AIR SYSTEM

VENTILATION SYSTEM

CS Nový zádový systém zaručuje dokonalé rozložení nákladu a
výborné odvětrání zad.
Plastový Plastový panel. Ergonomicky tvarované duralové výztuhy
ve tvaru X. Ergonomicky tvarované vyztužené ramenní popruhy
ve tvaru S. Prsní úvaz. Vyztužený bederní pás. Spodní a vrchní
stabilizační popruhy. Všechny části jsou podšity 3D tkaninou, což
zaručuje dobré odvětrání zad¨

CS Tento zádový systém zaručuje dokonalé rozložení nákladu
a výborné odvětrání zad.
Plastový panel. Ergonomicky tvarované vyztužené ramenní
popruhy ve tvaru S. Prsní úvaz. Vyztužený bederní pás. Spodní
a vrchní stabilizační popruhy. Všechny části jsou podšity tkaninou
Tebox, což zaručuje dobré odvětrání zad

CS Výborně odvětraný zádový systém zaručuje ideální stabilitu
a rozložení nákladu.
Ventilační síťovina. Celoplošný plastový panel. Hliníkový
prostorový trubkový rám (Wanaka TR). Lehký plastový/ocelový
rám. Ergonomicky tvarované ramenní popruhy ve tvaru S. Prsní
úvaz. Bederní úvaz

GB Carrying system in a comfortable design provides an
excellent ventilation and weight distribution.
All size plastic internal panel. Ergonomically contoured s-shaped
shoulder straps. Reinforced and padded hip belt. Chest strap.
Upper and lower stabilizer strap. All parts are lined with an
airmesh – Tebox for comfort and improved breathability

GB Top ventilated carrying system creates the best weight
distribution and an ideal center of gravity.
Ventilating mesh. All size plastic internal panel. Aluminium space
frame (Wanaka TR). Back plastic/steel frame. Ergonomically
contoured s-shaped shoulder straps. Hip belt. Chest strap

GB New carrying system in a comfortable design provides an
excellent ventilation and weight distribution.
All size plastic internal panel. Ergonomically pre-bent X- shaped
aluminium internal stays. Ergonomically contoured s-shaped
shoulder straps. Reinforced and padded hip belt. Chest strap.
Upper and lower stabilizer strap. All parts are lined with an
3Dairmesh for comfort and improved breathability

C A R R Y I N G

S Y S T E M S

AIR + SYSTEM

1

PUMORI TR

X TRAVEL

PUMORI classic

BIG HORN

E X P E DI T I O N A N D T R AV E L
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SNOW PREDATOR

SNOW EAGLE

ALPINIST

BIG WALL

Board bag
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DEFENDER

GB Polyester hollow fiber applicable for higher class sleeping bags. It is very
light, fast drying and keeps the perfect thermo-insulating atributes also in wet
condition.

14

SPACE

CS Codra je látka z polyesterových vláken zatřená polyuretanem. Velmi
dobrá trvanlivost, odolnost v trhu a výborná vodoodpudivost zaručují velkou pevnost a trvanlivost výrobků.

HI K I N G

13

hike vcs

CODRA

CS Polyesterové duté vlákno vhodné pro spací pytle vyšší třídy. Je velmi lehké,
rychleschnoucí a udržuje optimální tepelně izolační vlastnosti i v mokrém stavu.
Antialergické.

CS Na našich výrobcích používáme voděodolné zipy od nejlepšího světového výrobce. Tyto zipy zaručují perfektní účinnost a velmi dlouhou
trvanlivost.
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wanaka tr

DuPont Quallofil
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GB We use on our backpaks waterproof zippers form worldwide best
zipper producer. These zippers ensure excellent effectiveness and long
lifetime.

ZION

FLASH

SPEED

SHADOW
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F OcUS

WALKER

TECN O
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M A Z LÍČEK

LIF E

34

TURTL E

FREESTYLER
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L IFE

K I D SE R I E

33

SPEED

E V E R Y DAY U SE

Záruka: 2 roky
GB New very durable and light nylon fabric. Because of a special type of
asymetrical texture is very resistable in tear and puncture. Inner coating
of a new generation Heavy PU with a very good water-resist finish ensures
the best reliability in all conditions.

27

GB High quality spiral and waterproof zippers from one of the best
worldwide producer.

Asymtex
CS Nový velmi pevný a lehný nylonový materiál. Díky speciálnímu asymetrickému způsobu tkaní je velmi pevný jak v trhu a střihu, tak proti
proražení. Zátěr nové generace Heavy PU společně s velmi kvalitní vodoodpudivou úpravou zaručují výborné vlastnosti i v extrémních podnímkách.

SPIDER TR

GB Very durable fabric with special finish. It is skin friendly and water resist.

C Y C L I N G A N D O T HE R S P O R T S

VESP ER

CS Velmi pevný polyesterový materiál se speciální vrchní úpravou. Materiál je
velmi příjemný na omak a je opatřen vodoodpudivou úpravou.

CS Velmi kvalitní spirálové a nepromokavé zipy od renomovaného světového výrobce.

NUOVO

Guarantee: 2 years

Poly Pongee

OFFICE BAG

GB Codra is polyester fabric with polyuretan coating. Very good durability,resistance to tear and excellent water resistance make backpack,
daypack and sportbags from Codra very robust and durable.

ALPER XC

Záruka: 2 roky

ZEBRA

M aterials

Guarantee: 5 years

SKIALPER RC

GB Cordura fabric is a key element in top quality back-packs, daypacks, and sportbags. Outstanding durability, super water resistance and
excellent resistance to tear and puncture ensure long product lifetime
and many years of enjoyment for the owner.

ALPINE AND BOARD

AVENGER

GB New technology of a future which uses a high frequency welding
instead of normal stitching. Because of this technology and special materials is the pack absolutly waterproof and the weld is very strong and
elegant.

GB We use on very exerted points buckles from the best worldwide plastics producers. These buckles because of best used materials and construction are resistant in all conditions.

ARROW

Záruka: 5 let

CS Na namáhaných místech používáme spony od nejlepších světových
výrobců plastů. Tyto spony použitím nejkvalitnějších materiálů a konstrukce odolávají i v nejnáročnějších podmínkách.

NUOVO

CS Nová technologie budoucnosti, která používá vysokofrekvenční sváření materialů místo klasického šití. Díky této technologii a použití speciálních materiálů je výrobek absolutně nepromokavý, „švy“ jsou zároveň
velmi pevné a elegantní.

ZEBRA

CS Materiál Cordura je jedním z klíčových prvků u nejkvalitnějších ruksaků. Vynikající trvanlivost, perfektní vodoodpudivost a výborná pevnost
v trhu a proti proražení zaručuje velmi dlouhou životnost a mnoho let
bezproblémového užívání ruksaku.

ALPINIST EXTREME

ULTRA DRY

38
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39

Guarantee: 2 years
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3

pumori tr
CS Pumori TR je nejnovější pokračovatel legendární řady ruksaků Pumori. Nová konstrukce zádového systemu, nový tvar, nové
kapsy a nový přístup do hlavní části dělají z tohoto ruksaku tu nejlepší volbu pro expediční lezení, cestování, dlouhodobé pobyty
v přírodě nebo turistické výstupy.

T R A V E L

Vybavení: Vrchní, přední a spodní přístup do ruksaku. Odjímatelná a výškově nastavitelná vrchní část s dvěmi kapsami. Boční
kompresní pásky, které umožňují stabilní upevnění nákladu. Boční síťové kapsy pro uchycení lahve atd. Kapsy na bederním pásu.
Boční kapsy na zip. Velká kapsa na zip na přední straně ruksaku. Dvojtý silonový límec zaručující dokonalé uzavření ruksaku.
Smyčky pro cepín a vysokohorské náčiní. Vnitřní celoplošná kapsa. Pláštěnka ukrytá ve vrchní části ruksaku
GB Pumori TR is a newest successor of the legendry Pumori line. New construction of the carrying system, new shape, new
pockets and opening make this backpack the best choice for expedition climbing, travelling, long outdoor stays or backpacking
trips.

A N D

Features: Top, front and bottom opening. Removable toplid with two pockets. Side compression straps tighten the load and let
you lash on more gear. Side net pockets for secure attachment of bottle, tent poles, wand etc. Hip belt pockets. Side zipper pockets.
Front big zipper pocket. Double nylon collar (provides excellent closing of the pack). Carrying loops for axes and ice tools. Internal
all-size back pocket. Rain cover covered in the toplid

1

2

E X P E D I T I O N

EXPEDITION
A N D T R AV E L

3

Cordura / Asymtex

5 years guarantee

Pumori tr 65
váha 2050 g
objem 65 l

Pumori tr 75
váha 2200 g
objem 75 l
5

pumori 5 5

6 0 +10
CZ X‑Travel je dvoukomorový ruksak, který kombinuje vrchní, spodní a přední plnění. Tím zajišťuje dokonalý přístup k nákladu.
Ruksak je určený k cestování, delším pobytům v přírodě, horskému lezení a delším turistickým výpravám.
Vybavení: Odjímatelná a výškově nastavitelná vrchní část s dvěmi kapsami (vrchní velká a vnitřní kapsa). Dvě velké boční kapsy
pro uložení různých věcí, které potřebujeme mít po ruce. Přední otevírání s kapsou umístěnou na vnitřní stravně. Boční kompresní
pásky, které umožňují stabilní upevnění nákladu. Smyčky pro cepín a vysokohorské náčiní. Vnitřní celoplošná kapsa

E X P E D I T I O N

GB X‑Travel is double compartment backpack which combine top, bottom and panel loader that gives you instant access to every
part of the pack. This backpack is developed for travelling, long-term trips such as summer or winter mountaineering.

CS Dvoukomorový ruksak PUMORI je vhodný pro expediční lezení, dlouhodobé pobyty v přírodě, turistické výstupy.
Vybavení: Odjímatelná a výškově nastavitelná vrchní část s dvěmi kapsami (vrchní velká a vnitřní kapsa). Boční kompresní
pásky, které umožňují stabilní upevnění nákladu. Dvě boční přídavné kapsy pro uložení různých věcí, které potřebujeme mít po
ruce. Smyčky pro cepín a vysokohorské náčiní. Úchyty na přední straně ruksaku slouží k připevnění dalšího materiálu. Vnitřní
celoplošná kapsa
GB Pumori is double compartment backpack designed for expedition climbing, long outdoor stays, backpacking trips.
Features: Removable toplid with two pockets (large top pocket and flat back pocket). Side compression straps tighten the load
and let you lash on more gear. Two detachable side pockets for item you want to keep handy. Wand pockets for secure attachment
of tent poles, wand etc. Daisy chain for strapping on ice tools and other essentials. Carrying loops for axes and ice tools. Internal
all-size back pocket

A N D

1

2

Asymtex / Codra

1

2

E X P E D I T I O N

A N D

Features: Removable toplid with two pockets (large top pocket and flat back pocket). Two big side pockets for item you want
to keep handy. Front opening with inside pocket. Side compression straps tighten the load and let you lash on more gear. Wand
pockets for secure attachment of tent poles, wand etc. Carrying loops for axes and ice tools. Internal all-size back pocket

classic

T R A V E L

X T R AV E L

3

Asymtex / Codra

T R A V E L
1

2

Asymtex / Codra

X TRAVEL 60 + 10
váha 1950 g
objem 70 l
6

X TRAVEL 60 + 10 Lady‘s
váha 1950 g
objem 70 l

Cordura

5 years guarantee

Pumori 55 classic
váha 2150 g
objem 55 l
7

BIG HORN
CS Dvoukomorový ruksak BIGHORN je ideální pro přepravu větších nákladů, stejně tak pro dlouhodobé pobyty v přírodě, jako
jsou horolezecké expedice, vícedenní lyžařské túry.
Vybavení: Odjímatelná a výškově nastavitelná vrchní část s vnější kapsou. Boční kompresní pásky, které umožňují stabilní
upevnění nákladu a mohou k nim být připevněny např. přídavné boční kapsy. Boční síťové kapsy. Přední gumový úchyt pro různé
části oblečení nebo věcí, které potřebujeme mít po ruce. Smyčky pro cepín a vysokohorské náčiní

E X P E D I T I O N

GB Bighorn is a double compartment backpack ideal for transporting high volumes ,such as for expedition climbing, winter
mountaineering, multi day backcountry skiing and for long-term stays in nature.
Features: Removable toplid with pocket. Side compression straps tighten the load and let you lash on more gear (additional
side pockets etc.). Net side pockets. Front bungee-cord attachment for item of clothing you want to keep handy. Carrying loops for
axes and ice tools. Internal all-size back pocket

A N D
T R A V E L

1

Cordura / Asymtex

BIG HORN 80 + 10
váha 2400 g
objem 90 l
8

2

BIG HORN 100 + 20
váha 2550 g
objem 120 l

5 years guarantee

9

ALPINIST EXTREME
CS Jednokomorový ruksak nejvyšší třídy. Tento technický ruksak vznikal za spolupráce s nejlepšími českými alpinisty. Při vývoji
tohoto top modelu mezi středně velkými ruksaky se nezapomnělo na žádný technický detail a jeho výbava, zádový systém AIR+
a extrémně nízká váha ho předurčují k použití v těch nejnáročnějších podmínkách jak při skialpinismu tak při extrémním lezení, lyžování
a vrcholových výstupech.

board

Vybavení: Vrchní část s velkou lehce přístupnou kapsou a malou kapsou pro pásek na lyže, vnitřní kapsa. Boční úchyty na
připevnění lyží. Přední úchyt na připevnění lyží. Kompresní popruh na připevnění lana pod víko. Samostatná velká přední kapsa
na lopatu, lavinové sondy atd. Kompresní kapsa na dně ruksaku k připevnění maček nebo lana. Kopatibilita s vodním vakem. Vnitřní
celoplošná kapsa. Speciální systém pro uchycení cepínů. Bederní pás opatřen oky na karabiny. Vlečné/záchranné oko na bederním
pásu. Reflexní páska
GB Top class single compartment backpack. This technical backpack has been developed in cooperation with best czech alpinists.
Nothing has been forgotten during construction of this pack and its equipment, carrying system AIR+ and extreme lightweight
make this backpack the best choice for skialpinism , extreme climbing and mountain skiing.

and

Features: Toplid with big easy access pocket and small pocket, internal pocket. Site ski attachments. Front ski attachment.
Upper compression strap to fix the rope under the toplid. Big front pocket for snow shovel and ice tools. Compression bottom
pocked to fix the ice tools or rope. Internal all-size back pocket. Dinking bag compatible. Special carrying loops for axes and ice
tools. Hip belt loops for spring safety hooks. Rescue loop on the hip belt strap. Reflective tape

alpine

alpine and board

38+

1

2

Asymtex / Cordura

5 years guarantee

ALPINIST EXTREME 38 +
váha 1100 g
objem 38 + 10 l
11

S kialper R C

42
CZ Nový jednokomorový ruksak nejvyšší třídy. Tento technický ruksak vznikal za spolupráce s nejlepšími českými alpinisty. Zádový
systém AIR+, vysoce odolný materiál CORDURA DuPont a nízká váha ho předurčují k použití v těch nejnáročnějších podmínkách
jak při lezení tak při lyžování a vrcholových výstupech.
Vybavení: Vrchní část s velkou lehce přístupnou vnější kapsou a vnitřní kapsou. Boční kompresní pásky, slouží také k uchycení
lyží. Kompresní popruh na připevnění lana pod víko. Systém pro uchycení cepínů. Odnímatelný bederní pás nové konstrukce

alpine

GB New single compartment top class backpack. This technical backpack has been developed in cooperation with our best
aplinists. Carrying system AIR+, extrem durable material CORDURA DuPont and a lightweight make this backpack the right choice
for climbing or mountaing skiing.

CS Nový super lehký závodní ruksak. Díky svému tvaru, výbavě a zádovému systému ideální pro závodní skialpinismus stejně tak
pro turistiku, lyžování, běhání nebo cyklistiku.
Vybavení: Spodní oko a vrchní úchyt na připevnění lyží. Smyčka pro cepín a vysokohorské náčiní. Smyčky pro uchycení hůlek.
Kopatibilita s vodním vakem. Velké boční síťované kapsy. Přední kapsa na zip. Vnitřní celoplošná kapsa
GB New super light race backpack. Because of its shape, equipment and carrying system ideal for race skialpinism such as for
hiking, skiing, running or cycling.
Features: Front ski attachments,. Carrying loop for axe and ice tools. Loops for ski poles. Drinking bag compatible. Side big net
pockets. Front zipper pocke. Internal all-size back pocket

A L P I N E

end

A N D

Features: Toplid with big easy access pocket and internal pocket. Compression straps which could be used as Site ski
attachments. Upper compression strap to fix the rope under the toplid. Special carrying loops for axes and ice tools. Reflective
tape. Removable hip belt in new shape

20

B O A R D

ARROW

Cordura

board

1

ARROW 42

váha / weight 1180
objem / volume 42

12

2

A symtex / C ordura

l

g

5 years guarantee

5 years guarantee

Skialper RC 20
váha 650 g
objem 20 l
13

S now E agle

32

CS Nový jednokomorový ruksak. Perfektní výbava a výborný zádový systemém zaručuje ideálni využití i v těch nejnáročnějších
podmínkách. Ruksak je určen pro vysokohorské lyžování, snowboarding a skialp.
Vybavení: Boční úchyty na připevnění lyží. Čelní úchyt na snowboard. Čelní kapsa využitelná na sněžnou lopatu. Smyčky
pro cepín a vysokohorské náčiní. Kopatibilita s vodním vakem. Pláštěnka ukrytá ve dně ruksaku. Vnitřní celoplošná kapsa.
Stabilizační dotahy nosných popruhů. Ergonomicky tvarované ramenní popruhy, prsní úvaz. Bederní pás opatřen okem na karabiny
a kapsičkou

alpine

GB New single compartment backpack. Very good equipment and excellent carrying system ensure ideal use also in the most
demanding conditions. This backpack is determined for mountain skiing, snowboarding and skialpinism.

Vybavení: Boční velké síťové kapsy. Kompresní pásky. Čelní úchyt na snowboard. Bederní pás opatřen okem na karabiny a kapsičkou. Kopatibilita s vodním vakem. Pláštěnka ukrytá ve dně ruksaku. Dvě čelní kapsy. Vnitřní celoplošná kapsa. Stabilizační
dotahy nosních popruhů. Ergonomicky tvarované ramenní popruhy, prsní úvaz
GB New single compartment board and hiking backpack. Because of its equipment ideal for skiing, snowboarding and hiking.
Features: Side big net pockets,. Side compression straps. Front snowboard attachments. Shoulder strap loop (for spring
safety hook) and small pocket. Drinking bag compatible. Rain cover covered in a bottom of the pack. Two front zipper pockets.
Stabilization straps for shoulder straps. S-shaped shoulder straps, chest strap

2

2

A symtex / C ordura

alpine

and

1
1

board

A symtex / C ordura

Snow Predator 32
váha 1150 g
objem 32 l
14

CS Nový jednokomorový snowboardový a turistický ruksak. Díky své výbavě ideální na lyžování , snowboarding a turistiku.

and

Features: Side ski attachments,. Side compression straps. Front snowboard attachments. Front snow shovel pocket. Carrying
loops for axes and ice tools. Drinking bag compatible. Rain cover covered in a bottom of the pack. Internal all-size back pocket.
Stabilization straps for shoulder straps. S-shaped shoulder straps, chest strap. Shoulder strap loop (for spring safety hook) and
small pocket

30

board

S now P redator

5 years guarantee

5 years guarantee

Snow Eagle 30
váha 1100 g
objem 30 l
15

B I G WA L L

40
CS Ruksak nejvyšší třídy. Díky své výbavě, systému zad a tvaru, ideální na horolezecké výstupy, vysokohorské lyžování a skialp.
Vybavení: Vrchní část se dvěmi kapsami (vrchní venkovní a vnitřní kapsa s karabinkou na klíče). Boční úchyty na připevnění
lyží. Dvojitý silonový límec zaručující dokonalé uzavření ruksaku. Vnitřní celoplošná kapsa. Boční kapsičky pro bezpečné uchycení
hůlek nebo stanových tyček. Přední a vrchní gumový úchyt pro různé části oblečení nebo věci, které potřebujeme mít po ruce.
Smyčky pro cepín a vysokohorské náčiní. Ramenní popruhy opatřeny oky na karabiny

A L P I N E

GB Top class single compartment backpack. Because of its equipment is ideal for rock and mountain climbing, mountain skiing
a skialpinism.

30

CS Díky rolovacímu uzávěru, který zaručuje perfektní a velmi rychlé uzavření ruksaku, své výbavě, systému
zad a tvaru je ideální na horolezecké výstupy, vysokohorské lyžování, snowboarding a skialp.

CS Nový jednokomorový ruksak. Ideální na snowboarding a extrémní lyžování. Integrovaný zádový chránič
společně s velmi tuhým zádovým systémem zaručují ochranu i při těch nejextrémějších sportech.

Vybavení: Rolovací vrchní uzávěr (zajišťuje perfektní a rychlé uzavření). Boční úchyty na připevnění lyží,
kompresní pásky. Vrchní popruhy na připevnění lana, spodní popruhy pro připevnění stanu/spacího pytle. Čelní
úchyt na snowboard, mačky atd., čelní kapsa na sněžnou lopatu. Boční kapsičky pro bezpečné uchycení hůlek
nebo stanových tyček. Smyčky pro cepín a vysokohorské náčiní. Ramenní popruhy opatřeny oky na karabiny

Vybavení: Integrovaný zádový chránič. Úchyt na snowboard/sněžnice/lopatku na čelní straně ruksaku.
Vnitřní celoplošná kapsa. Kopatibilita s vodním vakem. Pláštěnka ukrytá ve dně ruksaku. Dvě boční síťové
kapsy. Reflexní páska. Kapsa na lyžařské brýle

GB Because of its Roll-top system which ensures excellent and very fast closing of the pack, carrying system and
equipment is ideal for rock and mountain climbing, mountain skiing, mountain snowboarding and skialpinism.

GB New single compartment backpack. Ideal for snowboarding and extreme skiing. Integrated back protection
system together with very good reinforced carrying system ensures your protection also by the most extreme
sports.

Features: Roll-top system (ensures excellent and fast closing). Side ski attachments, side compression
straps. Upper climbing rope attachments, lower tent or sleeping bag attachments. Front snowboard etc.
attachments, front snow shovel pocket. Wand pockets for secure attachment of tent poles, wand etc. Carrying
loops for axes and ice tools. Shoulder straps loops for spring safety hooks

Features: Integrated back protection system. Snowboard/snow shoes/ski attachment on the front side of the
pack. Internal all-size back pocket. Drinking system compatibility. Rain cover covered in a bottom of the pack.
Two net side pockets. Reflective tape. Pocket for ski glasses

A N D

and

Features: Toplid with two pockets (external top pocket and internal pocket with key attachment). Site ski attachments. Double
nylon collar (provides excellent closing the pack). Drinking system compatibility. Internal all-size back pocket. Side compression
straps. Wand pockets for secure attachment of tent poles, wand etc. Front and top bungee-cord attachment for item of clothing you
want to keep handy. Carrying loops for axes and ice tools. Shoulder straps loops for spring safety hooks

boardbag

45

B O A R D

1

2

3

1

2

alpine

Cordura / Asymtex

Asymtex / Codra

Cordura / Asymtex

ALPINIST 40
váha 1300 g
objem 40 l
16

board

ALPINIST

ALPINIST 40 Lady‘s
váha 1300 g
objem 40 l

5 years guarantee

BIG WALL 45
váha 1850 g
objem 45 l

boardbag 30
váha 1100 g
objem 30 l
17

ZEBRA
CS Zebra 38 je nový dvoukomorový ruksak s plně stavitelným zádovým systémem. Batoh může být dodán s dvěmi velikostmi
ramenních popruhů.(„S“ určené pro děti a mládež, „L“ pro dospělé). Ruksak je ideální jak na turistiku tak na vícedenní výlety.
Vybavení: Vrchní část s dvěmi kapsami. Vrchní a spodní vstup. Dvě oddělitelné komory. Vnitřní celoplošná kapsa. Kompresní
popruh na připevnění lana pod víko a pevnější uzavření. Boční síťované kapsy. Boční kompresní pásky. Smyčky pro cepín a vysokohorské náčiní. Úchyty k připevnění turistických holí.
GB Zebra 38 is a new double compartment backpack with fully adjustable carrying system. Backpack could be delivered with two
sizes of shoulder straps („S“ for children and teenagers, „L“ for adults) It si ideal for hiking and also shorter over- night trips.
Features: Toplid with two pockets. Top and bottom opening. Two compartments. Internal all-size back pocket. Side net pockets.
Upper compression strap to fix the rope under the toplit. Side compression straps. Carrying loops for axes and ice tools. Hiking
sticks attachments.

H I K I N G

HIKING

38

1

2

3

4

A symtex / C odra

ZEBRA 38
váha 1300 g
objem 38 l
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NUOVO

AV E N G E R
CS Ruksak s revolučním designem vyráběný v objemech 17 a 23 litrů. Využití najde jak při
cyklistice tak i ostatních sportech a tu-ristice.
Vybavení: Zádový systém AIR. Kompatibilita s vodním vakem. Pláštěnka ukrytá ve dně
ruksaku. Úchyty k připevnění teleskopických holí nebo cepínu. Universální gumový úchyt na
pření straně ruksaku. Velká kapsa na vrchní části. Skrytá kapsa ve spodní části. Dvě velké
boční síťové kapsy. Reflexní plochy na kšandách a těle ruksaku. Úchyt na blikačku
GB Backpack in revolutionary design made in 17 and 23 litres. Ideal for cycling such as for
other sports and hiking.

Vybavení: Vrchní část se dvěmi kapsami (vrchní venkovní a vnitřní kapsa). Úchyty na vrchní kapse. Silonový límec zaručující
dokonalé uzavření ruksaku. Kompatibilita s vodním vakem. Vnitřní celoplošná kapsa. Boční síťové kapsičky pro uchycení lahve,
hůlek nebo stanových tyček. Boční kompresní pásky. Smyčka pro cepín a vysokohorské náčiní. Stabilizační dotahy nosných popruhů.
Nový odvětraný typ zádového systému. Ergonomicky tvarované ramenní popruhy, bederní pás, prsní úvaz. Vnitřek provedený
v oranžové barvě pro snažší orientaci uvnitř ruksaku. Pláštěnka ukrytá ve dně ruksaku
GB Single compartment backpack ideal for hiking and mountain climbing.
Features: Toplid with two pockets (external top pocket and internal pocket). Toplid attachments. Nylon collar (provides
excellent closing the pack). Drinking system compatibility. Internal all-size back pocket. Side compression straps. Net side pockets
for secure attachment of bottle, tent poles, wand etc. Carrying loop for axes and ice tools. New ventilated carrying system. Stabilization
straps for shoulder straps. S-shaped shoulder straps, hip belt, chest strap. Inside one colour orange material for easy orientation
inside the bag. Rain cover covered in a bottom of the pack

H I K I N G

H I K I N G

Features: AIR carrying system. Drinking system compatibility. Rain cover covered in
a bottom of the pack. Atttachments for hiking sticks, axes or ice tools. Front bungee cord
attachment. Top big pocket. Small pocket in bottom part. Two big side net pockets. Reflective
tape. Attachment for cycling light

CS Jednokomorový ruksak ideální na horolezecké výstupy a turistiku.

1

2

3

A symtex / C ordura
1

2

3

A symtex / C ordura

nuovo 17
váha 400 g
objem 17 l
20

nuovo 23
váha 500 g
objem 23 l

5 years guarantee

5 years guarantee

Avenger 30
váha 1150 g
objem 30 l

Avenger 40
váha 1350 g
objem 40 l
21

H I K E vcs

42
CS Wanaka TR 42 je dvoukomorový ruksak používající zádový systém VCS II. Je vybaven množstvím kapes na všechny věci, které
chcete mít po ruce. Ruksak je ideální jak na turistiku tak na vysokohorské lezeni.

CS Hike VCS 20 a 35 jsou jednokomorové ruksaky, které jsou díky svému vybavení a systému zad, ideální na turistiku a vysokohorské
lezení.

Vybavení: Vrchní část s dvěmi kapsami. Kopatibilita s vodním vakem. Vnitřní celoplošná kapsa. Boční velké kapsy. Boční
síťované kapsy. Kapsy na bederním pásu. Přední kapsa na zip. Boční kompresní pásky. Smyčky pro cepín a vysokohorské náčiní.
Úchyty na přední straně ruksaku slouží k připevnění dalšího materiálu. Pláštěnka ukrytá ve dně ruksaku

Vybavení: Vrchní část s kapsou. Kompatibilita s vodním vakem. Dvojitý silonový límec zaručující dokonalé uzavření ruksaku.
Vnitřní celoplošná kapsa. Boční síťové kapsy. Boční kompresní pásky. Smyčky pro cepín a vysokohorské náčiní. Úchyty na přední
straně ruksaku slouží k připevnění dalšího materiálu. Pláštěnka ukrytá ve dně ruksaku

GB Wanaka TR 42 is a double compartment backpack which uses the VCS II carrying system. Backpack is equiped with many
pockets for everything you want to keep handy. Ideal for hiking, climbing and moutaneering.

GB Hike VCS 20 and 35 are single compartment backpacks. Because of their carrying system and eguipment are ideal for hiking and
mountaneering.

Features: Toplid with two pockets. Drinking system compatibility. Internal all-size back pocket. Side big pockets. Side net
pockets. Hip belt pockets. Front zipper pocket. Side compression straps. Daisy chain for strapping on ice tools and other essentials.
Carrying loops for axes and ice tools. Rain cover covered in a bottom of the pack

Features: Toplid with one pocket. Drinking system compatibility. Double nylon collar (provides excellent closing the pack).
Internal all-size back pocket. Side compression straps. Side big pockets. Daisy chain for strapping on ice tools and other essentials.
Carrying loops for axes and ice tools. Rain cover covered in a bottom of the pack

H I K I N G

1

20, 35

H I K I N G

WA N A K A tr

2

Asymtex / Cordura

1

2

3

Asymtex / Cordura

WANAKA tr 42
váha 1450 g
objem 42 l
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5 years guarantee

5 years guarantee

HIKE 20
g
objem 20 l

váha 1200

HIKE 35
g
objem 35 l

váha 1400
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S PA C E

DEFENDER

40
CS Dvoukomorový pohodlný ruksak využitelný hlavně při turistických výletech a kratších horolezeckých výstupech.

CS Velmi pohodlný jednokomorový ruksak ideální pro cyklistiku, lezení, lyžování a kratší tůry.

Vybavení: Přední a vnitřní, celoplošná kapsa. Boční kompresní pásky, které umožňují stabilní upevnění nákladu. Boční kapsičky pro
bezpečné uchycení hůlek, stanových tyček atd. Smyčky pro cepín a vysokohorské náčiní. Úchyty na přední straně ruksaku, které slouží
k připevnění dalšího materiálu

Vybavení: Dvě přední kapsy na zip. Vnitřní celoplošná kapsa. Možnost vložení vodního vaku. Pláštěnka ukrytá ve dně ruksaku.
Úchyt na přilbu/sněžnice/lopatku na čelní straně ruksaku. Úchyt na blikačku. Dvě boční síťové kapsy. Reflexní páska. Úchyt na klíče

GB Double-compartment comfortable hiking and climbing rucksack.
Features: Front pocket, internal all-size back pocket. Side compression straps. Wand pockets for secure attachment of tent
poles, wand etc. Carrying loops for axes and ice tools. Two daisy chains for strapping on ice tools and other essentials

GB Very comfortable single compartment backpack ideal for biking, climbing, skiing and hiking.
Features: Two zip front pockets. Internal all-size back pocket. Drinking system compatibility. Rain cover covered in a bottom
of the pack. Helmet/snow shoes/snow shovel attachment on the front side of the pack. Attachment for cycling light. Two net side
pockets. Reflective tape. Key attachment

H I K I N G

1

2

3

Asymtex / Codra

1

2

3

Asymtex / Codra

SPACE 40
g
objem 40 l

váha 1300
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32

DEFENDER 32
váha 1000 g
objem 32 l

A lper X C
CS Nový lehký ruksak. Díky svému tvaru a zádovému systému výborně
sedí na zádech a tím je naprosto ideální na cyklistiku, lyžování a běhání
nebo turistiku.
Vybavení: Uschovatelný úchyt na přilbu. Smyčka pro cepín a
vysokohorské náčiní. Smyčky pro uchycení turistických hůlek.
Kopatibilita s vodním vakem. Velké boční síťované kapsy

CYCLING AND OTHER SPORTS

CYCLING AND
OTHER SPORTS

20

GB New light backpack. Because of its shape and carrying system fits
perfectly on your back. The backpack is ideal for cycling, skiing, running
or hiking.
Features: Detachable helmet attachment. Carrying loop for axe and
ice tools. Hiking sticks attachments. Drinking bag compatible. Side big
net pockets

1

2

Asymtex / Codra

5 years guarantee

alper XC 20
váha 650 g
objem 20 l
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ZION

25
CS Nový univerzální ruksak. Vhodný jak na všechny druhy sportů a turistiku, tak do měata nebo třeba do školy.
Vybavení: Pláštěnka ukrytá ve dně ruksaku. Kopatibilita s vodním vakem. Mnoho kapes, přední opatřená karabinkou na klíče.
Polstrovaná kapsa na notebook (Spider TR 25). Uschovatelný úchyt na přilbu a jiný materiál. Dvě boční otevřené síťové kapsy.
Reflexní páska

CYCLING AND OTHER SPORTS

GB New multi-purpose backpack. Ideal for all kind of sports and hiking or just walking on the streets or to school.
Features: Rain cover covered in a bottom of the pack. Drinking system compatibility. Many pockets, front pocket with key
attachment. Notebook compartment (Spider TR 25). Two net side pockets. Detachable helmet attachment. Reflective tape

Asymtex / Codra

FLASH

18

11

CS Ruksak Zion 18 je díky svému universálnímu objemu vhodný jak na cyklistické tak i lyžařské sporty. Každý
jistě ocení výborně odvětraný systém zad Ventilation i při turistických výletech.

CS Tento ruksak, díky systému odvětraných zad, ocení každý při cyklistických nebo lyžařských sportech. Jeho
nový design osloví zejména mladou generaci.

Vybavení: Pláštěnka ukrytá ve dně ruksaku. Kompatibilita s vodním vakem. Vnitřní celoplošná kapsa. Pření
kapsa opatřená zipem a karabinkou na klíče. Úchyt na přilbu a jiný materiál. Dvě boční otevřené síťové kapsy.
Úchyt na blikačku, reflexní páska

Vybavení: Kompatibilita s vodním vakem. Gumový úchyt na přední straně ruksaku. Vnitřní kapsička na
důležité dokumenty, peněženku, apod. Přední kapsa opatřená zipem. Dvě boční, otevřené kapsy. Reflexní
páska

GB Because of its universal volume and the VENTILATION carrying system is the Zion 18 ideal
for cycling such as for skiing and hiking.

GB Flash is a youthful practical allround sporty daypack suited for bikers, also can be use for short hikes.

Features: Rain cover covered in a buttom of the pack. Drinking system compatibility. Internal all-size back
pocket. Zip front pocket with key attachment. Two net side pockets. Helmet attachment on the front side of the
pack. Attachment for cycling light. Reflective tape

1

2

Features: Drinking system compatibility. Front bungee-cord attachment. Internal document pocket. Zip
front pocket. Two net side pockets. Reflective tape

3

Asymtex / Codra

1

2

CYCLING AND OTHER SPORTS

spider tr

3

Asymtex / Codra

SPider tr 25
váha 950 g
objem 25 l
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ZION 18
g
objem 18 l

váha 900

FLASH 11
váha 570 g
objem 11 l
29

S hadow

15
CS Speciální ruksak určený pro cyklistické, běžecké a lyžařské sporty.
Vybavení: Kompatibilita s vodním vakem. Dvě přední kapsy opatřené zipem. Úchyt na klíče. Tvarované odvětrané ramenní
popruhy. Bederní pás a prsní úvaz. Gumový úchyt. Reflexní pásek. Boční síťové kapsy

22

CS Jednokomorový multifunkční ruksak. Ideální jak pro turistiku a každodenní použití, tak díky svému aerodynamickému tvaru
pro cyklistiku, lyžování atd.

CYCLING AND OTHER SPORTS

GB Special daypack determined for cycling, running and skiing.

Vybavení: Kompatibilita s vodním vakem. Vnitřní celoplošná kapsa. Odvětraný zádový systém. Stabilizační dotahy nosných
popruhů. Ergonomicky tvarované ramenní popruhy, bederní pás, prsní úvaz. Boční kompresní pásky. Gumový úchyt na přední
straně ruksaku. Přední kapsa přístupná dvěma zipy, dvě velké boční síťové kapsy. Reflexní páska

Features: Drinking system compatibility. Two zip front pockets. Hip belt. S-shaped shoulder straps. Front bungee-cord
attachment. Reflective tape. Side net pockets

GB One compartment backpack for multiple use. Ideal for hiking, everyday use and also because of its aerodynamic shape for
cycling, skiing etc.

CYCLING AND OTHER SPORTS

speed

Features: Drinking system compatibility. Internal all-size back pocket. Ventilated carrying system. Stabilization straps for
shoulder straps. S-shaped shoulder straps, hip belt, chest strap. Side compression straps. Front bungee cord attachment. Front
two zipper pocked, two big net side pockets. Reflective tape

1

2

3

Cordura / Asymtex

1

2

3

Asymtex / Codra

speed 15
váha 300 g
objem 15 l
30

shadow 22
váha 850 g
objem 22 l
31

OFFICE BAG

CS Ruksak určený pro každodenní použití. Díky množství kapes a samostatné polstrované komoře určené pro
notebook vhodný jak do kanceláře tak do školy.
Vybavení: Tři samostatné komory, z toho jedna polstrovaná určená na notebook. Vnitřní kapsy na psací
potřeby a další materiál. Polstrovaný a odvětraný zádový systém. Anatomicky tvarované ramenní popruhy.
Přední univerzální gumový úchyt. Dvě boční síťové kapsy. Úchyt na klíče. Reflexní páska
GB Allround rucksack for everyday use. Because of many pockets and a separate padded notebook compartment
ideal for office and school.

26

CS Universální ruksak vhodný jak na túry do hor tak na běžné použití.
Vybavení: Celoplošně šitá, odvětraná záda. Anatomicky tvarované ramenní popruhy. Odnímatelný bederní
pás. Prsní úvaz. Přední a vnitřní celoplošná kapsa. Úchyt na přední straně k upevnění různého nářadí
GB An allround rusksack for classical tours at high elevations, as well as for every day use.
Features: Full padet back system. S-shaped shoulder straps. Removable hip belt and chest strap. Zip front
pocket. Daisy chain

use

Features: Three compartments, one padded for notebook. Internal pockets for office equipment. Padded and
breathable carrying system. S-shaped shoulder straps. Front bungee cord attachment. Two net side pockets. Key
attachment. Reflective tape

1
1

2

2

everyday

everyday use

VESPER

28

3

Asymtex / Codra

Asymtex / Codra

OFFICE BAG 28
váha 800 g
objem 28 l

VESPER 26
váha 650 g
objem 26 l
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Freestyler

LIFE

Focus

CS Nový lehký jednoduchý ruksak vhodný pro studenty, kratší výlety a
sport.

CS Ruksak má vyztužená záda a je vhodný na kolo, do města i turistiku.

CS Nový lehký ruksak vhodný jak do města tak na nenáročné výlety.

CS Menší ruksak vhodný pro studenty, kratší výlety a sport.

CS Menší ruksak vhodný na kratší výlety a na každodenní použití.

GB Practical light daypack for sports, everyday use and short hikes. The
rucksack have fully padded back.

Vybavení: Vyztužená šitá záda. Ramenní popruhy ve tvaru S. Dve boční
otevrené síťové kapsy. Přední kapsa na zip, Vnitřní kapsa

Vybavení: Vyztužená, šitá záda. Plastická přední kapsa opatřená reflexním páskem, úchytem na klíče,
přihrádkami na psací potřeby a doklady. Dvě boční síťové otevřené kapsy. Tvarované ramenní popruhy. Bederní
pás

Vybavení: Vyztužená, šitá záda s použitím speciálního trojrozměrného materiálu TEBOX. Přední kapsa
opatřená zipem. Dvě boční síťové otevřené kapsy. Tvarované ramenní popruhy. Odnímatelný bederní pás.
Gumový úchyt

GB Light daypack for students, short hikes and a sport.

GB Light daypack for travellers, for everyday use and short hikes.

Features: Reinforced back. Zip front big pocket with reflective tape, key attachment and small inside
pockets. Two side net pockets. Hip belt. S-shaped shoulder straps. Front bungee-cord attachment

Features: Reinforced back. Zip front pocket. Two side net pockets. Removable hip belt. S-shaped shoulder
straps with removable chest strap. Front bungee-cord attachment

Vybavení: Vyztužená, šitá záda. Plastická přední kapsa opatřená
úchytem na klíčea přihrádkami na psací potřeby a doklady. Dvě boční
síťové otevřené kapsy. Tvarované ramenní popruhy. Bederní pás

GB New lightweight daypack for everyday use and short hikes.

Features: Fully padded back. S-shaped shoulder straps. Two net side
pockets. Zip front pocket, Internal pocket

GB New light and symple daypack for students, short hikes and sport.
Features: Reinforced back. Zip front big pocket with key attachment.
Two side net pockets. Hip belt. S-shaped shoulder straps

WALKER

TECNO

use

everyday

use

everyday
MIX BAREV / MIX OF DIFFERENT COLORS

1

1

2

34

LIFE

váha 400

g
objem 19 l

2

Asymtex / Codra

Asymtex / Codra

Freestyler 18
váha 350 g
objem 18 l

MIX BAREV / MIX OF DIFFERENT COLORS

FOCUS
g
objem 12 l

váha 250

3

1

2

Asymtex / Codra

WALKER 23
váha 450 g
objem 23 l

TECNO 22
váha 400 g
objem 22 l
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ZEBRA
CS Zebra 38 je nový dvoukomorový ruksak s plně stavitelným zádovým systémem. Batoh je dodáván s velikostí ramenních popruhů
„S“ určené pro děti a mládež. Ruksak je ideální jak na turistiku tak na vícedenní výlety.
Vybavení: Vrchní část s dvěmi kapsami. Vrchní a spodní vstup. Dvě oddělitelné komory. Vnitřní celoplošná kapsa. Kompresní
popruh na připevnění lana pod víko a pevnější uzavření. Boční síťované kapsy. Boční kompresní pásky. Smyčky pro cepín a vysokohorské náčiní. Úchyty k připevnění turistických holí.
GB Zebra 38 is a new double compartment backpack with fully adjustable carrying system. The backpack is delivered with
shoulder straps size „S“ for children and teenagers. It si ideal for hiking and also shorter over night trips.

S E R I E s

Features: Toplid with two pockets. Top and bottom opening. Two compartments. Internal all-size back pocket. Side net pockets.
Upper compression strap to fix the rope under the toplit. Side compression straps. Carrying loops for axes and ice tools. Hiking
sticks attachments.

K I D

KID SERIEs

38

1

2

3

4

Asymtex / Codra

ZEBRA 38
váha 1300 g
objem 38 l
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NUOVO

speed

CS Ruksak s revolučním designem vyráběný v objemech 17 a 23 litrů. Využití najde jak při cyklistice tak
i ostatních sportech a turistice. Batoh je dodáván s velikostí ramenních popruhů „S“ určené pro děti a mládež.

CS Speciální ruksak určený pro cyklistické, běžecké a lyžařské sporty. Batoh je dodáván s velikostí ramenních
popruhů „S“ určené pro děti a mládež.

Vybavení: Zádový systém AIR. Kompatibilita s vodním vakem. Pláštěnka ukrytá ve dně ruksaku. Úchyty k připevnění teleskopických holí nebo cepínu. Universální gumový úchyt na pření straně ruksaku. Velká kapsa na
vrchní části. Skrytá kapsa ve spodní části. Dvě velké boční síťové kapsy. Reflexní plochy na kšandách a těle
ruksaku. Úchyt na blikačku

Vybavení: Kompatibilita s vodním vakem. Dvě přední kapsy opatřené zipem. Úchyt na klíče. Tvarované
odvětrané ramenní popruhy. Bederní pás a prsní úvaz. Gumový úchyt. Reflexní pásek. Boční síťové kapsy

GB Backpack in revolutionary design made in 17 and 23 litres. Ideal for cycling such as for other sports and
hiking. The backpack is delivered with shoulder straps size „S“ for children and teenagers.

GB Special daypack determined for cycling, running and skiing. The backpack is delivered with shoulder
straps size „S“ for children and teenagers.

CS Ruksak má vyztužená záda a je vhodný na kolo, do města i turistiku.
Batoh je dodáván s velikostí ramenních popruhů „S“ určené pro děti
a mládež.
GB Practical light daypack for sports, everyday use and short hikes.
The rucksack have fully padded back. The backpack is delivered with
shoulder straps size „S“ for children and teenagers.

Features: Drinking system compatibility. Two zip front pockets. Hip belt. S-shaped shoulder straps. Front
bungee-cord attachment. Reflective tape. Side net pockets

TURTLE

MAZLÍČEK

CS Nový dětský ruksak.

CS Mazlíček je ruksak, vyvinutý speciálně pro děti.

Vybavení: Vyztužená šitá záda. Ramenní popruhy ve tvaru S. Dvě boční
otevřené síťové kapsy

GB Rucksacks have fully padded back.

GB New backpack for children.
Features: Fully padded back. S-shaped shoulder straps. Zip front
pocket. Two net side pockets

K I D

S E R I E s

Features: AIR carrying system. Drinking system compatibility. Rain cover covered in a bottom of the pack.
Atttachments for hiking sticks, axes or ice tools. Front bungee cord attachment. Top big pocket. Small pocket in
bottom part. Two big side net pockets. Reflective tape. Attachment for cycling light

LIFE

15

2

3

K I D

S E R I E s

1

Asymtex / Codra

MIX BAREV / MIX OF DIFFERENT COLORS

MIX BAREV / MIX OF DIFFERENT COLORS

MIX BAREV / MIX OF DIFFERENT COLORS

1

nuovo 17
váha 400 g
objem 17 l
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nuovo 23
váha 500 g
objem 23 l

speed 15
váha 300 g
objem 15 l

2

3

LIFE

váha 400

g
objem 19 l

TURTLE 9
váha 250 g
objem 9 l

MAZLÍČEK
váha 200 g
objem 6 l
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HIGH LAND 300

CS Velmi komfortní a robustní spací pytel určený do náročných podmínek. Použití nejkvalitnějších materiálů
zaručuje vysokou funkčnost a dlouhou životnost.

CS Velmi komfortní a robustní spací pytel určený do náročných podmínek. Použití nejkvalitnějších materiálů
zaručuje vysokou funkčnost a dlouhou životnost.

GB Very comfortable and robust sleeping bag determined for most extended conditions. The best used
materials ensure high functionality and durability.

GB Very comfortable and robust sleeping bag determined for most extended conditions. The best used
materials ensure high functionality and durability.

Plnění (filling): 175 g/m2 x 2 DuPont Quallofil
Vnější/vnitřní materiál (outer/inner fabric): 320T Poly Pongee/polyester+cotton
Zipy (zippers): YKK
Comfort/Extrém: -6/-19
Hmotnost (weight): 1680 g
Rozměry (dimensions): 215/80/55 cm

Plnění (filling): 150 g/m2 x 2 DuPont Quallofil
Vnější/vnitřní materiál (outer/inner fabric): 320T Poly Pongee/polyester+cotton
Zipy (zippers): YKK
Comfort/Extrém: -2/-11
Hmotnost (weight): 1520 g
Rozměry (dimensions): 215/80/55 cm

sleeping

bags

sleeping bags

TRACK 350

Track 350
váha 1680 g
32

high Land 300
váha 1520 g
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S tone

climbing bag

climbing bag lux

CS Lehký lezecký ruksak určený k přepravě lezeckého materiálu.

CS Umožňuje rychlé a jednoduché sbalení horolezeckého mareriálu
bez nutnosti smotání lana. Dodává se s jedním nebo dvěma ramenními
popruhy (Lezecký vak De lux)

CS Umožňuje rychlé a jednoduché sbalení horolezeckého mareriálu
bez nutnosti smotání lana. Dodává se s jedním nebo dvěma ramenními
popruhy (Lezecký vak De lux)

GB Allows very fast and simple packing of climbing equipment. Comes
with one or two shoulder straps (Climbing bag De Lux).

GB Allows very fast and simple packing of climbing equipment.
Comes with one or two shoulder straps (Climbing bag De Lux).

Vybavení: zip na zadní straně ruksaku. úchyty na přední straně. velká
boční kapsa. boční síťové kapsy. vnitřní uzaviratelná kapsa. velká vnitřní
uzaviratelná kapsa
GB Light climbing bag determined for trasport of climbing gears.

A C C E S S O R I E S

Features: back side zipper. daisy chain. big side pocket. net side
pockets. inner zipper pocket. inner big open pocket

ACCESSORIES
A N D T R AV E L
EQUIPMENT
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N otebook bag

cargobag

R ai N cover

CS Taška na notebook využívající technologii UTLRA DRY. Správná
volba pro přenášení vašeho notebooku nebo dokumentů v nejnáročnějších
podmínkách. Voda, špína ani prach nemá šanci proniknout dovnitř.

CS Přepravní vak na ruksak, který ochrání vaše zavazadlo např. v letadle proti poškození. Zadní část je rozepinatelná, což umožňuje snadné
nošení ruksaku.

CS Silonový kryt ve třech velikostech (L, M, S). Umožňuje důkladnou
ochranu ruksaku před nepříznivým počasím.

Vybavení: hlavní svařená komora ULTRA DRY s rolovacím uzávěrem.
vyztužená a polstrovaná vnitřní kapsa na notebook. velká vnitřní kapsa
na zip. mnoho malých vnitřních síťovaných kapes. velká přední kapsa
na zip. malá přední kapsa na zip. polstrovaný ramenní popruh. vrchní
transportní držadlo

GB Cargo bag protects your backpack against breaking white you are
travelling. Back removable part allows normal wearing of the pack.

GB Comes in three different sizes (L, M, S ). It protects the backpacks
against rain, dirt and abrasion. Our raincovers are constructed with
a single piece of 2OZ nylon.

01 Taška pod sedlo velcro úchyt / Tool bag velcro

02 Taška na řidítka mobil / Handle-bars bag small

04 Trojúhelník velký / Frame bag large

05 Trojúhelník malý / Frame bag small

VÝMĚNA
03 Taška na řidítka velká / Handle-bars
bag large

GB Notebook bag which uses the ULTRA DRY technology. If you want
to transport your notebook and documents in the most demanding
conditions this is the right choice.

A C C E S S O R I E S

06 Termopouzdro / Thermo Pouch

A C C E S S O R I E S

Features: main welded ULTRA DRY compartment with roll top.
reinforced and padded inside notebook pocket. big inside zipper pocket.
many inside net pockets. front big zipper pocket. front small zipper
pocket. padded shoulder strap. upper handle

ULTRA DRY

CS Nová technologie budoucnosti, která používá vysokofrekvenční sváření materialů místo klasického šití. Díky této
technologii a použití speciálních materiálů je výrobek absolutně nepromokavý, „švy“ jsou zároveň velmi pevné a elegantní.
GB New technology of a future which uses a high frequency welding instead of normal stitching. Because of this technology
and special materials is the pack absolutly waterproof and the weld is very strong and elegant.
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08 Hygienická taštička / Hygienic pouche

09 Přídavná kapsa / Additional pocket

11 Lékárnička / First aid

12 Universální pytlík / Light bag

13 Kapsička na krk / Neck pouche

10 Messenger bag

14 City bag

15 Pouzdro bederního pasu
Hip Belt Pouche

16 Pocket bag

20 Turistické a lyžařské návleky Lux
Gaiters Lux

21 Turistické a lyžařské návleky
Gaiters

17 Protekce na závodní snowboard
Race snowboard protection

22 Návleky light
Gaiters light

18 Lyžařský vak / Ski bag
19 Snowboardový vak / snowboard bag

23 Návleky light nízké
Gaiters light short

24 Universální nosič lahve
Universal bottle holder

A C C E S S O R I E S

A C C E S S O R I E S
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07 Trekingová taška / Treking bag
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25 Ledvinka Lux / Pouche Lux

26 Ledvinka / Pouche

27 Ledvinka pro cyklisty a lyžaře
Cycling and skiing twobottle pack

28 Peněženka / Wallet

A C C E S S O R I E S

M O B I L E P H O NE BA GS

4

2
1

3
5

48

