
MEN’S

䴀䤀䰀伀 匀瀀漀爀琀 猀⸀樀⸀
甀氀⸀䄁ԁ挀稀渀愀 ㌀㤀

㐀ⴀ㌀　㌀ 䐀ԁ戀爀漀眀愀 䜀爀渀椀挀稀愀
倀漀氀愀渀搀

琀攀氀⼀昀愀砀㨀⬀㐀㠀 ㌀㈀ ㈀㘀 㠀㈀ 㠀㌀
琀攀氀㨀 ⬀㐀㠀 ㌀㈀ ㈀㘀㐀  ㌀㠀
琀攀氀㨀 ⬀㐀㠀 ㌀㈀ ㈀㘀㐀  ㌀㐀琀攀氀㨀 ⬀㐀㠀 ㌀㈀ ㈀㘀㐀  ㌀㐀

椀渀昀漀䀀洀椀氀漀⸀瀀氀
眀眀眀⸀洀椀氀漀⸀瀀氀

昀愀挀攀戀漀漀欀⸀挀漀洀⼀洀椀氀漀⸀漀昀⸀挀氀椀洀戀椀渀最

䈀唀䰀䜀䄀刀䤀䄀
䈀䔀䰀䜀䤀唀䴀

䌀䠀䤀䰀䔀
䌀刀伀䄀吀䤀䄀

䌀伀䰀唀䴀䈀䤀䄀
䌀娀䔀䌀䠀 䌀娀䔀䌀䠀 

刀䔀倀唀䈀䰀䤀䌀
䐀䔀一䴀䄀刀䬀
䘀刀䄀一䌀䔀

䜀䔀刀愀䴀䄀一夀
䜀刀䔀䔀䌀䔀

䠀唀一䜀䄀刀夀
䤀匀刀䄀䔀䰀䤀匀刀䄀䔀䰀
䤀吀䄀䰀夀
䨀䄀倀䄀一

䨀伀刀䐀䄀一
䰀䄀吀嘀䤀䄀

䰀䤀吀䠀唀䄀一䤀䄀
䴀䄀䰀䄀夀匀䤀䄀

倀伀䰀䄀一䐀倀伀䰀䄀一䐀
倀伀刀吀唀䜀䄀䰀
刀伀䴀䄀一䤀䄀

刀唀匀匀䤀䄀
匀䔀刀䈀䤀䄀

匀䰀伀嘀䄀䬀䤀䄀
匀䰀伀嘀䔀一䤀䄀

匀倀䄀䤀一匀倀䄀䤀一
匀圀䔀䐀䔀一
吀唀 刀䬀䔀夀
吀䄀䤀圀䄀一

唀䬀刀䄀䤀一䔀

⸀⸀⸀ 漀昀 挀氀椀洀䈀椀渀最



Gelanots®   ta stworzona w Japoni membrana szybko zyskała zaufanie entuzjastów 

tkanin najnowszej generacji na całym świecie. W naszej kolekcji używamy kilku 

jej odmian:   3–warstwowa Ultralight (3U, 77g/m2)   wysoce paroprzepuszczalna 

(56000g/m2/24h) i wodoodporna (20000mm/H2O), łącząca zewnętrzną warstwę 

ripstop z “oddychającą” i wodoodporną membraną chronioną przez warstwę 

dzianiny  3 –warstwowa Stretch (3S, 100g/m2), o parametrach zbliżonych do wersji 

3U, z dodatkiem elastycznych włókien 3 warstwowa (3L, 100g/m2) o bardzo 

wysokiej wodoodporności (do 20000mm/H2O) i paroprzepuszczalności (do 

20000g/m2/24h). Wynikiem zastosowania membrany Gelanots® jest efektywne 

odprowadzanie wilgoci z dala od ciała, zapobiegając tym samym jej skraplaniu się od 

wewnątrz.Co więcej, laminaty Gelanots® nie wykorzystują zjawiska mikroporów, 

co sprawia, że ich właściwości wiatro  i wodoodporne oraz paroprzepuszczalne 

praktycznie nie zmniejszają się w związku z długotrwałym użytkowaniem.

aquatex™ to grupa łącząca różne materiały pokryte warstwą mikroporowatego 

poliuretanu. Warstwa ta łączy w sobie dwie przeciwstawne właściwości: z jednej 

strony wysoką wodoodporność, jako że mikropory zawarte w poliuretanie

są mniejsze niż cząsteczki wody z drugiej – pory te są większe niż niż molekuły 

pary wodnej wytwarzanej podczas intensywnego wysiłku, co oznacza efektywną 

paroprzepuszczalność. Zjawisko to, zwane jako „oddychalność”, pozwala utrzymać 

naturalny mikroklimat organizmu ograniczając poczucie przegrzewania oraz 

dyskomfort wynikający z utrzymywania się wilgoci pomiędzy odzieżą a ciałem.

softshell 3 to wysoce wodoodporny i paroprzepuszczalny, 3 warstwowy materiał 

softshellowy. Zewnętrzna, elastyczna warstwa zapewnia odporność i swobodę 

ruchów, środkowa Aquatex™ zapewnia wodoodporność i oddychalność, podczas 

gdy ostatnia, wewnętrzna, wykonana z miękkiego i wytrzymałego polaru, z jednej 

strony zapewnia dobrą izolację termiczną, a drugiej zaś szybko transportuje na 

zewnątrz wilgoć pozwalając na jej odparowanie.

softshell 2  to 2 warstwowy materiał złożony z elastycznej tkaniny połączonej 

z wewnętrzną warstwą polarową. Oferuje maksymalną swobodę ruchów połączoną 

z ochroną przed chłodem i wiatrem. Wersja 2HL wykończona została cieplejszym 

polarem o wysokim włosiu co polepsza właściwości termiczne.
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Primaloft® sPort  to połączenie znakomitej izolacji termicznej z niską wagą. 

Technologia produkcji włókien łączy utracienkie i wielowymiarowe włókna 

w celu uzyskania konkretnych charakterystyk. Specjalnie impregonwane ultra

cienkie włókna tworzą struktury odpowiadające za izolację, podczas gdy ich 

wielowymiarowe odpowiedniki tworzą wastwę termoaktywną. PrimaLoft® jest 

obecnie jedną z najlepszych alternatyw dla puchu naturalnego. Materiał stworzony 

dla potrzeb NASA.

Polartec® thermal Pro® recycled   grupa dzianin złożonych z włókien 

poliestrowych o doskonałych parametrach izolacji cieplnej. Zatrzymując 

temperaturę jednocześnie transportuje wilgoć na zewnątrz. Jest bardzo miękka 

i pozwala skórze naturalnie oddychać. Dzianina ta nie zmienia swojego wyglądu 

zewnętrznego i jest wyjątkowo odporna na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne. 

Do produkcji dzianiny zastosowano włókna poliestrowe pochodzące z odzysku.

Polartec® 200 classic to   uniwersalna, trwała dzianina polarowa

o gramaturze 200g/m2. Bardzo ciepła, miękka, oddychająca i szybkoschnąca, 

odporna na wielokrotne pranie mechaniczne oraz pilingowanie.

Polartec® 100 micro to  lekka, oddychająca i szybkoschnąca dzianina o świetnych 

właściwościach cieplnych. Włókna cechują się zwartą konstrukcją, trwałością 

i odpor nością na wycieranie, przez co zachowują swoje właściwości cieplne 

nawet po długim czasie użytkowania. 100 Micro pozwala czuć się komfortowo 

w każdych warunkach.

nanoqPile 2 to   średniej grubości dzianina polarowa o bardzo dobrych 

właściwościach termicznych. Skutecznie odprowadza wilgoć, szybko 

schnie a unikalna struktura poliestrowych mikrowłókien umożliwia jeszcze 

lepszą oddychalność. Wersja 2B dodatkowo wzbogacona została włóknami 

bambusowymi. nanoqPile 1   to lekki i elastyczny materiał o charakterystyce 

odpowiedniej do produkcji odzieży pierwszej jak i drugiej warstwy. Oddycha 

i dobrze chroni przed utratą ciepła.

extendo to  elastyczna tkanina o mocnej warstwie zewnętrznej. Warstwa 

wewnętrzna doskonale odprowadza wilgoć na powierzchnię ubioru. Wykonana 

z połączenia poliami dowych oraz elastycznych włókien (93%/7%). Extendo jest 

szybkoschnące, wysoce elastyczne, a przy tym trwałe i lekkie, co sprawia, że jest 

ono pierwszorzędnym rozwią zaniem przy produkcji odzieży trekkingowej. Inne 

wersje: Extendo ST: cięższa i grubsza wersja, o zwiększonej o 8% zawartości 

włókien Spandex, co zwiększyło jej elastycz  ność. Stosowana do produkcji odzieży 

wykorzystywanej przy intensywnej aktywności fizycznej (np. ski touring).Extendo 

WT: posiada grubsze, cieplejsze wykończenie od strony wewnętrznej z myślą 

o wykorzystywaniu w chłodniejszych warunkach. Extendo CL: lekka wersja 

Extendo, wdrożona z myślą o spodniach wspinaczkowych.

suPPlex®   to tkanina stworzona przez firmę Invista, łącząca miękkość 

i strukturę bawełny z wszystkimi najlepszymi cechami nylonu. Jest odporna na 

przecieranie i rozdarcia oraz oddychająca. Użyte do produkcji cienkie włókna 

nylonowe sprawiają, że jest ona do 30% bardziej miękka niż standardowe 

tkaniny poliamidowe.

ecliPse   to lekka, odporna na mechacenie tkanina z włókien poliestrowych 

doskonale radząca sobie z wilgocią, którą wchłania i odprowadza z dala od ciała, 

transportując ją do kolejnych warstw odzieży.

Milo Sport zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach przedstawio  nych w katalogu, jeżeli uzna to za 

konieczne. 

Ze względu na ograniczone możliwości druku, kolory produktów nie zawsze odpowiadają rzeczywistemu odcieniowi użytych 

materiałów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z firmą. Wszystkie prezento  wane w tym katalogu produkty objęte 

są 2 letnią gwarancją na wykonanie oraz mate  riały użyte do produkcji. Reklamacje uwzględnione będą tylko po okazaniu 

dowodu zakupu dołączanego do każdego produktu. Prosimy o szczególną uwagę podczas konserwacji naszych wyrobów 

i stosowanie się do zasad konserwacji, wszytych w każdym wyrobie. Warunki reklamacji: zgodne z Kodeksem Cywilnym. 

Produkty objęte są 24 miesięczną gwarancją

TECHNICZNEMEMBRANY INSULACJA

technology
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MOURO
Techniczna kurtka, która sprawdzi się nawet 
w najtrudniej  szych warunkach pogodow ych. 
Ultralekki Gelanots 3U oferuje niesamowitą  
oddychalność, co w połączeniu z bardzo wysoką 
wodoodpornością sprawia, że model ten to znakomity 
towarzysz podczas wymagających wypraw. Cechy:

•  w pełni regulowany kaptur, talia i mankiety,
•  pełny dostęp do kieszeni nawet po
         założeniu plecaka,
• techniczny krój zapewniający swobodę ruchów,
• wywietrzniki pod pachami  podklejane szwy.

Materiał: Gelanots 3U 
(20000mm/H2O / 56000g/m2/24h) 
Kolory: blue, dark grey
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL

Dodatek elastycznych włókien sprawia, że kurtka 
cechuje się niską wagą, wysoką wodoodpornością, 
fantastyczną oddychalnością, ale daje także
niespotykane poczucie komfortu, które zadowoli 
najbardziej wymagających użytkowników. Cechy:

•  w pełni regulowany kaptur, talia i mankiety,
•  pełny dostęp do kieszeni nawet po założeniu plecaka 

techniczny krój i dodatek elastycznych włókien,
•  wywietrzniki pod pachami podklejane szwy.

Materiał: Gelanots 3S 
(20000mm/H2O / 52000g/m2/24h) 
Kolory: orange, green
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

KEMO

Techniczny krój, f unkcjonalność i materiał y 
najwyższej jakości sprawiają, że to wszechstronny 
model oferujący świetny stosunek jakości do ceny. 
Sprawdzona membrana Gelanots® 3 sprawi, że 
kurtka przez długi czas zapewni ochronę w trudnych 
warunkach pogodowych. Cechy:

• regulowany kaptur, uwzględniający użycie kasku,
• techniczny, ergonomiczy krój,
•  wysoko umieszczone kieszenie,
• wywietrzniki pod pachami,
• podklejane szwy.

Materiał: Gelanots 3L
(20000mm/H2O / 20000g/m2/24h0) 
Kolory: red
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL
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outdoorPUCH

Ski touring, jesienne wieczory w skałach, również 
zimniejsze dni w mieście to żywioły kurtki Manali. 
Techniczny krój i funkcjonalność sprawiają, że 
ten wszechstronny model zadowoli wszystkich 
aktywnych, poszukujących lekkiej i ciepłej kurtki.
•  neoprenowe, przedłużone mankiety
• ocieplany, regulowany kaptur
• specjalna konstrukcja komorowa
• możliwość spakowania kurtki 
        do wewnetrznej kieszeni.

Materiał: 100% Poliamid (Gelanots)
Wypełnienie: puch kaczy 90/10 (235g)
Kolory: orange, green, grey 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

MANALI

Kurtka wykorzystuje wszystkie charakterystyczne 
cechy męskiej wersji, które zamyka w formie 
uwzględniającej specyfikę kobiecej anatomii
• neoprenowe, przedłużone mankiety
• ocieplany, regulowany kaptur
• specjalna konstrukcja komorowa. 

Materiał: 100% Poliamid (Gelanots)
Wypełnienie: puch kaczy 90/10 (220g)
Kolory: orange, green, grey 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
 

MANALI LADY

Stylowy sweter puchowy wykonany z materiału 
zewnętrznego najwyższej jakości, wypełniony 
puchem kacz ym. Jako lżjesza alternat y wa 
dla Manali idealnie sprawdzi się podczas 
całorocznego używania.
• techniczny krój
• regulowany obwód u dołu kurtki
• ocieplany kaptur. 

Materiał: 100% Poliamid (Gelanots)
Wypełnienie: puch kaczy 90/10 (100g)
Kolory: orange/green, blue/green, grey/orange
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

TUGA

Modny, stylowy sweter puchowy dla kobiet 
ceniących sobie ciepło i komfort w chłodniejsze dni 
i wieczory niezależnie
od pory roku.
•   techniczny krój, ocieplany kaptur.

Materiał: 100% Poliamid (Gelanots) 
Wypełnienie: puch kaczy 90/10 (100g)
Kolory: orange/blue, blue/green, grey/green
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

TUGA LADY
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Lekka, ciepła i niebanalna kurtka z wypełnieniem 
Primaloft Sport. Część chroniąca tułów wykorzystuje 
grubszą wersję o gramaturze 100, podczas gdy 
rękawy lżejszą – 60. Takie rozwiązanie polepsza 
właściwości termiczne i podnosi komfort używania 
z kurtką membranową. Cechy:
•   wypełnienie Primaloft Sport
•  dopasowany, techniczny krój.

Materiał: 100% Poliamid (Gelanots) 
Wypełnienie: Primaloft Sport 100 + 60 
Kolory: orange/blue/green, green/blue/grey, grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

BOMO

Ciepła, damska kurtka z wypełnieniem Primaloft. 
Cechy:
•   wypełnienie Primaloft Sport,
• dopasowany, techniczny krój uwzględniający 

kobiecą anatomię.

Materiał: 100% Poliamid (Gelanots) 
Wypełnienie: Primaloft Sport 100 + 60 
Kolory: orange/green/blue, green/blue/grey, grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

BOMO LADY

Lżjesza alternatywa dla kurtki Bomo.Bazuje na 
podobnej koncepcji konstrukcyjnej, przeznaczona 
jest jednak na wyższe temperatury – tułów został 
wypełniony ociepliną Primaloft Sport 60, rękawy 
lżejszą jej wersją 40. Cechy:
•   wypełnienie Primaloft Sport,
•   dopasowany, techniczny krój.

Materiał: 100% Poliamid (Gelanots)
Wypełnienie: Primaloft Sport 60 + 40
Kolory: green/orange, blue/grey, grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

ROVE LADY

ROVE

Damska wersja ROVE oferująca te same cechy 
i komfort termiczny. Cechy:
•   wypełnienie Primaloft Sport,
•   dopasowany, techniczny krój,
• uwzględniający kobiecą anatomię.
Materiał: 100% Poliamid (Gelanots)

Wypełnienie: Primaloft Sport 60 + 40
Kolory: orange/grey, blue/grey, grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
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Prostota i f unkcjonalność według Milo. 
Sprawdzona membrana Aquatex w połączeniu 
z lżejszym materiałem zewnętrznym wyznacza 
nowe standardy w obszarze kurtek miejskich. 
Cechy:
• regulowany, chowany kaptur,
•  możliwość podpięcia polara,
• wywietrzniki pod pachami,
•  regulowany obwód dołu kurtki.

Materiał:Aquatex 2 (10000mm/H2O / 10000g/
m2/24h)
Kolory: red, blue, black 

BAAYO

Uniwersalna kurtka membranowa o kobiecym 
kroju. Cechy:
• regulowany, chowany kaptur,
• możliwość podpięcia polara,
• wywietrzniki pod pachami.
• 
Materiał: Aquatex 2 (10000mm/H2O / 10000g/
m2/24h)
Kolory: red, blue, black 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

BAAYO LADY

Klasyczny styl, kolor i bezkompromiso  wa 
ochrona. Dla wszystkich miłośni  ków górskich 
trekkingów, ceniących sobie funkcjonalność.
• regulowany, chowany kaptur
• klasyczny, lekko przedłużany krój
• 4 główne kieszenie
•  możliwość podpięcia polara
•  wywietrzniki pod pachami
• regulowany obwód pasa i dołu

Materiał: Aquatex 2 
(10000mm/H2O / 10000g/m2/24h)
Kolory: black
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
 

BAFRA
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Mocne wodoodporne spodnie
z wysokim stanem wyposażone
w membranę Aquatex na zimowe trekkingi 
w wymagających warunkach.
•  wzmacniane kolana i nogawki
•  kryte patką zamki
•  fartuchy śnieżne
• odpinane szelki

Materiał: Aquatex 2
(10000mm/H2O / 10000g/m2/24h)
Kolory: black
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

LUKKA GTX
Zaprojektowane dla w ymagając ych 
kobiet, które szukają wytrzymałych, 
funkcjonalnych i wodoodpornych spodni 
na zimowe trekkingi.
• wzmacniane kolana i nogawki
• kryte patką zamki
•  odpinane fartuchy śnieżne
• odpinane szelki

Materiał:Aquatex 2 
(10000mm/H2O / 10000g/m2/24h)
Kolory: black
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL
 

LUKKA LADY
Proste, wodoodporne spodnie na dłuższe 
górskie wycieczki i nieprzewidywalne 
warunki pogodowe. Sprawdzą się także 
w zimie, w połączeniu z bielizną termiczną 
lub spodniami polarowymi. Cechy:
• profilowane kolana
•  nogawki rozpinane do 1/3 długości
• odpinane szelki

Materiał: Aquatex 2
(10000mm/H2O / 10000g/m2/24h)
Kolory: black
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
 

OLIN PRO
Doskonała propozycja dla kobiet, które 
rozpoczynają swoją przygodę w górach. 
Cechy:
•   podwyższony stan
• nogawki rozpinane do 1/3 długości 
• odpinane szelki

Materiał:Aquatex 2
(10000mm/H2O / 10000g/m2/24h)
Kolory: black
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL

OLIN PRO LADY
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Wszechstronna, techniczna kurtka softshellowa 
z membraną Aquatex. Idealna dla każdego rodzaju 
akt y wności, dzięki komfortowemu krojowi 
i klasycznemu designowi. Cechy:
•  wysoka wiatro i wodoodporność,
• chowany kaptur,
• regulowane mankiety,
• wywietrzniki pod pachami,
•  kieszeń napoleońska.

Materiał:Softshell 3 
(10000mm/H2O/10000g/m2/24h)
Kolory: red, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XX

TOSHO

TOSHO LADY

Lekka, dopasowana, wiatroodporna kurtka 
softshell zaprojektowana z myślą o codziennym 
użytkowaniu. Niezbędna podczas długich 
wiosennych trekkingów, jesiennych wycieczek 
rowerowych i chłodniejszych dni w mieście. 
Cechy:
•   wysoka wiatroodporność,
•   komfortowy krój,
•   regulowane mankiety,
•   kieszeń napoleońska.

Materiał: Sotshell 2
Kolory: blue, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Damska wiatroodporna kurtka softshell oparta 
na rozwiązaniach modelu Chill. Cechy:
•   wysoka wiatroodporność,
•   regulowane mankiety,
•   dodatkowa kieszeń na wysokości piersi.

Materiał: Sotshell 2
Kolory: blue, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
 

CHILL LADY

Trójwarstwowa kurtka softshellowa dla kobiet,
wykorzystująca rozwiązania męskiej wersji. 
Cechy:
•   wysoka wiatro i wodoodporność,
•   regulowane mankiety,
•   wywietrzniki pod pachami.

Materiał: Softshell 3
(10000mm/H2O/10000g/m2/24h)
Kolory: red, black

CHILL
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Stylowa kurtka sof tshellowa z podszewką 
wykonaną z długowłosej dzianiny polarowej.
Zapewnia komfort termiczny podczas wielu 
aktywności sportowych na świeżym powietrzu. 
Cechy:
•  wysoka wiatroodporność
•  zintegrowany kaptur
•  ciepła podszewka z dzianiny polarowej
•   dodatkowa kieszeń na wysokości piersi.

Materiał: Sofshell 2HL
Kolory: blue/orange, black/green
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Miła w dotyku, dopasowana do kobiecej sylwetki
wersja Kools. Cechy:
•  wysoka wiatroodporność
•  ciepła podszewka z dzianiny polarowej
•  dodatkowa kieszeń na wysokości piersi

Materiał: Sofshell 2HL
Kolory: blue/orange, black/green
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

KOOLS LADY

KOOLS

Lekka kurtka wykonana z grubszej odmiany 
Extendo. Zaprojektowana z myślą o wycieczkach 
ski tourowych, gdzie niska waga musi iść w parze 
z funkcjonalnością i efektywnym
odprowadzaniem nadmiaru wilgoci. 
•   techniczny krój, przedłużony tył
•   chowany, wodoodporny kaptur
•   wysoko umieszczone kieszenie
•   wywietrzniki pod pachami
•   regulowane mankiety

Materiał: Extendo ST
Kolory: black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

LAHORE
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Techniczna kurtka polarowa o hybrydo wej budowie. 
Korpus i kaptur są wyko nane z gwarantującej ciepło 
dzianiny Polartec Thermal Pro. Dodatkowa warstwa 
tkaniny Gelanots na klatce piersiowej wspomaga 
ochronę przed wiatrem, a elastyczne panele boczne 
i rękawy zapewniają dopasowanie. Cechy:
• techniczny krój, hybrydowa budowa,
• zintegrowany kaptur, regulowany dół.

Materiał: Polartec Thermal Pro, Nanoqpile Stretch, 
Gelanots
Kolory: green/grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

DEVE/ DEVE LADY

Czarna, ciepła kurtka z dzianiny Polartec 200. 
Prosty, wygodny krój, możliwość wpięcia do
kurtki oraz poszerzona gama rozmiarów.
• efektywna gospodarka cieplna,
• wygodny krój
•  kompatybilny z kurtkami zamek
•  2 zamykane kieszenie
•  regulowany obwód u dołu

Materiał: Polartec 200 Classic
Kolory: black
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

COLO

Klasyczna kurtka polarowa o profilowanym
kroju i doskonałych właściwościach
termicznych. 
•  wygodny, profilowany krój,
• kompatybilny z kurtkami zamek,
• regulowany obwód u dołu.

Materiał: Polartec 200 Classic 
Kolory: black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

COLO LADY

Lekka, w pełni rozpinana bluza zapewniająca 
podstawową ochronę podczas intensywnych 
zajęć na świeżym powietrzu. Świetnie sprawdzi 
się także jako druga warstwa w zimie. Cechy:
•  komfortowy krój,
•  3 zapinane kieszenie,
•  stretchowe panele na mankietach,
•  regulowany obwód u dołu.

Materiał: Polartec 100 Micro
Kolory: blue, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

ANAS
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ORLA PANTS

ANAS LADY

Wygodne spodnie z Polartec 100. Idealne do 
biegania lub wycieczek rowerowych w chłodniejsze 
dni. Cechy:
• profilowane i wzmacniane kolana,
•  elastyczny ściągacz w pasie,
•  2 zapinane kieszenie.

Materiał: Polartec 100 Micro
Kolory: black
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Wszystkie cechy męskiej wersji w kobiecym 
kroju. 
•   komfortowy krój
•   3 zapinane kieszenie
•   stretchowe panele na mankietach
•   regulowany obwód u dołu.

Materiał: Polartec 100 Micro
Kolory: blue, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Lekka, techniczna kurtka wykonana 
z Nanoqpile.Zintegrowany kaptur i membrana 
wiatroodporna sprawia  ją, że będzie ona 
niezastąpionym kompanem w wietrzne dni. 
Cechy:
• zintegrowany, regulowany kaptur  
• wysoko umieszczone kieszenie
•   wywietrzniki pod pachami.

 Materiał: Nanoqpile WP 
Kolory: green, black 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
 

Damska wersja Yuko, wykorzystu  jąca wszystkie 
cechy swojego męskiego odpowiednika. Cechy:
•  zintegrowany, regulowany kaptur
• wysoko umieszczone kieszenie
• kieszonka na ramieniu
•  wywietrzniki pod pachami.

Materiał: Nanoqpile WP
Kolory: green, black 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

YUKO LADY

YUKO
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NAHA LADY

Kurtka polarowa o dopasowanym lecz zapewniającym 
pełną swobodę ruchów kroju. Użycie teksturowanej 
wersji Nanoqpile 2 z jednej strony zapewnia jej świetną 
termikę, z drugiej zaś świeży, niebanalny wygląd. 
Cechy:
• zintegrowany, regulowany kaptur,
•  dodatkowa kieszonka na ramieniu,
•  wysoko umieszczone kieszenie,
•  regulowany obwód dołu.

Materiał: Nanoqpile 2
Kolory: red, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

IRYO

Ciepła kurtka o świeżym designie i kobiecym kroju. 
Cechy:
•  zintegrowany, regulowany kaptur,
• dodatkowa kieszonka na ramieniu,
• wysoko umieszczone kieszenie,
•  regulowany obwód dołu.

Materiał: Nanoqpile 2
Kolory: red, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

IRYO LADY

Ciepła, techniczna kurtka z Nanoqpile 2 z domieszką 
włókien bambusowych. Takie połączenie wynosi 
efektywność odprowadzania wilgoci na zupełnie 
nowy poziom. Cechy:
•  elastyczne mankiety,
•  dodatkowa keszonka na ramieniu,
•  elastyczne, boczne panele dla,
• lepszego dopasowania,
•  wysoko umieszczone kieszenie.

Materiał: Nanoqpile 2B
Kolory: red, blue
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

NAHA

Techniczna kurtka polarowa dla w wersji dla kobiet. 
Cechy:
•   elastyczne mankiety,
•   dodatkowa keszonka na ramieniu,
•   elastyczne, boczne panele,
•   wysoko umieszczone kieszenie.

Materiał: Nanoqpile 2B
Kolory: red, blue
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
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SEGO LADY

CHITE LADY

Lekki sweter polarowy ze zintegrowanym 
kaptu rem i elastycznymi wstawkami dla 
ścisłego dopasowania. Materiał Nanoqpile 1 
pomaga zachować optymalną termikę podczas 
wiosenno  jesiennych aktywności. Cechy:
• mankiety z otworami na kciuki,
• elastyczne wstawki,
•  zintegrowany kaptur,
• regulowany obwód u dołu.

Materiał: Nanoqpile 1 
Kolory: dark yellow, blue 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
 

Damska wersja lekkiego swetra polarowego. 
Cechy:
•  mankiety z otworami na kciuki,
• elastyczne wstawki,
•  zintegrowany kaptur,
• regulowany obwód u dołu.

Materiał: Nanoqpile 1
Kolory: dark yellow, blue
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
 

CHITE

Prosty sweter polarowy zapewniający ochronę
termiczną podczas intensywnych biegów
przełajowych, górskichoraz wspinania – połączenie 
lekkiej wagi i wysokiego poczucia komfortu. Cechy:
•  przyjemny dla skóry materiał,
• dopasowany krój,
•  zintegrowany kaptur,
• mankiety z otworami na kciuki,
• płaskie szwy.

Materiał: Nanoqpile 1S
Kolory: fresh green, grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
 

SEGO

Damska wersja termoaktywnego 
swetra – rozgrzewa i dobrze wygląda. Cechy:
• przyjemny dla skóry materiał,
•  mankiety z otworami na kciuki,
• płaskie szwy.

Materiał: Nanoqpile 1S
Kolory: fresh green, grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
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Stylowe połączenie materiałów Nanoqpile. Elastyczny 
materiał, z którego została wykonana główna część 
bluzy zapewnia dopasowanie w trakcie intensywnego 
wysiłku, podczas gdy wstawki z grubszej wersji 
odpowiadają za niecodzienny wygląd.
Cechy:
•   dopasowany krój,
•   kieszonka na ramieniu,
•   mankiety z „małpimi kciukami”,
• płaskie szwy.

Materiał: Nanoqpile Stretch + 2 
Kolory: orange, grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
 

Wszystko co najlepsze w męskiej wersji zamknięte 
w typowo kobiecej formie. Cechy:
•   dopasowany krój,
•   kieszonka na ramieniu,
•   mankiety z „małpimi kciukami”,
• płaskie szwy.

Materiał: Nanoqpile Stretch + 2
Kolory: orange, grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Ciepły i wygodny zestaw polarowych bluz oraz
spodni. Dzięki właściwościom Nanoqpile Stretch 
świetnie nadają się jako pierwsza lub druga 
warstwa odzieży przeznaczonej do intensywnej 
aktywności fizycznej. Cechy:
•  elastyczny materiał,
•  efektywne odprowadzanie wilgoci,
• dopasowany krój,
•  płaskie szwy,
• zapinana kieszonka na piersi.

Materiał: Nanoqpile Stretch 
Kolory: orange, grey 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
 

ORIE

ORIE LADY

GEO/ GEO LADY
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Bezszwowe bluzy i spodnie wykonane 
z niewchłaniającego przykrych zapachów 
materiału, który zapewnia efektywną 
ochronę termiczną i odprowadzanie wilgoci. 
Wykonana w technologii bezszwowej 
zapewnia maksimum komfortu
•  w strefach cechujących się 

podwyższoną emisją temperatury 
i wilgoci zastosowano inny splot 
włókien

• doskonałe dopasowanie przy 
jednoczesnej pełnej swobodzie ruchów

•  bluzy dostępne w wersji damskiej 
i męskiej

Materiał: 27% Polyamide / 67% 
Polypropylene / 3% Elasthane
Kolory: grey
Rozmiary: XS/S, M/L, XL/XXL

UNDER  SHIRTS/ UNDER PANTS

Niezwykle lekka, techniczna wiatrówka 
wyposażona w wiele detali ułatwiają  cych 
bieganie, takich jak mankiety z otworami 
na kciuki, napa utrzymująca otwartą 
kurtkę na swoim miejscu lub usztywniony 
daszek kaptura. Możli  wość spakowania 
do własnej kieszonki. Cechy:
•  wyjątkowo niska waga
•  minimalna objętość po spakowaniu
• techniczny krój
• funkcje biegowe

Materiał: 100% Poliamid (Gelanots)
Kolory: orange/blue, green/blue
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

RUN RUN

NOTTYSIBU

akcesoria biegowe

KYRKO 12
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Doskonałe dopełnienie kurtki Lahore. 
Krój spodni powstał w wyniku testów
przeprowadzonych w warunkach
bojowych. Dostępne w damskiej i męskiej 
wersji z zachowanymi identycznymi 
rozwiązaniami technicznymi. Cechy:
•   wzmocnienia na pośladkach,
• kolanach i u dołu nogawek,
• rozpinany dół nogawek,
•   zapinane wywietrzniki na udach,
• regulacja obwodu w pasie.

Materiał: Extendo ST
Kolory: black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
 

LAHORE PANTS LAHORE PANTS LADY
Cieplejsza alternatywa dla spodni 
wykonanych z Extendo
 o  podsta wowej grubości. Zapewnia 
kom fort, wytrzymałość i ochronę 
termiczną podczas jesiennego trekkingu.
Cechy:
• profilowane kolana,
• wzmacniane doły nogawek,
• rozpinane u dołu nogawki,
•  5 zamykanych kieszeni.

Materiał: Extendo WN
Kolory: grey/black, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

UTTAR UTTAR LADY
Wszystkie zalety męskiej wersji 
zaadaptowane dla damskiego kroju.
Cechy:
• profilowane kolana,
• wzmacniane kolana, 
• wzmacniane doły nogawek,
•  rozpinane u dołu nogawki,
•   5 zamykanych kieszeni.

Materiał: Extendo WN 
Kolory: grey/black, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

WN  
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ATERO LADY
Nowe spodnie Milo z lekkiego 
materiału Extendo. Łączące
w sobie lekkość, wygodny krój
i trwałość dzięki użytym łatom 
wzmacniającym. Mają także 
5 zapinanych kieszeni oraz 
regulację obwodu nogawki. 
•  wzmocniony materiał
•  5 kieszeni

Materiał: Extendo XT 
Kolory: orange, black 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

ATERO
Nie zapominamy o  technicznych 
modelach także w damskich 
wersjach. Cechy:
• wzmacniony materiał
•  5 kieszeni
• zintegrowany pasek

Materiał: Extendo XT
Kolory: orange, black 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Funkcjonalne spodnie z nowego 
rodzaju materiału Extendo 
z solid nymi wzmocnieniami 
i techniczny  mi rozwiązaniami 
uprz yjemniając ymi górskie 
wycieczki. 
•  wzmacniany materiał,
•  4 zapinane kieszenie,
• 1 kieszeń typu cargo,
• regulowany obwód dołu.

Materiał: Extendo XT
Kolory: blue, black
Rozmiary: S, M, L, XL

GABR0
Techniczne spodnie trekkingowe 
dla kobiet.
• wzmacniany materiał 
• 4 zapinane kieszenie 
•  1 kieszeń typu cargo 
• regulowany obwód dołu

Materiał: Extendo XT 
Kolory: blue, black 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL 
 

GABRO LADY
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Techniczna kurtka wykonana 
z nowego rodzaju materiału 
Extendo ze wzmocnieniami.
Świetny towarzysz na wszelkich 
szlakach. 
• regulowany kaptur
•  2 kieszenie główne
•  elastyczny materiał
• regulowany obwód dołu

Materiał: Extendo XT
Kolory: orange, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

REZYO
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Wygodne spodnie trekkingowe o prostym 
kroju, który równie dobrze jak na szlaku 
sprawdzi się w mieście.
•  prosty, komfortowy krój
•  elastyczny, szybkoschnący
         materiał
•  niska waga
•  5 kieszeni
•  pasek w komplecie

Materiał: Extendo
Kolory: red, blue, grey, black
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL

VINO VINO LADY
Propozycja w szczególności 
dla turystów, spędzających aktywnie 
czas na szlaku i poszukujących przy tym 
ponadczasowego stylu i trwałości. 
•  wzmocnienia ripstop
•  regulowany obwód dołu
•  szybkoschnący materiał  
• 4 kieszenie 
• pasek w komplecie
 
Materiał: Exendo 
Kolory: red, blue, grey, black 
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL 

TACUL
Kolejna propozycja spodni trekkingowych 
z materiału Extendo. Model z odpinanymi 
nogawkami. Cechy:
•  odpinane nogawki,
• regulowany obwód nogawki,
•  4 kieszenie,
• pasek w komplecie.

Materiał: Exendo
Kolory: red, blue, grey, black
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL

MALOJA
Komfortowe spodnie o typowo kobiecym 
kroju przeznaczone na trekking. Cechy:
•   prosty, komfortowy krój,
•   niska waga,
•   5 kieszeni,
•   pasek w komplecie.

Materiał: Extendo
Kolory: red, blue, grey, black
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL
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Krótkie spodenki wykonane z materiału 
Extendo. Uniwersalny krój umożliwia 
szerokie spektrum zastosowań 
od trekkingu po wycieczki rowerowe.
• uniwersalny, wygodny krój   
• 2 kieszenie główne
•  4 kieszenie typu cargo  
• szybkoschnące

Materiał: Extendo
Kolory: red, blue, grey, black 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

VIDOC
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Lekkie i bardzo wygodne spodnie
trekkingowe dla kobiet. Cechy:
•   lekki, elastyczny materiał,
•   zapinane kieszenie,
•   regulowany obwód dołu,
•   dodatkowy pasek.

Materiał: Extendo LT
Kolory: light grey, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

JUULY LADY
Lekkie spodnie trekkingowe
o d p o w i e d n i e  d o  u ż y t k o w a n i a   
w cieplejszych temperaturach. Wygodny 
krój, niez w ykle niska waga oraz 
sz ybkoschnąc y materiał zaspokoją 
potrzeby większości fanów trekkingu.
•   lekki, elastyczny materiał
•   zapinane kieszenie
•   regulowany obwód dołu

Materiał: Extendo LT
Kolory: light grey, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

JUULY
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Ciesząca się dużą popularnością i uznaniem
seria letnich spodni trekkingowych.
Wykonana z bardzo lekkiego, 
doskonale oddychającego i szybkoschnącego 
materiału Supplex oferowana w kilku wersji 
długości nogawek. Klasyczna, funkcjonalna 
propozycja na dłuższe wycieczki. Cechy:
•   niska waga,
•   szybkoschnący materiał,
•   wysoka odporność na przetarcia,
•   6 kieszeni.

Materiał: Supplex
Kolory: sand, grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

NAGEV/ NAGEV LONG/ NAGEV SHORT
Materiały i rozwiązania sprawdzone
w męskiej wersji ujęte zostały w ryzy
typowo damskiego kroju. Cechy:
•  niska waga
•  szybkoschnący materiał
• wysoka odporność na przetarcia

Materiał: Supplex
Kolory: sand, grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

NAGEV LADY/ NAGEV LADY LONG/ 
NAGEV LADY SHORT
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NAGEV LADY/ NAGEV LADY LONG/ 
NAGEV LADY SHORT

Ciepłe skarpety do ski touringu z wełną merino. Cechy:
•  bezuciskowy ściągacz,
•  specjalna struktura materiału,
• optymalizująca wentylację stopy
•  płaskie szwy, anatomiczne ściągacze,
•  pięta typu Y gwarantująca,
• dopasowanie.
Materiał: 84% Merino Wool / 13% Prolen/Siltex /
                    3% Lycra
Kolory: green/grey/black
Rozmiary: M (38 41), L (42 44), XL (45 47)

MOZZ

Lekka skarpetka z wełny merino na wiosenne
wycieczki. 
•  bezuciskowy ściągacz
•  specjalna struktura materiału
• optymalizująca wentylację stopy
•  płaskie szwy, anatomiczne ściągacze
•  pięta typu Y gwarantująca dopasowanie
Materiał: 84% Merino Wool / 13% Prolen/Siltex / 
                     3% Lycra
Kolory: blue/grey/black
Rozmiary: M (38 41), L (42 44), XL (45 47)

Na jesienne i zimowe wycieczki   grube i ciepłe 
skarpetki trekkingowe.
•  bezuciskowy ściągacz
• specjalna struktura materiału
• optymalizująca wentylację stopy
•  płaskie szwy, anatomiczne ściągacze
•  pięta typu Y gwarantująca dopasowanie
Materiał: 84% Merino Wool / 13% Prolen/Siltex /   
    3% Lycra
Kolory: orange/black/grey
Rozmiary: M (38 41), L (42 44), XL (45 47)

SIBU

OBRA

Krótkie, znakomicie oddychające skarpetki
do biegania.
•  bezuciskowy ściągacz
•  specjalna struktura materiału
• optymalizująca wentylację stopy
•  płaskie szwy, anatomiczne ściągacze
•  pięta typu Y gwarantująca dopasowanie
Materiał: 85% Coolmax / 12%/Polyamide /
                    3% Lycra
Kolory: red/grey/black
Rozmiary: M (38 41), L (42 44), XL (45 47)

RAGO
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NOKO

Techniczna koszulka wspinaczkowa 
wykonana z materiału z dodatkiem 
węgla bambusowego. Świetnie oddycha 
i radzi sobie z wilgocią, a przy tym jest 
przyjemna w dotyku. 
• wysoka oddychalność
•  ma właściwości antybakteryjne
•  elastyczne panele boczne
•  wspinaczkowy krój
Materiał: 53% Poliester / 47% Bamboo
Kolory: green, grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

BAMBOO

Klasyczne koszulki wspinaczkowe 
w ykonane z lekkiego materiału, 
który oddycha, szybko schnie. Nie 
krępuje ruchów.
•   szybkoschnąca
•   elastyczne panele boczne
•   płaskie szwy
•   wspinaczkowy krój

Materiał: Eclipse (100% Poliester)
Kolory: blue, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Nowa koncepcja kurtki polarowej
 w  kolekcji Milo.  Niecodzienne wzornictwo 
w parze z 2 warstwowym materiałem 
Nanoqpile co gwarantujeniezw ykle 
atrakcyjny wygląd,a także doskonałą 
izolację cieplną. Uroku dodają jeansowe 
łaty na ramionach i dookoła kieszeni. 
• regulowany kaptur i dół 
• elastyczne mankiety
Materiał: Nanoqpile 2L 
Kolory: cumulus/red 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

BRAIM

NARAZ
Stylowe i wygodne jeansy boulderowe, 
również do codziennego użytku dla osób
ceniących swobodny styl bycia. Cechy:
• trwały materiał jeansowy,
•  elastyczne i wygodne,
•  profilowane kolana,
• 4 kieszenie.

Materiał: 99% Bawełna /1% Elastan
Kolory: jeans blue
Materiały: S, M, L, XL, XXL
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climbing MEN’S

Bawełniane spodnie wspinaczkowe
o nietypowym wyglądzie. Łączą w sobie 
naturalność bawełny i wy godny, luźny 
krój, dzięki czemu świetnie nadają się 
także do codziennego użytku. Cechy:
•   wykonane z trwałej bawełny,
•   profilowane kolana,
•   zintegrowany pasek,
•   4 kieszenie.

Materiał: 100% Cotton
Kolory: orange, lime
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

SYBIL 
Spodnie wspinaczkowe o wyróżniającym
się wzornictwie i wygodnym kroju. 
Wykonane z mocnego, a jednocześnie
bardzo lekkiego materiału gwarantują 
długi czas użytkowania. Dostępne
w wersji męskiej, damskiej i 3/4. Cechy:
•  profilowane kolana,
• pasek z pętelka na woreczek,
• 4 kieszenie,
• regulowany obwód nogawki.

Materiał: 100% Poliamid
Kolory: lime, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

AKI
Linia spodni wspinaczkowych
wykonanych z trwałej, elastycznej
bawełny. Niecodzienny wzór i specjalny
krój przykuwa uwagę oraz zapewnia 
wygodę podczas wspinania. Dostępne 
w wersji męskiej ze zintegrowanym 
paskiem, oraz w damskiej z szerokim,
elastycznym pasem oraz jako szorty 
z elastyczną gumką.
•  trwała, elastyczna bawełna
•  techniczny krój
•  regulowany obwód dołu

Materiał: 95% Bawełna / 5% Elastan 
Kolory:blue,grey/yellow, burgundy/yellow
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

TACTO 
Awangardowe spodnie stworzone
do boulderingu. Gruba, bardzo trwała
bawełna z dodatkiem elastycznych
włókien gwarantuje wygodę, świetny 
wygląd oraz długi czas intensywnego
użytkowania. Cechy:
• gruba, trwała bawełna 
•  profilowane kolana
•  pętelki na woreczek i szczoteczkę

Materiał: 97% Cotton / 3% Elasthane
Kolory: olive green 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

OVISS
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WOMEN’S climbingWOMEN’S climbing

NYE
Koszulka wspinaczkowa dla kobiet. 
Cechy:
•  szybkoschnąca,
•  elastyczne panele boczne  
• płaskie szwy,
•  wspinaczkowy krój.

Materiał: Eclipse (100% Poliester) 
Kolory: blue, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

NOKO LADY

Damska koszulka wspinaczkowa. 
Cechy:
• wysoka oddychalność,
• ma właściwości antybakteryjne,
•  elastyczne panele boczne,
•  damski, wspinaczkowy krój,
• nadruk.

Materiał: 53% Poliester / 47% Bamboo
Kolory: green, grey
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

BAMBOO LADY

Damskie jeansy wspinaczkowe. Cechy:
•   mocny materiał jeansowy,
•   elastyczne i wygodne,
•   profilowane kolana,
•   4 kieszenie.

Materiał: 99% Bawełna /1% Elastan
Kolory: jeans blue
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

BRAIM LADY
 Ciepła kurtka polarowa o niecodziennym 
wzornictwie w typowo damskim kroju. 
Cechy:
•  regulowany kaptur,
•  regulowany obwód dołu,
• elastyczne mankiety.

Materiał: Nanoqpile 2L
Kolory: cumulus/red
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
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WOMEN’Sclimbing WOMEN’S climbing

Bawełniane spodnie wspinaczkowe 
o nietypowym wyglądzie. Łączą w sobie 
naturalność bawełny i wy godny, luźny krój, 
dzięki czemu świetnie nadają się także do 
codziennego użytku. Cechy:
•  wykonane z trwałej bawełny,
•  profilowane kolana,
•  zintegrowany pasek,
•  4 kieszenie.

Materiał: 100% Cotton
Kolory: orange, lime
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

SYBIL  LADY
Spodnie wspinaczkowe o wyróżniającym 
się wzornictwie i wygodnym kroju. 
Wykonane z mocnego, a jednocześnie 
bardzo lekkiego materiału gwarantują długi 
czas użytkowania. Cechy:
•  profilowane kolana,
• zintegrowany pasek z pętelka  woreczek
• 4 kieszenie,
• regulowany obwód nogawki.

Materiał: 100% Poliamid
Kolory: lime, black
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

AKI LADY
Linia spodni wspinaczkowych wykonanych 
z trwałej, elastycznej bawełny. Niecodzienny 
wzór i specjalny krój przykuwa uwagę 
i zapewnia niezwykłą wygodę podczas 
wspinania. Dostępne w wersji męskiej 
ze zintegrowanym paskiem, damskiej 
z szerokim, elastycznym pasem oraz jako 
szorty z elastyczną gumką.
•  trwała, elastyczna bawełna
•  techniczny krój
•  regulowany obwód dołu

Materiał: 95% Bawełna / 5% Elastan
Kolory: blue,grey/yellow, burgundy/yellow
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

TACTO LADY
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climbing ACCESSORIES

Włochaty, obszerny woreczek
na magnezję z tkaniny Softshell.
Materiał: Softshell 2HL
Kolory: orange, green

NOQUA
Woreczek na magnezję z zamknięciem 
i pętelkami na pasek.
Materiał: Nanoqpile 2
Kolory: red, grey

ZIRA 
Duży, boulderowy worek na magnezję
ze stabilną podstawą.
Materiał: Patchwork
Kolory: lime/orange/cumulus/olive

BRIONE
Płachta na linę z impregnowanego
materiału o powierzchni niemal
2 metrów kwadratowych.
Materiał: 100% Polyester
Wymiary: 135 x 135 cm 
Kolory: black

ULLA

Niewielki woreczek na magnezję
z usztyw nionym obwodem i zamknięciem.
Materiał: Patchwork
Kolory: lime/orange, burgundy/blue

THAK
Większy woreczek z pętelką 
na szczoteczkę i paskiem.
Materiał: Nanoqpile 2L
Kolory: cumulus/jeans blue

KHEK
Niewielki woreczek z usztywnionym
otworem i ściąganym zamknięciem.
Materiał: Midora
Kolory: red printed, grey printed

YUHU
Składany,  gruby materac boulderowy, 
który pomoże uniknąć kontuzji w razie 
nieoczekiwanych upadków w skałach.
Materiał: Midora
Wymiary: 200 x 120 x 10 cm
Kolory: red/dark grey, dark grey/light grey

CRASH PAD
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headwear

BALACLAVA DOBE TAY
Prosta kominiarka chroniąca przed zimnym
wiatrem. 
Fabric: Pontetorto Stretch
Colors: black textured 

Ciepła zimowa czapka w dwóch kolorach.
Materiał: 100% Akryl

Techniczna, przylegająca do głowy czapka pod kask.
Materiał: Nanoqpile WP + 1S

TAPI GARRE POCO
Obszerna czapka zimowa z pomponem.
Materiał: 100% Akryl

Ciepła czapka z grubego splotu włókien.
Materiał: 100% Akryl

Wielokolorowa, obszerna czapka zimowa.
Materiał: 100% Akryl
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gloves

BAYU KOJI YODA
Ocieplane rękawiczki jednopalczaste zapewniające 
ochronę w najniższych temperaturach.
Materiał: Aquatex 2 (10000mm/H2O / 10000g/m2/24h)
Wypełnienie: Primaloft Sport 100

Lekkie, wodoszczelne łapawice chroniące przed
wilgocią i wiatrem.
Materiał: Aquatex 2 (10000mm/H2O / 10000g/m2/24h)

Wygodne, ocieplane rękawiczki. Dodatkowe 
wzmocnienia zwiększają komfort użytkowania.
Materiał: Aquatex 2 (10000mm/H2O / 10000g/m2/24h)
Wypełnienie: Primaloft Sport 100

BATURA TIBBA YERU
Przylegające rękawiczki do uprawiania sportów  
Materiał: Softshell 2 
Wypełnienie: Thinsulate

Klasyczne, ciepłe rękawiczki polarowe.
Materiał: Polartec 200 Classic

Lekkie rękawiczki softshellowe chroniące od wiatru.
Materiał: Softshell 2
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bag&packs

Lekki i wygodny plecak, który sprawdzi się 
podczas freeride’owych wypadów. 
• regulowana pokrywa komina
• przednia kieszeń na łopatę
•  4 pasy kompresyjne
•  pętelki do troczenia kijów
• uchwyty na czekany
•  wewnętrzna kieszonka na zamek
•  dodatkowa kieszonka umieszczona na 

pasie biodrowym
• elastyczny system nośny.
System nośny: elastyczny, usztywniony 
(P formula)
Materiał: Midora Pro
Rozmiar: 45 litrów

GHARB 65
Wygodny, duży plecak na kilkudniowe
wypady. Świetnie spisze się tak latem jak 
i zimą. 
•  możliwość odpięcia pokrywy komina
•  możliwość skompresowania plecaka
•  przednia kieszeń z elastyczną gumą do 

troczenia
• pętelki do troczenia kijów
•  dwa uchwyty na czekany
•  kieszonka wewnątrz na zamek
• siatkowy pas biodrowy zapewniający 

świetną wentylację
• kieszonka na pasie biodrowym
•  dzielona komora wewnętrzna
• regulowany system nośny (4 rozmiary)
Materiał: Midora Pro
Rozmiar: 65 litrów

SAFI 45
Średniej wielkości 
plecak  wspinaczkowy 
o specjalistycznej konstrukcji.
• komin z kieszeniami wewnątrz i na 

zewnątrz
• pętelki do troczenia na górze komina
•  boczne kieszenie z siatki
•  mocowania czekana, kijków, nart
•  podwójna kompresja boczna
•  wewnętrzna, zapinana kieszonka
•  elastyczny, wygodny system nośny
•  wyściełany siatką pas biodrowy 

z kieszeniami
•  pokrowiec przeciwdeszczowy
System nośny: elastyczny, usztywniony 
(P formula)
Materiał: Midora Pro
Rozmiar: 35 litrów

MGARR 35 NAXXA 30
Średniej wielkości plecak wspinaczkowy 
na weekendy spędzane w skałach i na 
szlakach. Cechy:
•  1 komora główna ,
• 1 zapinana kieszeń przednia,
• mocowania czekana, kijków,
• 2 kieszenie boczne z siatki,
•  regulowane paski biodrowy i piersiowy,
•  przedłużone paski kompresyjne,
•  kompatybilny z bukłakiem,
•  pokrowiec przeciwdeszczowy.
System nośny: elastyczny, usztywniony 
(P formula)
Materiał: Midora Pro
Rozmiar: 30 litrów
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bag&packs

ENTU 20
Jeżeli szukasz plecaka, w którym wygodnie 
spakujesz cały swój szpej wraz z liną to 
propozycja dla Ciebie!
• wytrzymały materiał zewnętrzny
• odporny na uszkodzenia
• prosty, wygodny system nośny
• zamek na całej długości
•  wewnętrzne szpejarki
• 4 siatkowe kieszonki – 2 wewnętrzne i 2 

zewnętrzne
• dwie umieszczone z przodu rączki 

ułatwiają przenoszenie plecaka na 
krótkich odcinkach

• zewnętrzne suwaki z obszernymi 
pętelkami 

System nośny: miękka siatka
Materiał: Midora Pro
Rozmiar: 40 litrów

KOOX 40
Uniwersalny plecak, który równie dobrze 
radzi sobie w mieście jak na wypadach 
w góry.
• zapinana na zamek komora główna
•  zamykana kieszeń z przodu plecaka
•  możliwość skompresowania plecaka
•  uchwyt na kijki i czekan
• dwie, umieszczone po bokach 

kieszenie siatkowe
•  wewnętrzna kieszonka na zamek
• siatkowy pas biodrowy zapewniający 

świetną wentylację
• zewnętrzne suwaki z obszernymi 

pętelkami ułatwiają manipulacje 
w rękawiczkach.

System nośny: perforowany, elastyczny 
(A formula)
Materiał: Midora Pro
Rozmiar: 25 liters

GUDYA 25
Miejski plecak, który w razie potrzeby
spokojnie sprawdzi się także na
krótszych wycieczkach.
Cechy:
•  system nośny z tunelem środkowym
• zapinana na zamek komora główna
• zamykana na całej długości kieszeń 

z przodu plecaka
• troki kompresyjne po bokach
•  uchwyt na kijki i czekan
• dwie, umieszczone po bokach kieszenie 

siatkowe
• wewnętrzna kieszonka na przybory
• prosty pasek biodrowy
System nośny: poduszki EVA z tunelem 
(T formula)
Materiał: Midora Pro
Rozmiar: 20 litrów

AZZY 25
Wielozadaniowy plecak trekkingowy
średniej pojemności, idealny 
na weekendowe wypady poza miasto.
• 2 oddzielne komory
• 2 zamki ułatwiające dostęp do 

zawartości
•  dodatkowa przednia kieszeń
• paski kompresyjne do  mocowania  

czekana i kijków trekkingowych
•  2 kieszenie boczne z siatki
• 1 kieszeń wewnętrzna
• kształt dla efektywnego wykorzystania 

objętości
•  pokrowiec przeciwdeszczowy
System nośny: perforowany, elastyczny 
(A formula)
Materiał: Midora Pro
Rozmiar: 25 liters
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Mały plecak o wąskim, ergonomicznym kształcie 
przeznaczony do biegania lub jazdy na rowerze. Cechy:
•  1 komora główna
• wyodrębniona kieszeń na bukłak
• 1 kieszeń przednia
•  paski kompresyjne i formujące
• regulowany pasek piersiowy
•  prosty pasek biodrowy
• elementy odblaskowe
•  kompatybilny z bukłakami
System nośny: poduszki EVA z tunelem (T formula)
Materiał: Midora Pro
Rozmiar: 12 litrów
 

KYRKO 12

Kosmetyczka z wewnętrznym haczykiem, kieszonkami 
z siatki i uchwytem do przenoszenia.
Wymiary: 20 x 27 x 9 cm

INGU

Składana kosmetyczka z możliwością zawieszenia, 4 
otwartymi kieszonkami i 2 obszernymi kieszonkami 
zamykanymi na zamek.
Wymiary: 20 x 27 x 9 cm

RIG

Kosmetyczka w charakterystycznym kolorze i z napisem, 
dzięki któremu może służyć jako apteczka. Dostępna 
w dwóch rozmiarach.
Wymiary: 13 x 18 x 7 cm (M), 17 x 24 x 9 cm (XL)

FIRST AID BOX

Typowa torba biodrowa z wygodnym pasem, obszerną 
przegródką główną i 3 kieszeniami.
Wymiary: 11 x 27 x 7 cm

HEFFO

Duża torba biodrowa z główną przegrodą zaprojektowaną 
w celu przenoszenia lustrzanki i obiektwu. Szeroki pas 
biodrowy ma możliwość odczepienia, torba wyposażona 
w pas na ramię. 
Wymiary: 16 x 36 x 10 cm

OSSOM
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Portfel wyposażony w sznurek do zawieszenia na szyi 
oraz szlufką do noszenia przy pasku.
Wymiary: 18 x 14 cm

MONGO
Portfel z motywem wspinaczkowym 
i wieloma przegródkami wewnętrznymi.
Wymiary: 14 x 11 cm

WALLY

Sprytna torba biodrowa dla biegaczy. Środkowy 
uchw yt na bidon może zostać skompresowany, 
a torba zmniejszona.
Wymiary: 10 x 20 x 6 cm

NOTTY
Mała torebka na ramię z rączką i możliwością noszenia 
przy pasku. Pomieści portfel i niewielki aparat.
Wymiary: 15 x 11 x 5 cm

OCUS

Niewielka, pojemna torba na ramię z możliwością 
noszenia przy pasku.
Wymiary: 20 x 14 x 7 cm

TARO
Niewielka torba biodrowa z 2 przegródkami zamykanymi 
na zamek na niezbędne przedmioty.
Wymiary: 10 x 20 x 7 cm

MEYO
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Trwała mata samopompująca
o wypełnieniu z jednolitej 
pianki, która zapewnia izolację 
termiczną od podłoża i mimo 
niewielkiej grubości przyczynia 
się do komfortowego snu na 
twardym podłożu.
• jednolita struktura pianki
•  materiał antypoślizgowy od 

spodu
• niewielki rozmiar i waga
• dołączony zestaw naprawczy
Wymiary: 183 x 51 x 2,5 cm
Waga: 800 g
Kolory:

RESTO RESTO PRO
Pokrowiec zamykany sznurkiem 
ze stoperem zapewnia niezbędną 
ochronę klasycznej karimacie 
podczas transportu.
•  uniwersalny rozmiar
•  trwały materiał zewnętrzny
•  łatwe zamknięcie
•  rączka do przenoszenia
• wodopodporny materiał
Materiał: 100% Polyester
Wymiary: 66 x 18 cm
Kolory:

ARGO
Lekki i ciepły śpiwór wypełniony 
ociepliną Primaloft® Sport 100. 
Wypełnienie gwarantuje wysoką 
odporność na wilgoć oraz kom
fort cieplny  w każdej sytuacji.
•  wewnętrzny kołnierz
•  duży, regulowany kaptur
•  wewnętrzna kieszonka
• worek kompresyjny 
Rozmiary: 185, 195 cm
Zamki: lewy, prawy
Waga: 850 g
Kolory:

NAMIB
Podklejona płachta biwakowa 
wykonana w wodoodpornego 
i oddychającego materiału.
• membrana Aquatex
• podklejone szwy
• kryte zamki
• worek kompresyjny
•  odpowiednia dla typowych 

rozmiarów śpiworów
Materiał: Aquatex
Wymiary: 75 cm (góra), 50 cm 
(dół)
Kolory:

BIVY BAG
Lżejsza wersja maty
samopompującej wypełniona 
lekką perforowaną pianką.
•  ultra lekka struktura pianki
• materiał antypoślizgowy
•  niewielki rozmiar i waga
• zestaw naprawczy

Wymiary: 183 x 51 x 2,5 cm 
Waga: 650 g
Kolory:
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RAIN COVER UDY OME
Uniweralny pokrowiec na plecak z regulowanym 
obwodem.
Rozmiary: 30, 45, 70 litres

Worek kompresyjny na śpiwór w 3 rozmiarach.
Rozmiary: 18 x 33 cm, 23 x 48 cm, 28 x 53 cm

Zaciągany worek wprowadzający porządek w bagażu.
Rozmiary: 15 x 25 cm, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 40 cm

BERO MESH OFE
Zwijany worek z nieprzemakalnego materiału
 w 4 rozmiarach.
Rozmiary:20 x 50 cm, 25 x 60 cm, 25 x 70 cm, 40 x 100 cm

Płaski woreczek na mapy, dokumenty i inne drobiazgi.
Rozmiary: 10 x 16 cm, 16 x 20 cm, 20 x 30 cm, 30 x 40 cm

Uniwersalny worek wykonany częściowo z siatki. 
Rozmiary:20 x 25 cm, 20 x 30 cm, 25 x 35 cm, 30 x 45 cm
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Trwały pokrowiec na parę raków wyko
nany z Midory. Zamykany elastycznymi 
paskami dopasowującymi się do 
ułożenia zawartości.
Materiał: Midora
Rozmiar: 20 x 40 cm (złożony)
Kolory:

CEVE
Stuptuty łączą zalety lekkiej i oddychającej 
membrany z trwałością Midory. Rozpinane 
na całej długości, z paskiem z Hypalonu.
Materiał: Aquatex + Midora
Rozmiar: uniwersalny
Kolory:

UGO
Trwałe stuptuty z zapinaniem umieszczonym 
z przodu. Wyposażone w pasek z Hypalonu 
i regulację obwodu góry.
Materiał: Midora
Rozmiar: uniwersalny
Kolory:

KREEK
Podstawowy model stuptutówna ciężkie 
warunki pogodowe. Z paskiem mocującym 
wykonanym z Hypalonu i zapięciem na rzep.
Materiał: Midora
Rozmiar: uniwersalny
Kolory:

WALKER

CRUISE TT CRUISE GT CRUISE FR
Skręcane, 3 częściowe kijki trekkingowe ze stopu 
aluminium 6061 z systemem antishock, wyposażone 
w wygodne korkowe chwyty. Regulowana długość, 
niska waga i kompaktowy rozmiar po złożeniu 
są zdec ydowanymi zaletami tego kompletu 
przeznaczonego dla początkujących turystów.
Chwyty: ergonomiczne, korek
Waga: 670 g

2 częściowe, ultralekkie kije ze stopu aluminium 7001 
stworzone z myślą o ski tourowym oraz freeridowym 
narciarstwie. 30 centymetrowe, ergonomiczne 
chwyty z pianki EVA zapewniają pewny chwyt przy 
zmiennych warunkach nachylenia stoku. Długość 
maksymalna 140 cm regulowana systemem Clip 
Lock. Dwie pary talerzyków.
Chwyty: ergonomiczne przedłużone, pianka EVA
Waga: 550 g

3 częściowe kijki wykonane z lekkiego i wytrzymałego 
stopu aluminium 7071. Przedłużone chwyty pokryto 
pianką EVA w celu zapewnienia większej pewności 
uchwytu, a dwa komplety talerzyków pomagają 
w poruszaniu się w trudnym terenie. Niezawodny 
system Clip Lock pozwala łatwo ustawić pożądaną 
długość kija.
Chwyty: ergonomiczne, pianka EVA
Waga: 570 g
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