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TENTS DETAIL
STYLE

SERIE

PERSONS

WEIGHT

SIZE

OUTER TENT MATERIAL

INNER TENT MATERIAL

FLOOR MATERIAL

STRUCTURE

PACKAGE SIZE

PACK - DSL

Extreme

1

0,85 kg

210 x (80 + 60) / 110 cm

100 % ultra - light nylon ripstop,
4000 mm H2O, siliconized

Permeable WR 100 % ultra - light
nylon mesh

100 % nylon PU10000 mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

12 x 12 x 25 cm

HIMLITE - DSL

Extreme

2

1,85 kg

(65 + 210) x 130 / 95 cm

100 % ultra - light nylon ripstop,
4000 mm H2O, siliconized

Permeable WR 100 % ultra - light
nylon mesh

100 % nylon PU10000 mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, DAC, eloxed
dural parts

13 x 13 x 39 cm

VECTOR - DSL

Extreme

2

1,90 kg

230 x (70+130+70) / 100 cm

100 % ultra - light nylon ripstop,
4000 mm H2O, siliconized

Permeable WR 100 % ultra - light
nylon mesh

100 % nylon PU10000 mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

13 x 13 x 39 cm

PIONEER - DSL

Extreme

2

1,85 kg

215 x (60 + 125 + 60) / 110 cm

100 % ultra - light nylon ripstop,
4000 mm H2O, siliconized

Permeable WR 100 % ultra - light
nylon mesh

100 % nylon PU10000 mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

12 x 12 x 45 cm

VISION - DSL

Extreme

3

4,20 kg

(105 + 240 + 105) x 200 / 125 cm

100 % ultra - light nylon ripstop,
4000 mm H2O, siliconized

Permeable WR 100 % ultra - light
nylon mesh

100 % nylon PU10000 mm H2O

Dural 7001 T6, 9,5 mm, eloxed
dural parts

20 x 20 x 50 cm

DELTA - D

Adventure

2

2,20 kg

(65 + 210) x 130 / 95 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

15 x 15 x 43 cm

SPARK - D

Adventure

2

2,30 kg

(80 + 225) x 145 / 95 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

13 x 13 x 45 cm

APOLOS - D

Adventure

2

2,90 kg

(65+140+65) × 235 / 125 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

15 x 15 x 49 cm

ALFA - D

Adventure

2-3

2,80 kg

(220 + 90) x 150 / 110 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU 10000mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

15 x 15 x 48 cm

GIZA-D

Adventure

2-3

3 kg

255 x (40 + 150 + 110) / 160 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000 mm H2O

Dural, 15 mm, eloxed dural parts

18x18x45 cm

FRONTIER - D

Adventure

2-3

3,50 kg

(80 + 150 + 80) x 220 / 115 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000 mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, 9,5 mm,
eloxed dural parts

15 x 15 x 51 cm

APOLOM - D

Adventure

3

3,40 kg

(75+190+75) x 240 / 125 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000 mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, 9,5 mm,
eloxed dural parts

16 x 16 x 51 cm

THUNDER - D

Adventure

3

3,30 kg

(70+180+70) x 230 / 115 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000 mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, 9,5 mm,
eloxed dural parts

18 x 18 x 45 cm

LARGO - D

Adventure

3-4

3,40 kg

(220 + 90) x 205 / 115 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, 9,5 mm,
eloxed dural parts

16 x 16 x 43 cm

GLOBE - D

Adventure

3-4

3,60 kg

(60 + 210 + 60) x 215 / 125 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Dural 7001 T6, 8,5 mm, 9,5 mm,
eloxed dural parts

15 x 15 x 45 cm

SOLO

Trekking

1

1,80 kg

245 x 90 / 80 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Durawrap, 6,3 mm

13 x 13 x 43 cm

SPARK

Trekking

2

2,60 kg

(80 + 225) x 145 / 95 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Durawrap, 6,3 mm, 7 mm

13 x 13 x 45 cm

BIVAK

Trekking

2

2,50 kg

260 x (50 + 135 + 50) / 100 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Durawrap, 8,5 mm

15 x 15 x 55 cm

COMPACT

Trekking

2-3

3,00 kg

(90 + 140) x 225 / 105 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Durawrap, 8,5 mm

15 x 15 x 45 cm

FORESTER

Trekking

2-3

3,40 kg

(210 + 60) x 160 / 135 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU 10000 mm H2O

Durawrap, 8,5 mm

15 x 15 x 55 cm

ALFA

Trekking

2-3

3,20 kg

(220 + 90) x 150 / 110 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Durawrap, 8,5 mm

15 x 15 x 48 cm

LARGO

Trekking

3-4

3,70 kg

(220 + 90) x 205 / 115 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm

16 x 16 x 43 cm

MAGNUM

Trekking

3-4

4,40 kg

(85 + 210 + 85) x 220 / 125 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm

19 x 19 x 43 cm

FOCUS

Trekking

3-4

5,10 kg

(205 + 160) x 220 / 130 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm

19 x 19 x 49 cm

TORNADO

Trekking

4

5,90 kg

(100 + 205 + 100) x 240 / 135 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU10000mm H2O

Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm, 11 mm

16 x 16 x 55 cm

ENDURO

Trekking

4

6,60 kg

(90 + 225 + 60) x 260 / 145 cm

100 % polyester, 4000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % nylon PU 10000 mm H2O

Durawrap, 8,5 mm

16 x 16 x 55 cm
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3

STYLE

SERIE

PERSONS

WEIGHT

SIZE

OUTER TENT MATERIAL

INNER TENT MATERIAL

FLOOR MATERIAL

STRUCTURE

PACKAGE SIZE

DUO

Outdoor

2

2,90 kg

(70 + 220) x 135 / 105 cm

100 % polyester, 3000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

Layered waterproof polyethylen

Durawrap, 8,5 mm

13 x 13 x 48 cm

COMET

Outdoor

2-3

3,10 kg

(90 + 220) x 150 / 110 cm

100 % polyester, 3000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

Layered waterproof polyethylen

Durawrap, 8,5 mm

15 x 15 x 48 cm

GIZA

Outdoor

2-3

3,4 kg

255 x (40 + 150 + 110) / 160 cm

100 % polyester, 3000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

Layered waterproof polyethylen

Steel, 15 mm

18x18x45 cm

HUDSON

Outdoor

3-4

4,10 kg

(90 + 220) x 205 / 125 cm

100 % polyester, 3000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

Layered waterproof polyethylen

Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm

19 x 19 x 43 cm

EAGLE

Outdoor

3-4

5,20 kg

(160 + 205) x 220 / 130 cm

100 % polyester, 3000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

Layered waterproof polyethylen

Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm

19 x 19 x 49 cm

CAMP II

Family

4-5

9,40 kg

(170 + 220 + 70) x 250 / 170 cm

100 % polyester, 3000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

Layered waterproof polyethylen

Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm

22 x 22 x 56 cm

ARIZONA II

Family

5-6

13,4 kg

(260 + 220) x 260 / 200 cm

100 % polyester, 3000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

Layered waterproof polyethylen

Durawrap, 9,5 mm, 11 mm

23 x 23 x 67 cm

COMFORT II

Family

4-6

13,20 kg

(150 + 150 + 150) x 230 / 190 cm

100 % polyester, 3000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

Layered waterproof polyethylen

Durawrap, 9,5 mm, 11 mm

24 x 24 x 61 cm

MACAO

Family

5-6

9,20 kg

300 x (70 + 245 + 100) / 190 cm

100 % polyester, 3000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

Layered waterproof polyethylen

Durawrap 8,5 mm, 9,5 mm

26 x 29 x 59 cm

MONZUN

Family

5-6

18,20 kg

(70+305+110+90) x 305 / 195 cm

100 % polyester, 3000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % PES PU 5000 mm

Durawrap, 11 mm, 12,5 mm

25 x 25 x 75 cm

BUNGALOW II

Family

10 - 12

22 kg

870 x 550 / 215 cm

100 % polyester, 3000 mm H2O

Permeable WR 100 % PES

100 % PES PU 5000mm H2O

Durawrap, 9,5 mm, 11 mm

35 x 35 x 74 cm

TRACE ONE

Shelters

1-2

0,35 kg

215 x 315 cm

100 % polyester, 3000 mm H2O

-

-

-

25 x 25 cm

TRACE

Shelters

2-3

0,95 kg

290 x 350

100 % polyester, 3000 mm H2O

-

-

-

25 x 25 cm

TRACE XL

Shelters

3-4

1,70 kg

370 x 500

100 % polyester, 3000 mm H2O

SUNSHIELD

Shelters

1-2

2,00 kg

120 x 230 / 130

100 % polyester, 3000 mm H2O

-

PARTY / PARTY PLUS*

Shelters

19 kg / 22 kg*

(450 x 450) / 228

100 % polyester 75D, 2000 mm
H2O / 100 % polyester 150D, 2000
mm H2O*

-

PARTY S

Shelters

15,50 kg

(300 x 300) / 220

FISHER 5

Special Edition

22,90 kg

295 x 280 / 210 cm

4

5

28 x 28 cm

Layered waterproof polyethylen

Durawrap, 8,5 mm

9 x 9 x 58 cm

Steel 19 mm

27 x 27 x 105 cm

100 % polyester 75D, 2000
mm H2O

Steel 19 mm

26 x 26 x 85 cm

100 % PES 300D fire resistant
oxford; cotton filling

Steel 19 mm

27 x 27 x 158 cm
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TENTS DETAIL
1 TROPIKO

Je z lehkého polyesteru s vysokou odolností proti stárnutí vlivem UV záření. Několikavrstvý zátěr polyuretanu udrží vodní
sloupec až 4 000 mm*. Švy a poutka jsou přelepeny speciální páskou.
4000 mm * Extreme, Adventure, Trekking series
3000 mm * Outdoor, Family a Shelters serie

2 SILIKONIZACE *

V současnosti nejdokonalejší stupeň ochrany proti pronikání vlhkosti, který byl doposud výsadou jen nejvyšších tříd stanů.
Na vnějším plášti stanu je nanesením silikonové úpravy dosaženo vysoce účinného a časově neomezeného vodoodpudivého efektu. Kombinace silikonu, klasického polyuretanového zátěru a přelepených švů a poutek pak znamená deﬁnitivní
a trvalou ochranu vnějšího stanu proti pronikání vlhkosti.
* Extreme series

3 PODLÁŽKA

Je upravena speciálním polyuretanovým zátěrem na nylonové tkanině, který unese ještě vyšší vodní sloupec 10 000 mm, při
zachování velice nízké hmotnosti materiálu. Přelepené švy. * U stanů ze série Outdoor, Family a Shelter je podlážka vyrobená
z vrstveného polyetylenu, který má vetkanou síťovou (rip-stop) strukturu pro zvýšení pevnosti a odolnosti.
* Extreme, Adventure a Trekking series

4 VNITŘNÍ STAN

Vnitřní stan je vyrobený z lehkého polyesteru s vysokou prodyšností a rip-stop úpravou. V kombinaci s jemnou PES síťkou,
která dobře větrá a zabraňuje pronikání nečistot i dotěrného hmyzu do vnitřního stanu.

5 KONSTRUKCE

Precizní provedení a povrchová úprava jsou zárukou trvanlivosti a minimálního opotřebování. Barevně odlišené koncovky
tyček a lemování tunýlku stejnou barvou.

DAC FEATHERLITE NSL POLES *

Duralové tyčky využívající systém DAC (Dongah Aluminum Corporation) jsou právem považovány za jednu z nejlepších technologií na světě na poli stanových tyček. Jedná se o technologii, která je založená na vzájemném propojení tyček. Zúžený
konec jedné tyčky s menším průměrem umožňuje její vložení do rozšířeného konce další tyčky. Větší průměr tyček s tenčí
stěnou zvyšuje celkovou odolnost a výrazně snižuje celkovou hmotnost jedné tyčky o 12 – 18 % v závislosti na její délce.
Rozšířený průměr tyček v kombinaci se zvětšeným zásuvným místem na další tyčku vytváří navíc velmi silný spojovací bod
mezi jednotlivými částmi tyček. Celková konstrukce stanu se tak stává vysoce odolná proti vnějším vlivům, přičemž si ale
stále drží obrovskou výhodu nízké hmotnosti.
* Extreme series

DURAL 7001-t6 *

Speciální duralová slitina, která slouží při výrobě tyček. Precizní provedení a povrchová úprava jsou zárukou tuhosti, pevnosti
a minimalizují riziko defektu.
* Extreme series, Adventure serie

6

DURAWRAP*

Polyesterová fólie aplikovaná na laminátových tyčkách, která výrazně zvyšuje pevnost a pružnost a zároveň prodlužuje jejich
životnost (zamezuje třepení konců tyček při jejich zlomení).
* Trekking series, Outdoor, Family a Shelters serie

OCELOVÁ KONSTRUKCE *

Ocelové tyčky z kvalitních materiálů opatřené ochrannou vrstvou proti korozi. Díky tvarování se stavba stanu velmi urychlí.
* Family a Shelters serie / jenom u některých modelů

6 KOTVENÍ

Je založeno na zásadě, že upevnit spodní okraj tropika pouze kolíky k zemi je nedostačující. Tropiko je proto kotveno též
k prutové konstrukci. Jsou zde použity kvalitní zacvakávací spony ITW Nexus, které nejen urychlí stavbu stanu, ale především
umožní regulaci napětí látky tropika.
• Extreme series / DAC duralové kolíky/ eloxed gold color
• Adventure serie / DAC duralové kolíky/ eloxed bordo color
• Trekking series / duralové kolíky
• Outdoor, Family a Shelters serie / ocelové kolíky

7 VENTILACE

Má nejlepší účinnost, je-li umístěna ve vrcholu kopule. Originální řešení větrání umožňuje plochu větracího otvoru regulovat
zevnitř stanu, popřípadě jej i větru vzdorně uzavřít.

8 ODKLÁDACÍ SÍŤKA

Je zavěšena pod vrcholem stanu a je určena pro uložení drobných předmětů.

9 VCHODY

jsou na tropiku i vnitřním stanu řešeny tak, že lze vždy otevřít pravou i levou stranu vchodu, popřípadě obě současně
a dosáhnout tak maximálního větrání. Obousměrné zipy tropika jsou překryty na ochranu proti vodě, prachu či zamrzání.

10 SET NA OPRAVU STANU

Všechny stany TRIMM jsou vybaveny samolepicí záplatou na opravu stanu.

Veškeré vlastnosti a rozměry produktů, včetně hmotnosti stanů a velikosti tyček mohou být
ve skutečnosti poněkud odlišné od údajů uvedených v katalogu, jiných tištěných materiálech
či na webu. Tyto rozdíly jsou způsobeny možnými drobnými změnami v designu, výrobním procesu a/nebo přirozenou odchylkou ve vlastnostech použitých materiálů. Také barvy produktů
mají své přirozené odchylky a mohou se tedy lehce lišit od barev vyobrazených na webu či
v tištěných materiálech.
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TENTS DETAIL
1 FLYSHEET

It is made of light polyester with high resistance to aging as a consequence of UV radiation. Several-layer polyurethane
coating is able to resist to the water column of up to 4 000 mm*. Seams and loops are covered with a special adhesive tape.
4000 mm * Extreme, Adventure and Trekking series
3000 mm * Outdoor, Family and Shelters serie

2 SILICONIZED *

Silicone rating is the most effective way of preventing tents from moisture penetration. This featurehas so far been found
with the highest-class tents only. Silicone coating makes the ﬂy sheet highly water resistant for an unlimited period of time.
Combination of the silicone coating, the classic polyurethane coating and the taped seams and loops makes the ﬂy sheet
ﬁnally and permanently moisture resistant.
* Extreme series

3 GROUNDSHEET

It is provided with a special polyurethane coat applied on nylon fabric that is able to bear even higher water column while
maintaining a very low weight of the material. The seams are sealed*. Outdoor, Family and Shelter tents are equipped
with groundsheets made from multilayer polyethylene, which is ﬁtted with an interwoven (rip-stop) structure for increased
strength and durability.
* Extreme, Adventure and Trekking series

4 INNER TENT

The inner tent is made of lightweight polyester with high permeability and a rip-stop ﬁnish. Together with a soft PES screen
this tent ensures good ventilation and prevents dirt and bothersome insects from entering your inner tent.

5 STRUCTURE

Precise design and surface ﬁnish guarantee durability and minimum wear. Colour-coded rod ends and tunnel trims.

DAC featherlite nsl poles *

Dongah Aluminum Corporation (DAC) is widely regarded as the premier tent pole maker in the world. A „tapered“ end of the
pole has a smaller diameter that allows it to slide into the larger pole end. This system reduces the overall weight of a pole
by 12-18% depending on pole and section size. Expanded insert combined with a larger diameter pole creates a stronger
connection point between pole sections. As a result, the overall tent construction gets great at its strength and low weight.
The new DAC system thus improves tent construction by eliminating sagging and providing additional tensile strength.
* Extreme series

DURAL 7001-t6 *

Special Duralumin alloy used for manufacture of poles. Precise design and surface ﬁnish guarantee excellent rigidity and
strength and minimize the risk of defects.
* Extreme series, Adventure serie

TENTS
COLLECTION

DURAWRAP*

Polyester sheet applied on laminate poles that improves strength and ﬂexibility considerably and also extends their service
life (it eliminates fraying of the poles in case of their breaking).
* Trekking series, Outdoor, Family and Shelters serie

STEEL STRUCTURE*

Steel rods made of high-quality materials ﬁtted with a protective coating against corrosion. The special shape of the structure allows you to build the tent very quickly.
* Family and Shelters serie / only for certain models

6 FIXATION

It is based on the principle that ﬁxing the bottom end of the ﬂysheet to the ground only using pegs is insufﬁcient. The ﬂysheet
is ﬁxed also to the pole structure for that reason. High-quality ITW Nexus clicking clips that will not only make tent erection
quicker but they will above all allow controlling ﬂysheet stretching are used here.
• Extreme series / DAC duralumin pegs/ eloxed gold color
• Adventure series / DAC duralumin pegs/ eloxed bordo color
• Trekking series/ duralumin pegs
• Outdoor, Family a Shelters series / steel pegs

7 AIR-VENT

It has the maximum effect if it is positioned in the top of the dome. An original design of the ventilation system allows controlling the area of the ventilation hole from the interior of the tent or even tent windproof closing.

8 STORAGE NET

It is suspended under the tent top and is intended for storage of minor items.

9 ENTRIES

They are designed in both ﬂysheet and internal tent sheet so that it is always possible to open the right-hand as well as lefthand entry part and to achieve the maximum ventilation effect in this manner. Both-sided ﬂysheet zip fasteners are covered
in order to provide protection against water, dust or freezing.

10 EMERGENCY TENT REPAIR KIT

All TRIMM tents are equipped with self-adhesive patches which may be used for repairs.

All products features and measurement values, including the tent weight and pole length,
may vary somewhat from what is shown in our catalog, other printed items and our website.
Such differences can occur because of alterations in the design and production process and/
or natural variations in the materials. Fabric dyes have natural variations, so the actual tent
color may look slightly different from what is pictured here or on our website.
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TENTS CATEGORIES

CZ

Stany řady EXTREME jsou určeny pro použití v nejobtížnějších expedičních a vysokohorských podmínkách. Díky použitým
špičkovým materiálům a technologiím předních světových výrobců jsou stany této řady na úrovni renomovaných
značek, které v některých parametrech dokonce předčí. Maximální pozornost je věnována celkové hmotnosti stanů,
kvalitě komponentů a odolnosti vůči extrémním klimatickým podmínkám. Stany této řady jsou testované během mnoha
vysokohorských expedic a výstupů na nejvyšší vrcholy světa.

EN

The EXTREME tent series is designed for use in the toughest of expedition and alpine conditions. Thanks to the use of cuttingedge materials and technologies offered by the world’s leading manufacturers this series competes with tents made by
renowned manufacturers and even outperforms them in certain parameters. Maximum attention is paid to the overall weight
of the tent, the quality of components and its resistance to extreme climatic conditions. Tents included in this series have been
tested by many mountain climbing adventurers and expeditions on the highest peaks in the world.

CZ

Nejrozšířenější a nejprodávanější série stanů TRIMM. Snadno postavitelné a maximálně spolehlivé stany na výlety do
přírody a kempu. Podlážky z vysoce nepropustného vrstveného polyetylenu odolávají i dlouhodobému působení vlhkosti,
deště i mechanických nerovností.

EN

The most common and best-selling series of TRIMM tents. Easily constructible and highly reliable tents on ﬁeld and camping
trips. The ﬂoor layer (groundsheet) is made of highly impermeable multilayer polyethylene that resists prolonged exposure to
moisture, rain and evens out terrain inequalities.

FAMILY
CZ

CZ

Stany řady ADVENTURE jsou vhodné pro celoroční použití a jsou určené dobrodruhům, kteří nemusí řešit, zda je stan
vhodný do sněhu v Alpách nebo do písku na pláži. Odolná duralová konstrukce a parametry použitých materiálů předurčují
tuhle řadu pro využití ve veškerých klimatických podmínkách. Tyto stany spolehlivě odolají přívalu deště i silnému větru.
Nízkou hmotností a příznivou cenou osloví širokou škálu náročných uživatelů.

Rodinná dovolená ve stanu nabízí spoustu zážitků pro vás i vaše děti, avšak pouze za předpokladu, že máte pocit domova.
Proto je tato série stanů TRIMM vyvinutá a zaměřená na pohodlí a komfort i při delším pobytu na jednom místě. Maximální
prostor a stabilitu stanů zajišťuje robustní laminátová nebo ocelová konstrukce a důmyslný systém kotvení. Součástí
dodávky stanů jsou přídavné podlážky, které mohou být integrovány pod stanem po celé jeho ploše. Jsou vyrobeny z vysoce
nepropustného vrstveného polyetylenu, díky kterému odolávají i dlouhodobému působení vlhkosti, deště i mechanických
nerovností a umožnují udržovat stan uklizený i při delším pobytu na jednom místě.

EN

The ADVENTURE tent series is suitable for year-round use and is designed for adventurers who need not address whether
the tent is suitable for snow in the Alps or for sand on the beach. The strong duralumin construction and parameters of used
materials make this series ideal for use in all weather conditions. These tents reliably withstand heavy rain and strong wind.
The low weight and affordable price will certainly appeal to a wide range of demanding users.

A family vacation in a tent offers many adventures for you and your children, but only provided that you feel as comfortable as
home. Therefore, this series of TRIMM tents was developed with the intention to provide high comfort even during extended
stays in one place. The maximum space and tent stability is ensured by the robust ﬁbreglass and steel structure and a unique
anchoring system. The tent includes additional groundsheets, which may be integrated across the entire tent ﬂoor. They are
made from highly impermeable multilayer polyethylene, which makes it resistant to prolonged exposure to moisture, rain,
terrain inequalities and allows you to maintain a tidy tent during long stays in one place.

CZ

CZ

EN

Turistické stany řady TREKKING jsou vhodné pro široké využití a celoroční použití. Určené turistům, kteří preferují kvalitu
za rozumnou cenu. Kvalitní durawrapová konstrukce zaručuje dostatečnou tuhost. Parametry použitých materiálů jsou
stejné jako u ADVENTURE SERIE, což předurčuje tuhle řadu pro využití v různých klimatických podmínkách. Tyto stany také
spolehlivě odolají dešti i silnému větru.

EN

The TREKKING tent series is suitable for general and year-round use. Designated for tourists who prefer quality at a
reasonable price. The high-quality durawrap construction ensures sufﬁcient rigidity. The material parameters are the same
as in the ADVENTURE SERIES, which predisposes this series for use in various weather conditions. These tents also reliably
withstand rain and strong wind.
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Tato řada vyniká jednoduchým provedením a je konstrukčně určená k použití jako přístřešky před nepřízní počasí, a to
zejména proti slunci a větru. Ideální využití při rodinných dovolených, společenských akcích, na pláži či rybaření. Nouzově
možno využít i k přespání.

EN

This series excels thanks to the simple design. The structure of these tents was designed to be used as a shelter from the
elements, especially against strong sun and wind. Ideal for family holidays, social events, at the beach or for ﬁshing. May also
be used for sleeping, but only in emergency situations.

TENTS
COLLECTION

TENTS DETAIL – EXTREME SERIE

5

KONSTRUKCE
STRUCTURE

7
5

PIONEER DSL

9

3

6

VENTILACE
AIR-VENT
EXTREME
SERIE

KOTVENÍ
FIXATION

PODLÁŽKA
GROUNDSHEET

Y-PEG - D18

100 % NYLON PU 10000 MM H2O

VCHODY
ENTRIES

9

PACK - DSL

0,85 kg

12 x 12 x
25 cm

HIMLITE - DSL

1

1,85 kg

13 x 13 x
39 cm

VECTOR - DSL

2

1,90 kg

13 x 13 x
39 cm

2

VNĚJŠÍ STAN
100 % ultra - light nylon ripstop,
4000 mm H2O, siliconized

VNĚJŠÍ STAN
100 % ultra - light nylon ripstop,
4000 mm H2O, siliconized

VNĚJŠÍ STAN
100 % ultra - light nylon ripstop,
4000 mm H2O, siliconized

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % ultra - light
nylon mesh

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % ultra - light
nylon mesh

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % ultra - light
nylon mesh

PODLAHA
100 % nylon PU10000 mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU10000 mm H2O

210

PODLAHA
100 % nylon PU10000 mm H2O
KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

50

ROZMĚR
210 x (80 + 60) / 110 cm

60

80

KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, DAC, eloxed
dural parts
ROZMĚR
(65 + 210) x 130 / 95 cm

KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

130

65

210

100

230

ROZMĚR
230 x (70+130+70) / 100 cm

70
Revoluční jednolůžkový stan s využitím trekingové hole s prostornou apsidou a širokým
vchodem. Jedná se o jeden z nejlehčích modelů na outdoorovém trhu. Je vyrobený z
maximálně odlehčených a přitom velmi odolných materiálů. Při plném využití kotevních
šnůr je i dobře stabilní.

1

Velmi lehký stan pro dvě osoby určený k celoročnímu použití. Maximálně odlehčené a
přitom velmi odolné materiály. Stan vyniká jednoduchou a odolnou duralovou konstrukcí s
prostornou apsidou a širokým vchodem.

1

Orange / Grey

10

130

70

Ultralehký celoroční expediční stan pro 2 osoby. Moderní konstrukce vzniklá křížením
třech duralových prutů a vysoce kvalitních odolných materiálů a doplňků. Dva vchody, dvě
prostorné apsidy a dokonalé odvětrání zajišťují dostatečný komfort uživatelů. Výhodou je
také rychlá a jednoduchá stavba.

1

Orange

Bordo / Grey

EXTREME
SERIE

PIONEER - DSL

1,85 kg

12 x 12 x
45 cm

VISION - DSL

2

4,20 kg

20 x 20 x
50 cm

3

VNĚJŠÍ STAN
100 % ultra - light nylon ripstop,
4000 mm H2O, siliconized

VNĚJŠÍ STAN
100 % ultra - light nylon ripstop,
4000 mm H2O, siliconized

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % ultra - light
nylon mesh

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % ultra - light
nylon mesh

PODLAHA
100 % nylon PU10000 mm H2O
KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts
ROZMĚR
215 x (60 + 125 + 60) / 110 cm

60

180

125
450

PODLAHA
100 % nylon PU10000 mm H2O

125

KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 9,5 mm, eloxed
dural parts

60
215

Ultra lehký celoroční expediční stan s využitím moderní konstrukce a vysoce kvalitních
odolných materiálů a doplňků. Dva vchody a dvě prostorné apsidy zajišťují dostatečný
komfort uživatelů. Výhodou je také rychlá a jednoduchá stavba.

1

ROZMĚR
(105 + 240 + 105) x 200 / 125 cm

200

105

240

105

Prostorný expediční stan, který je díky robustní, optimálně rozložené konstrukci obzvláště
odolný a stabilní pro použití ve vysokohorském prostředí a za extrémních povětrnostních
podmínek. Prostorná apsida, 2 vchody a dokonalý větrací systém zaručuje komfort i v
náročných akcích.

1

Orange

Orange / Grey

EXTREME
SERIE

11

TENTS DETAIL – ADVENTURE SERIE

KONSTRUKCE
STRUCTURE

5
7

5

THUNDER - D

3
9
6

VENTILACE
AIR-VENT

12

KOTVENÍ
FIXATION

PODLÁŽKA
GROUNDSHEET

Y-PEG - D18

100 % NYLON PU 10000 MM H2O

VCHODY
ENTRIES
ADVENTURE
SERIE

DELTA - D

2,20 kg

15 x 15 x
43 cm

SPARK - D

2

2,30 kg

13 x 13 x
45 cm

APOLOS - D

2

2,90 kg

15 x 15 x
49 cm

2

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

130

KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

145

ROZMĚR
(80 + 225) x 145 / 95 cm

ROZMĚR
(65 + 210) x 130 / 95 cm

65

Velmi lehký stan pro dvě osoby určený k celoročnímu použití. Vzhledem ke své váze a
rozměrům je mimořádně ideální pro cykloturistiku a na vodu. Stan vyniká jednoduchou a
odolnou duralovou konstrukcí s prostornou apsidou a širokým vchodem.

1

Lime Green / Grey

ADVENTURE
SERIE

225

Komfortní trekingový tunelový stan s dostatečně širokou a prostornou apsidou a ALU
tyčkami. Jednoduchá konstrukce a rychlá stavba předurčují tento model pro široké využití.

1

Lime Green / Grey

ROZMĚR
(65+140+65) × 235 / 125 cm

80

210

235

65

140

65

Lehký celoroční expediční stan pro 2 osoby. Výbornou stabilitu zajišťuje čtyřprutová
duralová konstrukce s křížením v pěti bodech a použité vysoce kvalitní odolné materiály
a doplňky. Dva symetrické vchody, nadstandardně prostorné apsidy a dokonalé odvětrání
zajišťují dostatečný komfort uživatelů.

1

Lime Green / Grey

13

ALFA - D

2,80 kg

15 x 15 x
48 cm

GIZA-D

2-3

3 kg

18x18x45
cm

FRONTIER - D

2-3

3,50 kg

15 x 15 x
51 cm

2-3

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

PODLAHA
100 % nylon PU 10000mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU10000 mm H2O

KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, eloxed
dural parts

KONSTRUKCE
Dural, 15 mm, eloxed dural parts

150

220

Model pro 2-3 osoby s duralovou konstrukcí a výjimečnou délkou pro větší komfort
uživatele. Dostatečná apsida zajišťuje prostor pro uložení zavazadel. Výhodou stanu je nízká
hmotnost a rychlá stavba. Duralové tyčky.

KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, 9,5 mm,
eloxed dural parts

Lehký celoroční stan ve tvaru „TEEPEE“ pro 2 osoby. Jednoduchá konstrukce s využitím
jedné duralové tyčky a vysoce kvalitních odolných materiálů a doplňků. Velký vchod,
prostorná apsida a dokonalé odvětrání zajišťují dostatečný komfort uživatelů. Výhodou je
také rychlá a jednoduchá stavba, stan se relativně snadno balí i přenáší.

Lime Green/ Grey

220

ROZMĚR
(80 + 150 + 80) x 220 / 115 cm

80

255

1

14

150

110

90

Lime Green / Grey

PODLAHA
100 % nylon PU10000 mm H2O

ROZMĚR
255 x (40 + 150 + 110) / 160 cm

ROZMĚR
(220 + 90) x 150 / 110 cm

1

40

150

80

Stan pro 2-3 osoby. Dva vchody s apsidou zajišťují komfort uživatelů. Stan je vhodný i do
náročných podmínek při vysokohorské turistice. Tříprutová konstrukce je odolná i v silném
větru. Apsidy jsou dostatečně prostorné pro zavazadla či vaření. Duralové tyčky.

1

Lime Green / Grey

ADVENTURE
SERIE

APOLOM - D

3,40 kg

16 x 16 x
51 cm

THUNDER - D

3

3,30 kg

18 x 18 x
45 cm

LARGO - D

3

3,40 kg

16 x 16 x
43 cm

3-4

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

PODLAHA
100 % nylon PU10000 mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU10000 mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, 9,5 mm,
eloxed dural parts

KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, 9,5 mm,
eloxed dural parts

240

KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, 9,5 mm,
eloxed dural parts

230

ROZMĚR
(70+180+70) x 230 / 115 cm

ROZMĚR
(75+190+75) x 240 / 125 cm

75

190

70

75

Lehký celoroční expediční stan pro 3 osoby. Výbornou stabilitu zajišťuje čtyřprutová
duralová konstrukce s křížením v pěti bodech a použité vysoce kvalitní odolné materiály
a doplňky. Dva symetrické vchody, nadstandardně prostorné apsidy a dokonalé odvětrání
zajišťují dostatečný komfort uživatelů.

1

Lime Green

90

70

220

Stan pro 3-4 osoby s klasickou konstrukcí s apsidou a jedním vchodem. Ideální stan pro
standardní použití i v náročných podmínkách. Výhodou je jeho jednoduchá stavba a nízká
hmotnost. Duralové tyčky.

1

Lime Green

ADVENTURE
SERIE

180

Stabilní stan pro 3 osoby. Vnitřní duralová konstrukce s vnějším uchycením třetího prutu
zajišťuje výbornou stabilitu. Dva symetrické vchody s možností otevírání vlevo nebo vpravo
vás ochrání při změně i nepřízni počasí. Propracovaný větrací systém zajistí komfortní
kempování.

1

205

ROZMĚR
(220 + 90) x 205 / 115 cm

Lime Green / Grey

15

GLOBE - D

3,60 kg

15 x 15 x
45 cm

3-4

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O
VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES
PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O
KONSTRUKCE
Dural 7001 T6, 8,5 mm, 9,5 mm,
eloxed dural parts

215

ROZMĚR
(60 + 210 + 60) x 215 / 125 cm

60

210

60

Prostorný stan pro 3-4 osoby. Dva vchody a dvě prostorné apsidy poskytují dostatečný
komfort uživatelů jak při vaření, tak pro uložení zavazadel. Tento model zaujme
propracovanou konstrukcí, která zajišťuje dostatek stability a prostoru.

1

Lime Green

16

ADVENTURE
SERIE

TENTS DETAIL – TREKKING SERIE

5

5
7

KONSTRUKCE
STRUCTURE

9

TORNADO

3

6

KOTVENÍ
FIXATION

PODLÁŽKA
GROUNDSHEET

SOLID-PEG - D18

100 % NYLON PU 10000 MM H2O
TREKKING
SERIE

VCHODY
ENTRIES

VENTILACE
AIR-VENT

17

SOLO

1,80 kg

13 x 13 x
43 cm

SPARK

1

2,60 kg

13 x 13 x
45 cm

BIVAK

2

2,50 kg

15 x 15 x
55 cm

2

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

KONSTRUKCE
Durawrap, 6,3 mm

KONSTRUKCE
Durawrap, 6,3 mm, 7 mm

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm

ROZMĚR
245 x 90 / 80 cm

90

ROZMĚR
(80 + 225) x 145 / 95 cm

1

80

18

60

135

260

225

Komfortní trekingový tunelový stan s dostatečně širokou a prostornou apsidou. Jednoduchá
konstrukce a rychlá stavba předurčují tento model pro široké využití.

1

Sand

ROZMĚR
260 x (50 + 135 + 50) / 100 cm

50

245
Lehký trekingový tunelový stan pro jednu osobu s unikátním „vrchním“ i předním vstupem.
Velkou výhodou je rychlá a jednoduchá stavba. Dokonalé odvětrání zajišťuje rolovatelný
vrchní stan, po jehož srolování vznikne praktická moskytiéra, kterou oceníte především v
teplých letních měsících.

145

50

Lehký a jednoduchý stan se dvěma apsidami oslní zejména uživatele, kteří upřednostňují
nízkou hmotnost a snadnou stavbu. Velkou výhodou je i možnost postavit vnitřní stan
samostatně.

1

Sand

Sand

TREKKING
SERIE

COMPACT

3,00 kg

15 x 15 x
45 cm

FORESTER

2-3

3,40 kg

15 x 15 x
55 cm

ALFA

2-3

3,20 kg

15 x 15 x
48 cm

2-3

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU 10000 mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm

ROZMĚR
(90 + 140) x 225 / 105 cm

225

ROZMĚR
(210 + 60) x 160 / 135 cm

160

ROZMĚR
(220 + 90) x 150 / 110 cm

60
90

210

90

140

Univerzální stan pro všechny outdoorové aktivity. Ideální pro každodenní přesun na kole,
pešky či po vodě. Samonosná pevná konstrukce předurčuje tento model i do náročnějších
podmínek. Při malé hmotnosti, jednoduchosti stavby a díky prostorné apsidě poskytne
dostatečný komfort.

1

Horský stan, který je mimořádně odolný a vhodný i pro náročné akce. Vysokou stabilitu ve
větru zajištuje důsledná konstrukce křížená ve dvou bodech.

1

Sand

220

Model pro 2-3 osoby s durawrapovou konstrukcí a výjimečnou délkou pro větší komfort
uživatele. Dostatečná apsida zajišťuje prostor pro uložení zavazadel. Výhodou stanu je nízká
hmotnost a rychlá stavba.

1

Sand

TREKKING
SERIE

150

Sand

19

LARGO

3,70 kg

16 x 16 x
43 cm

MAGNUM

3-4

4,40 kg

19 x 19 x
43 cm

FOCUS

3-4

5,10 kg

19 x 19 x
49 cm

3-4

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm

ROZMĚR
(220 + 90) x 205 / 115 cm

205

ROZMĚR
(85 + 210 + 85) x 220 / 125 cm

90

220

Stan pro 3-4 osoby s klasickou konstrukcí s apsidou a jedním vchodem. Ideální stan pro
standardní použití i v náročných podmínkách. Výhodou je jeho jednoduchá stavba a nízká
hmotnost.

1

20

ROZMĚR
(205 + 160) x 220 / 130 cm

85

210

220

160

85

Stan pro 3-4 osoby. Dva vchody s apsidou zajišťují komfort uživatelů. Stan je vhodný i do
náročných podmínek při vysokohorské turistice. Třiprutová konstrukce odolá i silnému
větru. Apsidy jsou dostatečně prostorné pro zavazadla či vaření.

1

Sand

220

205

Stan pro 3-4 osoby s velkou a dobře přístupnou předsíňkou, kterou lze otevřít ze dvou stran.
Prostor může být využit pro nouzové přespání či uskladnění kol apod. Stan je vhodný také
pro rodinné dovolené. Výhodou stanu je dostatečný komfort a variabilita použití.

1

Sand

Sand

TREKKING
SERIE

TORNADO

5,90 kg

16 x 16 x
55 cm

ENDURO

4

6,60 kg

16 x 16 x
55 cm

4

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 4000 mm H2O

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

PODLAHA
100 % nylon PU10000mm H2O

PODLAHA
100 % nylon PU 10000 mm H2O

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm, 11 mm
ROZMĚR
(100 + 205 + 100) x 240 / 135 cm

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm

240

ROZMĚR
(90 + 225 + 60) x 260 / 145 cm

100

205

90

100

Prostorný stan pro 4 osoby. Klasická dvou-prutová konstrukce je zpevněná dalšími dvěma
pruty a zajišťuje tak dostatečnou stabilitu i do náročnějších podmínek. Dva vchody a dvě
prostorné apsidy zajišťují dostatečný komfort uživatelů jak pro vaření, tak pro uložení
zavazadel.

1

260

225

60

Celoroční perfektně řešený stan. Díky své konstrukci zajišťuje dokonalý komfort pro čtveřici
uživatelů. Stan ENDURO má 2 vchody a předsíňky. Vchody jsou kryté tropikem, což zaručuje
dokonalou ochranu před hmyzem a zároveň skvělé odvětrávání. Dvojice průhledných
okének zajišťuje výborné prosvětlení a kontakt s okolím.

1

Sand

Sand

TREKKING
SERIE

21

TENTS DETAIL – OUTDOOR SERIE

5
5

KONSTRUKCE
STRUCTURE

7

EAGLE

9

3
6

KOTVENÍ
FIXATION
SOLID-PEG - S19

22

VCHODY
ENTRIES

PODLÁŽKA
GROUNDSHEET

VENTILACE
AIR-VENT

LAYERED WATERPROOF POLYETHYLEN
OUTDOOR
SERIE

DUO

2,90 kg

COMET

13 x 13 x
48 cm

2

3,10 kg

15 x 15 x
48 cm

GIZA

2-3

3,4 kg

18x18x45
cm

2-3

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

PODLAHA
Layered waterproof polyethylen

PODLAHA
Layered waterproof polyethylen

PODLAHA
Layered waterproof polyethylen

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm

KONSTRUKCE
Steel, 15 mm

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm

135

ROZMĚR
(70 + 220) x 135 / 105 cm

150

ROZMĚR
(90 + 220) x 150 / 110 cm

70

110
90

1

2

Dark Olive

2

Dark Olive

OUTDOOR
SERIE

220

Model pro 2 -3 osoby s tradiční konstrukcí a výjimečnou délkou pro větší komfort uživatele.
Dostatečná apsida zajišťuje prostor pro uložení zavazadel. Výhodou stanu je nízká hmotnost
a rychlá stavba.

1

Sand

150

ROZMĚR
255 x (40 + 150 + 110) / 160 cm

220

Jednoduchý stan s apsidou, nejmenší konstrukce z Trimm kolekce. Zaujme nízkou
hmotností a snadnou stavbou.

40

255
Stan ve tvaru „TEEPEE” pro 2 osoby. Jednoduchá konstrukce s využitím jedné ocelové
tyčky a kvalitních odolných materiálů. Velký vchod, prostorná apsida a dokonalé odvětrání
zajišťují dostatečný komfort uživatelů. Výhodou je také rychlá a jednoduchá stavba, stan se
relativně snadno balí i přenáší.

1

Sand

Dark Olive
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HUDSON

4,10 kg

19 x 19 x
43 cm

EAGLE

3-4

5,20 kg

19 x 19 x
49 cm

3-4

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

PODLAHA
Layered waterproof polyethylen

PODLAHA
Layered waterproof polyethylen

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm

ROZMĚR
(90 + 220) x 205 / 125 cm

205

90

160

220

Stan pro 3-4 osoby s klasickou konstrukcí a dostatečnou apsidou pro pohodlné kempování.
Spolehlivý stan pro rodinné použití. Výhodou stanu je dostatečný komfort při nízké
hmotnosti a rychlá stavba.

1

24

205

Stan pro 3-4 osoby s velkou a dobře přístupnou předsíňkou, kterou lze otevřít ze dvou stran.
Prostor může být využit pro nouzové přespání či uskladnění kol apod. Stan je vhodný také
pro rodinné dovolené. Výhodou stanu je dostatečný komfort a variabilita použití.

1

Dark Olive

220

ROZMĚR
(160 + 205) x 220 / 130 cm

2

Dark Olive

Sand

OUTDOOR
SERIE

TENTS DETAIL – FAMILY SERIE

5
7

KONSTRUKCE
STRUCTURE

COMFORT II

9

3
6

VENTILACE
AIR-VENT
FAMILY
SERIE

KOTVENÍ
FIXATION

PODLÁŽKA
GROUNDSHEET

SOLID-PEG - S19

LAYERED WATERPROOF POLYETHYLEN

VCHODY
ENTRIES

25

CAMP II

9,40 kg

22 x 22 x
56 cm

ARIZONA II

4-5

13,4 kg

23 x 23 x
67 cm

COMFORT II

5-6

13,20 kg

24 x 24 x
61 cm

4-6

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

PODLAHA
Layered waterproof polyethylen

PODLAHA
Layered waterproof polyethylen

PODLAHA
Layered waterproof polyethylen

KONSTRUKCE
Durawrap, 9,5 mm, 11 mm

KONSTRUKCE
Durawrap, 9,5 mm, 11 mm

KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm, 9,5 mm
ROZMĚR
(170 + 220 + 70) x 250 / 170 cm

250

ROZMĚR
(260 + 220) x 260 / 200 cm

170

220

ROZMĚR
(150 + 150 + 150) x 230 / 190 cm

260

150

150

220

Stan pro 4-5 osob. Komfortní rodinný stan pro kempování nebo jako základna pro jiné
sportovní aktivity. Prostorná obytná předsíň je vhodná pro společné stolováni, vaření nebo
nouzové přespání dalších osob.

Velký, dvouložnicový stan pro celou rodinu. Čtyřprutová nosná konstrukce křížící se v pěti
bodech je odolná proti větru a zaručuje stabilitu i v problematických podmínkách. Možnost
vytvoření stříšky podepřením vchodového stanového dílce. Vhodný pro rodinné výlety do
přírody.

1

1

1

Dark Lagoon / Dark
Grey

Dark Lagoon / Dark
Grey

Dark Lagoon / Dark
Grey

26

230

150

70

Prostorný stan s velkou variabilitou vchodů a rozměrnou předsíní zachovává výhodu malých
stanů - snadnou a rychlou stavbu.

260

FAMILY
SERIE

26 x 29 x
59 cm

5-6

18,20 kg

25 x 25 x
75 cm

BUNGALOW II

5-6

22 kg

35 x 35 x
74 cm

10 - 12

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

VNITŘNÍ STAN
Permeable WR 100 % PES

PODLAHA
Layered waterproof polyethylen

PODLAHA
100 % PES PU 5000 mm

PODLAHA
100 % PES PU 5000mm H2O

KONSTRUKCE
Durawrap 8,5 mm, 9,5 mm

KONSTRUKCE
Durawrap, 11 mm, 12,5 mm

KONSTRUKCE
Durawrap, 9,5 mm, 11 mm

300

70

245

100

Prostorný rodinný stan pro 5-6 osob. Tvarovaná tříprutová konstrukce zajišťuje
dostatečnou stabilitu a prostor uvnitř stanu. Systém odepínacích panelů pak umožňuje
dokonalé odvětrání. Tento model lze využít pro sepnutí s populárním přístřeškem z naší
kolekce - stanem PARTY-S.

305

ROZMĚR
870 x 550 / 215 cm

70

305

110

90

Prostorný rodinný stan s odolnou šesti-prutovou konstrukcí, která zajištuje dostatek
prostoru a stabilitu. Vnitřní stan s integrovanou podlážkou a propracovaným systémem
odvětrání, chrání obyvatele před hmyzem, přehřátím i nepřízní počasí. Možnost vytvoření
stříšky podepřením vchodového i bočního stanového dílce.

21

5

5

21

870
Mimořádně prostorný stan se třemi ložnicemi poskytne pohodlí a soukromí pro početnější
rodinu nebo skupinu přátel. Vhodný pro delší kempování nebo jako základna pro společné
stolování, vaření a jiné společenské aktivity.

1

1

1

Dark Lagoon / Dark
Grey

Dark Lagoon / Dark
Grey

Dark Lagoon / Dark
Grey

FAMILY
SERIE

550

220
0

ROZMĚR
(70+305+110+90) x 305 / 195 cm

22

ROZMĚR
300 x (70 + 245 + 100) / 190 cm

150

0

9,20 kg

MONZUN

22

MACAO

27

TENTS DETAIL – SHELTERS SERIE

7

5

PARTY

9

6

VENTILACE
AIR-VENT

KOTVENÍ
FIXATION

KONSTRUKCE
STRUCTURE

VCHODY
ENTRIES

SOLID-PEG - S19

28

SHELTERS
SERIE

TRACE ONE

0,35 kg 25 x 25 cm

TRACE

1-2

0,95 kg 25 x 25 cm

TRACE XL

2-3

1,70 kg 28 x 28 cm

3-4

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O

VNITŘNÍ STAN
-

VNITŘNÍ STAN
-

VNITŘNÍ STAN

PODLAHA
-

PODLAHA
-

PODLAHA

KONSTRUKCE
-

215

ROZMĚR
215 x 315 cm

KONSTRUKCE
-

KONSTRUKCE

ROZMĚR
290 x 350

ROZMĚR
370 x 500

315

350

Lehký jednoplášťový přístřešek pro nenáročné turisty, rybáře, trampy a cyklisty. Neslibuje
komfort jako klasický stan, ale jeho jednoznačnou výhodou je nízká hmotnost a snadná
stavba s využitím teleskopických trekových holí.

1

2

Sand

3

Dark Olive

370

290

Lehký jednoplášťový přístřešek pro nenáročné turisty, rybáře, trampy a cyklisty. Neslibuje
komfort jako klasický stan, ale jeho jednoznačnou výhodou je nízká hmotnost a snadná
stavba s využitím teleskopických trekových holí.

1

Camo M05

SHELTERS
SERIE

500

2

Dark Olive

3

Sand

Lehký jednoplášťový přístřešek pro nenáročné turisty, rybáře, trampy a cyklisty. Neslibuje
komfort jako klasický stan, ale jeho jednoznačnou výhodou je nízká hmotnost a snadná
stavba s využitím teleskopických trekových holí.

1

Camo M05

2

Camo M05

3

Dark Olive

Sand
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SUNSHIELD

2,00 kg

9 x 9 x 58
cm

1-2

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester, 3000 mm H2O
VNITŘNÍ STAN
PODLAHA
Layered waterproof polyethylen
KONSTRUKCE
Durawrap, 8,5 mm
ROZMĚR
120 x 230 / 130

120

130

230
Stanový přístřešek vhodný jako ochrana proti slunci a větru, ideální využití při rodinných
dovolených, na pláži či při rybaření.

1

Camo M05

30

SHELTERS
SERIE

Party accessories

PARTY / PARTY PLUS*

0,60 kg

1

Zástěna / Wall

3,20 kg

5

Vpínací ložnice 1/2 / Party half bedroom

2,90 kg

0,70 kg

2

Zástěna ze zipem / Wall with zipper

6

Moskytiéra / Party mosquito net

19 kg / 22 27 x 27 x
kg*
105 cm
VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester 75D, 2000 mm
H2O / 100 % polyester 150D, 2000
mm H2O*
0,80 kg

VNITŘNÍ STAN
PODLAHA

3

2,82 kg

Zástěna ze zipem a okénky / Wall with zipper and windows
7

KONSTRUKCE
Steel 19 mm

Podlážka / Floor

450

ROZMĚR
(450 x 450) / 228

450

Elegantní a jednoduše řešený piknikový přístřešek využitelný např. pro garden party,
poskytne ochranu před ostrým sluncem a deštěm. Při použití doplňkových zástěn je možné
dosáhnout dokonalého stínu a závětří. Jedna zástěna je součástí základního balení.

1

0,30 kg

4

Konektor / propojení dvou stanů PARTY /
Connector (for connecting 2 PARTY tents together )

2
2

1

Sand

Camo M05
Sand

SHELTERS
SERIE

Camo M05

31

Party S accessories

PARTY S

0.5 kg

1

Zástěna / Wall

3 kg

5

Vpínací ložnice 1/2 / Party half bedroom

2,60 kg

0,60 kg

2

15,50 kg

Zástěna ze zipem / Wall with zipper

6

Moskytiéra / Party mosquito net

26 x 26 x
85 cm

VNĚJŠÍ STAN
100 % polyester 75D, 2000 mm H2O
VNITŘNÍ STAN
0,7 kg
PODLAHA

3

KONSTRUKCE
Steel 19 mm

1,20 kg

Zástěna ze zipem a okénky / Wall with zipper and windows
7

ROZMĚR
(300 x 300) / 220

Podlážka / Floor

300

300
Elegantní a jednoduše řešený piknikový přístřešek ve zmenšené verzi využitelný např. pro
garden party, poskytne ochranu před ostrým sluncem a deštěm. Při použití doplňkových
zástěn je možné dosáhnout dokonalého stínu a závětří. Jedna zástěna je součástí
základního balení.

1

0,20 kg

4

Konektor / propojení dvou stanů PARTY /
Connector (for connecting 2 PARTY tents together )

0,20 kg

8

Konektor k Macao (k propojení stanu PARTY S a MACAO) /
Connector to Macao (to connect PARTY S tent and tent MACAO)

Dark Lagoon / Dark
Grey

32

SHELTERS
SERIE

FISHER 5

22,90 kg

27 x 27 x
158 cm

5

VNĚJŠÍ STAN
100 % PES 300D ﬁre resistant
oxford; cotton ﬁlling
VNITŘNÍ STAN
PODLAHA
KONSTRUKCE
Steel 19 mm

280

ROZMĚR
295 x 280 / 210 cm

295
Stabilní rybářský stan FISHER-5, jehož relativně malý objem a váha dovolují snadný
transport na místo určení. Krycí plachta je vyrobena z termoizolačního materiálu, který
dovoluje rybařit i při nízkých teplotách s možností přitápění. Trubkovitá konstrukce s klouby
umožňuje rychlé postavení a opětovné složení stanu. Díky ní je stan velice stabilní i ve
větrném počasí. Okénka jsou krytá vyměnitelnou síťkou a mají i krycí plachtu uvnitř stanu.
Stan je určen pro celoroční rybaření nebo i jiné aktivity.
1

Black

SPECIAL
EDITION

33

FOOTPRINT
PACK DSL

FOOTPRINT
HIMLITE DSL

FOOTPRINT
PIONEER DSL

FOOTPRINT
VISION DSL

0,4 KG

0,45 KG

0,45 KG

0,5 KG

210 X 140
CM

25 X 32 CM

275 X 130
CM

25 X 32 CM

245 X215
CM

25 X 32 CM

450 X 200
CM

25 X 32 CM

MATERIÁL / MATERIAL:
100% PES 150D oxford, PU 10 000mm H2O

MATERIÁL / MATERIAL:
100 % PES oxford, PU 10 000 mm H2O

MATERIÁL / MATERIAL:
100 % PES oxford, PU 10 000 mm H2O

MATERIÁL / MATERIAL:
100 % PES oxford, PU 10 000 mm H2O

ROZMĚRY / DIMENSIONS:
210 x 140 cm

ROZMĚRY / DIMENSIONS:
275 x 130 cm

ROZMĚRY / DIMENSIONS:
245 x215 cm

ROZMĚRY / DIMENSIONS:
450 x 200 cm

Externí podlážka pro stan Trimm PACK zajišťující lepší ochranu
před vlhkem a chladem i v předsíňce. Hlavním účelem footprintu je
ochrana podlážky před probodnutím nebo protržením. Výrazně tak
díky své mechanické odolnosti zvyšuje životnost podlážky stanu,
zvlášť při použití v náročných podmínkách a v nerovných terénech.

Externí podlážka pro stan Trimm HIMLITE zajišťující lepší ochranu
před vlhkem a chladem i v předsíňce. Hlavním účelem footprintu je
ochrana podlážky před probodnutím, nebo protržením. Výrazně tak
díky své mechanické odolnosti zvyšuje životnost podlážky stanu,
zvlášť při použití v náročných podmínkách a v nerovných terénech.

Externí podlážka pro stan Trimm PIONEER zajišťující lepší ochranu
před vlhkem a chladem i v předsíňce. Hlavním účelem footprintu je
ochrana podlážky před probodnutím, nebo protržením. Výrazně tak
díky své mechanické odolnosti zvyšuje životnost podlážky stanu,
zvlášť při použití v náročných podmínkách a v nerovných terénech.

Externí podlážka pro stan Trimm VISION zajišťující lepší ochranu
před vlhkem a chladem i v předsíňce. Hlavním účelem footprintu je
ochrana podlážky před probodnutím, nebo protržením. Výrazně tak
díky své mechanické odolnosti zvyšuje životnost podlážky stanu,
zvlášť při použití v náročných podmínkách a v nerovných terénech.

140

210
Dark Grey
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245

130

275
Dark Grey

200

450

215
Dark Grey

Dark Grey

TENTS
ACCESSORIES

Y-PEG - D23

Y-PEG - D18

Shape
18 G

12 X 230 MM

V-PEG - D17

Shape
16 G

4

12 X 180 MM

4

ROCK-PEG - D16

Shape
12 G

9 X 9 X 175
MM

4

Shape
11 G

5 X 5 X 160
MM

4

MATERIÁL / MATERIAL:
Anodized hardened aluminum

MATERIÁL / MATERIAL:
Anodized hardened aluminum

MATERIÁL / MATERIAL:
Anodized hardened aluminum

MATERIÁL / MATERIAL:
Anodized hardened aluminum

POUŽITÍ / USAGE:
hard; loose

POUŽITÍ / USAGE:
hard; loose

POUŽITÍ / USAGE:
hard; loose

POUŽITÍ / USAGE:
stony

SADA / SET:
4

SADA / SET:
4

SADA / SET:
4

SADA / SET:
4

Stanový kolík z eloxovaného hliníku o hmotnosti 18 g a délce 23 cm.
Trojúhelníkový tvar je vhodný pro lepší stabilitu a zároveň díky své
pevnosti použitelný i do tvrdších povrchů. Na vrchní části kolíku je
zářez a očko ze šňůrky sloužící k lepšímu přístupu při vytahování
ze země a fixaci napínací šnůry.

Stanový kolík z eloxovaného hliníku o hmotnosti 16 g a délce 18 cm.
Trojúhelníkový tvar je vhodný pro lepší stabilitu a zároveň díky své
pevnosti použitelný i do tvrdších povrchů. Na vrchní části kolíku je
zářez a očko ze šňůrky sloužící k lepšímu přístupu při vytahování
ze země a fixaci napínací šnůry.

Ultralehký stanový kolík z eloxovaného hliníku ve tvaru „V “, o
hmotnosti 12 g a délce 17 cm. Nabízí velmi dobrý poměr stability
a odolnosti. Díky svému tvaru vhodný k univerzálnímu použití.
Na vrchní části kolíku je zářez sloužící k lepšímu přístupu při
vytahování ze země a fixaci napínací šnůry.

Lehký stanový kolík z eloxovaného hliníku ve tvaru „čtverce“, o
hmotnosti 11 g a délce 16 cm. Díky svému tvaru vhodný k použití do
velmi tvrdých kamenitých povrchů.

1

1

1

1

Bordo Anodized

Bordo Anodized

TENTS
ACCESSORIES

Bordo Anodized

Bordo Anodized
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SOLID-PEG - D18

SOLID-PEG - S19

Shape
13 G

7 X 180 MM

4

SOLID-PEG - S26

Shape
35 G

5 X 190 MM

5

NAILS-PEG - S27

Shape
90 G

7 X 265 MM

5

Shape
95 G

7 X 255 MM

4

MATERIÁL / MATERIAL:
Anodized hardened aluminum

MATERIÁL / MATERIAL:
Galvanized Steel

MATERIÁL / MATERIAL:
Galvanized Steel

MATERIÁL / MATERIAL:
Galvanized Steel

POUŽITÍ / USAGE:
hard; universal

POUŽITÍ / USAGE:
hard; universal

POUŽITÍ / USAGE:
hard; universal

POUŽITÍ / USAGE:
hard; universal

SADA / SET:
4

SADA / SET:
5

SADA / SET:
5

SADA / SET:
4

Lehký hliníkový kolík o průměru 7 mm, hmotnosti 13 g a délce 18
cm. Díky svému tvaru je vhodný k univerzálnímu použití.

Klasický ocelový kolík o průměru 5 mm, hmotnosti 35 g a délce
19 cm. Díky svému tvaru a použitému materiálu vhodný k
univerzálnímu použití.

Klasický ocelový kolík o průměru 7 mm, hmotnosti 90 g a délce
26 cm. Díky své délce a tvaru určený pro větší zátěž a vhodný k
univerzálnímu použití všude tam, kde se nemusí řešit váha.

Klasický ocelový kolík o průměru 7 mm, hmotnosti 95 g a délce
27 cm. Díky své délce a konstrukci určený pro větší zátěž a tvrdší
povrchy, Vhodný k univerzálnímu použití všude tam, kde se nemusí
řešit váha.

1

1

1

1

Silver
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Silver

Silver

Silver

TENTS
ACCESSORIES

V-PEG - S30

POLES D50 - 8,5 MM

Shape
75 G

14 X 14 X 305
MM

POLES DRW40 - 6,5 MM

Shape
20 G

4

50 CM X 8,5
MM

3

POLES DRW50 - 8,5 MM

Shape
25 G

40 CM X 6,5
MM

3

Shape
60 G

50 CM X 8,5
MM

3

MATERIÁL / MATERIAL:
Galvanized Steel

MATERIÁL / MATERIAL:
Anodized hardened aluminum

MATERIÁL / MATERIAL:
Durawrap

MATERIÁL / MATERIAL:
Durawrap

POUŽITÍ / USAGE:
hard; universal

POUŽITÍ / USAGE:
universal

POUŽITÍ / USAGE:
universal

POUŽITÍ / USAGE:
universal

SADA / SET:
4

SADA / SET:
3

SADA / SET:
3

SADA / SET:
3

Ocelový kolík ve tvaru „V“, hmotnosti 75 g a délce 30 cm. Díky
své délce a konstrukci je určený pro větší zátěž a měkké povrchy.
Vhodný k univerzálnímu použití.

Univerzální sada tří stanových prutů o délce 50 cm, pomocí které
je možné nahradit a zkrácením přizpůsobit délku poškozeného
prutu u jakéhokoli stanu s tyčkami o průměru 8,5 mm. Tyčky jsou
vyrobeny z odlehčeného Duralu 7001 T6, což zajišťuje jejich nízkou
hmotnost a pevnost.

Univerzální sada tří prutů o délce 40 cm, pomocí které je možné
nahradit a zkrácením přizpůsobit délku poškozeného prutu u
jakéhokoli stanu s tyčkami o průměru 8,5 mm. Jsou vyrobeny
z durawrapu, což zajišťuje jejich nízkou hmotnost. Použitím
durawrapu se výrazně prodlužuje jejich životnost a zvyšuje se
pevnost i pružnost.

Univerzální sada tří prutů o délce 50 cm, pomocí které je možné
nahradit a zkrácením přizpůsobit délku poškozeného prutu u
jakéhokoli stanu s tyčkami o průměru 8,5 mm. Jsou vyrobeny
z durawrapu, což zajišťuje jejich nízkou hmotnost. Použitím
durawrapu se výrazně prodlužuje jejich životnost a zvyšuje se
pevnost i pružnost.

1

1

1

1

Silver

Gold

TENTS
ACCESSORIES

Dark Grey / Black

Dark Grey / Black
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POLES DRW50 - 9,5 MM

POLES DRW60 - 11 MM

Shape
90 G

50 CM X 9,5
MM

3

POLES S45 - 15 MM

Shape
110 G

60 CM X 11
MM

3

TENTS POLES GUM
- 10 M

Shape
2 X 450 G 45,5 (51) CM
X 16 MM

2 X 4 KS

20 G

10 M X 3 MM

1

MATERIÁL / MATERIAL:
Durawrap

MATERIÁL / MATERIAL:
Durawrap

MATERIÁL / MATERIAL:
Galvanized Steel

MATERIÁL / MATERIAL:
100 % rubber + 100 % PES

POUŽITÍ / USAGE:
universal

POUŽITÍ / USAGE:
universal

POUŽITÍ / USAGE:
universal

POUŽITÍ / USAGE:
Universal

SADA / SET:
3

SADA / SET:
3

SADA / SET:
2 x 4 ks

SADA / SET:
1

Univerzální sada tří prutů o délce 50 cm, pomocí které je možné
nahradit a zkrácením přizpůsobit délku poškozeného prutu u
jakéhokoli stanu s tyčkami o průměru 9,5 mm. Jsou vyrobeny
z durawrapu, což zajišťuje jejich nízkou hmotnost. Použitím
durawrapu se výrazně prodlužuje jejich životnost a zvyšuje se
pevnost i pružnost.

Univerzální sada tří prutů o délce 60 cm, pomocí které je možné
nahradit a zkrácením přizpůsobit délku poškozeného prutu u
jakéhokoli stanu s tyčkami o průměru 11 mm. Jsou vyrobeny
z durawrapu, což zajišťuje jejich nízkou hmotnost. Použitím
durawrapu se výrazně prodlužuje jejich životnost a zvyšuje se
pevnost i pružnost.

Univerzální sada 2x4 tyček o délce 45 cm, které využijete nejen
jako náhradní opěrné tyče k vašemu stanu Trimm, ale je možné z
nich postavit i vlastní stan například s využitím Trimm přístřešku
z řady TRACE. Složením 2x4 dílů získáte 2x opěrnou tyč v délce
182 cm.

TENTS POLES GUM - 10m z řady repair set od Trimm, je určena
pro opravu či výměnu gumičky ve stanových prutech. Set obsahuje
elastickou gumičku a drát na provlékání gumičky.

1

1

1

1

Dark Grey / Black
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Dark Grey / Black

Black

White Dots

TENTS
ACCESSORIES
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SLEEPING BAGS CONTENT
NEW

NEW

NEW

NORD 750

NORD 500

NORD 350

PEAK 400

PEAK 250

ARKTIS

GANT

BALANCE

45

45

45

46

46

47

47

47

BALANCE Junior

TRAPER

WALKER

WALKER FLEX

HIGHLANDER

SCOUT

FESTA

IMPACT

48

48

48

49

49

50

50

50

SUMMER

CYKLO

RELAX

TRAVEL

TRAMP

DIVAN

HAVEN

LINER MUMMY - P

51

51

51

52

52

52

53

53

LINER BLANKET - P

THERMAL LINER
MUMMY - F

THERMAL LINER
BLANKET - F

COMPRESS BAG S

COMPRESS BAG M

53

53

54

54

54

40

SLEEPING BAGS
COLLECTION

SLEEPING BAGS TECHNICAL DETAIL
NAME

NORD 750
NORD 500
NORD 350

SERIE

Extreme Down
Extreme Down
Extreme Down

TEMPERATURE

-7

-14

0

-6

+5

0

SIZE PACKAGE

-35
-23
-16

25 x 28 cm
20 x 22 cm
30 x18 cm

INNER MATERIAL

OUTER MATERIAL

INSUALTING LAYER

LENGHT

WEIGHT

CONSTRUCTION

100 % Nylon Soft Ultralite

100 % Nylon Soft Ripstop
DWR

750 g Goose down 90/10
- 750 cuin

195 cm

1 130 g

4_chambered

100 % Nylon Soft Ultralite

100 % Nylon Soft Ripstop
DWR

250 g Goose down 90/10
- 750 cuin

185 cm

920 g

4_chambered

100 % Nylon Soft Ultralite

100 % Nylon Soft Ripstop
DWR

350 g Goose down 90/10
- 750 cuin

195 cm

770 g

4_chambered

400 g Goose down 90/10
- 750 cuin

185 cm

830 g

4_chambered

PEAK 400

Extreme Down

4

-2

-17

20 x 16 cm

100 % Nylon Soft Ultralite

100 % Nylon Soft Ripstop
DWR

PEAK 250

Extreme Down

9

4

-8

16 x 15 cm

100 % Nylon Soft Ultralite

100 % Nylon Soft Ripstop
DWR

250 g Goose down 90/10
- 750 cuin

185 cm

660 g

4_chambered

ARKTIS

Trekking

-4

-10

-29

25 x 42 / 30 cm

100 % PES pongee

Nylon DWR

400g/m2 (2x200g/m2)

185 cm 195 cm

2 000 g

2_layer_padding

260g/m2 (2x130g/m2)

195 cm

1 650 g

2_layer_padding

GANT

Trekking

-2

-8

-27

24 x 44 / 24 cm

100 % PES pongee

Nylon DWR, Tactel ripstop
double cire

BALANCE

Trekking

-2

-8

-25

18 x 34 / 24 cm

100 % PES pongee

Nylon DWR

300g/m2 (2x150g/m2)

185 cm 195 cm

1 550 g

2_layer_padding

BALANCE Junior

Trekking

-2

-8

-25

15 x 28 / 20 cm

100 % PES pongee

Nylon DWR

300g/m2 (2x150g/m2)

150 cm

1 100 g

2_layer_padding

TRAPER

Trekking

0

-6

-23

22 x 42 / 29 cm

100 % PES pongee

PES - Diamond DWR

300g/m2 (2x150g/m2)

185 cm 195 cm

1 650 g

2_layer_padding

WALKER

Trekking

+1

-4

-21

18 x 34 / 24 cm

100 % PES pongee

PES - Diamond DWR

200g/m2 (2x100g/m2)

185 cm 195 cm

1 600 g

2_layer_padding

WALKER FLEX

Trekking

+1

-4

-21

17 x 27 / 14 cm

100 % PES pongee

PES - Diamond DWR

200g/m2 (2x100g/m2)

130 cm 150 cm

950 g

2_layer_padding

HIGHLANDER

Trekking

+2

-3

-20

18 x 34 / 24 cm

100 % PES pongee

Nylon DWR

200g/m2 (2x100g/m2)

185 cm 195 cm

1 400 g

2_layer_padding

Soft Nylon ripstop ultralite
WR / cire

150 g/m2 (1x150 g/m2)

195 cm

1 650 g

1_layer_padding

SCOUT

Lite

+8

+3

-11

18 x 34 / 24 cm

100 % Nylon ripstop
ultralite WR / cire

FESTA

Lite

+9

+4

-10

15 x 25 /19 cm

100 % PES pongee

PES - Diamond DWR

100 g/m2 (1x100 g/m2)

185 cm 195 cm

1100 g

1_layer_padding

IMPACT

Lite

+9

+4

-10

15 x 25 / 19 cm

100 % PES pongee

Nylon DWR

100g/m2 (1x100g/m2)

185 cm 195 cm

950 g

1_layer_padding

SUMMER

Lite

+11

+7

-6

15 x 25 / 19 cm

100 % PES pongee

PES - Diamond DWR

100 g/m2 (1x100 g/m2)

185 cm 195 cm

900 g

1_layer_padding

CYKLO

Lite

+10

+6

-5

15 x 27 / 19 cm

20D 380T Nylon Ripstop

20D 380T Nylon Ripstop

80 g/m2 (1x80 g/m2)

185 cm 195 cm

650 g

1_layer_padding

RELAX

Lite

+20

+10

-1

14 x 24 / 15 cm

100 % PES pongee

100 % nylon Taffeta 320D

100 g/m2 (1x100 g/m2)

180 cm

700 g

1_layer_padding

TRAVEL

Comfort

+6

+1

-14

25 x 42 / 30 cm

100 % PES pongee

PES - Diamond DWR

200g/m2 (1x200g/m2)

185 cm 195 cm

1 420 g

1_layer_padding

TRAMP

Comfort

+4

-2

-18

24 x 48 / 30 cm

Cotton Flanel

PES - Diamond DWR

300g/m2 (2x150g/m2)

185 cm 195 cm

2 150 g

2_layer_padding

DIVAN

Comfort

+3

-9

-28

25 x 42 / 30 cm

100 % PES pongee

PES - Diamond DWR

300g/m2 (2x150g/m2)

195 cm

2 300 g

2_layer_padding

MODEL TEPELNÉ IZOLACE SPACÍHO PYTLE / SLEEPING BAG THERMAL INSULATION MODEL

KONSTRUKCE / CONSTRUCTION

Silná stěna a kvalitní typ použité výplně
Thick side and top quality ﬁlling
Dobrá izolace od země = použití karimatky
Good insulation from the ground = using a mattress
Dostatečně vodoodpudivý a prodyšný svrchní materiál
Sufﬁciently waterproof and breathable outer material

1 vstva
1 layers padding

SLEEPING BAGS
COLLECTION

2 vstva
2 layers padding

3 vstva
3 layers padding

komorová
chambered
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SLEEPING BAGS DETAIL
HOLLOWFIBRE 1, 4, 6

PEŘÍ/DOWN

CZ

CZ

Hollowfibre 1, 4 a 6 jsou spirálově stočená polyesterová dutá vlákna, která mají 1, 4 (popř. 6) kanálků. Vzduch zadržovaný v těchto
kanálcích způsobuje jejich vynikající izolační schopnosti. Díky pružné vazbě a specifickému ukládání do vrstev dosahují vlákna tzv.
LOFT. To znamená, že po vybalení z obalu rychle zaujmou původní objem a vyplní prostor komor spacího pytle. Maximálního účinku
a životnosti je dosaženo nanesením vrstvičky silikonu na povrch vláken, jenž zafixuje vzájemnou polohu vláken a sníží vzájemné tření.
Dutá vlákna výborně izolují i při vysoké vzdušné vlhkosti, jsou nenasákavá, rychle vysychají, jsou nealergická. Snadno se udržují, lze
je klasicky prát a sušit.

Náplň péřových spacích pytlů je tvořena husím prachovým peřím a větších měkkých pírek. Prachové peří má klíčové izolační a tepelné
vlastnosti. Poměr mezi měkkými pírky a husím prachem je vyjádřen v procentech a slouží k identifikaci a porovnání spacích pytlů. Např.
údaj 95/5 znamená 95% prachového peří a 5% měkkých pírek. Další důležitou hodnotou je tzn. LOFT, který je měřený prostřednictvím
„plnící síly“ (FP – Fill Power) a udávaný v jednotkách CUIN (kubický palec). Vyjadřuje schopnost peří zaujmout, vyplnit určitý prostor
při určité hmotnosti a určitém stlačení. Vyšší hodnota znamená vyšší stupeň tepelné izolace. Např. Husí prachové peří 95/5 800 CUIN.

EN

EN
Hollowfibre 1, 4 and 6 are coiled polyester filaments containing 1, 4 or 6 channels inside. The air detained in these channels gives them excellent
insulating properties. Owing to their resilient binding and specific layering, the filaments show higher lofting which means that after unpacking
they take up their original volume and fill up the space of the sleeping bag chambers. A thin layer of silicone that has been put on the filaments
fixes their mutual positions and decreases friction between them. The hollow fibres offer excellent insulation even at high air humidity, have no
absorbing capacity, become dry quickly and are hypoallergic. They are easy to maintain and can be normally washed and dried.

The down sleeping bag filling is composed of goose down and feathers. Down provides maximum insulation and warmth. The down/feather
ratio is expressed in percentage and is used for clear identification and comparison of different sleeping bags. E.g. 95/5 means 95% of down
and 5% of feathers. Fill power is the key to determining the quality of the down fill and level of warmth. The higher the FP, the larger the
down cluster, thus, the higher the resilience, strength, insulation, and overall quality of the down. It is the volume measured in cubic inches
(CUIN), indicates the amount of void that an ounce of down will expand to fill. The LOFT is usually measured in terms of FP. E.g. Goose down
95/5 800 CUIN.

THERMOLITE EXTRA

THERMOLITE QUALLO

CZ

CZ

Thermolite Extra je výplň konstruovaná pro použití v nízkých teplotách při zachování
minimální hmotnosti.

Thermolite QUALLO představuje 7-dutinkové vlákno zajišťující vysoký teplotní komfort a měkkost.
Dlouhodobě si uchovává izolační schopnost i ve vlhkém prostředí. Schne třikrát rychleji než peří, je
antialergenní a lze jej prát v pračce a sušit v sušičce.

Thermolite Extra poskytuje:
•
•
•
•
•

Zvýšenou měkkost
Větší tepelnou ochranu než peří, i když je
vlákno navlhlé
Mimořádnou trvanlivost po opakovaném
praní
Může se prát v pračce i sušit v sušičce
Je nealergenní

Thermolite Extra poskytuje až o 30 % více tepla než běžné náplně při zachování stejné hmotnosti./

EN

Thermolite QUALLO represents a high performance fiber featuring seven air-trapping tunnels that run the
length of each fiber to capture and effectively retain body heat. It preserves its insulation properties even
in humid weather. It dries three times quicker than feathers, is antiallergic, can be machine-washed and machine-dried.

Definice hodnot komfortu a extrému
CZ

EN
Thermolite Extra is the insulation engineered for low temperatures while maintaining the minimum weight.
Thermolite Extra provides:
•
•
•
•
•

More softness
Better warmth protection than down even when the fibres are wet
Exceptional durability with repeated washing
It is machine washable and dryable
It is nonallergenic

Thermolite Extra provides up to 30% more warmth than common types of insulation while maintaining the same carry weight.

Teplota pro komfort je hodnota teploty, která člověku umožní spát po celou noc v pohodlné poloze. Minimální limit pro komfort definuje minimální teplotu, jež umožní osmihodinový spánek ve schoulené poloze bez probouzení se. Maximální teplota pro komfort označuje nejvyšší teplotu, která uživateli umožňuje spát bez nadměrného pocení. Je definována s otevřenými zipy spacího pytle, odkrytými
pažemi a otevřenou kapucí. Extrémní teplota je minimální teplota, při níž spací pytel chrání uživatele před podchlazením. Umožňuje 6
hodin přerušovaného spánku, aniž by vnitřní teplota poklesla na nebezpečnou mez. Při výběru spacího pytle doporučujeme brát zřetel
na teploty komfortu v závislosti na fyziologických faktorech popsaných viz výše. Pocity tepla a zimy jsou důsledkem skutečnosti, že
lidské tělo vytváří větší či menší množství tepla vzhledem k teplu, které ztrácí kontaktem s okolním prostředím.

Basic Definition of Comfort and Extreme Values
EN

Comfort Temperature is the range of temperatures at which the user gets full nights sleep. Usually this is defined as an upper and lower limit.
The Lower Limit of Comfort is usually defined as the lowest temperature at which a person has eight hours of sleep without waking. The Upper
Limit of Comfort is the highest temperature that you can sleep without sweating profusely. Usually this is defined with the ventilation zippers
open, arms outside the bag and the hood open. Extreme Temperature is the lowest temperature at which the sleeping bag protects the user
from hypothermia. This is subject to a variety of conditions but is usually defined as six hours of uncomfortable sleep without diminishing the
body core temperature to a dangerous level.
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SLEEPING BAGS DETAIL

VNITŘNÍ ZATEPLOVACÍ LÍMEC
INTERNAL HEATING COLLAR

SPECIÁLNÍ ZIPY
SPECIAL ZIPPERS

OCHRANNÁ PŘEZKA
PROTECTIVE BUCKLE

ZATEPLOVACÍ LÉGA
THERMAL INSULATING
BAND

TERMOREFLEXNÍ VRSTVA
THERMOREFLECTED
LAYER

1
5

6

KOMPRESNÍ POPRUHY
COMPRESSION STRAPS

2
3
4

CZECH

5

1

VNITŘNÍ ZATEPLOVACÍ LÍMEC
Odděluje místo, kde může docházet k cirkulaci vzduchu v prostoru u hlavy a místo,
kde je potřeba zamezit úniku tepla ze spacího pytle.

2

SPECIÁLNÍ ZIPY
Umožňují spací pytel rozepnout z obou stran a regulovat tak teplotu uvnitř. Jsou oděru
vzdorné a odolné proti unikání vzduchu.

6

TERMOREFLEXNÍ VRSTA
Technologie, která dokáže lépe regulovat a udržovat teplotu ve spacím pytli. Jedná se
o jemnou a prodyšnou netkanou folii s nánosem aluminiových bodů, které odrážejí
teplo zpět k vašemu tělu.

PROTECTIVE BUCKLE
It secures the zip fastener against unzipping Velcro system.

4

THERMAL INSULATING BAND
It prevents in heat escaping through the zip fastener: both the zip fastener and the
complete sleeping bag are free of cold seams: stitched on ribbon against zip fastener
slider faltering.

5

THERMOREFLECT LAYER
Technology that can better regulate and maintain the temperature inside your sleeping bag. It is a soft, nonwoven and permeable foil coated with aluminum points that
reﬂect heat back to your body.

6

COMPRESSION STRAPS
They are positioned on the packing and allow its volume compressing by up to 40 %.

KOMPRESNÍ POPRUHY
Na obalu umožňují stlačit jeho objem až o 40 %.

ENGLISH

3

OCHRANNÁ PŘEZKA
Na suchý zip zajišťuje zip proti rozepnutí.

1

4

ZATEPLOVACÍ LÉGA
Zabraňuje úniku tepla zipem, stejně jako celý spací pytel, je i on bez studených švů:
našitá stuha proti zadrhávání jezdce zipu.

INTERNAL HEATING COLLAR
It separates the place where circulation of air can occur in the head area and the place
where it is necessary to prevent in escape of heat from the sleeping bag.

2

SPECIAL ZIPPERS
They allow unzipping the sleeping bag from both sides and thus controlling the interior temperature. They are abrasion resistant and air impermeable.

SLEEPING BAGS
COLLECTION

3
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SLEEPING BAGS
EN 13537
Certifikované teplotní určení dle teplotní normy EN 13537
CZ - Spací pytle TRIMM mají certifikované teplotní určení stanoveno na základě testů v akreditované zkušební laboratoří dle
nové jednotné Evropské normy EN 13537.
V této Evropské normě jsou spacáky považovány za suché. Vlhkost může zásadně zhoršit tepelné výkonnostní parametry.
U mokrého materiálu jsou tepelné ztráty až 24 krát větší než u suchého. Izolační materiál může absorbovat vlhkost jednak
zevnitř pocením a dýcháním a jednak působením vzdušné vlhkosti zvenku.

Certified temperature determination according to the European standard EN 13537
EN - The certiﬁed temperature determination of TRIMM sleeping bags was stated under the authority of accredited testing
laboratory which tested the sleeping bags according to the new European standard EN 13537.
This European standard considers the sleeping bags dry. Humidity can deteriorate the thermal performance characteristics
essentially. The wet material shows up to 24 times higher thermal losses comparing to the dry material. Insulating material can
absorb the humidity both from the inside (breathing, sweating) and the outside (effects of air humidity)

EXTREME

LIMIT

Text – Extrémní teplota – spodní extrémní teplota kde je
nebezpečí poškození zdraví podchlazením (vztahuje se
na normální ženu a na normální podmínky použití).

Tlim – Limitní teplota – spodní hranice při které uživatel
spacího pytle ve skrčené poloze těla je celkově v tepelné
rovnováze a právě nepociťuje chlad (vztahuje se
na normálního muže a na normální podmínky použití).

Text – Extreme temperature – the minimum temperature at
which a standard woman can remain for six hours without
risk of death from hypothermia.

Tlim – Lower limit temperature – the temperature at which
a standard man can sleep for eight hours in a curled position
without waking.

COMFORT

MAX

Tcomf – Komfortní teplota – spodní hranice rozsahu komfortu,
při které uživatel spacího pytle v uvolněné poloze těla, např.v
poloze na zádech je celkově v tepelné rovnováze a nepociťuje
chlad (vztahuje se na normální ženu a na normální podmínky
použití).

Tmax – Maximální teplota – horní hranice rozsahu komfortu;
teplota, při které se částečně nepřikrytý uživatel spacího pytle
(normální muž) příliš nepotí (nemusí být uvedena).

Tcomf – Comfort temperature – the temperature at which
a standard woman can expect to sleep comfortably in
a relaxed position.
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Tmax – Upper limit temperature – the temperature at which
a standard man can sleep without excessive perspiration. It is
established with the hood and zippers open and with the arms
outside of the bag (need not to be given).

SLEEPING BAGS
COLLECTION

NORD 750

NORD 500

1

1
Dark Lagoon

1 130 g

25 x 28 cm

NORD 350
1

Brick

920 g

195 cm

ŠÍŘKA
85/58

20 x 22 cm

Dark Lagoon

770 g

185 cm

ŠÍŘKA
85/58

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Soft Ultralite

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Soft Ripstop DWR

comfort

IZOLAČNÍ VRSTVA
750 g Goose down 90/10 - 750 cuin
„Nejvýkonnější” péřový spací pytel NORD 750
z Trimm kolekce. Je určen pro vysokohorské
expedice, kde je kladen důraz na minimální váhu
a objem při sbalení, maximální tepelný komfort
a ochranu proti sněhu a větru.

-7

limit

-14

extreme

-35

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Soft Ripstop DWR

comfort

IZOLAČNÍ VRSTVA
500 g Goose down 90/10 - 750 cuin

0
-6

limit

Lehký péřový spací pytel NORD 500 má ideální
poměr váhy a tepelného komfortu. Je určen
pro extrémní cestovatele, ale i pro aktivní
dobrodruhy, kteří upřednostňují minimální
sbalený objem a váhu.

85 cm

chambered

EXTREME DOWN
SERIE

195 cm

extreme

-23

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Soft Ultralite

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Soft Ripstop DWR

comfort

IZOLAČNÍ VRSTVA
350 g Goose down 90/10 - 750 cuin

+5
0

limit

Lehký péřový spací pytel NORD 350 má ideální
poměr váhy a tepelného komfortu. Je určen
pro extrémní cestovatele, ale i pro aktivní
dobrodruhy, kteří upřednostňují minimální
sbalený objem a váhu.

220 cm

58 cm

30 x18 cm

ŠÍŘKA
80/50

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Soft Ultralite

220 cm

85 cm

NEW

extreme

-16

220 cm

58 cm

80 cm

chambered

50 cm

chambered
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PEAK 400

NEW

1

PEAK 250

NEW

1
Grey

830 g

20 x 16 cm

Grey

660 g

185 cm

ŠÍŘKA
83/58
EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Soft Ripstop DWR

comfort

IZOLAČNÍ VRSTVA
400 g Goose down 90/10 - 750 cuin

4
-2

limit

Lehký péřový spací pytel PEAK 400 má ideální
poměr váhy a tepelného komfortu. Je určen
pro extrémní cestovatele, ale i pro aktivní
dobrodruhy, kteří upřednostňují minimální
sbalený objem a váhu.

extreme

-17

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Soft Ultralite

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Soft Ripstop DWR
IZOLAČNÍ VRSTVA
250 g Goose down 90/10 - 750 cuin
Nejlehčí spací pytel PEAK 250 z Trimm kolekce.
Určen pro všechny, kteří hledají ultralehký
péřový spací pytel s minimálním objemem a
univerzálním využitím. Může se použít i jako
doplňková vnitřní termo vložka pro zvýšení
tepelného komfortu jiného spacího pytle.

220 cm

comfort

9

limit

4

extreme

-8

220 cm

58 cm

75 cm

chambered
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185 cm

ŠÍŘKA
75/58

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon Soft Ultralite

83 cm

16 x 15 cm

58 cm

chambered

EXTREME DOWN
SERIE

ARKTIS

GANT

1

BALANCE

1
Blue / Dark Grey

1
Red / Dark Red

2

Sea Blue / Mid.Blue

2

2
Olive / Dark Grey

Lemon / Lagoon

Sea Blue / Mid. Blue

3

3
Red / Dark Grey

Red / Dark Red

4
Kiwi Green / Dark Grey

2 000 g

25 x 42 /
30 cm

185 cm 195
cm

1 650 g

ŠÍŘKA
85/58

1 550 g

195 cm

ŠÍŘKA
85/55

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
Nylon DWR

comfort

IZOLAČNÍ VRSTVA
400g/m2 (2x200g/m2)
Anatomicky tvarovaný mumiový spací pytel s
kvalitní značkovou náplní Hollow Fibre. Je určen
pro náročnější použití při zimním kempování a
horolezeckých výpravách. Propracovaný střih
zajišťuje komfortní přespání i v nouzových
podmínkách.

-4

limit

-10

extreme

-29

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
Nylon DWR, Tactel ripstop double cire
IZOLAČNÍ VRSTVA
260g/m2 (2x130g/m2)
Velice univerzální komfortní spací pytel
atraktivního vzhledu je předurčen pro celoroční
použití. Vzhledem k použitému špičkovému
materiálu Tactel a náplně ve dvou vrstvách
vykazují parametry vynikající hodnoty izolace
při malém objemu a hmotnosti.

85 cm

2 layer padding

TREKKING
SERIE

185 cm 195
cm

comfort

-2

limit

-8

extreme

-27

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
Nylon DWR
IZOLAČNÍ VRSTVA
300g/m2 (2x150g/m2)
Velmi pohodlný spací pytel, který vyniká
nízkou hmotností při zachování výborných
termoizolačních vlastností. Vzhledem k použití
vysoce kvalitní náplně, a to 7-dutinkového
vlákna Thermolite Qualo, je tento spací pytel
vhodný k celoročnímu použití.

210/220 cm

58 cm

18 x 34 /
24 cm

ŠÍŘKA
80/50

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

210/220 cm

85 cm

24 x 44 /
24 cm

comfort

-2

limit

-8

extreme

-25

210/220 cm

55 cm

80 cm

2 layer padding

50 cm

2 layer padding
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BALANCE JUNIOR

TRAPER

1

WALKER

1
Kiwi Green / Dark Grey

1
Camo M05

Kiwi Green / Mid. Green

2

2

2
Blue

Sea Blue / Mid.Blue

Red / Dark Red

3

3
Olive

1 100 g

15 x 28 /
20 cm

1 650 g

150 cm

ŠÍŘKA
70/50
EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
Nylon DWR
IZOLAČNÍ VRSTVA
300g/m2 (2x150g/m2)
Velmi pohodlný spací pytel, který vyniká
nízkou hmotností při zachování výborných
termoizolačních vlastností. Vzhledem k použití
vysoce kvalitní náplně, a to 7-dutinkového
vlákna Thermolite Qualo, je tento spací pytel
vhodný k celoročnímu použití.

1 600 g

comfort

-2

limit

-8

extreme

-25

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
PES - Diamond DWR

comfort

IZOLAČNÍ VRSTVA
300g/m2 (2x150g/m2)

0
-6

limit

Spací pytel Traper najde využití při
vysokohorské turistice a trekkingových
cestách. Mumiový střih spacího pytle a náplň z
kvalitního mikrovlákna. Vhodný pro začátek a
konec letní sezóny.

80 cm

2 layer padding

185 cm 195
cm

extreme

-23

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
PES - Diamond DWR
IZOLAČNÍ VRSTVA
200g/m2 (2x100g/m2)
Komfortní spací pytel určený pro letní pěší
turistiku, vodáctví a cykloturistiku.

comfort

+1

limit

-4

extreme

-21

210/220 cm

210/220 cm

50 cm

18 x 34 /
24 cm

ŠÍŘKA
80/50

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

170 cm
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185 cm 195
cm

ŠÍŘKA
80/50

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

70 cm

22 x 42 /
29 cm

Sea Blue / Mid. Blue

50 cm

80 cm

2 layer padding

50 cm

2 layer padding

TREKKING
SERIE

WALKER FLEX

HIGHLANDER

1

1
Purple / Pinky

Grey / Olive

2

2
Sea Blue / Orange

Mid.Blue / Sea Blue

3

3
Kiwi Green / Orange

Red / Dark Grey

4
Lagoon / Lemon

950 g

17 x 27 /
14 cm

130 cm 150
cm

1 400 g

ŠÍŘKA
70/50

185 cm 195
cm

ŠÍŘKA
85/58

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
PES - Diamond DWR
IZOLAČNÍ VRSTVA
200g/m2 (2x100g/m2)
„Rostoucí“ varianta spacího pytle Walker
Junior. Ojedinělá konstrukce umožňuje
prodloužení délky spacáku o 30 cm – spací
pytel poroste spolu s vaším dítětem. Sbalený
přebytek pak slouží jako dodatečná izolace v
oblasti nohou.

comfort

+1

limit

-4

extreme

-21

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
Nylon DWR
IZOLAČNÍ VRSTVA
200g/m2 (2x100g/m2)
Univerzální spací pytel, který najde uplatnění
po celý rok. Anatomický tvar, nízká hmotnost a
malé rozměry sbaleného spacího pytle potěší
každého uživatele.

170 cm

70 cm

18 x 34 /
24 cm

comfort

+2

limit

-3

extreme

-20

210/220 cm

50 cm

85 cm

2 layer padding

TREKKING
SERIE

58 cm

2 layer padding
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SCOUT

FESTA

1

IMPACT

1
Khaki

1
Blue

Kiwi Green / Grey

2

2
Red

Red / Dark Red

3

3
Khaki

1 650 g

18 x 34 /
24 cm

1100 g

195 cm

ŠÍŘKA
85/35
EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
Soft Nylon ripstop ultralite WR / cire
IZOLAČNÍ VRSTVA
150 g/m2 (1x150 g/m2)
Letní armádní spací pytel určený pro mírné
klimatické podmínky. Výhodou je malý objem,
dobré tepelné izolační vlastnosti a výborná
prodyšnost, kterou oceníte jak za chladnějších
vlhkých nocí tak i během teplých tropických
nocí. Další vychytávkou je kapuce opatřená
moskytiérou, která poskytuje úplnou ochranu
proti hmyzu.

950 g

comfort

+8

limit

+3

extreme

-11

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
PES - Diamond DWR
IZOLAČNÍ VRSTVA
100 g/m2 (1x100 g/m2)
Letní spací pytel určený pro mírné klimatické
podmínky. Výhodou je malý objem, dobré
tepelné izolační vlastnosti a výborná
prodyšnost, kterou oceníte jak za chladnějších
vlhkých nocí tak i během teplých tropických
nocí. Další vychytávkou je kapuce opatřená
moskytiérou, která poskytuje úplnou ochranu
proti hmyzu.

80 cm

1 layer padding

185 cm 195
cm

comfort

+9

limit

+4

extreme

-10

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
Nylon DWR
IZOLAČNÍ VRSTVA
100g/m2 (1x100g/m2)
Velmi lehký spací pytel, který po sbalení a
kompresi zabere minimum místa a je určený
pro letní cestování, vhodný na cyklo a vodní
turistiku a letní trek. Náplň z kvalitního
mikrovlákna.

215/230 cm

35 cm

15 x 25 /
19 cm

ŠÍŘKA
85/58

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

235 cm

50

15 x 25 /19 185 cm 195
cm
cm

ŠÍŘKA
80/55

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon ripstop ultralite WR / cire

85 cm

Lemon / Lagoon

comfort

+9

limit

+4

extreme

-10

210/220 cm

85 cm

55 cm

1 layer padding

58 cm

1 layer padding

LITE
SERIE

SUMMER

CYKLO

1

RELAX

1
Red

1
Sea Blue / Mid.Blue

2

Pinky

2
Sea Blue

2
Red / Dark Red

3

Mid. Green

3
Kiwi Green

3
Green / Mid.Green

Mid. Blue

4
Orange

900 g

15 x 25 /
19 cm

185 cm 195
cm

650 g

ŠÍŘKA
75/50

185 cm 195
cm

700 g

ŠÍŘKA
80/45

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
PES - Diamond DWR

comfort

IZOLAČNÍ VRSTVA
100 g/m2 (1x100 g/m2)
Lehký a dobře sbalitelný spací pytel použitelný
pro veškeré letní aktivity. Vzhledem k
malému objemu a hmotnosti jej uvítají všichni
cykloturisti, vodáci a pěší turisti, kteří
upřednostňují putovat nalehko.

+11

limit

+7

extreme

-6

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
20D 380T Nylon Ripstop

comfort

IZOLAČNÍ VRSTVA
80 g/m2 (1x80 g/m2)
Ultralehký spací pytel. Vyniká malým objemem
a nízkou hmotností. Určitě potěší všechny
cyklisty, vodáky a jiné dobrodruhy.

80 cm

1 layer padding

LITE
SERIE

180 cm

+10

limit

+6

extreme

-5

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % nylon Taffeta 320D
IZOLAČNÍ VRSTVA
100 g/m2 (1x100 g/m2)
Nejlehčí model v kategorii dekových spacáků
kolekce značky Trimm. Úplným rozepnutím
vznikne samostatná, lehká přikrývka použitelná
hlavně během teplých letních měsíců.

comfort

+20

limit

+10

extreme

-1

185 cm

220/230 cm

50 cm

14 x 24 /
15 cm

ŠÍŘKA
75

VNITŘNÍ MATERIÁL
20D 380T Nylon Ripstop

215/205 cm

75 cm

15 x 27 /
19 cm

75 cm

45 cm

1 layer padding

1 layer padding
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TRAVEL

TRAMP

1

DIVAN

1

1

Olive

Blue

2

Kiwi Green / Mid. Green

2

2

Mid.Blue

Olive

3

Red / Dark Red

3

3

Camuﬂage

25 x 42 /
30 cm

1 420 g

Camuﬂage

185 cm 195
cm

2 150 g

ŠÍŘKA
80

24 x 48 /
30 cm

Sea Blue / Mid.Blue

185 cm 195
cm

2 300 g

ŠÍŘKA
90

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
PES - Diamond DWR
IZOLAČNÍ VRSTVA
200g/m2 (1x200g/m2)
Velmi lehký dekový spacák. Díky nízké
hmotnosti, dobré skladnosti a kvalitní náplni
je vhodný pro nejširší použití při běžných
návštěvách přírody.

comfort

+6

limit

+1

extreme

-14

VNITŘNÍ MATERIÁL
Cotton Flanel

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
PES - Diamond DWR
IZOLAČNÍ VRSTVA
300g/m2 (2x150g/m2)
Vysoce komfortní XXL dekový spací pytel
vhodný pro všechny, kteří mají rádi pohodlí.
Deková konstrukce umožňuje použít spací pytel
nejenom k táboření a rodinným výletům, ale i
jako klasickou přikrývku na chatu či chalupu
nebo jednoduše do auta.

comfort

+4

limit

-2

extreme

-18

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES pongee

IZOLAČNÍ VRSTVA
300g/m2 (2x150g/m2)
Mimořádně komfortní spací pytel pro všechny,
kteří milují pohodlí a volnost. Extra šířka a
speciální konstrukce překonává dosavadní
představy o komfortu spacích pytlů. Umožňuje
neomezený pohyb během spánku nebo
odpočinku.

comfort

+3

limit

-9

extreme

-28

220 cm

90 cm

1 layer padding

EN 13537 CERTIFICATE

VNĚJŠÍ MATERIÁL
PES - Diamond DWR

200/210 cm

80 cm

195 cm

ŠÍŘKA
110

200/210 cm

52

25 x 42 /
30 cm

110 cm

2 layer padding

2 layer padding

COMFORT
SERIE

HAVEN

400 g

one size

LINER
MUMMY - P

LINER
BLANKET - P

THERMAL LINER
MUMMY - F

240 g

270 g

550 g

195 cm

195 cm

195 cm

MATERIÁL
100 % PES 75D 190T, PU Coating, WP 2000 mm, taped seams

MATERIÁL
100 % PES Pongee

MATERIÁL
100 % PES Pongee

MATERIÁL
100 % PES ﬂ eece

ROZMĚRY
33 x 27 x 3 cm

ROZMĚRY
220 x 80/50 cm

ROZMĚRY
210 x 80 cm

ROZMĚRY
220 x 80/50 cm

Bivakovací pytel HAVEN snadno sbalíte buď do menší ruličky, nebo
do obdélníkového obalu. Vak můžete také použít jako sluneční
plachtu nebo pončo. Výrobek je opatřen kevlarovými očky a lze z
něj sestavit transportní „sáně“.

Univerzální hygienická vložka do mumiových spacích pytlů, která
zároveň zvyšuje teplotní komfort. Je vyrobená z vysoce prodyšného
100 % PES materiálu s broušeným povrchem, který je měkký a
hladký na dotyk. Vhodná i k použití jako samostatná přikrývka.
Mezi další přednosti patří především její malý objem, nízká
hmotnost a transportní obal.

Univerzální hygienická vložka do dekových spacích pytlů, která
zároveň zvyšuje teplotní komfort. Je vyrobená z vysoce prodyšného
100 % PES materiálu s broušeným povrchem, který je měkký a
hladký na dotyk. Vhodná i k použití jako samostatná přikrývka.
Mezi další přednosti patří především její malý objem, nízká
hmotnost a transportní obal.

Univerzální termo vložka do mumiových spacích pytlů, která
zvyšuje tepelný komfort. Je vyrobená z vysoce prodyšného 100%
PES fleece materiálu, který je měkký a hladký na dotyk. Vhodná i
jako samostatná přikrývka. Dalšími přednostmi jsou malý objem,
nízká hmotnost a transportní obal.

1

2

Orange

3

Khaki

Camo M05

1

1

Grey

SLEEPING BAGS
ACCESSORIES

1

Grey

Grey
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THERMAL LINER
BLANKET - F

COMPRESS BAG S

COMPRESS BAG M

600 g

125 g

136 g

195 cm

S

M

MATERIÁL
100 % PES ﬂ eece

MATERIÁL
100 % PES oxford

MATERIÁL
100 % PES oxford

ROZMĚRY
210 x 80 cm

ROZMĚRY
17 x 32 cm

ROZMĚRY
24 x 45 cm

Univerzální termo vložka do dekových spacích pytlů, která zvyšuje
tepelný komfort. Je vyrobená z vysoce prodyšného 100% PES
fleece materiálu, který je měkký a hladký na dotyk. Vhodná i jako
samostatná přikrývka. Dalšími přednostmi jsou malý objem, nízká
hmotnost a transportní obal.

Kompresní obal značky Trimm COMPRESS BAG S umožňuje
zmenšení rozměrů sbaleného spacího pytle. Objem spacáku je
možné zmenšit až na 40 %, a to stáhnutím pomocí 4 kompresních
pásků.

Kompresní obal značky Trimm COMPRESS BAG M umožňuje
zmenšení rozměrů sbaleného spacího pytle. Objem spacáku je
možné zmenšit až na 40 %, a to stáhnutím pomocí 4 kompresních
pásků.

1

1

Grey
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Dark Grey
/ Red

1

Dark Grey
/ Red

SLEEPING BAGS
ACCESSORIES
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SELFINFLATING MATTRESS CONTENT

EDGE

TRIMMLITE

LIGHTER

TIGUAN

ZERO

WAKE

FOLLY

HIKER

60

60

60

61

61

61

62

62

LULLABY

JUMBO

FREEDOM

ALTEA

DREAMER

JETTA

ROTTO

GENTLE

62

63

63

63

64

64

64

65

GENTLE PLUS

BUDDY

PICNIC

65

65

66
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SELFINFLATING MATTRESS DETAIL
NAME

SERIE

LINE

THICKNESS

WEIGHT

SIZE

SIZE PACKAGE

OUTER MATERIAL

INSULATION FOAM

EDGE

Lite

SELFINFLATING
MATRESS

3 / 5 cm

620 g

183 x 51 x 3 / 5 cm

⌀ 13 x 28 cm

390T20D PES ripstop with
TPU coating

Pěna / Foam: 15 - 16
kg/m3

plast / plastic

TRIMMLITE

Lite

SELFINFLATING
MATRESS

3 cm

630 g

183 x 51 x 3 cm

⌀ 13 x 28 cm

390T20D PES ripstop with
TPU coating

Pěna / Foam: 15 - 16
kg/m3

plast / plastic

LIGHTER

Lite

SELFINFLATING
MATRESS

3 cm

680 g

183 x 51 x 3 cm

⌀ 15 x 28 cm

390T20D PES ripstop with
TPU coating

Pěna / Foam: 15 - 16
kg/m3

plast / plastic

TIGUAN

Lite

SELFINFLATING
MATRESS

5 cm

450 g

196 x 49 x 4 / 5 cm

⌀ 8 x 20 cm

390T20D PES ripstop with
TPU coating

vzduch / air

plast / plastic, double
lock

ZERO

Lite

SELFINFLATING
MATRESS

5 cm

600 g

188 x 60 x 5 cm

⌀ 10 x 25 cm

30D spandex + 150D
Oxford with TPU

vzduch / air

plast / plastic, double
lock

WAKE

Lite

SELFINFLATING
MATRESS

5 cm

560 g

185 x 55 x 5 cm

⌀10 x 27,5 cm

240T PES diamond ripstop
with TPU coating

vzduch / air

plochý plast / ﬂat
plastic

FOLLY

Trekking

SELFINFLATING
MATRESS

6,5 cm

500 g

188 x 51 x 6,5 cm

⌀ 9 x 28 cm

75 D Ripstop polyester
with TPU coating

vzduch / air + Hollow
Fibre

plast / plastic, double
lock

HIKER

Trekking

SELFINFLATING
MATRESS

2,5 cm

850 g

183 x 51 x 2,5 cm

⌀ 15 x 29 cm

75D polyester with TPU
coating

Pěna / Foam: 19 - 20
kg/m3

mosaz / brass

LULLABY

Trekking

SELFINFLATING
MATRESS

3 cm

810 g

180 x 57 x 3 cm

⌀ 16 x 31 cm

75D polyester with TPU
coating

Pěna / Foam: 19 - 20
kg/m3

mosaz / brass

JUMBO

Comfort

SELFINFLATING
MATRESS

4/6,5 cm

3 000 g

198 x 130 x 4/6,5 cm

⌀ 20 x 68 cm

75D polyester with TPU
coating

Pěna / Foam: 19 - 20
kg/m3

mosaz / brass - 2x

FREEDOM

Comfort

SELFINFLATING
MATRESS

5 cm

1 550 g

193 x 63 x 5 cm

⌀ 15 x 66 cm

75D polyester with TPU
coating

Pěna / Foam: 19 - 20
kg/m3

mosaz / brass

ALTEA

Comfort

SELFINFLATING
MATRESS

5 cm

1 800 g

198 x 63 x 5 cm

⌀ 15 x 68 cm

suede/75D polyester with
PVC dot,TPU coating

Pěna / Foam: 19 - 20
kg/m3

mosaz / brass

DREAMER

Comfort

SELFINFLATING
MATRESS

12 cm

4 300 g

198 x 76 x 12 cm

⌀ 23,5 x 69,5 cm

Peach brushed 75D polyester with PVC coating

Pěna / Foam: 19 - 20
kg/m3

plast / plastic - 2x

JETTA

Comfort

SELFINFLATING
MATRESS

8 cm

2 900 g

193 x 138 x 8 cm

⌀ 20 x 36,5 cm

240T PES diamond ripstop
with TPU coating

vzduch / air

plast / plastic; Double
lock

ROTTO

Comfort

SELFINFLATING
MATRESS

10 cm

85 g

42 x 32 x 10 cm

⌀ 6 x 10 cm

30D spandex + 150D
Oxford with TPU

vzduch / air

plochý plast / ﬂat
plastic

GENTLE

Comfort

SELFINFLATING
MATRESS

3 cm

250 g

50 x 32 cm

⌀ 11 x 30 cm

75D polyester with TPU
coating

Pěna / Foam: 19 - 20
kg/m3

plast / plastic

GENTLE PLUS

Comfort

SELFINFLATING
MATRESS

3 cm

250 g

50 x 32 cm

⌀ 11 x 30 cm

75D polyester with TPU
coating

Pěna / Foam: 19 - 20
kg/m3

plast / plastic

BUDDY

Comfort

SELFINFLATING
MATRESS

3 cm

170 g

40 x 30 x 3 cm

⌀ 5,5 x 34 cm

75D polyester with PVC
coating

Pěna / Foam: 19 - 20
kg/m3

plast / plastic

PICNIC

Comfort

SELFINFLATING
MATRESS

4 cm

800 g

150 x 200 cm

33 x 40 x 4 cm

100 % PES Oxford

Hollow Fibre

MATTRESS
COLLECTION

FOAM CONSTRUCTION

VALVE
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SELFINFLATING MATTRESS DETAIL
KATEGORIE A KONCEPCE:

CATEGORIES AND CONCEPTS:

Izolační podložka je důležitá součást outdoorového vybavení. Ani kvalitní spacák Vám nezaručí 100 % funkčnost
ve všech případech použití, pokud nepoužijete kvalitní izolační podložku především v extrémnějších podmínkách, jako
je spaní na sněhu apod. Spodní vrstva vzduchu u spacáku je stlačená vahou ležící osoby a dochází tak k porušení tepelné
izolace, která je hlavní funkcí spacího pytle. Proto je nutné kvalitní karimatkou zamezit přímému styku spacáku se zemí.
Další neméně důležitou funkcí je komfort při spaní, kde karimatka dopřeje více pohodlí tím, že vyrovnává povrch pod
karimatkou a tělem a spánek neznepříjemňují třeba kameny, tvrdá tráva apod. Obecně můžeme říci, že čím vetší tloušťku karimatka má, tím lépe izoluje, má lepší tepelný odpor a je pohodlnější. To vše však na úkor celkové váhy. Proto je
dobře zvážit při výběru izolační podložky, kdy a za jakých podmínek ji budete používat - zda celoročně či pouze na letní
kempování nebo naopak na expedice do sněhu, pak máte o několik gramů zátěže méně.

The insulating pad is an important part of outdoor equipment. Not even a high-quality sleeping bag can guarantee
the 100% functionality and suitability for all applications, unless you use a high-quality insulating pad, especially
in extreme conditions such as sleeping on snow, etc. The bottom air layer is compressed by the weight of the sleeping
person breaking the thermal insulation, which is the main function of any sleeping bag. It is therefore necessary
to use a high-quality sleeping mat underneath your sleeping bag to avoid direct contact with ground. Another important
feature is the increased sleep comfort afforded by the mat as it smoothes out the underlying surface and reduces discomfort
from rocks, tough grass, etc. while sleeping. Generally speaking, the thicker the mat is, the better the insulation and thermal
resistance, which makes your sleep more comfortable. However, this is achieved at the expense of the overall weight. It is
wise to consider when and under what conditions you will be using your mats, whether year-round or just for a summer
camp or during a tough winter expedition, in order to ensure that you are not carrying any unnecessary weight.

Konstrukce samonafukovacích karimatek v sobě pojí výhody pěnových podložek a nafukovacích matrací. Od sebe
se liší tvarem, použitým svrchním materiálem, typem a konstrukcí pěny a typem ventilu. Rozdílná konstrukce
a tloušťka pěny předurčuje každému modelu samonafukovačky jiné izolační a hmotnostní parametry.

1

2

The self-inﬂating mat structure combines the advantage of foam pads and inﬂatable mattresses. They vary in shape and
upper material used, in the type and structure of implemented foam and in the valve type. The different structure and
thickness of the foam gives each self-inﬂating model different insulation properties and weight parameters.

3

4

5

6

1

Plná pěna: Konstrukce karimatky z plné pěny je nejjednodušší a zároveň nejúčinnější. Pěna bez dodatečné
perforace je pohodlná, ale má vyšší hmotnost. Často používaná do komfortních karimatek pro celoroční použití.

1

Full foam: The full foam mat is the easiest and also the most effective. Foam without additional perforation
is comfortable, but tends to be heavier. Often used for comfortable mats for year-round use.

2

Pěna s vertikálními dutinami: Vertikální dutiny rovnoměrně rozmístěné v pěně dávají karimatce nižší hmotnost
a menší objem při zabalení. Karimatka je tak velice rychle a dobře sbalitelná.

2

Foam with vertical cavities: Vertical cavities are uniformly distributed in the foam, which makes the mat lighter
and a smaller when packaged. The mat may be packed very quickly and efﬁciently.

3

Pěna s horizontálními dutinami: Horizontální dutiny v pěně udržují dobrý poměr mezi nízkou hmotností
a výbornými izolačními vlastnostmi. Umožňují snadnější sbalitelnost při celkově nižším objemu.

3

Foam with horizontal cavities: Horizontal cavities in the foam maintain a good balance between low weight and
excellent insulating properties. They allow for easier packing while offering lower overall volume.

4

Pěna s horizontálními a vertikálními dutinami: Touto kombinací horizontálních a vertikálních dutin je docíleno
největšího odlehčení, ale na úkor izolačních vlastností. Proto je tato konstrukce používaná jenom pro oblasti,
které nejsou zatěžovány plnou vahou postavy, např. v oblasti nohou.

4

Foam with horizontal and vertical cavities: This combination of horizontal and vertical cavities offers the lowest
weight, but at the expense of the insulating properties. Therefore, this structure is only used for areas that do not
support the full weight of a person, such as in the leg area.

5

Vzduchová nafukovací komora

5

Inﬂatable air chamber

6

Vzduchová nafukovací komora s termoizolací. Uvnitř každé trubice je vrstva rouna z dutých vláken, která
zabraňuje úniku tepla.

6

Inﬂatable air chamber with thermal insulation. Each chamber includes the layer of synthetic ﬁber which prevents
from the heat outﬂow.

58

MATTRESS
COLLECTION

SELFINFLATING MATTRESS DETAIL

TECHNOLOGIE PERFORACE
VNITŘNÍ PĚNY
TECHNOLOGY OF INNER
FOAM PERFORATION

VYZTUŽENÝ
RYCHLO-PRŮTOKOVÝ VENTIL
REINFORCED QUICK-FLOW
VALVE

1
5

1

Vyztužený rychlo-průtokový ventil
Reinforced quick-ﬂow valve

3

Vysoká kvalita, trvanlivá TPU laminace
High quality, durable TPU lamination

5

Technologie perforace vnitřní pěny
Technology of inner foam perforation

2

Hydrofobní zátěr
Water repellent coating

4

Lehká
Lightweight

6

Kompresní obal a pásky
Stuff sac and roll up straps

MATTRESS
COLLECTION

7

Set na opravu matrace
Emergency repair kit
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EDGE

TRIMMLITE

1

LIGHTER

1
Orange / Grey

1
Orange / Dark Grey

Kiwi Green

2
Grey

620 g � 13 x 28 cm 183 x 51 x 3
/ 5 cm

630 g � 13 x 28 cm 183 x 51 x
3 cm

680 g � 15 x 28 cm 183 x 51 x
3 cm

MATERIÁL
390T20D PES ripstop with TPU coating

MATERIÁL
390T20D PES ripstop with TPU coating

MATERIÁL
390T20D PES ripstop with TPU coating

VÝPLŇ
Pěna / Foam: 15 - 16 kg/m3

VÝPLŇ
Pěna / Foam: 15 - 16 kg/m3

VÝPLŇ
Pěna / Foam: 15 - 16 kg/m3

VENTIL
plast / plastic

VENTIL
plast / plastic

VENTIL
plast / plastic

Lehká anatomická karimatka s jedinečnou
konstrukcí. Je kombinovaná s nafukovacími
postranními prvky, které dobře drží tělo na
podložce a zároveň perfektně izolují.

Mimořádně lehká karimatka s anatomickým
přizpůsobením tvaru je určená pro náročné
akce vzhledem k minimální váze a sbalenému
objemu, který je dosažen použitím vysoce
odolných materiálů a speciální technologie
perforací vnitřní pěny.

Tato samonafukovací karimatka je vyrobena
z vysoce odolných materiálů. Speciální
technologie odlehčení umožňuje velmi nízkou
váhu, díky které je LIGHTER ideální pro
turistiku, cykloturistiku, jednoduše všude tam,
kde se chystáte nocovat venku.

183 cm

51 cm

60

183 cm

183 cm

51 cm

51 cm

LITE
SERIE

TIGUAN

ZERO

1

1

1

Kiwi Green / Dark Grey

Green / Grey

2

Blue

2
Orange / Dark Grey

450 g

WAKE

Blue / Grey

600 g � 10 x 25 cm 188 x 60 x
5 cm

� 8 x 20 cm 196 x 49 x 4
/ 5 cm

4-way elastic
material

560 g

�10 x 27,5
cm

185 x 55 x
5 cm

MATERIÁL
390T20D PES ripstop with TPU coating

MATERIÁL
30D spandex + 150D Oxford with TPU

MATERIÁL
240T PES diamond ripstop with TPU coating

VÝPLŇ
vzduch / air

VÝPLŇ
vzduch / air

VÝPLŇ
vzduch / air

VENTIL
plast / plastic, double lock

VENTIL
plast / plastic, double lock

VENTIL
plochý plast / ﬂ at plastic

Odlehčená verze nafukovací matrace. Vyniká
hlavně nízkým objemem a lehkostí díky
použitému ultralehkému materiálu.

Nafukovací matrace ZERO vyniká unikátní
kombinací použitého materiálu 100% polyester
pongee spandex + 150D Oxford with TPU.
Matrace je na omak velmi příjemná a díky své
pružnosti se lépe přizpůsobuje tělu uživatele.
Je lehká a dobře sbalitelná do malého
transportního obalu.

Nafukovací matrace WAKE vyniká hlavně
malým objemem ve sbaleném stavu. Je lehká
a perfektně izoluje od chladu i nerovností.
Barevným provedením a vzorem určitě osloví
především dámskou část v řadách cestovatelů.

196 cm

185 cm

188 cm

49 cm

60 cm

LITE
SERIE

55 cm

61

FOLLY

HIKER

1

LULLABY

1
Steel Blue / Dark Grey

1
R.Camouﬂage / Dark Grey

Purple

2

2
Steel Blue / Dark Grey

Sand

3
Sand / Dark Grey

500 g

� 9 x 28 cm

850 g � 15 x 29 cm 183 x 51 x
2,5 cm

188 x 51 x
6,5 cm

810 g

� 16 x 31 cm 180 x 57 x
3 cm

MATERIÁL
75 D Ripstop polyester with TPU coating

MATERIÁL
75D polyester with TPU coating

MATERIÁL
75D polyester with TPU coating

VÝPLŇ
vzduch / air + Hollow Fibre

VÝPLŇ
Pěna / Foam: 19 - 20 kg/m3

VÝPLŇ
Pěna / Foam: 19 - 20 kg/m3

VENTIL
plast / plastic, double lock

VENTIL
mosaz / brass

VENTIL
mosaz / brass

Nafukovací matrace FOLLY vyniká hlavně
malým objemem ve sbaleném stavu. Je lehká
a perfektně izoluje od chladu i nerovnosti
díky použité doplňkové izolace z rouna dutého
vlákna. Tento model má integrovanou „ruční“
pumpu pro rychlé a pohodlné nafouknutí.

Hiker je dokonalý společník na cestách na slovo
vzatý. Jedná se o velmi odolnou samonafukovací
karimatku, která zajišťuje dostatečné pohodlí a
tepelnou izolaci.

Tvarově zajímavá karimatka s anatomickým
přizpůsobením ženskému tělu. Dostatečná
izolační schopnost a použití kvalitních
materiálů předurčuje, že se tento model stane
nepostradatelným společníkem pro náročné
cestovatelky.

188 cm

51 cm

62

180 cm

183 cm

51 cm

57 cm

TREKKING
SERIE

JUMBO

FREEDOM

1

ALTEA

1

1

Sand

Olive

Army Green

2
Sea Blue

3
R.Camouﬂage

3 000 g

� 20 x 68
cm

1 550 g � 15 x 66 cm 193 x 63 x
5 cm

198 x 130 x
4/6,5 cm

1 800 g � 15 x 68 cm 198 x 63 x
5 cm

MATERIÁL
75D polyester with TPU coating

MATERIÁL
75D polyester with TPU coating

MATERIÁL
suede/75D polyester with PVC dot,TPU coating

VÝPLŇ
Pěna / Foam: 19 - 20 kg/m3

VÝPLŇ
Pěna / Foam: 19 - 20 kg/m3

VÝPLŇ
Pěna / Foam: 19 - 20 kg/m3

VENTIL
mosaz / brass - 2x

VENTIL
mosaz / brass

VENTIL
mosaz / brass

Dvojitá samonafukovací karimatka s
integrovaným polštářem pro pohodlné
kempování ve dvou. Pro jednodušší manipulaci
disponuje dvěma nafukovacími ventily.

Vysoce komfortní a příjemná samonafukovací
karimatka s vynikajícími izolačními vlastnostmi.

Samonafukovací matrace mumiového tvaru s
protiskluzovým povrchem a kovovým ventilem.
Speciální konstrukce výrazně zlepšuje pohodlí
a izolaci. Vybavena praktickým obalem a sadou
pro opravu případného poškození.

193 cm

198 cm

130 cm

63 cm

COMFORT
SERIE

198 cm

63 cm

63

DREAMER

JETTA

1

ROTTO

1
Sand

1
Blue

Green / Grey

2
Blue / Grey

3
Orange / Grey

4
Pinky / Grey

4 300 g

� 23,5 x
69,5 cm

2 900 g � 20 x 36,5 193 x 138 x
cm
8 cm

198 x 76 x
12 cm

85 g

� 6 x 10 cm

42 x 32 x
10 cm

4-way elastic
material

MATERIÁL
Peach brushed 75D polyester with PVC coating

MATERIÁL
240T PES diamond ripstop with TPU coating

MATERIÁL
30D spandex + 150D Oxford with TPU

VÝPLŇ
Pěna / Foam: 19 - 20 kg/m3

VÝPLŇ
vzduch / air

VÝPLŇ
vzduch / air

VENTIL
plast / plastic - 2x

VENTIL
plast / plastic; Double lock

VENTIL
plochý plast / ﬂ at plastic

Karimatka DREAMER svojí tloušťkou 12 cm
poskytuje obdobný komfort jako domácí
matrace. Její maximální hodnota izolace
předurčuje k využití i do chladných klimatických
podmínek.

Komfortní nafukovací matrace pro dva. Ideální
pro rodinnou turistiku, na chaty nebo nouzové
přespání pro nečekané návštěvy. Tento model
má integrovanou „double pumpu“ pro rychlé a
pohodlné nafouknutí.

Nafukovací anatomický polštář ROTTO
doporučený pro klidný a pohodový spánek na
cestách, ve stanu, v přírodě či jen pro odpočinek
na zahradě. Vyniká příjemným povrchem díky
použitému materiálu 100% polyester pongee
spandex. Polštář má rozměr 42 x 32 cm. Po
vyfouknutí ho sbalíte do malého balíčku 10x6 cm
s hmotností 85 g.

198 cm

76 cm

64

42 cm

193 cm

138 cm

32 cm

COMFORT
SERIE

GENTLE

GENTLE PLUS

1

1

1

Dark Grey

Dark Grey

Olive

2

2

2

Olive

Dark Grey

3

Olive

3

3

Army Green

Army Green

4

Army Green

4
R.Camouﬂage / Dark Grey

250 g

BUDDY

� 11 x 30 cm

4
R.Camouﬂage / Dark Grey

250 g

50 x 32 cm

� 11 x 30 cm

Blue

170 g

50 x 32 cm

� 5,5 x 34
cm

40 x 30 x
3 cm

MATERIÁL
75D polyester with TPU coating

MATERIÁL
75D polyester with TPU coating

MATERIÁL
75D polyester with PVC coating

VÝPLŇ
Pěna / Foam: 19 - 20 kg/m3

VÝPLŇ
Pěna / Foam: 19 - 20 kg/m3

VÝPLŇ
Pěna / Foam: 19 - 20 kg/m3

VENTIL
plast / plastic

VENTIL
plast / plastic

VENTIL
plast / plastic

Samonafukovací polštář s rotačním ventilem,
vhodný také jako izolační podložka k sezení.

Samonafukovací polštář s rotačním ventilem,
vhodný také jako izolační podložka k sezení.

Samonafukovací sedák BUDDY poskytuje
výbornou izolaci a pohodlné sezení při různých
aktivitách v přírodě, sportovních utkáních,
koncertech, atd.

50 cm

50 cm

32 cm

32 cm

COMFORT
SERIE

40 cm

30 cm

65

PICNIC
1
Green

2

Orange

3

Blue

800 g

33 x 40 x
4 cm

150 x 200
cm

MATERIÁL
100 % PES Oxford
VÝPLŇ
Hollow Fibre
VENTIL
Pikniková deka o rozměru 200 x 150 cm je
ideální společník do přírody, na zahradu, do
parku, k vodě i na jiná místa k odpočinku.
Deku lze složit do praktické tašky se zipem a
popruhem s uchem a jednoduše vzít s sebou
kamkoliv. Kombinace jemného svrchního
materiálu s výplní z dutého vlákna a spodní části
z odolného materiálu zajišťuje skvělou tepelnou
izolaci a dává možnost využití této deky i jako
podložky na spaní.
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COMFORT
SERIE

BACKPACKS
& WATERPROOF
COLLECTION

BACKPACKS CONTENT

TRIGLAV 65

VECTOR 46

OPAL 40

COURIER 35

OTAWA 30

PULSE 30

AIRSCAPE 30

MANTA 30

HAVANA 28

ESCAPE 25

70

70

70

71

71

71

72

72

72

73

PULSE 20

CRUISER

BIKER

START 4

NEW YORK

DUFFLE

BOOTBAG

RESERVE

BACKUP

VERSO

73

73

74

74

75

75

75

76

76

76

TRAVEL MATE

RUNNER

MONEY BELT

MONEY

OMEGA

DESERT

ARMADA

ARMAX

HYDRA

GEL FLASK T600

77

77

77

78

79

79

79

80

80

80

GEL FLASK A500

GEL FLASK H350

TRANSIT

ARMYS

BOARD

YACHT

SAVER

SAVER X

81

81

81

82

83

83

83

84

84

84

SAVER XL

SAVER - LITE

PADDLE

PASSPORT

85

85

85

86
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BAGS RAIN COVER-S BAGS RAIN COVER-L

BACKPACKS
COLLECTION

BACKPACKS DETAIL

8

Technické detaily batohů:
Backpack technical details:

2

5

1

Hrudní popruh
Chest strap

2

Stavitelný nosný systém
Adjustable supporting system

3

Anatomicky tvarované nosné popruhy
Anatomically shaped carrying straps

4

Balanční dotahy pro zvýšení stability
Balance tightening to increase stability

5

Stabilní polstrovaný bederní popruh s oky na uchycení výstroje
Stable upholstered back strap with loops to hold equipment

6

Poutko pro snazší manipulaci s batohem
Loop for easier handling of the rucksack

7

Vývod pro hadici vodního vaku
Outlet for a water bladder hose

8

Výškově nastavitelné víko spolehlivě chránící obsah batohu
Height-adjustable cover for reliable protection of the rucksack contents

9

Přezka pro snazší připevnění výstroje
Buckle for easier attachment of equipment

10 Integrovaná pláštěnka /u většiny modelů je součástí výbavy/

Integrated rain cover (standard for most models)

11 Příprava pro vodní rezervoár /je možno použít u označených modelů/

Preparation for the water reservoir (may be used with marked models)

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ VÍKO
HEIGHT-ADJUSTABLE COVER

STAVITELNÝ NOSNÝ SYSTÉM
ADJUSTABLE SUPPORTING
SYSTEM

BACKPACKS
COLLECTION

BEDERNÍ POPRUH
BACK STRAP
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TRIGLAV 65

VECTOR 46

camel bag
ready

1,75 kg

65 L

OPAL 40

camel bag
ready

1,28 kg

46 L

camel bag
ready

1,35 kg

40 L

MATERIÁL
100 % nylon ripstop 420D + 100 % PES 600D, PU Coating, Ripstop texture

MATERIÁL
100 % nylon ripstop 420D + 100 % nylon 420D, PU Coating, Ripstop texture

MATERIÁL
100 % nylon 420 D + 100 % PES 600 D, PU coating, Ripstop texture

Univerzální trekkingový batoh TRIGLAV 65 je vyroben z odlehčených materiálů a
disponuje moderní konstrukcí čistých tvarů s minimem nadbytečných prvků. Byl
navržen s cílem být jednoduchý a s co nejnižší hmotností. Nastavitelné ramenní
popruhy, bederní pás s možností použití jako ledvinky, pláštěnka, spodní vchod a další
vychytávky jsou samozřejmostí.

Odlehčený multifunkční turistický batoh s unikátním systémem odvětrání zad,
oddělenou spodní komorou a množstvím funkčních detailů. Oceníte určitě i vnější
kapsu na vodní rezervoár nebo praktické uchycení trekových holí nebo cepínu,
odepínatelné bederní popruhy s kapsami a jiné vychytávky.

Další batoh z nové generace Trimm. Ideální nejen pro krátkodobou turistiku a
jednodenní výlety, ale i pro náročnější túry. Použitý materiál dává batohu ideální
poměr objemu při zachování nízké hmotnosti. Batoh je vybaven komfortním zádovým
systémem.

1

2

Black /
Orange

70

Blue / Orange

1

2

Black

1

Blue

2

Green /
Orange

3

Black /
Orange

Blue / Orange

ADVENTURE
SERIE

COURIER 35

OTAWA 30

PULSE 30

camel bag
ready

0,90 kg

35 L

0,6

30 L

0,60 kg

30 L

MATERIÁL
100 % PES 210 D ripstop + 100 % PES 600 D + nylon lycra , PU coating, Ripstop texture

MATERIÁL
100 % nylon ripstop, 420 D, 100 % PES 600 D, PU coating, Ripstop texture

MATERIÁL
100 % nylon ripstop 420D + 100 % PES 600D, PU Coating, Ripstop texture

Pohodlný, lehký batoh pro víkendové výlety do hor s maximálně prodyšným zádovým
systémem. Je propracovaný do nejmenších detailů se spoustou vychytávek a vyniká i
moderními barevnými kombinacemi.

Turistický batoh moderní konstrukce. Díky systému odvětrání zad je vhodný i pro delší
turistické aktivity, ale i jednodenní túry.

PULSE 30 je z další z řady batohů moderní konstrukce a čistých tvarů s minimem
nadbytečných prvků. K dobrému pocitu při nošení přispěje i anatomicky tvarovaný
zádový systém a popruhy přes hruď i bedra. Plně vybavený batoh pro lezce i turisty.

1

Blue/ Orange

2

3

Black /
Orange

1

Green /
Orange

2

Black

ADVENTURE
SERIE

3

Blue

1

Red

2

Lagoon /
Orange

Blue / Orange

3

Black /
Orange
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AIRSCAPE 30

MANTA 30

0,60 kg

1,20 kg

HAVANA 28

camel bag
ready

30 L

30 L

0,5 kg

28 L

MATERIÁL
100 % nylon 420 D + 100 % PES 600 D, PU coating

MATERIÁL
100 % PES 420 D dobby + 100 % PES 600 D, PU coating

MATERIÁL
100 % nylon ripstop, 420 D, 100 % PES 600 D, PU coating, Ripstop texture

Moderní a velice funkční turistický batoh. Provedením ve svěžích barvách zaujme
zejména dívky a mladé ženy. Díky dokonalému systému odvětrání zad je vhodný i pro
delší turistické aktivity.

Odolný praktický batoh s propracovanými detaily. Samozřejmostí je anatomicky
nastavitelný zádový systém. Vhodný pro víkendovou turistiku, kolo i lyže.

HAVANA 28 je menší model z řady batohů moderních konstrukčních tvarů. Anatomicky
tvarovaný zádový systém a popruhy přes hruď i bedra přispívají k dobrému pocitu při
nošení.Vybavením,lehkostí i objemem je vhodný pro veškeré sportovní aktivity

1

1

Black / Dark
Grey / Orange
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2

Black /
Orange

Blue / Orange

3

1

Green /
Orange

2

Blue

3

Black

Red

ADVENTURE
SERIE

ESCAPE 25

PULSE 20

CRUISER

0,50 kg

0,60 kg

0,60 kg

camel bag
ready

25 L

20 L

12 L

MATERIÁL
100 % nylon ripstop 420D + 100 % PES 600D, PU Coating

MATERIÁL
100 % nylon ripstop 420D + 100 % PES 600D, PU Coating, Ripstop texture

MATERIÁL
100 % PES 420D, PU coating

Moderní a velice funkční turistický batoh. Provedením ve svěžích barvách zaujme
zejména dívky a mladé ženy. Díky dokonalému systému odvětrání zad je vhodný i pro
delší turistické aktivity.

PULSE 20 je menší model z řady batohů moderní konstrukce a čistých tvarů.
K dobrému pocitu při nošení přispěje i anatomicky tvarovaný zádový systém a
popruhy přes hruď i bedra. Vybavením, lehkostí, objemem i moderními barevnými
kombinacemi jej lze doporučit zejména dívkám.

Lehký batoh mimo jiné vybavený speciální kapsou pro vodní rezervoár je ideálním
řešením pro pěší turistiku a cyklistiku. Hlavní kapsa na zip, kapsa s organizérem,
vnější kapsa ze síťoviny. Ramenní popruh polstrován. Anatomicky tvarované popruhy,
nastavitelný hrudní popruh.

1

Lagoon / Blue

2

3

Grey / Off
White

1

Lime Green

2

Purple / Pinky Black / Grey

ADVENTURE
SERIE

3

Red / Bordo

1

Black /
Orange
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BIKER

START 4

camel bag
ready

0,60 kg

6L

camel bag
ready

0,30 kg

4L

MATERIÁL
100 % PES 500D, PU coating, Ripstop texture

MATERIÁL
100 % PES 420D, PU coating, Ripstop texture

Speciální batoh s lehkou konstrukcí s vodním rezervoárem ideální pro extremně
náročné vytrvalostní sporty. Hlavní kapsa na zip, vnější kapsa ze síťoviny, elastická
šňůrka na předním panelu. Ramenní popruh polstrován. Anatomicky tvarované
popruhy. Nastavitelný hrudní popruh.

Lehký cyklo batůžek vhodný taktéž pro vytrvalostní sporty a běžky. Konstrukce
počítá s vodním rezervoárem. Je opatřen nastavitelnými prodyšnými popruhy.
Samozřejmostí jsou polstrovaná odvětraná záda.

1

2

Blue / Dark
Grey
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Black / Dark
Grey

3

Green / Dark
Grey

1

2

Black /
Orange

Blue / Orange

ADVENTURE
SERIE

NEW YORK

DUFFLE

BOOTBAG

4,2 kg

1,10 kg

0,60 kg

100 L

65 L

20 L

MATERIÁL
100 % PES heavy duty, PU coating

MATERIÁL
100 % PES heavy duty, PU Coating

MATERIÁL
100 % PES 220D, PU coating, Dobby texture

Cestovní taška z odolných materiálů opatřená kolečky. Možnost otevření uprostřed
(přepážka). Vysouvací madlo pro transport s využitím integrovaných koleček.
Zesílené dno a ochrana hran zavazadla.

Praktická taška z odolných materiálů s objemem 65 litrů. Je vhodná především pro
cestovatele. Díky odnímatelným popruhům ji můžete nosit na rameni nebo v ruce. Má
zesílené dno a praktické boční kapsy s odvětráním.

Vak na lyžařskou obuv z odolného materiálu. Celosezónní využití pro inline brusle i
lyžařské boty včetně helmy a chráničů. Hlavní část se zadním vstupem, přední kapsa
na doplňky, nastavitelný a odnímatelný ramenní popruh, polstrovaný úchyt.

1

1

Black
Melange

1

Black
Melange

COMFORT
SERIE

Black / Red
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RESERVE

BACKUP

VERSO

0,20 kg

0,20 kg

0,30 kg

6L

25 L

2L

MATERIÁL
70D Ripstop Nylon

MATERIÁL
70D Ripstop Nylon

MATERIÁL
100 % nylon 420 D + 100 % PES 600 D, PU coating, Ripstop texture

Lehký sbalitelný batůžek. Snadno jej zmanipulujete do malého balíčku, ideální pro
nákupy nebo cestování. Všude výborně uskladnitelný díky své nízké váze a objemu.

Lehká sbalitelná taška přes rameno. Snadno ji zmanipulujete do malého balíčku,
ideální pro nákupy nebo cestování. Všude výborně uskladnitelná díky své nízké váze
a objemu.

Univerzální oudoorová ledvinka pro široké využití s přídavným odpínatelným
popruhem přes rameno pro lepší fixaci při vyšším zatížení. Přední kapsa s
organizérem se zipem, hlavní kapsa s oddělenou přihrádkou, boční síťované kapsy,
polstrovaný bederní popruh.

1

2

Lime Green
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1

Red

2

Lime Green

1

Orange

Blue / Orange

2

Green /
Orange

COMFORT
SERIE

TRAVEL MATE

RUNNER

0,09 kg

0,10 kg

0,50 L

0,35 L

MONEY BELT

50 g

MATERIÁL
Reﬂ ective nylon /cotton

MATERIÁL
Reﬂ ective nylon /cotton

MATERIÁL
100 % Nylon ripstop

Jednoduchá ledvinka vhodná pro všechny sportovní aktivity i cestování. Vrchní plášť je
vyroben z materiálu s reflexní úpravou, takže o bezpečnost je postaráno.

Jednoduchá kapsa vhodná pro všechny sportovní aktivity i cestování. O bezpečnost je
postaráno díky materiálu, který je vyroben s reflexní úpravou.

Praktická, nenápadná peněženka Money Belt je vhodná především na cestování a
sport. Díky tělové barvě a tenkému provedení je pod oblečením takřka neviditelná.
Uvnitř rozdělena na jednotlivé kapsy. Elastický pásek s přezkou umožňuje snadnou
manipulaci.

1

1

Black
Reﬂective

1

Black
Reﬂective

COMFORT
SERIE

Beige

77

MONEY

0,10 kg

MATERIÁL
100 % PES heavy duty, PU Coating
Praktická peněženka na cestování a každodenní použití. Přihrádka na doklady, prostor
na až čtyři platební karty uvnitř, přihrádka na mince, prostor pro bankovky.

1

Black
Melange
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COMFORT
SERIE

OMEGA

DESERT

ARMADA

0,3 kg

0,2 kg

0,2 kg

2L

2L

1,5 L

MATERIÁL
TPU, TPU coating

MATERIÁL
PEVA

MATERIÁL
TPU

ROZMĚRY
17 x 37 cm

ROZMĚRY
17 x 40 cm

ROZMĚRY
17 x 34 cm

Vysoce kvalitní vodní rezervoár s antibakteriální úpravou. Díky „MEGA“ uzávěru je
vnitřek rezervoáru volně přístupný a umožňuje tak snadné čištění.

Vysoce kvalitní vodní rezervoár Trimm DESERT s objemem 2 litry je opatřen
antibakteriální úpravou. Díky velkému uzávěru je vnitřek rezervoáru volně přístupný
a umožňuje tak snadné čištění po použití. Bude se Vám hodit na túře i při sportu, kdy se
potřebujete snadno a rychle napít.

Vysoce kvalitní vodní rezervoár Trimm ARMADA s objemem 1,5 litru je opatřen
antibakteriální úpravou. Díky velkému uzávěru je vnitřek rezervoáru volně přístupný
a umožňuje tak snadné čištění po použití. Bude se Vám hodit na túře i při sportu, kdy se
potřebujete snadno a rychle napít.

1

1

Transparent

Transparent

BACKPACKS
ACCESSORIES

1

Transparent
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ARMAX

0,3

1,5 L

HYDRA

0,2 kg

2,5 L

GEL FLASK T600

40 g

0,6 L

MATERIÁL
TPU

MATERIÁL
PEVA

MATERIÁL
TPU

ROZMĚRY
40 x 17 cm

ROZMĚRY
36 x 17 cm

ROZMĚRY
20 x 6 cm

Vysoce kvalitní vodní rezervoár Trimm ARMAX s objemem 1,5 litru je opatřen
antibakteriální úpravou. Díky velkému uzávěru je vnitřek rezervoáru volně přístupný
a umožňuje tak snadné čištění po použití. Bude se Vám hodit na túře i při sportu, kdy se
potřebujete snadno a rychle napít.

Vysoce kvalitní vodní rezervoár Trimm HYDRA s objemem 2 litry je použitelný téměř
v jakémkoli batohu s přípravou na vodní rezervoár. Horní otvor Slide - T umožňuje
snadné plnění a vyprazdňování vaku a samozřejmě i jeho čištění. Bude se Vám hodit na
túře i při sportu,kdy se potřebujete snadno a rychle napít.

Vysoce kvalitní měkká láhev na nápoje Trimm GEL-FLASK-T 600 s objemem 0,6
litru je použitelná na túře i při sportu, kdy se potřebujete snadno a rychle napít.
Díky snadnému pití z těchto typů lahví ušetříte energii na sání tekutiny. Pokud láhev
stisknete, její obsah Vás automaticky zavlaží. Při nošení nedochází k pravidelnému
šplouchání tekutiny.

1

1

Transparent
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Transparent

1

Lemon

BACKPACKS
ACCESSORIES

GEL FLASK A500

50 g

GEL FLASK H350

0,5 L

35 g

0.35 L

BAGS RAIN COVER - S

20 - 35 L

S

MATERIÁL
TPU

MATERIÁL
TPU

MATERIÁL
100 % PES 210 D Oxford, WP 1000 mm

ROZMĚRY
18 x 8 cm

ROZMĚRY
15 x 6 cm

ROZMĚRY
7 x 10 cm

Vysoce kvalitní měkká láhev na nápoje Trimm GEL-FLASK-A 500 s objemem 0,5 litru
je použitelný na túře i při výkonu sportu, kdy se potřebujete snadno a rychle napít.
Díky snadnému pití z těchto typů lahví ušetříte energii na sání tekutiny. Pokud láhev
stisknete, její obsah Vás automaticky zavlaží. Při nošení nedochází k pravidelnému
šplouchání tekutiny.

Vysoce kvalitní měkká láhev na nápoje Trimm GEL-FLASK-H 350 s objemem 0,35
litru. Nejuniverzálnější způsob pro udržení pravidelné hydratace na dlouhých i
krátkých tratích při tréninku i při závodě. Díky snadnému pití z těchto typů lahví
ušetříte energii na sání tekutiny. Pokud láhev stisknete, její obsah Vás automaticky
zavlaží. Při nošení nedochází k pravidelnému šplouchání tekutiny.

Pláštěnka na batohy Trimm ve velikosti S tedy pro batohy o velikosti 20-35l. Je
vyrobená z odolného nepromokavého materiálu ve výrazné barvě s reflexním
potiskem, zvyšuje se tak i vaše bezpečnost za zhoršené viditelnosti. Spolehlivě
ochrání batoh i věci v něm před nepříznivým počasím. Uchycuje se na batoh pomocí
gumového očka.

1

1

Light Green

1

Blue

BACKPACKS
ACCESSORIES

Signal Green /
Reﬂex
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BAGS RAIN COVER - L

35 - 50 L

L

MATERIÁL
100 % PES 210 D Oxford, WP1000 mm
ROZMĚRY
7 x 11 cm
Pláštěnka na batohy Trimm ve velikosti L, tedy pro batohy o velikosti 35-50l. Je
vyrobená z odolného nepromokavého materiálu ve výrazné barvě s reflexním
potiskem, zvyšuje se tak i vaše bezpečnost za zhoršené viditelnosti. Spolehlivě
ochrání batoh i věci v něm před nepříznivým počasím. Uchycuje se na batoh pomocí
gumového očka.

1

Signal Green /
Reﬂex

82

BACKPACKS
ACCESSORIES

TRANSIT

1,65 kg

140 L

ARMYS

60 x 35 x
75 cm

1,2 kg

85 L

61 x 38 x
38 cm

BOARD

S- 1 125 g, S-65 L,
M - 1 400 g, M-85 L,
L - 1 600 g L-120 L

S 60 x Ф34
cm, M 75 x
Ф38 cm, L
85 x Ф42
cm

MATERIÁL
1680D oxford, TPU coating, PES straps , PES straps , TPU coating

MATERIÁL
1680D oxford, TPU coating, PES straps , PES straps , TPU coating

MATERIÁL
1680 D Oxford, TPU coating/100% PES straps, DURAFLEX spony, ,

Prostorná cestovní taška, maximálně nepromokavá. Svařované spoje, vodotěsný
rotační uzávěr na přezky zaručující maximální vodotěsnost. Kompresní popruhy.

Praktický transportní batoh / taška z maximálně nepromokavých materiálů.
Svařované spoje, vodotěsný zip zaručující dostatečnou vodotěsnost. Ramenní popruhy
z prodyšného materiálu s možností rychlého odepnutí.

Praktický transportní batoh/taška BOARD z řady AquaTrimm z maximálně
nepromokavých materiálů. Svařované spoje a vodotěsný zip zaručující dostatečnou
vodotěsnost. Ramenní popruhy z prodyšného materiálu s možností rychlého odepnutí.
K dispozici ve třech velikostech.

1

1

Army Brown

Army Brown

WATERPROOF

1

Orange
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YACHT

0,35 kg

20 x 29 x
72 cm

35 L

SAVER

0,39 kg 20 L, 25 L

SAVER X

ø25 x 52
cm / ø22 x
61 cm

240 g

28,50 L ø27 x 54 cm

MATERIÁL
300D nylon, TPU coating , , TPU coating

MATERIÁL
500D, PVC, TPU coating , , TPU coating

MATERIÁL
500D, PVC, TPU coating , ,

Vodotěsný poloprůhledný lodní vak ideální na vodní sporty. Svařované spoje,
vodotěsný rotační uzávěr na přezky zaručující maximální vodotěsnost. Přední
elastické šňůry pro rychlé upevnění výbavy.

Vodotěsný lodní vak ideální na vodní sporty. Svařované spoje, vodotěsný rotační
uzávěr na přezku zaručující maximální vodotěsnost.

Vodotěsný transparentní lodní vak ideální na vodní sporty. Svařované spoje, vodotěsný
rotační uzávěr na přezku zaručující maximální vodotěsnost.

1

2

Spring Green
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1

Olive

2

Red

3

Khaki

1

Blue

Transparent

WATERPROOF

SAVER XL

390 g

SAVER - LITE

35g, 45g, 5 L, 10
60g, 80g L, 30 L,
45 L

ø30 x 78 cm

51 L

PADDLE

0,180

5L

ø14 x 35 cm

MATERIÁL
500D, PVC, TPU coating , ,

MATERIÁL
100 % PES ripstop 20 D siliconized, TPU coating , , TPU coating

MATERIÁL
1680D oxford, TPU coating, PES straps , ,

Vodotěsný transparentní lodní vak ideální na vodní sporty. Svařované spoje, vodotěsný
rotační uzávěr na přezku zaručující maximální vodotěsnost.

Ultralehký vodotěsný transportní obal, ideální pro všechny druhy vodních sportů
a turistiku. Lepené švy, vodotěsný rotační uzávěr na přezku zaručující maximální
vodotěsnost.

Nejmenší verze praktického vodotěsného lodního vaku z kolekce AquaTrimm. Ideální
na vodní sporty. Svařované spoje a vodotěsný rotační uzávěr na přezku zaručující
maximální vodotěsnost.

1

2

1

Transparent / Transparent /
Khaki
Blue

1

Mix Color

WATERPROOF

Orange / Grey
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PASSPORT

20 x 15 cm

MATERIÁL
210T polyester with diamond, TPU coating , , TPU coating
Praktické vodotěsné pouzdro na doklady, peníze nebo mobil vybavené šňůrkou
pro snadné nošení. Vodotěsný rotační uzávěr na suchý zip zaručující dostatečnou
vodotěsnost.

1

2

Blue

86

3

Orange

Spring Green

WATERPROOF

ACCESSORIES
COLLECTION

ACCESSORIES CONTENT
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ONES

BASIC

TOPIC

STOPERS

SPORTS

C5

89

89

89

90

90

90

ACCESSORIES

ONES

350 g

BASIC

one size

200 g

TOPIC

one size

350 g

one size

MATERIÁL
100 % PES 75D 190T, PU Coating, WP 2000 mm, taped seams

MATERIÁL
100 % PES 75D 190T, PU Coating, WP 2000 mm, taped seams

MATERIÁL
100 % PES 75D 190T, PU Coating, WP 2000 mm, taped seams

ROZMĚRY
25 x 23 x 6 cm

ROZMĚRY
25 x 18 x 6 cm

ROZMĚRY
25 x 18 x 6 cm

Univerzální pončo včetně funkční kapuce a krytu na batoh spolehlivě ochrání před
deštivým počasím.

Pláštěnka BASIC vás ochrání před nepříznivým počasím, jako je déšť nebo studený
vítr.

Propracované pončo TOPIC je vyrobeno z lehkého voděodolného materiálu a je
opatřeno lepenými švy. Pončo je dostatečně velké, aby překrylo i batoh. Je možné jej
použít i jako přístřešek, nebo plachtu proti slunci.

1

2

Yellow

3

Orange

1

Khaki

2

Khaki

ACCESSORIES

3

Yellow

1

Orange

2

Orange

3

Yellow

Khaki
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STOPERS

220 g / pair

S, M, L

SPORTS

C5

35 g

88 g

MATERIÁL
450D PES Ripstop, PU Coating

VÝKON
37 lm

DOSVIT
30 m

REŽIM SVÍCENÍ
White 2 + strobe

VÝKON
37 lm

DOSVIT
60 m

REŽIM SVÍCENÍ
White 3 + strobe

ROZMĚRY

ZDROJ
2x AAA

VÝDRŽ
6-30 h

POČET LED
3x White

ZDROJ
3x AAA

VÝDRŽ
70 h

POČET LED
1x R3 white

Turistické návleky vyrobené z maximálně odolného materiálu. Součástí je přední
masivní zip krytý légou a háčkem. Návleky zabraňují nepříjemnému pronikání sněhu
a vlhka. Létě jsou ideální pro vysokohorskou turistiku. Také výborně ochrání před
ušpiněním nebo protržením oděvu.

Malá a lehká čelovka vhodná pro kempování, turistiku i horolezectví. Barevný design v
kombinaci s moderním elastickým popruhem nabízí úplně nový pohled na outdoorové
aktivity. Stahovací očko v zadní části umožňuje uživateli rychlé a snadné přizpůsobení
těsnosti kolem hlavy.

1

1

Black

90

1

2

Blue

Kempingová svítilna s vysoce výkonným LED zdrojem. Díky flexibilnímu tělu lampy může
být použita jako ruční svítilna nebo světlomet. Tato svítilna je lehká a kompaktní a může
být použita k více účelům v různých podmínkách.

Green

2

Orange

Green
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SPORTSWEAR CONTENT
NEW

NEW

ORADO

INTENSE

FOXTER

MARK

SONO

POCO

DRILL

JURRY

MOTION

TOURIST

ORADA

INTENSA

100

100

100

101

101

101

102

102

102

103

104

104

NEW

NEW

NEW

FOXTERA

MARK LADY

Jurra

MOTION LADY

TOURIST LADY

MAROL

MAROL PANTS

ADIGO

ZEN

ZEN VEST

ZEN PANTS

ROCO

104

105

105

105

106

107

107

107

108

108

108

109

NEW

NEW

NEW

NEW

TECHNO

TERO

TERO pants

HARDY

FJORD

CALDO

MARLON

TIMERO

TAIPE

DRIFT II

TRACKY

MAROLA

109

109

110

110

110

111

111

111

112

112

112

113

NEW

NEW

NEW

NEW

MAROLA PANTS

ADIGA

ZENA

ZENA VEST

ZENA PANTS

ROCA

TECHNO LADY

TERA

TERA pants

FJORDA

CALDA

MARY

113

113

114

114

114

115

115

115

116

116

116

117

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

TIMERA

TAIPA

DRIFT LADY II

TRACKA 3/4

TRACKA

BART

LAVRUS

THERMIC

NEXUS

Neo

FLORY

TEA

117

117

118

118

118

119

119

119

120

120

120

121

NEW

92

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

SUTRA

VERONA

FLOWERS

BART LADY

LAVRA

THERMIC LADY

NEXA

NEONA

FLORY LADY

TEA LADY

122

122

122

123

123

123

124

124

124

125
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MATERIALS
TRIGUARD 3 L MEMBRANE EXTREME

TRIGUARD 2,5 L MEMBRANE

Triguard 3 L Membrane Extreme označuje technologii založenou na
vytvoření materiálu o 3 vrstvách, který se vyznačuje výbornými
vlastnostmi. Membrána je laminovaná přímo na svrchní látku a
následně je zespodu opatřena krycí textilní vrstvou, která ji chrání
proti otěru a poškození. Výsledný materiál se tedy skládá z 3 vrstev:
svrchní látky, membrány a krycí textilní vrstvy. Díky této technologii
zajišťují výrobky TRIGUARD 3 L MEMBRANE EXTREME spolehlivou
nepromokavost a výbornou prostupnost tělesných vodních par. Tvoří
dokonalou ochranu proti nepřízni počasí a současně udržuje stálé
mikroklima na povrchu těla v klidu i při intenzivní fyzické zátěži.
Materiál je určen pro oděvy do extrémních podmínek. /Odolnost proti
tlaku: 20 000mm H2O, Paropropustnost: 20 000g H2O/m2 za 24 hod.

Triguard 2,5L membrane označuje technologii založenou na vytvoření
materiálu o 2,5 vrstvách, který se vyznačuje výbornými vlastnostmi.
Membrána je laminovaná přímo na svrchní látku a následně je
zespodu potištěná krycí vrstvou, která ji chrání proti otěru a
poškození. Výsledný materiál se tedy skládá z 2,5 vrstev: svrchní
látky, membrány a potisku. Díky této technologii zajišťují výrobky
Triguard 2,5L membrane spolehlivou nepromokavost a výbornou
prostupnost tělesných vodních par. Jsou příjemně měkké, vysoce
prodyšné a vyznačují se vynikající vodonepropustností. Spolehlivě
chrání proti větru, trvale odpuzují vodu, jsou lehké a snadno
sbalitelné. Svými vlastnostmi jsou předurčeny do každého ročního
období pro všechny druhy outdoorových aktivit.

Triguard 3 L Membrane Extreme is a technology based on the creation
of a triple-layer material that stands out for its excellent properties.
The membrane is laminated directly onto the surface of the fabric, and
is then outfitted on the underside with a textile layer that protects it
from abrasion and damage. The resulting material therefore
comprises of 3 layers: an outer fabric, a membrane, and a protective
textile layer. This technology guarantees TRIGUARD 3 L MEMBRANE
EXTREME products reliable water-repellent properties and excellent
body vapour permeability. It creates perfect protection against
inclement weather while maintaining a constant micro-climate on the
body’s surface both at rest and during intensive physical activity. This
material is designed for extreme weather apparel. (Pressure
resistance: 20 000mm H2O, Vapour permeability: 20 000g H2O/m2 per
24 hrs.)

Wind
Moisture, Vapor
Waterproof

Shell fabric
Triguard membrane
Protective layer

3L

membrane

TRIGUARD STRETCH
2L MEMBRANE
Triguard Stretch 2l Membrane označuje technologii založenou na
vytvoření materiálu o 2 vrstvách, membrána je laminací spojena s
vrchním textilním materiálem. Tvoří dokonalou ochranu proti nepřízni
počasí a současně udržuje stálé mikroklima na povrchu těla v klidu i
při intenzivní fyzické zátěži. Byla vyvinuta pro aktivní sporty v přírodě
a její parametry uspokojí i ty nejnáročnější požadavky na komfort
uživatele.
triguard Stretch 2 L Membrane is technology based on the creation of a
double-layer material where the membrane is joined via lamination to
the outer textile material. It creates perfect protection against
inclement weather while maintaining a constant micro-climate on the
body’s surface both at rest and during intensive physical activity. It was
developed for outdoor active sports, and its parameters will satisfy
even the most demanding requirements for user comfort.

Moisture, Vapor
Waterproof

Shell fabric
Triguard membrane
Protective printed layer

2,5 L

membrane

TRIGUARD COATING
Označení Triguard představuje polyuretanový zátěr aplikovaný na rub
materiálu svrchní látky. Tato úprava zvyšuje pevnost a odolnost
tkaniny proti oděru a namáhání při užívání. Mikroporézní struktura
zátěru nanesená na hustě tkaný materiál zajišťuje odolnost proti
větru. Důležitou vlastností zátěru Triguard je nepromokavost, která je
docílena velikostí kanálků v zátěru, které nepropustí molekuly vody
vnější vlhkosti (sníh, déšť). Molekuly tělesných vodních par jsou menší
a tak mohou být odváděny skrze zátěr do vnějšího prostředí. Díky této
vlastnosti je vytvořeno příjemné tělesné mikroklima, které zvyšuje
komfort při outdoorových aktivitách, pobytu v přírodě i běžném
denním nošení.

Wind
Moisture, Vapor
Waterproof

Shell fabric
Triguard membrane

2L

membrane
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Triguard 2,5L membrane indicates a technology based on creating 2,5
layered material which is characterized by its excellent features. The
membrane is laminated straight onto the outer layer and printed with a
covering layer from inside. The layer protects the membrane from
abrasion and damage. The final material is thus composed of 2,5
layers: outer layer, membrane and printing. Owing to its technology the
Triguard 2,5L membrane products ensure great impermeableness.
They are soft, highly breathable and water-repellent. They are
wind-stopping, extremely light and easily packable. Owing to their
features, the Triguard 2,5L membrane products are predestined for all
kinds of outdoor activities in any season.

Wind

Triguard represents a waterproof breathable coating which is applied
to the seam side of outer fabric material. Such application increases
final material strength and abrasion resistance. The microporous
structure of the coating applied to a densely woven fabric ensures
good wind-stopping. The fabric repels external moisture (rain, snow)
which is accomplished by means of little channels in the coating. While
not letting through water molecules which are big, it allows
perspiration vapours to escape since its molecules are very little.
Thanks to this feature you can always feel comfortable anywhere you
are whether in nature or during your daily routine.

Wind
Moisture, Vapor
Waterproof
Moistur

Shell fabric
Triguard coating

Waterproof

Coating

Lining
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TRIGUARD SOFTSHELL

TRIGUARD SOFTSHELL LITE

Soft Shell je souhrnné označení materiálů používaných na oblečení s
největším záběrem využití - na rozličné sportovní aktivity při každém
počasí. Jde o spojení tradiční Triquard membrány s vnějšími lehkými
technickými materiály a vnitřní microfleecovou termovrstvou.
Triguard Soft Shell je větruvzdorný materiál, který je charakteristický
svou vysokou mírou vodoodpudivosti. Vyniká výbornou mechanickou
odolností a je elastický, čímž umožňuje optimální volnost pohybu.
Oblečení z tohoto materiálu je lehké a prodyšné. Zajišťuje maximální
pohodlí v chladném a větrném počasí. Udržuje teplo dvakrát lépe než
klasický fleece a rychle odvádí tělesnou vlhkost.

Soft Shell je souhrnné označení materiálů používaných na oblečení s
největším záběrem využití - na rozličné sportovní aktivity při každém
počasí. Jde o spojení tradiční Triquard membrány s vnějšími lehkými
technickými materiály a vnitřní termovrstvou z lehké pleteniny.
Triguard Soft Shell je větruvzdorný materiál, který je charakteristický
svou vysokou mírou vodoodpudivosti. Vyniká výbornou mechanickou
odolností a je elastický, čímž umožňuje optimální volnost pohybu.
Oblečení z tohoto materiálu je lehké a prodyšné. Zajišťuje maximální
pohodlí v chladném a větrném počasí. Udržuje teplo dvakrát lépe než
klasický fleece a rychle odvádí tělesnou vlhkost.

Soft Shell generally denotes fabrics used for clothing for the widest
range of use – various sports in all weathers. The Triguard Soft Shell
fabric is constituted by a Triguard membrane with outer light technical
fabrics and a soft microfleece inside that traps body heat and wicks
away moisture. The fabric is thus wind- and waterproof, elastic and
abrasion resistant – durable. It provides you with absolute freedom of
movement. Triguard Soft Shell clothing is light and breathable. It keeps
you comfortable in all weathers, protects from the wind and keeps the
body warmth two times better than classical fleece.

Wind
Moisture, Vapor
Waterproof

Shell fabric
Triguard membrane

Softshell

Micro fleece

Soft Shell generally denotes fabrics used for clothing for the widest
range of use – various sports in all weathers. The Triguard Soft Shell
fabric is constituted by a Triguard membrane with outer light technical
fabrics and a lite knitted nylon inside that traps body heat and wicks
away moisture. The fabric is thus wind- and waterproof, elastic and
abrasion resistant – durable. It provides you with absolute freedom of
movement. Triguard Soft Shell clothing is light and breathable. It
keeps you comfortable in all weathers, protects from the wind and
keeps the body warmth two times better than classical fleece.

TRIGUARD WINDSHIELD

TRIGUARD WINDSHIELD SOFT

Triquard Wind Shield je lehký membránový materiál, který se skládá
ze tří pevně k sobě nalaminovaných vrstev. Vnější vrstva je tvořena
lehkou elastickou polyesterovou pleteninou, střední vrstvu tvoří
Triquard membrána a spodní vrstvou je lehká mesh podšívka. Celý
materiál tak vyniká svými parametry ve smyslu větruodolnosti,
nepromokavosti a zároveň vysoké prodyšnosti. Díky těmto
parametrům ochrání Vaše tělo před ztrátou tepla působením větru,
deště a tím i před následným podchlazením. Zároveň dává membrána
volný průchod výparům, kterými si tělo reguluje svoji vnitřní teplotu,
takže při tělesné námaze nemůže dojít k přehřátí organismu.
Materiály Triquard Wind Shield tudíž udržují pro tělo optimální
mikroklima. Oděvy zhotovené z těchto materiálů jsou ideální pro
aktivní sport a pohyb. Svým uživatelům poskytují pocit komfortu a
lehkosti.

Triquard Wind Shield - soft je lehký membránový materiál, který se
skládá ze tří pevně k sobě nalaminovaných vrstev. Vnější vrstva je
tvořena lehkou elastickou polyesterovou pleteninou, střední vrstvu
tvoří Triquard membrána a spodní vrstvou je jemná pletenina. Celý
materiál tak vyniká svými parametry ve smyslu větruodolnosti,
nepromokavosti a zároveň vysoké prodyšnosti. Díky těmto
parametrům ochrání Vaše tělo před ztrátou tepla působením větru,
deště a tím i před následným podchlazením. Zároveň dává membrána
volný průchod výparům, kterými si tělo reguluje svoji vnitřní teplotu,
takže při tělesné námaze nemůže dojít k přehřátí organismu.
Materiály Triquard Wind Shield - soft tudíž udržují pro tělo optimální
mikroklima. Oděvy zhotovené z těchto materiálů jsou ideální pro
aktivní sport a pohyb. Svým uživatelům poskytují pocit komfortu a
lehkosti.

Triquard Wind Shield represents a light membrane fabric which
consists of three layers which are firmly laminated on each other. The
outer layer is composed of light elastic polyester jersey, the middle
layer consists of Triguard membrane and the inner layer is light mesh
lining. The fabric is thus special in terms of its wind- and waterproof
features and its high breathability. Thanks to such parameters the
material prevents you against heat loss because of the wind, rain and
thus also against subsequent hypothermia. At the same time the
membrane ensures high breathability – it resists heat stress built-up
during action sports. Triguard Wind Shield thus provides you with ideal
body microclimate. It is ideal for all kinds of sports as outdoor and
leisurewear. It provides you with strong feeling of comfort and
lightness.

Wind
Moisture, Vapor
Waterproof

Shell fabric
Triguard membrane
Lining
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Windshield

Triquard Wind Shield - soft represents a light membrane fabric which
consists of three layers which are firmly laminated on each other. The
outer layer is composed of light elastic polyester jersey, the middle
layer consists of Triguard membrane and the inner layer is soft jersey.
The fabric is thus special in terms of its wind- and waterproof features
and its high breathability. Thanks to such parameters the material
prevents you against heat loss because of the wind, rain and thus also
against subsequent hypothermia. At the same time the membrane
ensures high breathability – it resists heat stress built-up during
action sports. Triguard Wind Shield - soft thus provides you with ideal
body microclimate. It is ideal for all kinds of sports as outdoor and
leisurewear. It provides you with strong feeling of comfort and
lightness.

W

Wind
Moisture, Vapor
Waterproof

Shell fabric
Triguard membrane

Softshell
lite

Lite knitted nylon

Wind
Moisture, Vapor
Waterproof

Shell fabric
Moistur

Triguard Membrane

Waterproof

Windshield
soft

Soft jersey

oistu
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TRIGUARD BI-STRETCH
Triquard Bi-stretch je elastický, vysoce prodyšný, větruvzdorný a vodoodpudivý
materiál, současně je lehký a měkký a poskytuje příjemný pocit při nošení. Je to
nová generace technického outdoorového oblečení do každého počasí,
vyznačuje se zvýšenou prodyšností, odolností proti oděru a elasticitou.
Větruvzdornost je dimenzována na 75%, zbylých 25% může v materiálu
cirkulovat, čímž je podporován odvod vlhkosti a také riziko zadržování tepla je
výrazně zredukováno. Materiály jsou trvale impregnovány, čímž zajišťují
výbornou ochranu proti dešti a větru. Navíc jsou tvořeny 5% spandexu
(elastanu), díky kterému je umožněna mechanická elasticita, která je optimální
pro volnost pohybu.
Triquard Bi-stretch represents an elastic, highly breathable and water-repellent
material which exhibits a very good resistance against wind effects. At the same
time, the material is very light and soft and is thus extremely comfortable for the
wearer. It is the next generation of technical outwear. It features high
breathability, abrasion resistance and elasticity. Windproofness is dimensioned
at 75%, remaining 25% enables air circulation which supports moisture
permeability and reduces the risk of heat retention. The fabric is finished with a
durable water repellent (DWR) to shed rain and snow. The material is composed
of Spandex (Elastan) - 5% which ensures excellent mechanical stretch for
freedom of movement.

4-way stretch

Wind

Spreads and
evaporates
Highly
breathable

PRIMALOFT® SPORT

DuPontTM SORONA®

Používá patentovanou strukturu ultra jemných mikrovláken s dutými vlákny
větších průměrů, čímž je dosaženo velmi specifických výkonových charakteristik. Na povrchu mikrovláken je díky jejich mikroskopickým rozměrům vázáno
velké množství molekul vzduchu, které zajišťují jeho tepelně izolační schopnosti
i při nižší výšce izolační vrstvy. Díky dutým vláknům větších průměrů je
zachován tzv. „loft“ i po dlouhodobém používání, stlačování, praní a sušení. Nový
PrimaLoft® Sport byl zcela přepracován s použitím nové Convexion Technology,
aby získal větší objem a výkon. Bylo dosaženo o 15% objemnější a teplejší
struktury izolačního rouna, nadýchanější ultra-jemná vlákna vytvářejí
dokonalejší izolaci, teplo bez velké hmotnosti a nesrovnatelné pohodlí.
PrimaLoft® Sport se nejvíce ze syntetických materiálů přibližuje peří jak
tepelnou izolací, tak lehkostí, měkkostí, stlačitelností a prodyšností. Snadno se
udržuje, lze jej klasicky prát, velmi rychle schne. Na rozdíl od peří je Primaloft
velmi vhodný i pro alergiky, jeho speciálně ošetřená ultra-jemná vlákna
pomáhají tvořit voděodolnou izolační strukturu, uživatel zůstane v suchu a teple
i při extrémních podmínkách.

DuPont TM vlákno Sorona® je vyrobené z obnovitelných organických surovin.
Tkanina obsahuje 37 % materiálu obnovitelného rostlinného původu, lze ji tedy
považovat za „EKO“ materiál šetrný k životnímu prostředí. Izolace z vláken
Sorona® je velmi měkká, pevná a rychleschnoucí. Oblečení z tohoto materiálu je
příjemné na nošení, elastické, pohodlné a zároveň vysoce odolné vůči
mechanickému namáhání. Je ideální pro oblečení na aktivní outdoorové sporty,
poskytuje pohodlí i jemnost.
DuPont TM Sorona® fibre is made from renewable organic materials. The fabric
contains 37% renewable plant source material, allowing it to be considered an
eco-friendly material that is gentle on the environment. Sorona® fibre insulation
is extremely soft, strong, and quick-drying. Apparel made from this material is
pleasing to wear, elastic, comfortable, yet also highly resistant to mechanical
strain. It’s perfect for clothing for active outdoor sports, and offers comfort and
softness.

Uses a patented structure of ultra-fine microfibres with larger-dimensioned
hollow fibres, which achieves highly specific performance characteristics. The
microscopic dimensions of the microfibres help bind a large volume of air, which
ensures the thermal insulation properties, even using thinner layers of
insulation. The greater dimensions of the fibres preserves their so-called “loft,”
even after longer periods of use, compression, washing, and drying. New
PrimaLoft® Sport was completely reworked with the use of the new Convexion
Technology in order to obtain greater volume and performance. A 15% increase in
bulk and warmth of the structure of the fleece was achieved, with fluffier
ultra-fine fibres creating more perfect insulation, warmth without greater mass,
and incomparable comfort. Out of all synthetic materials, PrimaLoft® Sport is
the closest thing to true down, both in terms of thermal insulation, as well as in
terms of lightness, softness, compressibility, and breathability. It is easy to care
for, can be washed normally, and dries very quickly. Unlike down, Primaloft is
highly suitable for allergy sufferers, its specially-treated ultra-fine fibres help
create a water-resistant insulation structure, and the wearer remains dry and
warm, even under extreme conditions.

TEFLON

PRIMALOFT® DOWN BLEND SILVER

Odolná vodoodpudivá ochranná úprava od firmy DuPont. Lze aplikovat na textilní
vlákno, nebo na finální textilii. Úprava se provádí za účelem dosažení vysoce
vodoodpudivého účinku při zachování původní vzdušnosti, měkkosti a splývavosti
upravené látky. Výrobce garantuje, že vodoodpudivý efekt neklesne pod 50%
původní úrovně ani po opakovaných pracích cyklech.

Sweat picked
up off skin

Nepřekonatelná kombinace 40% PrimaLoft® ultra jemných vláken a 60% vodu
odpuzujícího prachového peří. Teplý stejně jako 650 cuin prachového peří, vodě
odolný, prodyšný, sbalitelný, lehký, mimořádně jemný.

This durable, water-repellent protective treatment by DuPont can be applied to
textile fibres or to the final fabric. The treatment is performed in order to achieve
a high degree of water-resistance while preserving the original breathability,
softness, and body-hugging properties of the treated material. The manufacturer
guarantees that degree of water-repellent properties will not drop below 50% of
the original level, even after repeated washing cycles.

The unbeatable combination of 40% PrimaLoft® ultra-fine fibres and 60%
water-repellent down. As warm as 650 in3 down, water-resistant, breathable,
packable, light, extraordinarily fine.
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RIRI COBRAX TRA-IN
Knoflík Tra-in je kombinací klasického druku a háčku, který sjednocuje estetiku,
spolehlivost a použitelnost. Tento nový koncept zapínání, který je kompletně
vyroben z nerezové oceli, umožňuje uživateli rozepnutí nebo zapnutí jedním
malým pohybem, bez velké námahy a pořád stylově. Revoluční zapínací systém je
mimořádně odolný vůči bočním tahům a pnutím.
The Tra-in button is the combination of a classic snap and a hook that unifies
aesthetics, reliability and usability. Entirely made of stainless steel, this new
concept of button allows the wearer to perform one small gesture to open or
fasten garments, without forgetting style. A revolutionary locking system makes
it extra resistant to lateral traction.

YKK
Zipy renomovaného japonského výrobce, které patří k tomu nejlepšímu, co se v
tomto oboru na světě vyrábí. Zipy této značky zaručují kvalitu, dlouhou životnost
a spolehlivost. Součásti malých rozměrů ale velkého významu, protože jejich
bezproblémová funkčnost je obvykle podmínkou funkce a použitelnosti celého
výrobku.

Waterproof

Zips from the renowned Japanese manufacturer that are among the best the field
has to offer. This brand of zips guarantees quality, longevity, and reliability.
Components of small dimensions but great importance, because their
impeccable performance is usually a requirement of the functionality and
usability of the entire product.

Moistur
Waterproof
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SIZE TABLE

Men's

2

XS

S

Konfekční pánská / Standard Men’s

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

1 Výška postavy / Height

170

170

176

176

182

182

188

188

194

194

198

2 Obvod hrudníku / Chest

89–91

92–94

95–97

98–100

101–103

104–106

107–109

110–112

113–115

116–120

119–121

3 Obvod pasu / Waist

78–80

81–83

84–86

87–89

90–92

93–95

96–98

99–101

102–104

105–107

108–110

XL

XXL

3
1

M

L

XL

XXL

Women's
XS

4

6
7

S

M

L

Konfekční pánská / Standard Women’s

34

36

38

40

42

44

46

48

50

1 Výška postavy / Height

160

164

164

168

168

172

172

176

176

2 Obvod hrudníku / Chest

82–86

85–87

88–90

91–93

94–96

97–99

100–102

103–105

106–108

3 Obvod pasu / Waist

66–68

69–71

72–74

75–77

78–80

81–83

84–86

87–89

90–92

4 Obvod boků / Hip

90–92

93–95

96–98

99–101

102–104

105–107

108–110

111–113

114–116

Kids’
KIDS

5

5 Konfekční dětská - výška / Standard Kids’ - Height
Dívky i chlapci / Girls & Boys

98

XXXL

JUNIOR

92/98

104/110

116/122

128/134

140/146

152/158

167/170

6 Obvod pasu / Waist

52

54

56.5

59.5

63.5

67.5

71.5

7 Obvod boků / Hip

57

61

66

72

78

84

90
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SPORTSWEAR DETAIL

INTENSE

4

Technické detaily oblečení:
Sportswear technical details:
1

Kapuce
Hood

2

Lepené švy
Taped seams

3

Vnější kapsy
Outer pockets

4

Nastavitelná kapuce
Adjustable hood

5

Odvětrávání
Air-vent

6

Vodoodpudivé zipy
Waterproof zips

7

Kapsa na mobil
Mobile phone pocket

8

Vysoká prodyšnost
High-breathability

9

Stahování na dolním okraji
Elastic low hem drawstring adjustment

1
2

8

6

7

5

3

9
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ORADO

INTENSE

S - 3XL

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Pongee + 100% Nylon Spandex ,
Triguard 3L membrane Extreme, 20000 / 20000
VNITŘNÍ MATERIÁL
Horská bunda s vynikajícími vlastnostmi je
určená pro nejnáročnější aktivity v přírodě.
Použitý membránový materiál a propracovaný
střih zajišťují vynikající ochranu v nejtěžších
povětrnostních podmínkách. Vhodná pro
skialpinismus, horolezectví, turistiku,
apod.

1

2

Jeans Blue /
Orange

100

FOXTER

3

Red / Blue

Dark Lagoon/
Lemon

VLASTNOSTI
• 3D regulovatelná kapuce
• 4-směrný elastický materiál
• Vodonepropustnost 20 000 mm
• Prodyšnost 20 000 g/m2 za 24 h
AKTIVITY
• Lyžování
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Pongee, Triguard 3L membrane
Extreme, 20000 / 20000
VNITŘNÍ MATERIÁL
Horská bunda s vynikajícími vlastnostmi je
určená pro nejnáročnější aktivity v přírodě.
Použitý třívrstvý strečový membránový
materiál s vysokou prodyšností a vodním
sloupcem a propracovaný střih zajišťují
vynikající ochranu v nejtěžších povětrnostních
podmínkách. Vhodná pro skialpinismus,
horolezectví, turistiku, apod.

1

2

Lemon /
Lagoon

Jeans Blue /
Orange

3

VLASTNOSTI
• Vodoodpudivé zipy
• Ventilace v rukávu
• 3D regulovatelná kapuce
• Vodonepropustnost 20 000 mm
• Prodyšnost 20 000 g/m2 za 24 h
AKTIVITY
• Lyžování
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

4

Red / Blue

Dark Lagoon
/ Lemon

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% Nylon , Triguard 2L Membrane, 10000 /
5000
VNITŘNÍ MATERIÁL
100% PES
Pánská outdoorová bunda vhodná na horské
túry i pro další sportovní aktivity. Vrchní
materiál je mimořádně oděruvzdorný a díky
vodnímu sloupci 10 000 mm s lepenými švy
prakticky nepromokavý. Pro ještě účinnější
odvětrání je opatřená v podpaží zipovými otvory.
Vsazená regulovatelná kapuce poslouží při
náhlé změně počasí. Dokonalý tepelný komfort
zajistí praktická regulace spodního kraje. Tato
bunda vám bude skvělým společníkem v přírodě
i ve městě.

1

2

Jeans Blue

VLASTNOSTI
• Vodoodpudivé zipy
• Ventilace v rukávu
• 3D regulovatelná kapuce
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 10 000 mm
• Kapsa na mobil
AKTIVITY
• Lyžování
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

3

Lagoon

Red

OUTDOOR
SERIE

MARK

NEW

SONO

S - 3XL

S - 4XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon , Triguard 2,5 L Membrane, 10000
/ 5000
VNITŘNÍ MATERIÁL
Bunda je vyrobena z 2,5 vrstvého materiálu,
takže je velmi lehká a snadno sbalitelná.
Konstrukce s odvětráním zaručuje výbornou
voděodolnost a prodyšnost. Spolehlivě vás
tak ochrání před deštěm, sněhem i větrem
a zároveň odvede vlhkost z povrchu těla
pryč. Budete se tak cítit velmi komfortně i v
nepříznivém počasí. Nepromokavost zvyšují i
100% vodotěsné švy.

1

2

Black

POCO

VLASTNOSTI
• Odepínací resp. schovávací kapuce
• 3D regulovatelná kapuce
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 10 000 mm
• Reﬂ exní prvky
• Větrání
AKTIVITY
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

3

Red

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Softshell + 100 % PES , Triguard Softshell , 8000 / 5000
VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % PES
Maximálně funkční softshellová bunda s
voděodolnou a prodyšnou úpravou. Vhodná do
města, do přírody i horského střediska. Ochrání
Vás před nepřízní počasí a zajistí tak optimální
komfort.

1

Signal Green

Graﬁ t Black

OUTDOOR
SERIE

NEW

S-4XL
VLASTNOSTI
• Manžeta v rukávu
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 8 000 mm
AKTIVITY
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Softshell , Triguard Softshell , 8000
/ 5000
VNITŘNÍ MATERIÁL
Pánská softshellová bunda s voděodolnou a
prodyšnou úpravou. Vhodná pro různé sportovní
aktivity, do přírody i horského střediska.
Ochrání Vás před nepřízní počasí, a zajistí tak
optimální komfort a maximální volnost pohybu.

VLASTNOSTI
• Odepínací resp. schovávací kapuce
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 8 000 mm
• Kapsa na mobil
AKTIVITY
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

1

Graﬁ t Black
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DRILL

JURRY

S - 5XL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Softshell , Triguard Softshell , 8000
/ 5000
VNITŘNÍ MATERIÁL

S - 3 XL
VLASTNOSTI
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 8 000 mm

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Softshell + 100% Nylon Spandex
Armortex , Triguard Softshell , 8000 / 5000
VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Softshellová vesta, která perfektně padne a
díky vsazovaným elastickým klínům poskytuje
optimální volnost pohybu. Je lehká a prodyšná,
a proto výborně udržuje tepelný komfort.
Ideální na jakékoli sportovní či volnočasové
aktivity.

1

• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
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S - 3XL
VLASTNOSTI
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 8 000 mm

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Softshell , Triguard Softshell , 8000
/ 5000
VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Softshellové kalhoty vhodné pro všechny
sportovní aktivity. Díky použité membráně
ochrání před nepřízní počasí. Kolena a dolní
část kalhot jsou tvarovány a vyztuženy tkaninou
vysoce odolnou proti mechanickému poškození.

1

Black

MOTION

Graﬁ t Black

• Lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

Softshellové kalhoty, které jsou ideální pro
všechny sportovní i volnočasové aktivity. Díky
použité membráně Vás ochrání před nepřízní
počasí, čtyřsměrný materiál pak zajišťuje
absolutní volnost pohybu.

VLASTNOSTI
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 8 000 mm
• Vnitřní rozepínací sněhová
manžeta
AKTIVITY
• Lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

1

Black

OUTDOOR
SERIE

TOURIST

S - 3XL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Softshell , Triguard Softshell , 8000
/ 5000
VNITŘNÍ MATERIÁL

VLASTNOSTI
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 8 000 mm
AKTIVITY

Softshellové kalhoty, které jsou ideální pro
všechny sportovní i volnočasové aktivity. Dobře
poslouží zejména při chladných a větrných
dnech v jakékoli roční době.

• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

1

Black

OUTDOOR
SERIE
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XS - XXL

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Pongee + 100% Nylon Spandex ,
Triguard 3L membrane Extreme, 20000 / 20000
VNITŘNÍ MATERIÁL
Horská bunda s vynikajícími vlastnostmi je
určená pro nejnáročnější aktivity v přírodě.
Použitý membránový materiál a propracovaný
střih zajišťují vynikající ochranu v nejtěžších
povětrnostních podmínkách. Vhodná pro
skialpinismus, horolezectví, turistiku,
apod.

1

2

Jeans Blue /
Orange

104

FOXTERA

3

Red / Blue

Dark Lagoon/
Lemon

VLASTNOSTI
• 3D regulovatelná kapuce
• 4-směrný elastický materiál
• Vodonepropustnost 20 000 mm
• Prodyšnost 20 000 g/m2 za 24 h
AKTIVITY
• Lyžování
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Pongee, Triguard 3L membrane
Extreme, 20000 / 20000
VNITŘNÍ MATERIÁL
Horská dámská bunda s vynikajícími
vlastnostmi je určená pro nejnáročnější
aktivity v přírodě. Použitý třívrstvý strečový
membránový materiál s vysokou prodyšností a
vodním sloupcem a propracovaný střih zajišťují
vynikající ochranu v nejtěžších povětrnostních
podmínkách. Vhodná pro skialpinismus,
horolezectví, turistiku, apod.

1

2

Lemon /
Lagoon

Jeans Blue /
Orange

3

VLASTNOSTI
• Vodoodpudivé zipy
• Ventilace v rukávu
• 3D regulovatelná kapuce
• Vodonepropustnost 20 000 mm
• Prodyšnost 20 000 g/m2 za 24 h
AKTIVITY
• Lyžování
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

4

Red / Blue

Dark Lagoon
/ Lemon

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% Nylon , Triguard 2L membrane, 10000 /
5000
VNITŘNÍ MATERIÁL
100% PES
Dámská outdoorová bunda vhodná na horské
túry i pro další sportovní aktivity. Vrchní
materiál je mimořádně oděruvzdorný a díky
vodnímu sloupci 10 000 mm s lepenými švy
prakticky nepromokavý. Pro ještě účinnější
odvětrání je opatřená v podpaží zipovými otvory.
Vsazená regulovatelná kapuce poslouží při
náhlé změně počasí. Dokonalý tepelný komfort
zajistí praktická regulace spodního kraje. Tato
bunda vám bude skvělým společníkem v přírodě
i ve městě.

1

2

Jeans Blue

VLASTNOSTI
• Vodoodpudivé zipy
• Ventilace v rukávu
• 3D regulovatelná kapuce
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 10 000 mm
• Kapsa na mobil
AKTIVITY
• Lyžování
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

3

Lagoon

Red

OUTDOOR
SERIE

MARK LADY

NEW

JURRA

XS - XXL

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon , Triguard 2,5 L Membrane, 10000
/ 5000
VNITŘNÍ MATERIÁL
Bunda je vyrobena z 2,5 vrstvého materiálu,
takže je velmi lehká a snadno sbalitelná.
Konstrukce s odvětráním zaručuje výbornou
voděodolnost a prodyšnost. Spolehlivě vás
tak ochrání před deštěm, sněhem i větrem
a zároveň odvede vlhkost z povrchu těla
pryč. Budete se tak cítit velmi komfortně i v
nepříznivém počasí. Nepromokavost zvyšují i
100% vodotěsné švy.

1

2

Black

MOTION LADY

VLASTNOSTI
• Odepínací resp. schovávací kapuce
• 3D regulovatelná kapuce
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 10 000 mm
• Reﬂ exní prvky
• Větrání
AKTIVITY
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

3

Red

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Softshell + 100% Nylon Spandex
Armortex , Triguard Softshell , 8000 / 5000
VNITŘNÍ MATERIÁL

Graﬁ t Black

OUTDOOR
SERIE

VLASTNOSTI
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 8 000 mm

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Softshell , Triguard Softshell , 8000
/ 5000
VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Dámské softshellové kalhoty vhodné pro
všechny sportovní aktivity. Díky použité
membráně ochrání před nepřízní počasí. Kolena
a dolní část kalhot jsou tvarovány a vyztuženy
tkaninou vysoce odolnou proti mechanickému
poškození.

1

Signal Green

XS - XL

• Lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

Dámské softshellové kalhoty, které díky svým
technickým parametrům výborně ochrání před
nepřízní počasí. Použitý čtyřsměrný materiál
umožňuje pohodlný pohyb při veškerých
sportovních či volnočasových aktivitách.

VLASTNOSTI
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 8 000 mm
• Vnitřní rozepínací sněhová
manžeta
AKTIVITY
• Lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

1

Black
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TOURIST LADY

XS - XL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Softshell , Triguard Softshell , 8000
/ 5000
VNITŘNÍ MATERIÁL

VLASTNOSTI
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 8 000 mm
AKTIVITY

Dámské softshellové kalhoty, které jsou
ideální pro všechny sportovní i volnočasové
aktivity. Dobře poslouží zejména při chladných a
větrných dnech v jakékoli roční době.

• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

1

Black
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OUTDOOR
SERIE

MAROL

MAROL PANTS

S - 3XL

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% Nylon Ripstop + Nylon Spandex + 100% PES
Softshell +100% PES BiStretch , DWR
VNITŘNÍ MATERIÁL
100% Nylon, 100% PES
Extrémně prodyšná, lehká skialpová a
touringová bunda vhodná i pro jiné sportovní
aktivity. Díky kombinaci použitých materiálů
poskytuje vše potřebné - extra dávku tepla,
zvýšenou prodyšnost a maximální volnost
pohybu.

1

Jeans Blue/
Graﬁ t Black

ADIGO

2

3

Red/ Graﬁ t
Black

VLASTNOSTI
• 3D regulovatelná kapuce
• Manžeta v rukávu
• 4-směrný elastický materiál

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% Nylon Spandex + 100% PES Softshell
+100% PES BiStretch + 100% Nylon Spandex
Armortex , Bi Stretch
VNITŘNÍ MATERIÁL

Orange/
Jeans Blue

ACTIVE
SERIE

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál
• Odepínatené šle
• Reﬂ exní prvky
AKTIVITY

Pánské kalhoty s vynikajícími vlastnostmi.
Použitím kombinace tří funkčních materiálů s
vysokou prodyšností a odolností a dokonalým
střihovým technickým provedením jsou určeny
pro nejnáročnější aktivity v přírodě. Vhodné pro
skialpinismus, horolezectví, turistiku a celou
řadu sportovních aktivit.

1

4

Graﬁ t Black

S - 3XL

AKTIVITY
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

Graﬁ t Black

NEW

2

Jeans Blue/
Dark Grey

• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex ,
DWR, down proof
VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon, 100% PES

2

Red/ Black

Jeans Blue/
Black

• Kapsa na mobil
AKTIVITY

Špičková bunda s velmi dobrou tepelnou izolací.
Použitý velmi lehký a větruodolný svrchní
materiál a kvalitní izolace zaručují komfort po
celý rok. Můžete ji využít jako střední vrstvu
ale také samostatně, jako bundu pro různé
sportovní aktivity či volný čas.

1

VLASTNOSTI

3

Graﬁ t Black/
Black

• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp

4

Orange/
Jeans Blue
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ZEN

ZEN VEST

S - 3XL

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop + 100% Nylon Spandex ,
DWR, down proof
VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon, 100 % PES

2

Dark Lagoon
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3

Red

VLASTNOSTI
• 3D regulovatelná kapuce
• Kapsa na mobil
AKTIVITY

Lehká a zároveň teplá bunda, která kombinuje
zateplené prvky a strečové díly pro dobrý odvod
vlhkosti. Vhodná pro všechny sportovní aktivity.
Maximální ochranu zajištuje integrovaná
kapuce s vysokým límcem. Rukávy, dolní okraj a
kapuce jsou lemovány pružnou lycrou.

1

ZEN PANTS

• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp

4

Black

Lime Green

Orange/
Jeans Blue

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop + 100% Nylon Spandex ,
DWR, down proof

VLASTNOSTI
• Kapsa na mobil

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon, 100 % PES

AKTIVITY

Lehká vesta pro univerzální použití kombinuje
zateplené prvky a strečové díly pro dobrý odvod
vlhkosti. Vhodná jako samostatná vrchní vesta i
jako zateplovací vnitřní vložka.

• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp

1

5

2

Black

NEW

Dark Lagoon

3

4

Red

Lime Green

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop + 100% Nylon Spandex +
100% PES BiStretch , DWR
VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon, 100 % PES
Lehké a prodyšné technické kalhoty přímo
určené pro skialp. Taktéž vhodné i pro jiné
sportovní aktivity. Díky kombinaci použitých
materiálů poskytuje vše pro optimální
výkon - maximální volnost pohybu, zvýšenou
prodyšnost a dostatečnou hřejivost.

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál
• Reﬂ exní prvky
AKTIVITY
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

1

5

Orange/
Jeans Blue

Graﬁ t Black /
Black

ACTIVE
SERIE

ROCO

TECHNO

S - XXL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES , Triguard Windshield - soft , 8000 /
5000
VNITŘNÍ MATERIÁL
Pánské kalhoty vhodné pro všechny sportovní
a volnočasové aktivity. Díky propracovanému
střihu perfektně sedí, pružný materiál zajišťuje
absolutní pohodlí při jakýchkoli aktivitách a
membrána zaručuje výbornou ochranu před
nepřízní počasí.

NEW

TERO

S - 3XL
VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 8 000 mm
• Reﬂ exní prvky
AKTIVITY
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

1

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop, DWR, down proof

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Miicroﬂ eece Spandex
VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Celorozepínací ultralehká univerzální bunda
vhodná pro aktivní pohyb v přírodě, pro cyklisty,
pěší turisty i vodáky. Zajišťuje vynikající
ochranu proti větru a proti slabému dešti či
vlhku. Bunda se dá složit do transportního
obalu, a tím zabírá minimum místa.

Black/ Jeans
Blue

ACTIVE
SERIE

VLASTNOSTI
• Reﬂ exní prvky

VNITŘNÍ MATERIÁL

1

Graﬁ t Black

S - 3XL

2

Jeans Blue/
Orange

3

• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Cyklistika
• Běžné nošení
• Ski Alp

Velmi lehká multifunkční bunda, ideální pro
aktivní odpočinek. Pružný a lehký materiál
zajišťuje pohodlné nošení pro celou řadu
sportovních aktivit.

1

Orange/
Jeans Blue

Black / Graﬁ t
Black

VLASTNOSTI
• Reﬂ exní prvky
• Kapsa na mobil
AKTIVITY
• Běžecké lyžování
• Trekking
• Jogging
• Ski Alp

2

Blue / Graﬁ t
Black
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TERO PANTS

HARDY

S - 3XL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Microﬂ eece Spandex
VNITŘNÍ MATERIÁL

S - 3XL
VLASTNOSTI
• Reﬂ exní prvky

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Spandex, Bi-Stretch , DWR
VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Lehké strečové kalhoty v jednoduchém
provedení jsou vhodné pro různé sportovní
aktivity, zejména jako běh, cyklistika, turistika
atd. Kalhoty jsou opatřené reflexními prvky.

1

• Běžecké lyžování
• Trekking
• Jogging
• Ski Alp

Dokonale padnoucí turistické kalhoty jsou
propracované v každém detailu. Kombinace
velice odolného nylonového materiálu s
elastickými dílci v nejvíce namáhaných partiích
zaručuje svobodu pohybu. Ideální nejen na
turistiku, ale i na cestování či běžné nošení.
Možnost zkrácení délky.

1

Graﬁ t Black
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FJORD

Graﬁ t Black

S - 3XL
VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Elastan + 100 % PES Polyoxford ,
Bi-Stretch

AKTIVITY

VNITŘNÍ MATERIÁL

• Adventure
• Trekking

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál
• Větrání
AKTIVITY

Propracovaný model lehkých strečových kalhot
vhodných pro všestranné použití. Materiál
vykazuje vysokou prodyšnost a dobrý odvod
vlhkosti. Spodní část kalhot je opatřená zipovou
regulací a zesílená materiálem oxford, který
zajišťuje odolnost proti mechanické abrazi a
namáhání.

• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

1

Graﬁ t Black

ACTIVE
SERIE

CALDO

MARLON

S - 3XL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Elastan , Bi-Stretch
VNITŘNÍ MATERIÁL

TIMERO

S - 3XL
VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

1

Graﬁ t Black

ACTIVE
SERIE

NEW

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Elastan , Bi-Stretch
VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Lehké strečové turistické kalhoty odolné proti
větru a lehkému dešti s technickým střihem a
tvarovanými koleny. Kalhoty jsou vhodné pro
celoroční sportovní a outdoorové aktivity jako
jsou výlety a lezení v horách.

NEW

Osvědčený model lehkých stretchových kalhot
vhodných pro všestranné použití. Materiál
vykazuje vysokou prodyšnost, dobrý odvod
vlhkosti a zároveň odolnost proti mechanické
abrazi a namáhání.

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop Elastan, quickly dry, BiStretch

• 4-směrný elastický materiál

AKTIVITY

VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY

• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

Lehké a pohodlné kalhoty 2in1. Rychlým
odepnutím dolní části získáme pohodlné šortky.
Rychleschnoucího a strečového materiálu
lze využit jako nouzových plavek. Vhodné pro
trekking, letní turistiku a cestování.

1

2

1

Dark Lagoon
/ Orange

Graﬁ t Black /
Jeans Blue

Graﬁ t Black /
Light Grey

VLASTNOSTI

• Adventure
• Trekking
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TAIPE

DRIFT II

S - 3XL

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop Elastan, quickly dry, BiStretch

• 4-směrný elastický materiál

VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY

Lehké univerzální turistické kalhoty
osvědčeného střihu z kvalitní strečové tkaniny.
Vhodné zejména pro turistiku a cestování.

VLASTNOSTI

• Adventure
• Trekking

NEW

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Elastan , Bi - Stretch
VNITŘNÍ MATERIÁL

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Elastan , Bi-Stretch

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Lehké prodyšné kalhoty pohodlného střihu
vhodné pro široké spektrum sportovních a
volnočasových aktivit.

1

1

Graﬁ t Black /
Black

Dark Lagoon

112

TRACKY

2

• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Cyklistika
• Běžné nošení

AKTIVITY
Zkrácená verze lehoučkých prodyšných kalhot,
které jsou díky pružnému materiálu ideální pro
jakékoli sportovní či volnočasové aktivity.

1

Dark Grey

2

Dark Grey

Dark Lagoon

3

• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Cyklistika
• Běžné nošení

4

Jeans Blue

Orange

ACTIVE
SERIE

MAROLA

MAROLA PANTS

XS - XXL

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% Nylon Ripstop + Nylon Spandex + 100% PES
Softshell +100% PES BiStretch , DWR
VNITŘNÍ MATERIÁL
100% Nylon, 100% PES
Extrémně prodyšná, lehká dámská skialpová
a touringová bunda vhodná i pro jiné sportovní
aktivity. Díky kombinaci použitých materiálů
poskytuje vše potřebné - extra dávku tepla,
zvýšenou prodyšnost a maximální volnost
pohybu.

1

2

Red/ Black

ADIGA

Jeans Blue/
Black

3

VLASTNOSTI
• 3D regulovatelná kapuce
• Manžeta v rukávu
• 4-směrný elastický materiál

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% Nylon Spandex + 100% PES Softshell
+100% PES BiStretch + 100% Nylon Spandex
Armortex , Bi Stretch
VNITŘNÍ MATERIÁL

Lime Green/
Jeans Blue

ACTIVE
SERIE

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál
• Odepínatené šle
• Reﬂ exní prvky
AKTIVITY

Dámské kalhoty s vynikajícími vlastnostmi.
Použitím kombinace tří funkčních materiálů s
vysokou prodyšností a odolností a dokonalým
střihovým technickým provedením jsou určeny
pro nejnáročnější aktivity v přírodě. Vhodné pro
skialpinismus, horolezectví, turistiku a celou
řadu sportovních aktivit.

1

4

Graﬁ t Black

XS - XXL

AKTIVITY
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

Graﬁ t Black

NEW

2

Jeans Blue/
Dark Grey

• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop + 100 % Nylon Spandex ,
DWR, down proof
VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon, 100% PES

Jeans Blue/
Black

2

3

Red/Black

• Kapsa na mobil
AKTIVITY

Dámská bunda moderní konstrukce.
Použitý lehký materiál s výplní v kombinaci
se softshellem umožňuje využití tohoto
netradičního modelu bundy nejen pro různé
celoroční sportovní aktivity, ale i pro nošení ve
městě.

1

VLASTNOSTI

Graﬁ t Black/
Black

• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp

4

Orange/
Jeans Blue
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ZENA

ZENA VEST

XS - XXL

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop + 100% Nylon Spandex ,
DWR, down proof
VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon, 100 % PES

2

Dark Lagoon
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3

Red

VLASTNOSTI
• 3D regulovatelná kapuce
• Kapsa na mobil
AKTIVITY

Lehká a zároveň teplá dámská bunda, která
kombinuje zateplené prvky a strečové díly
pro dobrý odvod vlhkosti. Vhodná pro všechny
sportovní aktivity. Maximální ochranu zajištuje
integrovaná kapuce s vysokým límcem. Rukávy,
dolní okraj a kapuce jsou lemovány pružnou
lycrou.

1

ZENA PANTS

• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp

4

Black

Lime Green

Orange/
Jeans Blue

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop + 100% Nylon Spandex ,
DWR, down proof

VLASTNOSTI
• Kapsa na mobil

VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon, 100 % PES

AKTIVITY

Lehká dámská vesta pro univerzální použití
kombinuje zateplené prvky a strečové díly pro
dobrý odvod vlhkosti. Vhodná jako samostatná
vrchní vesta i jako zateplovací vnitřní vložka.

• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp

1

5

2

Red

NEW

Dark Lagoon

3

4

Black

Lime Green

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop + 100% Nylon Spandex +
100% PES BiStretch , DWR
VNITŘNÍ MATERIÁL
100 % Nylon, 100 % PES
Lehké a prodyšné dámské technické kalhoty
přímo určené pro skialp. Taktéž vhodné i
pro jiné sportovní aktivity. Díky kombinaci
použitých materiálů poskytuje vše pro optimální
výkon - maximální volnost pohybu, zvýšenou
prodyšnost a dostatečnou hřejivost.

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál
• Reﬂ exní prvky
AKTIVITY
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

1

5

Orange/
Jeans Blue

Graﬁ t Black /
Black

ACTIVE
SERIE

ROCA

TECHNO LADY

XS - XL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES , Triguard Windshield - soft , 8000 /
5000
VNITŘNÍ MATERIÁL
Dámské kalhoty vhodné na jakékoli sportovní i
volnočasové aktivity. Díky použité membráně
perfektně chrání proti nepřízni počasí, pružný
materiál pak zaručuje absolutní pohodlí.

NEW

TERA

XS - XXL
VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál
• Prodyšnost 5 000 g/m2 za 24 h
• Vodonepropustnost 8 000 mm
• Reﬂ exní prvky
AKTIVITY
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Ski Alp

1

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop, DWR, down proof

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Miicroﬂ eece Spandex
VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Celorozepínací ultralehká univerzální bunda
vhodná pro aktivní pohyb v přírodě, pro cyklisty,
pěší turisty i vodáky. Zajišťuje vynikající
ochranu proti větru a proti slabému dešti či
vlhku. Bunda se dá složit do transportního
obalu, a tím zabírá minimum místa.

Black/ Pinky

ACTIVE
SERIE

VLASTNOSTI
• Reﬂ exní prvky

VNITŘNÍ MATERIÁL

1

Graﬁ t Black

XS - XXL

2

Jeans Blue/
Orange

3

• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Cyklistika
• Běžné nošení
• Ski Alp

Velmi lehká multifunkční bunda, ideální pro
aktivní odpočinek. Pružný a lehký materiál
zajišťuje pohodlné nošení pro celou řadu
sportovních aktivit.

1

Orange/
Jeans Blue

Black / Pinky

VLASTNOSTI
• Reﬂ exní prvky
• Kapsa na mobil
AKTIVITY
• Běžecké lyžování
• Trekking
• Jogging
• Ski Alp

2

Pinky / Dark
Pinky
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TERA PANTS

FJORDA

XS - XXL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Microﬂ eece Spandex
VNITŘNÍ MATERIÁL
Lehké strečové kalhoty v jednoduchém
provedení jsou vhodné pro různé sportovní
aktivity, zejména jako běh, cyklistika, turistika
atd. Kalhoty jsou opatřené reflexními prvky.

1

XS - XXL
VLASTNOSTI
• Reﬂ exní prvky

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Elastan + 100 % PES Polyoxford , Bi
- Stretch

AKTIVITY

VNITŘNÍ MATERIÁL

• Běžecké lyžování
• Trekking
• Jogging
• Ski Alp
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XS - XXL
VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál
• Větrání
AKTIVITY

Propracovaný model lehkých dámských
strečových kalhot vhodných pro všestranné
použití. Materiál vykazuje vysokou prodyšnost
a dobrý odvod vlhkosti. Spodní část kalhot
je opatřená zipovou regulací a zesílená
materiálem oxford, který zajišťuje odolnost
proti mechanické abrazi a namáhání.

1

Graﬁ t Black

CALDA

Graﬁ t Black

• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Elastan , Bi-Stretch
VNITŘNÍ MATERIÁL

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál
AKTIVITY

Lehké strečové dámské turistické kalhoty
odolné proti větru a lehkému dešti s technickým
střihem a tvarovanými koleny. Kalhoty jsou
vhodné pro celoroční sportovní a outdoorové
aktivity jako jsou výlety a lezení v horách.

• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

1

Graﬁ t Black

ACTIVE
SERIE

MARY

NEW

TIMERA

XS - XXL

NEW

TAIPA

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Elastan , Bi-Stretch
VNITŘNÍ MATERIÁL
Osvědčený model lehkých dámských
stretchových kalhot vhodných pro všestranné
použití. Materiál vykazuje vysokou prodyšnost,
dobrý odvod vlhkosti a zároveň odolnost proti
mechanické abrazi a namáhání.

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop Stretch, quickly dry, BiStretch

AKTIVITY

VNITŘNÍ MATERIÁL

• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

Lehké a pohodlné dámské kalhoty 2in1. Rychlým
odepnutím dolní části získáme pohodlné šortky.
Rychleschnoucího a strečového materiálu
lze využit jako nouzových plavek. Vhodné pro
trekking, letní turistiku a cestování.

XS - XXL
VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Ripstop Elastan, quickly dry, BiStretch

• 4-směrný elastický materiál

AKTIVITY

VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY

• Adventure
• Trekking

Lehké univerzální dámské turistické kalhoty
osvědčeného střihu z kvalitní strečové tkaniny.
Vhodné zejména pro turistiku a cestování.

1

2

1

1

Graﬁ t Black /
Pinky

Dark Lagoon
/ Orange

Graﬁ t Black /
Light Grey

Graﬁ t Black /
Black

ACTIVE
SERIE

VLASTNOSTI

• Adventure
• Trekking
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DRIFT LADY II

TRACKA 3/4

XS - XXL

VNITŘNÍ MATERIÁL

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

2
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• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Cyklistika
• Běžné nošení

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Elastan , Bi - Stretch

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

VNITŘNÍ MATERIÁL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Elastan , Bi - Stretch

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Lehké dámské kalhoty stylu Capri. Technické
propracování kolen je předurčuje pro aktivní
trávení volného času, kdy kalhoty poskytují
volnost. Jedná se o moderní outdoorové kalhoty
splňující vysoké nároky.

1

Dark Grey

NEW

XS - XXL

AKTIVITY
Lehké prodyšné kalhoty pohodlného střihu
vhodné pro široké spektrum sportovních a
volnočasových aktivit.

Jeans Blue

TRACKA

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % Nylon Elastan , Bi - Stretch

1

NEW

2

Dark Grey

Dark Lagoon

3

• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Cyklistika
• Běžné nošení

AKTIVITY
Lehké dámské strečové kraťasy, které
perfektně padnou. Nádherné barvičky a
široké spektrum využití jistě přesvědčí mnoho
sportovně založených sympatizantek značky
Trimm.

1

Jeans Blue

2

Jeans Blue

• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Cyklistika
• Běžné nošení

3

Dark Grey

Orange

ACTIVE
SERIE

BART

NEW

LAVRUS

S - 3XL
VLASTNOSTI
• 3D regulovatelná kapuce
• 4-směrný elastický materiál

VNITŘNÍ MATERIÁL
Pánská celorozepínací mikina s kapucí, určená
jako střední vrstva při nižších teplotách,
nebo jako samostatná bundička. Zároveň je
vkusným oblečením pro volný čas. Vhodná pro
outdoorové i volnočasové aktivity, stejně jako
pro každodenní nošení.

2

Dark Blue

THERMIC

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Fleece

1

NEW

AKTIVITY
• Lyžování
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp

3

Red

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Microﬂ eece + 100% Nylon Spandex

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Fleece
VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Pánská bunda, kombinovaná ze dvou materiálů.
Namáhané části jsou zesílené odolnou
nylonovou tkaninou. Perfektně funguje jako
samostatná bunda i jako druhá vrstva oblečení.
Ideální na jakékoli sportovní či volnočasové
aktivity.

2

Green

THERMOLAYER
SERIE

VLASTNOSTI
• Kapsa na mobil

VNITŘNÍ MATERIÁL

1

Black

S - 3XL

3

Jeans Blue

• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp

Fleecová mikina je vhodná jako druhá vrstva pod
svrchní oblečení, ale díky kapuci a zajímavému
designu je vhodná i jako samostatná bunda pro
veškeré sportovní aktivity.

1

Grey

Grey / Graﬁ t
Black

VLASTNOSTI
• 3D regulovatelná kapuce
• Kapsa na mobil
AKTIVITY
• Lyžování
• Freeride a Snowboarding
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Jogging

2

Blue / Dark
Blue
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NEXUS

NEW

NEO

S - 3XL

FLORY

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Hardﬂ eece

VLASTNOSTI

VNITŘNÍ MATERIÁL

S - 3XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Soft ﬂ eece

• Lyžování
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Stretch

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

VNITŘNÍ MATERIÁL
AKTIVITY

Pánská mikina, která perfektně funguje jako
druhá vrstva oblečení. Ideální na jakékoli
sportovní či volnočasové aktivity.

1

2

1

2

Blue Melange

Grey Melange

Grey Melange

Blue Melange
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VLASTNOSTI

VNITŘNÍ MATERIÁL
AKTIVITY

Lehká pánská mikina, která perfektně funguje
jako druhá vrstva oblečení. Ideální na jakékoli
sportovní či volnočasové aktivity.

NEW

• Lyžování
• Freeride a Snowboarding
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Běžné nošení
• Ski Alp

AKTIVITY
Příjemná odlehčená mikina s krátkým zipem.
Vhodná jako zateplovací vrstva i pro samostatné
nošení. Díky ultra strečové pletenině a
prodyšným dílům na zádech a v podpaží dobře
větrá a nezklame u žádné sportovní aktivity.

1

• Lyžování
• Freeride a Snowboarding
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Ski Alp

2

Black

Grey

THERMOLAYER
SERIE

TEA

NEW

S - 3XL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Stretch

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Funkční tričko z materiálu, který dobře odvádí
vlhkost. Hodí se na všechny druhy sportovních
i nesportovních aktivit. Možnost využít jako
spodní termo vrstvu.

1

• Lyžování
• Freeride a Snowboarding
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Ski Alp

2

Black

Grey

THERMOLAYER
SERIE
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SUTRA

NEW

VERONA

XS - XXL
VLASTNOSTI

VNITŘNÍ MATERIÁL
Synthetic down Sorona

AKTIVITY

Lehká prošívaná dámská bunda, která
kombinuje zateplenou vestu z kvalitního
nylonového materiálu s rukávy z elastického
fleecového materiálu. Vhodná jako samostatná
vrchní bunda i jako zateplovací vnitřní vložka.

• Lyžování
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp
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XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES structured jersey

VLASTNOSTI

VNITŘNÍ MATERIÁL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Hairyﬂ eece + 100% Nylon

VLASTNOSTI

VNITŘNÍ MATERIÁL
AKTIVITY

Lehká dámská mikina s kapucí a konstrukcí
střihu „přes hlavu“, primárně určená jako
střední vrstva při nižších teplotách, nebo jako
samostatná bundička, ale i jako vkusné oblečení
pro volný čas. Použitá pletenina vyniká lehkostí
a jedinečnou hodnotou termo izolace. Díky
speciální konstrukci materiálu bylo docíleno
jedinečného barevného efektu.

1

Black/ Black

FLOWERS

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Fleece + 100 % Nylon Ripstop, down
proof, DWR

1

NEW

2

Pinky

3

Grey

• Lyžování
• Freeride a Snowboarding
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Ski Alp

AKTIVITY
Příjemná módní mikina, která kombinuje díly
z nylonového materiálu a měkoučký fleece
s delším vláknem. Perfektní střední vrstva
pro použití při sportovních či volnočasových
aktivitách.

1

Jeans Blue

2

Blue

3

Orange

• Lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení

4

Pinky

Grey/ White

THERMOLAYER
SERIE

BART LADY

NEW

LAVRA

XS - XXL
VLASTNOSTI
• 3D regulovatelná kapuce
• 4-směrný elastický materiál

VNITŘNÍ MATERIÁL
Dámská celorozepínací mikina s kapucí, určená
jako střední vrstva při nižších teplotách,
nebo jako samostatná bundička. Zároveň je
vkusným oblečením pro volný čas. Vhodná pro
outdoorové i volnočasové aktivity, stejně jako
pro každodenní nošení.

2

Dark Blue

THERMIC LADY

XS - XXL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Fleece

1

NEW

AKTIVITY
• Lyžování
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp

3

Red

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Microﬂ eece + 100% Nylon Spandex

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Fleece
VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Dámská bunda, kombinovaná ze dvou materiálů.
Namáhané části jsou zesílené odolnou
nylonovou tkaninou. Perfektně funguje jako
samostatná bunda i jako druhá vrstva oblečení.
Ideální na jakékoli sportovní či volnočasové
aktivity.

2

Green

THERMOLAYER
SERIE

VLASTNOSTI
• Kapsa na mobil

VNITŘNÍ MATERIÁL

1

Black

XS - XL

3

Jeans Blue

• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp

Dámská fleecová mikina je vhodná jako druhá
vrstva pod svrchní oblečení, ale díky kapuci a
zajímavému designu je vhodná i jako samostatná
bunda pro veškeré sportovní aktivity.

1

Grey

Grey / Graﬁ t
Black

VLASTNOSTI
• 3D regulovatelná kapuce
• Kapsa na mobil
AKTIVITY
• Lyžování
• Freeride a Snowboarding
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Jogging

2

Blue / Dark
Blue
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NEXA

NEW

NEONA

XS - XXL

XS - XL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100 % PES Hardﬂ eece

VLASTNOSTI

VNITŘNÍ MATERIÁL

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Soft ﬂ eece

VLASTNOSTI

VNITŘNÍ MATERIÁL

• Lyžování
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Běžné nošení
• Ski Alp

NEW

XS - XXL

AKTIVITY
Lehká dámská mikina, která perfektně funguje
jako druhá vrstva oblečení. Ideální na jakékoli
sportovní či volnočasové aktivity.

VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Stretch

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

VNITŘNÍ MATERIÁL
AKTIVITY

Fleecová mikina je vhodná jako druhá vrstva pod
svrchní oblečení, ale díky kapuci a zajímavému
designu je vhodná i jako samostatná bunda pro
veškeré sportovní aktivity.

1

2

1

2

Grey Melange

Blue Melange

Blue Melange

Grey Melange
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FLORY LADY

• Lyžování
• Freeride a Snowboarding
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Běžné nošení
• Ski Alp

AKTIVITY
Příjemná odlehčená mikina s krátkým zipem.
Vhodná jako zateplovací vrstva i pro samostatné
nošení. Díky ultra strečové pletenině a
prodyšným dílům na zádech a v podpaží dobře
větrá a nezklame u žádné sportovní aktivity.

1

• Lyžování
• Freeride a Snowboarding
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Ski Alp

2

Black

Grey

THERMOLAYER
SERIE

TEA LADY

NEW

XS - XXL
VNĚJŠÍ MATERIÁL
100% PES Stretch

VLASTNOSTI
• 4-směrný elastický materiál

VNITŘNÍ MATERIÁL

AKTIVITY
Funkční dámské tričko z materiálu, který
dobře odvádí vlhkost. Hodí se na všechny druhy
sportovních i nesportovních aktivit. Možnost
využít jako spodní termo vrstvu.

1

• Lyžování
• Freeride a Snowboarding
• Běžecké lyžování
• Adventure
• Trekking
• Jogging
• Ski Alp

2

Black

Grey

THERMOLAYER
SERIE
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Sazba, fotografie a grafické zpracování:
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