / ledvinka

1 hlavní polstrovaná kapsa ideální pro foťák, nebo kameru | přední malá kapsa na drobnosti | délkově 
nastavitelný popruh | Lze použít také jako ledvinku, bederní pásy lze schovat do skryté kapsy

objem
váha
rozměry
materiál

3 l

300 g

26 x 16 x 9 cm

190D Nylon Ripstop s voděodolným zátěrem

1 L 3 L
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gassey 10

prostorná cestovní taška

Ramenní taška s nastavitelnou rukojetí, vnitřní organizér dostatek prostoru pro IPad, nebo malý 
notebook. . 1 velká komora, 1 malá přední kapsa.

objem
váha
rozměry
materiál

10 l

340 g

34x 31 x 10 cm

210D Polyester Ripstop s voděodolným zátěrem

goody 80/60

velká cestovní taška

Velká cestovní taška, kterou lze nosit klasicky přes rameno, nebo na zádech stejně jako batoh díky 
polstrovaným popruhům. Pro snažší manipulaci jsou úchyty umístěny také na bocích. Vnitřní uspořádání 
je jednoduché, taška má vpředu ještě menší kapsu na drobnosti. Kompresními popruhy lze tašku stlačit 
na menší objem.

objem
váha
rozměry
materiál

80 l / 60 l

820g / 650 g

75 x 39 x 30 cm / 60 x 32 x 25 cm

210D Polyester Ripstop s voděodolným zátěrem, 600D polyester

10 L 80 L 60 L



glade 38

taška na sport a jiné aktivity

1 hlavní komora a 2 přední kapsy | boční kapsa | boční ventilovaná kapsa na boty | délkově nastavitelný 
popruh | vnitřní organizér | reflexní prvky

objem
váha
rozměry
materiál

38 l

420 g

52 x 24 x 28 cm

210D Nylon ripstop s voděodolným zátěrem

tally 40

účelná sportovní a cestovní taška

1 hlavní komora, 2 boční kapsa se zipem, 2 malé přední kapsy | nastavitelné popruhy s polstrováním

objem
váha
rozměry
materiál

70 l

1870 g

65 x 35 x 31 cm

420D 100T Nylon/200D Ripstop Nylon s voděodolným zátěrem

38 L 70 L
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grape 40 / 60 / 80

cestovní taška

1 hlavní komora | vnitřní kapsa | 2 boční kapsy | kapsa na boty (Grape 40l) | délkově nastavitelný popruh 
| přední malá kapsa | vnitřní organizér | boční rukojeť pro jednoduchou manipulaci

objem
váha
rozměry
materiál

40l / 60l / 80l

940g / 1000g / 1030 g 

55 x 27 x 30 cm / 62 x 30 x 33 cm / 65 x 35 x 36 cm

600D Polyester dobby dots s voděodolným zátěrem

roller 40 / 80
sportovní taška na kolečkách

1 hlavní komora | délkově nastavitelný popruh | 2 boční kapsas | kapsa na boty | přední kapsa pro 
doplňky | kolečka ve spodní části | vnitřní organizér

objem
váha
rozměry
materiál

80 l / 40 l

3000 g / 1990 g

70 x 34 x 34 cm / 55 x 27 x 27 cm

420D 100T Nylon/200D Ripstop Nylon s voděodolným zátěrem

Polyester 600D / Diamond Ripstop Polyester s voděodolným zátěrem

40 L 60 L 80 L 80 L 40 L



doplňky
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SHERPA

TELESKOPICKÉ 3-DÍLNÉ TREKKINGOVÉ HOLE S RUKOJETÍ V KOMBINACI KORKU A EVA VÝLISKU

STEEPLE

TELESKOPICKÉ 3-DÍLNÉ TREKKINGOVÉ HOLE

rozměry
rozměry balení
Váha
MATERIáL
doplňky

rozměry
rozměry balení
Váha
MATERIáL
doplňky

67 - 135 cm

18 x 16 x 14 cm

2 x 290 g

hliník 7075, hrot: uhlík, rukojeť: EVA výlisek, korek

uzamykatelný antishock, bezpečnostní kryt na hrot, odnímatelné sněhové talíře, 

nastavitelné poutko

67 - 135 cm

18 x 16 x 14 cm

2 x 300 g

carbon/hliník 7075, hrot: uhlík, rukojeť: korek

uzamykatelný anti-shock, bezpečnostní kryt na hrot, odnímatelné sněhové talíře
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SCARF

TELESKOPICKÉ 4-DÍLNÉ TREKKINGOVÉ HOLE

SLATE

TELESKOPICKÉ 3-DÍLNÉ TREKKINGOVÉ HOLE SE SPECIÁLNÍM SYSTÉMEM ZAMYKÁNÍ

rozměry
rozměry balení
Váha
MATERIáL
doplňky

rozměry
rozměry balení
Váha
MATERIáL
doplňky

56 - 135 cm

18 x 16 x 14 cm

2 x 250 g

hliník 7075, hrot: uhlík, rukojeť: EVA výlisek

uzamykatelný antishock, bezpečnostní kryt na hrot, odnímatelné sněhové talíře

60 - 135 cm

16 x 14 x 12 cm

2 x 240 g

hliník 7075, hrot: uhlík, rukojeť: EVA výlisek s prodlouženou rukojetí o 15 cm

uzamykání holí pomocí aretace, bezpečnostní kryt na hrot, odnímatelné sněhové 

talíře



SCOPE

TELESKOPICKÉ 3-DÍLNÉ TREKKINGOVÉ HOLE S EVA RUKOJETÍ A ODLEHČENÝM MATERIÁLEM

rozměry
rozměry balení
Váha
MATERIáL
doplňky

67 - 135 cm

16 x 14 x 12 cm

2 x 190 g

carbon/hliník 7075, hrot: uhlík, rukojeť: EVA výlisek

bezpečnostní kryt na hrot, odnímatelné sněhové talíře

twelly

Set nádobí s nepřilnavým povrchem

Set nádobí s nepřilnavým povrchem. Set obsahuje: 2 velké hrnce, 2 pánve (mohou být použity jako pokličky),  
1 rukojeť pro hrnce, nebo pánve

package
Váha
MATERIAL

2 hrnce (150 x 70mm, 170 x 85mm), 2 pánve (170x40mm, 160x35)

708 g

Hliník, Teflonový povrch
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tendo

SET NÁDOBÍ PRO VÍCERO LIDÍ

Větší set nádobí pro více lidí. Set obsahuje: 1 velký hrnec, 1 malý hrnec, 1 bambusová lžíce, 1 plastická 
lžíce

balení
váha
material

2 hrnce (167x39 mm, 166x89 mm, 136x68 mm, ), 1 pánev, 

780 g

eloxovaný hliník

tenET

NEREZOVÁ SADA NA CESTY PRO DVA

Nerezová sada na cesty pro dva, obsahuje: 1 větší hrnec, 1 menší hrnec, 1 pánev, 2 misky

balení
váha
materiál

2 hrnce (170x80mm, 150x75 mm), 1 pánev (165x37mm), 2 misky

1000 g

Nerezová ocel



cutkit

set nerezových příborů

Ultralehký, skládací, nerezový, příborový set. Obsahuje příborový nůž, vidličku a lžíci.

package
váha
material

lžíce (155x35mm), vidlička (160x25mm), nůž (160x15mm)

97 g

nerezová ocel

firestarter

nezbytný pomocník do přírody

Skvělý pomocník pro všechny cestovatele, díky kterému už nikdy nebudete mít problém rozdělat oheň.

balení
Váha
MATERIáL

magnesiová tyčka, škrtadlo

30 g

magnesiová tyčka, plastická rukojeť
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bantor

ultralehký kempingový vařič

Nový ultralehký vařič, určen pro šroubovací kartuše.

váha
Rozměry
material
výkon

97

105 x 80mm, 

nerezová ocel, hliník

1800 W

beet

nový výkonný vařič

Nový kempingový vařič s výkonem 1800W, pro šroubovací kartuše, s integrovaným elektrickým piezo 
zapalováním.

Váha
Rozměry
MATERIAL
výkon

140

120x87mm, 

nerezová ocel, hliník

1800 W



covery

Tahle deka nesmí chybět na žádném pikniku

lehce sbalitelná | vodeodolná spodní část | izolační vrstva mezi vrchní a spodní vrstvou zajistí tepelnou 
izolaci a komfortní sezení

covery 150

Tahle deka nesmí chybět na žádném pikniku 

lehce sbalitelná | vodeodolná spodní část | izolační vrstva mezi vrchní a spodní vrstvou zajistí tepelnou 
izolaci a komfortní sezení

váha
Rozměry
rozměry (sbalená)
material

550 g

130 x 150 cm

33 x 20 x 10 cm

akryl, EVA

váha
Rozměry
rozměry (sbalená)
materiál

550 g

150 x 150 cm

33 x 20 x 10 cm

akryl EVA
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covery 150

Tahle deka nesmí chybět na žádném pikniku 

lehce sbalitelná | vodeodolná spodní část | izolační vrstva mezi vrchní s podní vrstvou zajistí tepelnou 
izolaci a komfortní sezení

váha
Rozměry
rozměry (sbalená)
materiál

550 g

150 x 150 cm

33 x 20 x 10 cm

akryl EVA

spelly

sluneční brýle s polarizačními skly

sluneční filtr
materiál
výbava

CAT 3, UV 400

Polycarbonát

papírový obal, ubrousek na čištění



sander

sluneční brýle s polarizačními skly

SLUNEČNÍ FILTR
materiÁl
VÝBAVA

REVO, CAT 3, UV 400

Polycarbonát

papírový obal, ubrousek na čištění

spoky

sluneční brýle s barevnými skly

sluneční filtr
materiál
výbava

CAT 3, UV 400

Polycarbonát

papírový obal, ubrousek na čištění
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rainer

pláštěnka s polyesterovým ripstop materiálem 

velikosti
MATERIÁL
výbava

S-M, XL

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

nastavitelné stahování okolo hlavy, přední kapsa, reflexní prvky, podlepené švy, 

zapínání na konflíky po celé délce, elastické konce rukávů, taštička na sbalení

rafter

pláštěnka s polyesterovým ripstop materiálem

velikosti
MATERIáL
vybavení

S-M, L-XL

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

zadní sekce pro batoh, nastavitelné stahování okolo hlavy, přední kapsa, reflexní 

prvky, podlepené švy, otevírání na konflíky po celé délce, elastické konce rukávů, 

taštička na sbalení



vodní vak 1,5 / 2 

praktický vodní vak

messi

praktický, závěsný organizér se zrcátkem

2 hlavní kapsy, 1 síťovaná kapsa s organizérem , zrcátko, Al háček pro zavěšení

objem
MATERIáL

objem
MATERIáL
Váha
rozměry

1,5 l / 2 l

Polyurethan, svařené švy

1 l

210D Ripstop Nylon

300 g

33 x 25 cm
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pillow 

sbalitelný polštář

MATERIáL
váha
rozměry
rozměry (sbalený)

microfleece/mikrovlákno

300 g

37 x 45 x 11 cm

30 x 18 x 11 cm

fly 

kosmetická taštička na cesty

3 hlavní komory na zip, 1 vnitřní kapsa, poutko se sponou pro uchycení kosmetické tašky

objem
MATERIáL
váha
rozměr

1 l

210D ripstop Nylon

40 g

19 x 10 x 8 cm




