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Serie Minimis
Výkon a hmotnost. Dvě fyzikální 
veličiny, které jsou stále více 
skloňovány. S přibývajícími 
extrémními výkony je kladen 
maximální důraz na objem 
a hmotnost vybavení. Řada MINIMIS 
je stvořena pro tento extrém. Úžasně 
lehké materiály o hmotnosti  
28 g/m2, špičkové doplňky jako YKK, 
ergonomické střihy, vše je podřízeno 
maximální funkčnosti. Větrovka 
o váze 73 g, izolační péřová bunda 
o hmotnosti 190 g a v neposlední 
řadě spací pytel s váhou 325 g. Tyto 
parametry hovoří za vše. Ať už jste 
trekař, sky runner, bigwallista nebo 
běžkař, pro všechny z Vás jsou tyto 
výrobky řady MINIMIS určeny.

Minimis series
Performace and weight. Two physical 
quantities which are more and more 
being discussed. With the enlarging 
number of extreme performances, 
maximum emphasis is being put on 
volume and weight of the equipment. 
The MINIMIS line is designed exactly 
for this. Extremelly light materials 
with 28 g/m2, top accessories YKK, 
ergonomical cuts, all is devoted to 
maximal functionality. Windshell jacket 
with the weight of 73 g, insulated 
goose down jacket with 190 g, and 
last but not least sleeping bag with 
325 g. Those parametres speak for 
everything. If you are a trekker, sky 
runner, bigwall climber or cross-
country skier, for all those of you are 
devoted the MINIMIS line products.

SPACÍ PYTEL MINIMIS 325
u  Superlehký péřový spací pytel s minimálním objemem. Teplotní určení 

+12/+7,5/-5 °C, pro extrémní cestovatele, může se využít i jako vnitřní spací 
pytel do dalšího spacího pytle.

u  Superlight down sleeping bag with minimal volume. Temperature destination 
+12/+7,5/-5 °C, for extreme travellers. It can be used as inner sleeping bag.

M

Hmotnost 325 g (velikost / size) 170 cm) Weight
Vrchní materiál Softex® Micro (28 g/m2) Outer shell
Vnitřní materiál Softex® Micro (28 g/m2) Inner shell
Délka 170, 190, 200 Fits to (cm)

Náplň Husí prachové peří / Goose down  
EU 800+ cuin/oz, 130 g (velikost / size 190) Filling

Barva Černá / Black Color
Teplotní určení +12/+7,5/-5 °C Temperature destination

MINIMIS 73

MINIMIS 190

MINIMIS 325



MINIMIS 190 LADYMINIMIS 190
u  Minimalistická péřová bunda s ambicí pro nejobtížnější výstupy Fast&Light. 

Může sloužit jako zateplovací vrstva pod nepromok nebo jako záložní vrstva 
pro izolaci. Maximální sbalitelnost. Jedna z nejlehčích péřových bund na trhu. 
Zipy YKK, 1 kapsa, váček na sbalení, kompaktní nezateplená kapuce, fleece 
manžety rukávů a krku.

u  Minimalistic down jacket with the ambition for the most difficult Fast&Light 
ascents. It can serve as insulation layer under a waterproof jacket or as 
insulation layer itself. Maximum packability. One of the lightest down jackets 
on the market. 
  YKK zippers, one pocket, compress bag, compact hood without insulation, 
fleece on the collar and sleeve ending.

MINIMIS 73 LADY MINIMIS 73 MANMINIMIS 73
u  Jedna z nejlehčích větrovek na trhu. Nepromokavá kapsa slouží k uložení 

telefonu nebo GPS. 
Zipy YKK, 1 nepromokavá kapsa, váček na sbalení, bez kapuce.

u  One of the lightest fully equipped windshell jacket on the market. Waterproof 
pocket serves to insert mobile phone or GPS. 
YKK zippers, one waterproof pocket, compress bag, without hood.

MINIMIS 190 MAN

Teplotní určení +15/0° C Temperature destination
Hmotnost cca 190 g pánský / man, cca 180 g dámský /lady Weight
Vrchní materiál Softex® Micro (28 g/m2) Outer shell
Vnitřní materiál Softex® Micro (28 g/m2) Inner shell

Náplň Husí prachové peří / Goose down  
EU 800+ cuin/oz, 60 g (velikost / size L) Filling

Barva Černá / Black Colour
Doplňky Tyrkysová / Turquoise Accessories
Velikost Man M-XXL, Lady S-XL Size

Hmotnost 73 g (velikost / size S) Weight
Vrchní materiál Softex® Micro (28 g/m2) Outer shell
Barva Modrá / Blue Colour
Doplňky Tyrkysová / Turquoise Accessories
Velikost Man M-XXL, Lady S-XL Size
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