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stany index
strana název

počet

osob
vchody vnější stan zátěr podlážka zátěr

rozměry

šířka × délka × výška

minimální 

hmotnost

celková 

hmotnost

5 FALCON 2 2 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
11 000 mm/ cm², podlepené švy 220 × 340 × 120 cm 3,8 kg 4,2 kg

6 Flame 1 1 1 Polyester Ripstop, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
11 000 mm/ cm², podlepené švy 120 x 285 x 100 cm 2,5 kg 2,7 kg

6 FLAME 2 2 1 Polyester Ripstop, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
11 000 mm/ cm², podlepené švy 145 × 295 × 110 cm 2,8 kg 3,2 kg

8 FELEN 2-3 2-3 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
11 000 mm/ cm², podlepené švy 165 × 330 × 130 cm 4,4 kg 4,8 kg

10 FELEN 3-4 3-4 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
11 000 mm/ cm², podlepené švy 220 × 355 × 135 cm 4,8 kg 5,2 kg

12 FIGHTER 3-4 3-4 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
11 000 mm/ cm², podlepené švy 230 × 380 × 130 cm 4,4 kg 4,8 kg

15 BRONDER 2 2 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
6 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 150 × 340 × 130 cm 3,1 kg 3,5 kg

16 BRONDER 3 3 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
6 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 180 × 360 × 130 cm 3,7 kg 3,9 kg

17 BRONDER 4 4 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
6 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 220 × 370 × 145 cm 4,6 kg 4,9 kg

18 BRUNEL 2 2 1 Polyester Ripstop, PU zátěr  
6 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 235 × 280 × 115 cm 2 kg 2,4 kg

19 BRET 2 2 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
6 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 150 × 300 × 120 cm 2,6 kg 2,8 kg

20 BROFUR 3 3 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
6 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 230 x 335 x 125 cm 3,5 kg 3,7 kg

21 BROFUR 4 4 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
6 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 225 x 440 x 130 cm 3,9 kg 4,2 kg

22 BEAST 3 3 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
6 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 190 × 300 × 130 cm 3 kg 3,3 kg

23 BRIGHT 4 4 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
6 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 210 × 400 × 130 cm 3,3 kg 3,7 kg

24 BARON 3 3 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
6 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 220 × 400 × 125 cm 3,7 kg 4,1 kg

24 BARON 4 4 2 Polyester Ripstop, PU zátěr  
6 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 260 × 420 × 130 cm 4,2 kg 4,5 kg

27 SAWAJ TREK  1 1 Polyamid (Nylon) Ripstop, oboustranný 
silikonový zátěr 3 000 mm/ cm²

Polyamid (Nylon), PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 230 × 230 × 135 cm 1,1 kg 1,5 kg

28 SAWAJ CAMEL 2  2 1 Polyamid (Nylon) Ripstop, oboustranný 
silikonový zátěr 3 000 mm/ cm²

Polyamid (Nylon), PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 140 × 285 × 110 cm 1,3 kg 1,6 kg

29 SAWAJ ULTRA 2 2 1 Polyamid (Nylon) Ripstop, oboustranný 
silikonový zátěr 3 000 mm/ cm²

Polyamid (Nylon), PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 120 × 280 × 120 cm 1,55 kg 1,85 kg

30 SAWAJ 2 2 2 Polyamid (Nylon) Ripstop, oboustranný 
silikonový zátěr 3 000 mm/ cm²

Polyamid (Nylon), PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 215 × 230 × 120 cm 1,9 kg 2,2 kg

31 SAWAJ 3 3 2 Polyamid (Nylon) Ripstop, oboustranný 
silikonový zátěr 3 000 mm/ cm²

Polyamid (Nylon), PU zátěr  
10 000 mm/ cm², podlepené švy 210 × 270 × 130 cm 2,2 kg 2,5 kg

33 BURTON 2-3 2-3 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy 220 × 340 × 115 cm 3,2 kg 3,5 kg

34 BIZAM 2 2 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy 145 × 290 × 120 cm 2,6 kg 2,9 kg

35 BIZAM 2 ARMY 2 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy 145 × 290 × 120 cm 2,6 kg 2,9 kg

36 BIRD 3 plus 3 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy 185 × 300 × 130 cm 3 kg 3,4 kg

37 BOYARD 4 plus 4 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy 210 × 400 × 130 cm 3,3 kg 3,8 kg

38 BIZON 3 plus 3 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy 220 × 410 × 130 cm 4,1 kg 4,5 kg

39 BIZON 4 plus 4 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy 260 × 420 × 130 cm 4,8 kg 5,1 kg

40 BENDER 3 3 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy Vrstvený PE 220 × 440 × 145 cm 6,3 kg 6,8 kg

41 BENDER 4 4 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy Vrstvený PE 270 × 460 × 150 cm 7,9 kg 8,5 kg

42 BONELLI 3 3 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy 210 × 280 × 145 cm 3,6 kg 4,4 kg

43 BLUM 2 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy Vrstvený PE 220 × 110 × 130 cm 1,5 kg 1,6 kg

43 Blum 2 plus 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy Vrstvený PE 220 × 110(220) × 130 cm 1,65 kg 1,8 kg

43 BLUM 4 4 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy Vrstvený PE 240 × 115 × 135 cm 1,75 kg 1,85 kg

45 BEASY 3 3 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy 190 x 400 x 170 cm 4,9 kg 5,1 kg

46 BEASY 4 4 2 Polyester, PU zátěr  
4 000 mm/ cm², podlepené švy

Polyester, PU zátěr  
7 000 mm/ cm², podlepené švy 220 x 410 x 180 cm 5,5 kg 5,7 kg

49 BIZAM 2 CLASSIC 2 1 Polyester, PU zátěr  
3000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 145 × 290 × 125 cm 2,9 kg 3,2 kg

50 BIRD 3 CLASSIC 3 1 Polyester, PU zátěr  
3000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 185 × 300 × 130 cm 3,2 kg 3,6 kg

51 BOYARD 4 CLASSIC 4 1 Polyester, PU zátěr  
3000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 210 × 400 × 130 cm 3,6 kg 4 kg

52 BIZON 3 CLASSIC 3 2 Polyester, PU zátěr  
3000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 230 × 410 × 135 cm 4,9 kg 5,3 kg

53 BIZON 4 CLASSIC 4 2 Polyester, PU zátěr  
3000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 260 × 420 × 145 cm 5,3 kg 5,7 kg

55 BRIME 4-6 4-6 2 Polyester, PU zátěr  
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 240 × 500 × 200 cm 12,5 kg 13,5 kg

56 BAUL 4 4 1 Polyester, PU zátěr  
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 270 × 430 × 200 cm 7,8 kg 8,5 kg

57 BIGLESS 4 4 1 Polyester, PU zátěr  
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 270 x 375 x 210 cm 9,5 kg 10,3 kg

58 BROZZER 5 4 2 Polyester, PU zátěr  
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 310 x 390 x 200 cm 10,5 kg 11,5 kg

59 BIGGLES 5 5 1 Polyester, PU zátěr  
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 300 × 400 × 210 cm 9,8 kg 10,5 kg

60 BOSTON 4 4 2 Polyester, PU zátěr  
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 260 × 520 × 210 cm 13,5 kg 14,5 kg

61 BOSTON 5 5 2 Polyester RipStop, PU zátěr 
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 330 × 500 × 210 cm 14 kg 15,5 kg

62 BOSTON 6 6 2 Polyester RipStop, PU zátěr 
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 260 × 630 × 210 cm 14 kg 15,5 kg

63 BOLEN 4 4 2 Polyester RipStop, PU zátěr 
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 270 × 450 × 200 cm 3 kg 13,5 kg

64 BOLEN 5 5 2 Polyester RipStop, PU zátěr 
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 340 × 480 × 200 cm 16 kg 16,5 kg

65 CARAVAN 12 5 3 Polyester RipStop, PU zátěr 
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 330 x 500 x 220 cm 17,3 kg 17,6 kg

66 CARAVAN 17 5 3 Polyester RipStop, PU zátěr 
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 330 x 630 x 220 cm 23,3 kg 23,6 kg

67 bowad 12 5 3 Polyester RipStop, PU zátěr 
4000 mm / cm², podlepené švy Vrstvený PE 320 x 455 x 205 cm 16,5 kg 17,2 kg

68 broof Polyester RipStop, PU zátěr 
4000 mm / cm², podlepené švy 470 x 470 x 200 cm 16,5 kg
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extreme 
První produktová řada EXTREME od české značky HUSKY nabízí vysoce odolné stany 
vhodné i do těch nejnáročnějších přírodních podmínek. Jsou vybaveny vnější, lehkou, 
duralovou konstrukcí, která zaručí stabilitu a snadnou stavbu i za silného větru či jinak 
nepříznivého počasí. Pro použití v zimě a sněhu jsou pak opatřeny sněhovými límci. 
Kvalitní a moderní materiály s vysokým vodním sloupcem zajišťují komfortní pohodlí  
i při hustém sněžení či prudkém dešti. Stany z řady Extrém jsou svými vlastnostmi určeny 
zejména pro vysokohorskou turistiku a expedice.

výbava

UCHYCENÍ PRUTŮ UKOTVENÍ PRUTŮ

BOČNÍ KAPSAODKLÁDACÍ SÍŤKA

KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE



st
an

y

5
4

ex
tr

em
e

fALCON 2
STAN PRO DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU

Falcon 2 je stan pro dva cestovatele, který je za okamžik postavení. Je lehký, prostorný a neskutečně 
stabilní i ve velmi nepříznivém počasí. Vysokou odolnost proti vnějším vlivům, prodyšnost a pohodlí 
zaručují kvalitní materiály, z nichž jsou vyrobeny jeho oba pláště a podlážka. Falcon 2 je vhodný pro delší 
cesty a náročné aktivity jako je horolezectví, skialpinismus či cykloturistika.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester Ripstop, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný Polyamide (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 11 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněhové límce, set lehkých duralových tyčí, sada pro opravu, kompresní obal

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 220 × 340 × 120 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 52 × 16 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3,8 kg / 4,2 kg

155

210220

90 160 90

120

340

UCHYCENÍ PRUTŮ KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE



flame 2 / flame 1
IIDEÁLNÍ STAN DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK

Stan Flame 2 pro dvě osoby a stan flame 1 pro jednu osobu je malý, lehký a spolehlivý pomocník 
při cestách za dobrodružstvímv náročných podmínkách. Je dobrou volbou zejména pro horolezce, 
skialpinisty či cykloturisty. Vysokou stabilitu, odolnost proti vnějším vlivům, prodyšnost a pohodlí 
zaručují kvalitní materiály, z nichž jsou vyrobeny konstrukce, oba pláště stanu a podlážka.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 7 000 mm/ cm2,  podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 11 000 mm/ cm2,  podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněhové límce, set lehkých duralových tyčí, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  červená

Rozměry (Š × D × V) 145 × 295 × 110 cm // 120 x 285 x 100 cm 

Rozměry (SBALENÝ STAN) 50 × 15  cm // 50 x 13 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 2,8 kg / 3,2 kg // 2,5 kg / 2,7 kg

ODKLÁDACÍ SÍŤKA BOČNÍ KAPSA UKOTVENÍ PRUTŮ

285

100 120

60 225 220

95 50

295

110 145

70 225 215

135 70
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konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 7 000 mm/ cm2,  podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 11 000 mm/c m2,  podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněhové límce, set lehkých duralových tyčí, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  zelená

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 50 × 15  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 2,8 kg / 3,2 kg

UCHYCENÍ PRUTŮ KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE

flame 2
IDEÁLNÍ STAN DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK

Stan Flame 2 pro dvě osoby je malý, lehký a spolehlivý pomocník při cestách za dobrodružstvím  
v náročných podmínkách. Je dobrou volbou zejména pro horolezce, skialpinisty či cykloturisty. Vysokou 
stabilitu, odolnost proti vnějším vlivům, prodyšnost a pohodlí zaručují kvalitní materiály, z nichž jsou 
vyrobeny konstrukce, oba pláště stanu a podlážka.

295

110 145

70 225 215

135 70



felen 2-3
ODOLNÝ A LEHKÝ STAN

Stan Felen 2-3 poskytne pohodlné přístřeší dvěma a nouzově až třem osobám. Je vhodný i do 
velmi náročných podmínek. Vyniká mimořádně nízkou hmotností, jednoduchou manipulací při 
stavbě a vysokou stabilitou. Lehká konstrukce je opatřena speciálním systémem fixace. Oba pláště 
stanu a podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům,  
prodyšnost a pohodlí.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 11 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněhové límce, set lehkých duralových tyčí, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  červená

Rozměry (Š × D × V) 165 × 330 × 130 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 50 × 20  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 4,4 kg / 4,8 kg

ODKLÁDACÍ SÍŤKA BOČNÍ KAPSA UKOTVENÍ PRUTŮ

330

130 165

110 220 215

145
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konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 11 000 mm/cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněhové límce, set lehkých duralových tyčí, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 165 × 330 × 130 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 50 × 20  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 4,4 kg / 4,8 kg

UCHYCENÍ PRUTŮ KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE

felen 2-3
ODOLNÝ A LEHKÝ STAN

Stan Felen 2-3 poskytne pohodlné přístřeší dvěma a nouzově až třem osobám. Je vhodný i do 
velmi náročných podmínek. Vyniká mimořádně nízkou hmotností, jednoduchou manipulací při 
stavbě a vysokou stabilitou. Lehká konstrukce je opatřena speciálním systémem fixace. Oba pláště 
stanu a podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům,  
prodyšnost a pohodlí.

330

130 165

110 220 215

145



felen 3-4
ODOLNÝ, LEHKÝ A PROSTORNÝ STAN

Stan Felen 3-4 poskytne pohodlné přístřeší třem a nouzově až čtyřem osobám. Je vhodný i do velmi 
náročných podmínek. Vyniká mimořádně nízkou hmotností, jednoduchou manipulací při stavbě 
a vysokou stabilitou. Lehká konstrukce je opatřena speciálním systémem fixace. Oba pláště stanu  
a podlážka jsou samozřejmě vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším 
vlivům, prodyšnost a pohodlí.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 11 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněhové límce, set lehkých duralových tyčí, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  červená

Rozměry (Š × D × V) 220 × 355 × 135 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 55 × 20 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 4,8 kg / 5,2 kg

ODKLÁDACÍ SÍŤKA BOČNÍ KAPSA UKOTVENÍ PRUTŮ

355

135

215

190

135 220

220
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konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 11 000 mm/cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněhové límce, set lehkých duralových tyčí, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 220 × 355 × 135 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 55 × 20 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 4,8 kg / 5,2 kg

felen 3-4
ODOLNÝ, LEHKÝ A PROSTORNÝ STAN

Stan Felen 3-4 poskytne pohodlné přístřeší třem a nouzově až čtyřem osobám. Je vhodný i do velmi 
náročných podmínek. Vyniká mimořádně nízkou hmotností, jednoduchou manipulací při stavbě 
a vysokou stabilitou. Lehká konstrukce je opatřena speciálním systémem fixace. Oba pláště stanu  
a podlážka jsou samozřejmě vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším 
vlivům, prodyšnost a pohodlí.

UCHYCENÍ PRUTŮ KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE

355

135

215

190

135 220

220



fighter 3-4
STAN CO ZVLÁDNE KAŽDOU VÝZVU

Model Fighter je určen i do velmi náročných podmínek. Vyspí se v něm pohodlně tři a nouzově až čtyři 
osoby. Byl navržen pro expedice, vysokohorskou turistiku, nebo náročný treking. Tento stan má lehkou  
a pevnou vnější konstrukci, která zaručuje skvělou stabilitu i v silném větru. Odolnost proti vnějším vlivům, 
prodyšnost a pohodlí zaručují kvalitní materiály, z nichž jsou vyrobeny oba pláště stanu a podlážka.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 11 000 mm/ cm², podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněhové límce, set lehkých duralových tyčí, sada pro opravu, kompresní obal, 
odkládací síťka

barva  červená

Rozměry (Š × D × V) 230 × 380 × 130 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 55 × 17  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 4,4 kg / 4,8 kg

ODKLÁDACÍ SÍŤKA BOČNÍ KAPSA UKOTVENÍ PRUTŮ

380

130

220

200

50 230

230

100
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konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 11 000 mm/ cm², podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sněhové límce, set lehkých duralových tyčí, sada pro opravu, kompresní obal, 
odkládací síťka

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 230 × 380 × 130 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 55 × 17  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 4,4 kg / 4,8 kg

fighter 3-4
STAN CO ZVLÁDNE KAŽDOU VÝZVU

Model Fighter je určen i do velmi náročných podmínek. Vyspí se v něm pohodlně tři a nouzově až čtyři 
osoby. Byl navržen pro expedice, vysokohorskou turistiku, nebo náročný treking. Tento stan má lehkou  
a pevnou vnější konstrukci, která zaručuje skvělou stabilitu i v silném větru. Odolnost proti vnějším vlivům, 
prodyšnost a pohodlí zaručují kvalitní materiály, z nichž jsou vyrobeny oba pláště stanu a podlážka.

UCHYCENÍ PRUTŮ KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE
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extreme lite 
V produktové řadě EXTREME LITE naleznete konstrukčně lehké a velmi stabilní stany 
s duralovou konstrukcí, které jsou vhodné i do náročnějších podmínek. Bez problémů 
je snadno postavíte v prudkém větru či dešti. Jsou vyrobeny z kvalitních a moderních 
materiálů s vysokým vodním sloupcem, což zaručuje komfort a pohodlí. Stany z řady 
Extrém LITE jsou vhodné pro horolezectví, cykloturistiku, treking, ale využijete je i při 
běžném kempování.

výbava

KRYCÍ LÉGA ZIPU UCHYCENÍ LOŽNICE

UKOTVENÍ PRUTŮODKLÁDACÍ SÍŤKA

VENTILACEBOČNÍ KAPSA
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konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

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

nosné pruty Duralové tyče ø 9,5 mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 150 × 340 × 130 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 50 × 15  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3,1 kg / 3,5 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE

BRONDER 2
STAN, KTERÝ SI PORADÍ S ROZMARY POČASÍ

Stan Bronder 2 je určen pro dvě osoby. Je lehký a excelentně stabilní. Disponuje pevnou duralovou 
konstrukcí a perfektním systémem odvětrávání ložnice. Nejvíce ho využijí horolezci, příznivci trekingu  
a také klasické turistiky. Oba pláště stanu a podlážka jsou vyrobeny z nejlepších materiálů, které zaručují 
odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort. 
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KRYCÍ LÉGA ZIPU

BRONDER 3
STAN, KTERÝ SI PORADÍ S ROZMARY POČASÍ

Stan Bronder 3 je určen pro tři osoby. Je lehký a excelentně stabilní. Disponuje pevnou duralovou 
konstrukcí a perfektním systémem odvětrávání ložnice. Nejvíce ho využijí horolezci, příznivci trekingu  
a také klasické turistiky. Oba pláště stanu a podlážka jsou vyrobeny z nejlepších materiálů, které zaručují 
odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

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

nosné pruty Duralové tyče ø 9,5 mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 180 × 360 × 130 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 55 × 20  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3,7 kg / 3,9 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ ORGANIZÉR

130
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120
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BRONDER 4
STAN, KTERÝ SI PORADÍ S ROZMARY POČASÍ

Stan Bronder 4 je určen pro čtyři osoby. Je lehký a excelentně stabilní. Disponuje pevnou duralovou 
konstrukcí a perfektním systémem odvětrávání ložnice. Nejvíce ho využijí horolezci, příznivci trekingu  
a také klasické turistiky. Oba pláště stanu a podlážka jsou vyrobeny z nejlepších materiálů, které zaručují 
odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

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

nosné pruty Duralové tyče ø 9,5 mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 220 × 370 × 145 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 55 × 25 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 4,6 kg / 4,9 kg

UCHYCENÍ LOŽNICE KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE
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BRUNEL 2
SKLADNÝ STAN PRO KRATŠÍ DObRODRUŽSTVÍ

Stan Brunel pro dvě osoby vyniká nízkou hmotností a skladným balením. Je ideální pro víkendové 
kempování, kratší treking či cestování na kole. Díky lehké a pevné duralové konstrukci odolá i nepřízni 
počasí, neboť je velmi stabilní. Oba pláště stanu a podlážka jsou vyrobeny z nejlepších materiálů, které 
zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový tunelový stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr  6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

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

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 235 × 280 × 115 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 35 × 15  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 2 kg / 2,4 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ BOČNÍ KAPSAUCHYCENÍ LOŽNICE

115
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bret 2
MALÝ A ÚTULNÝ STAN

Malinký, útulný a lehký stan Bret 2 je ideální pro cesty ve dvou. Hodí se pro cyklovýlety, kratší treking 
nebo na víkendové kempování, protože se vejde všude. Stabilitu stanu jistí pevná duralová konstrukce. 
Vysokou odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a pohodlí zaručují kvalitní materiály, z nichž 
jsou vyrobeny oba pláště stanu a podlážka. 

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr  6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

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

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 150 × 300 × 120 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 40 × 15 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 2,6 kg / 2,8 kg

UCHYCENÍ LOŽNICE KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE
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Brofur 3  
Brofur 3, to je zejména obrovský vnitřní prostor, při zachování nízké váhy. Spolu s výbornými parametry 
kategorie Extreme Lite a speciální samonosné duralové konstrukci, je tento stan skvělou volbou pro 
všechny co nechtějí kompromis. Zvládne i náročné klimatické podmínky, na zádech se nepronese a vyspí 
se v něm tři lidé včetně bagáže. Přednosti tohoto stanu tak ocení každý kdo hledá pohodlný spánek  
a 100% ochranu před deštěm.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester Ripstop, PU zátěr 6000 mm / cm², podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

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

nosné pruty Duralové tyče 8,5 mm

příslušenství
Duralové kolíky, sada pro opravu, kompresní obal

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 230 x 335 x 130 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 52 x 17 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3,5 kg / 3,7 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ BOČNÍ KAPSAUCHYCENÍ LOŽNICE

new
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brofur 4
Brofur 4, to je zejména obrovský vnitřní prostor, při zachování nízké váhy. Spolu s výbornými parametry 
kategorie Extreme Lite a speciální samonosné duralové konstrukci, je tento stan skvělou volbou pro 
všechny co nechtějí kompromis. Zvládne i náročné klimatické podmínky, na zádech se nepronese a vyspí 
se v něm čtyři  lidé včetně bagáže. Přednosti tohoto stanu tak ocení každý kdo hledá pohodlný spánek 
a 100% ochranu před deštěm.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester Ripstop, PU zátěr 6000 mm / cm², podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

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

nosné pruty Duralové tyče 8.5mm

příslušenství
Duralové kolíky, sada pro opravu, kompresní obal

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 230 x 390 x 130 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 53 x 19 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3,9 kg / 4,2 kg

UCHYCENÍ LOŽNICE KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE
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BEAST 3
STAN, KTERÝ POSTAVÍ I ZAČÁTEČNÍCI

Stan Beast 3 je dobrou volbou pro cykloturistiku, treking nebo kemping. Jeho oba pláště a podlážka jsou 
vyrobeny z kvalitních materiálů. Stabilní a snadná konstrukce je z odlehčeného duralu.  To vše je zárukou 
odolnosti proti vnějším vlivům, dobré prodyšnosti a dostatečného komfortu. Tento stan bude svými 
rozměry pohodlně vyhovovat až třem osobám.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

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

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 190 × 300 × 130 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 45 × 15  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3 kg / 3,3 kg

ODKLÁDACÍ SÍŤKA UKOTVENÍ PRUTŮ BOČNÍ KAPSA
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BRIGHT 4
STAN, V NĚMŽ SI UŽIJETE PROSTOR

Stan Bright pro čtyři osoby je opravdu prostorný a pohodlný. Využijete jej zejména, pokud milujete 
aktivní turistiku nebo relaxování v kempu. Vhodný je ale i pro horolezectví. Je velmi stabilní, neboť 
disponuje lehkou, ale pevnou duralovou konstrukcí. Vysokou odolnost proti vnějším vlivům, dobrou 
prodyšnost a pohodlí zaručují kvalitní materiály, z nichž jsou vyrobeny oba pláště stanu a podlážka.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

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

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  zelená

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 50 × 18  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3,3 kg / 3,7 kg

UCHYCENÍ LOŽNICE KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE

130

400

205

21590 220

210

90



baron 3
STAN, DO NĚHOŽ SE VŠE VEJDE

Stan Baron 3 je skvělý pro delší výpravy, cestování na kolech nebo náročnější treking. Jeho hlavní předností 
je prostorná předsíňka, kam se pohodlně vejdou veškeré vaše nezbytnosti. Duralová konstrukce výrazně 
snižuje jeho hmotnost. Oba pláště stanu a podlážka jsou vyrobeny z nejlepších materiálů, které zaručují 
odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort. Tato varianta poskytne útočiště 
pro tři cestovatele.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

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

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 220 × 400 × 125 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 45 × 15 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3,7 kg / 4,1 kg

ODKLÁDACÍ SÍŤKA UKOTVENÍ PRUTŮ UCHYCENÍ LOŽNICE
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baron 4
STAN, DO NĚHOŽ SE VŠE VEJDE

Stan Baron 4 je skvělý pro delší výpravy, cestování na kolech nebo náročnější treking. Jeho hlavní předností 
je prostorná předsíňka, kam se pohodlně vejdou veškeré vaše nezbytnosti. Duralová konstrukce výrazně 
snižuje jeho hmotnost. Oba pláště stanu a podlážka jsou vyrobeny z nejlepších materiálů, které zaručují 
odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort. Tato varianta poskytne útočiště 
pro čtyři cestovatele.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 6 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

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

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  zelená

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 50 × 20  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 4,2 kg / 4,5 kg

UCHYCENÍ LOŽNICE KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE

130

420 110 220

260

90

250
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ultralight 
Řada ULTRALIGHT nabízí extrémně lehké stany, které však splňují i náročné požadavky 
na vysokou stabilitu a odolnost vůči nejrůznějším vnějším vlivům. Maximálního snížení 
hmotnosti zde bylo dosaženo využitím vhodné kombinace nejmodernějších materiálů 
a technologií. Stany z řady ULTRALIGHT jsou určeny pro cykloturistiku, treking a další 
outdoorové aktivity, kde je na prvním místě každý ušetřený gram.

VÝBAVA

UKOTVENÍ PRUTŮ

VENTILACEODKLÁDACÍ SÍŤKA

BOČNÍ KAPSA
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SAWAJ TRek
jednoduše nejlehčí

Stan sawaj Trek je absolutně nejlehčí stan z nabídky Husky stanů, primárné díky absenci jakéhokoliv prutu. 
Ten plně nahradí třeba treková hůl, nebo se stan dá zavěsit na strom, díky upínacímu oku. Samozřejmostí 
je kvalitní materiál, který zaručí odolnost v každém počasí.

konstrukce Dvouplášťový stan (lze pověsit, nebo postavit s trekingovou tyčí)

vnější stan Polyamid (Nylon) Ripstop, oboustranný silikonový zátěr 3 000 mm/ cm2

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyamid (Nylon), PU zátěr 10 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 230 × 230 × 135 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 33 × 10  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 1,1 kg / 1,5 kg

VENTILACEDURALOVÉ KOLÍKYTREKOVÁ HŮL JAKO VZPĚRA
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sawaj CAMEL
Nízká váha je priorita 

Model Sawaj Camel je nejlehčí stan s pruty. Takto nízké váhy jsme dosáhli díky moderním odlehčeným 
materiálům a inovativní technologii. Díky jednomu prutu, který se rozvětví na 3 je zaručena výborná 
stabilita a odolnost proti větru. Je ideální pro cykloturistiku, treking a další outdoorové aktivity, kde je 
nutné šetřit každý gram.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyamid (Nylon) Ripstop, oboustranný silikonový zátěr 3 000 mm/ cm2,

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyamid (Nylon), PU zátěr 10 000 mm/ cm2

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků
 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 140 × 285 × 110 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 40 × 12  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 1,3 kg / 1,6 kg

VENTILACE ODKLÁDACÍ SÍŤKA UKOTVENÍ PRUTŮ

140

60 225285
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210
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SAWAJ ULTRA 2
STAN LEHČÍ NEŽ PÍRKO

Model Sawaj Ultra 2 pro dvě osoby je velmi lehký. Výrazné minimalizace váhy se dosáhlo vhodnou 
kombinací moderních, odlehčených materiálů a technologií použitých na konstrukci, obou pláštů stanu 
a podlážky. Tím je také zaručena vysoká stabilita, odolnost proti vnějším vlivům, dobrá prodyšnost  
a dostatečný komfort. Je ideální pro cykloturistiku, treking a další outdoorové aktivity, kde je nutné  
šetřit každý gram.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyamid (Nylon) Ripstop, oboustranný silikonový zátěr 3 000 mm/ cm2,

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyamid (Nylon), PU zátěr 10 000 mm/ cm2

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků
 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 120 × 280 × 120 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 40 × 13  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 1,55 kg / 1,85 kg

ODKLÁDACÍ SÍŤKAVENTILACE BOČNÍ KAPSA

120

280

120

60 220

115

210



sawaj 2
STAN, SE KTERÝM SE LEHKO CESTUJE

Hmotnost stanu Sawaj 2 je maximálně snížena použitím silikonizace a činí pouze 2,2 kg. Duralová 
konstrukce poskytuje modelu stabilitu i v nepříznivém počasí. Oba pláště stanu a podlážka jsou vyrobeny 
z nejlepších materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný 
komfort. Stan poskytne pohodlné útočiště dvěma osobám.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyamid (Nylon) Ripstop, oboustranný silikonový zátěr 3 000 mm/ cm2,

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyamid (Nylon), PU zátěr 10 000 mm/ cm2

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 215 × 230 × 120 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 43 × 15  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 1,9 kg / 2,2 kg

VENTILACE ODKLÁDACÍ SÍŤKA UKOTVENÍ PRUTŮ

120

230

215

80 150 140

210
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SAWAJ 3
STAN, SE KTERÝM SE LEHKO CESTUJE

Hmotnost stanu Sawaj 3 je maximálně snížena použitím silikonizace a činí pouze 2,5 kg. Duralová 
konstrukce poskytuje modelu stabilitu i v nepříznivém počasí. Oba pláště stanu a podlážka jsou vyrobeny 
z nejlepších materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný 
komfort. Stan poskytne pohodlné útočiště třem osobám.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyamid (Nylon) Ripstop, oboustranný silikonový zátěr 3 000 mm/ cm2,

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyamid (Nylon), PU zátěr 10 000 mm/ cm2

nosné pruty Duralové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Sada lehkých duralových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  zelená

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 43 × 16  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 2,2 kg / 2,5 kg

VENTILACEBOČNÍ KAPSAUKOTVENÍ PRUTŮ

130

270

210

90 180 160

200



OUTDOOR
Produktová řada OUTDOOR nabízí velice univerzální stany, které jsou určeny pro běžné 
využití v jarním, letním a podzimním období. Kvalita použitých materiálů zabezpečuje 
dostatečný komfort a stabilně dobrou odolnost proti rozmarům počasí. Stany z řady 
OUTDOOR jsou vhodné pro klasickou turistiku, vodácké výlety a pro standartní pobyty 
v kempu či volné přírodě.

VÝBAVA

UKOTVENÍ PRUTŮ

BOČNÍ KAPSAODKLÁDACÍ SÍŤKA

KRYCÍ LÉGA ZIPU

UCHYCENÍ LOŽNICE VENTILACE
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BURTON 2-3
STAN PRO VÍKENDY V PŘÍRODĚ

Stan Burton 2-3 je jedinečný svou speciální konstrukcí. Dva základní nosné pruty zde doplňuje prut třetí, 
který je dopínací. Má dva vchody a je vhodný na kratší výlety na kole, lehkou turistiku či odpočinkové 
kempování. Dostatečné pohodlí poskytne dvěma a nouzově až třem cestovatelům. Oba pláště stanu 
a podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů zaručujících odolnost proti vnějším vlivům, dobrou 
prodyšnost a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 8.5 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal
 

barva  zelená

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 55 × 15  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3,2 kg / 3,5 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ BOČNÍ KAPSA VENTILACE

115

340 90 160

220
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BIZAM 2 plus
STAN, KTERÝ SE VŠUDE VEJDE

Stan Bizam 2 váží pouhých 2,9 kg, je úžasně skladný a okamžitě použitelný. To je silná kombinace, která 
z něj dělá vhodné přístřeší zejména pro příležitostné cestování ve dvou. Oba pláště stanu, podlážka  
i konstrukce jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou 
prodyšnost a dostatečný komfort. Tento model je ideální pro turistiku, cykloturistiku a kratší kempování.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 8,5 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu
 

barva  zelená

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 45 × 13  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 2,6 kg / 2,9 kg

ODKLÁDACÍ SÍŤKA KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE

120

290

145

80 210 200

140
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BIZAM 2 army
STAN, KTERÝ SE VŠUDE VEJDE

Stan Bizam 2 váží pouhých 2,9 kg, je úžasně skladný a okamžitě použitelný. To je silná kombinace, která 
z něj dělá vhodné přístřeší zejména pro příležitostné cestování ve dvou. Oba pláště stanu, podlážka  
i konstrukce jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou 
prodyšnost a dostatečný komfort. Tento model má maskovací vzor „woodland„ 

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 8,5 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu
 

barva  woodland

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 45 × 13  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 2,6 kg / 2,9 kg

ODKLÁDACÍ SÍŤKA KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE

120

290
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140



bird 3 PLUS
PROVĚŘENÝ A SPOLEHLIVÝ STAN

Stan Bird 3 je určen spíše pro nenáročné aktivity, které vyžadují malé a skladné zavazadlo. Klasická, 
ověřená a jednoduchá konstrukce vám ulehčí stavbu, kterou bez problému velice rychle zvládnete.  
Oba pláště stanu a podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů zaručujících odolnost proti vnějším 
vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort. Stan Bird 3 poskytne pohodlný prostor až třem 
dospělým osobám.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu
 

barva  zelená

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 48 × 15  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3 kg / 3,4 kg

ODKLÁDACÍ SÍŤKA KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE

130
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BOYARD 4 PLUS
STAN DO NĚHOŽ SE VŠE VEJDE
 
Boyard 4 je stan pro čtyři osoby, jehož nejdůležitější výhodou je opravdu velký vnitřní prostor umožňující 
dostatek volného pohybu. Je to vhodný přístřešek pro všestrannou turistiku. Součástí jsou dvě předsíně 
se samostatnými vchody, které poslouží jako dostatečné úložné místo. Oba pláště stanu a podlážka 
jsou vyrobeny z kvalitních materiálů zaručujících odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost  
a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu
 

barva  zelená

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 50 × 18  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3,3 kg / 3,8 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ BOČNÍ KAPSA VENTILACE
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bizon 3 PLUS
STAN, KTERÝ VÁS NA CESTÁCH NEZKLAME

Bizon 3 je univerzální a příjemně prostorný stan se dvěma vchody. Je vhodný pro tři osoby na 
delší kempování či turistiku od jara až do podzimu. Tento model je vybaven konstrukcí z pevných 
durawrapových prutů, která umožňuje vytvořit velkou a praktickou předsíňku. Oba pláště stanu  
a odlehčená podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, 
dobrou prodyšnost a dostatečný komfort. 

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 7.9 mm and ø 8.5 mm

příslušenství
Sada ocelových kolíků, sada pro opravu, odkládací síťka
 

barva  zelená

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 50 × 18 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 4,1 kg / 4,5 kg

ODKLÁDACÍ SÍŤKA UCHYCENÍ LOŽNICE KRYCÍ LÉGA ZIPU
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bizon 4 PLUS
STAN, KTERÝ VÁS NA CESTÁCH NEZKLAME

Bizon 4 je univerzální a příjemně prostorný stan se dvěma vchody. Je vhodný pro čtyři osoby na 
delší kempování či turistiku od jara až do podzimu. Tento model je vybaven konstrukcí z pevných 
durawrapových prutů, která umožňuje vytvořit velkou a praktickou předsíňku. Oba pláště stanu  
a odlehčená podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, 
dobrou prodyšnost a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 7.9 mm and ø 8.5 mm

příslušenství
Sada ocelových kolíků, sada pro opravu, odkládací síťka
 

barva  zelená

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 55 × 18 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 4,8 kg / 5,1 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ BOČNÍ KAPSA VENTILACE
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bender 3
STAN, VE KTERÉM VÁM NEBUDE TĚSNO

Stan Bender 3 pro tři osoby je novinkou roku 2017 s tunelovou konstrukcí, která výrazně ulehčuje jeho 
stavbu. Vnitřní prostor je přístupný dvěma vchody a je rozdělen na prostornou ložnici a předsíňku. Model 
je určen zejména pro kempování. Oba pláště stanu a odlehčená podlážka jsou vyrobeny z kvalitních 
materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový, samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Durawrapové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu
 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 220 × 440 × 145 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 65 × 25 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 6,3 kg / 6,8 kg

BOČNÍ KAPSA UKOTVENÍ PRUTŮUCHYCENÍ LOŽNICE

145
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bender 4
STAN, VE KTERÉM VÁM NEBUDE TĚSNO

Stan Bender 4 pro čtyři osoby je novinkou roku 2017 s tunelovou konstrukcí, která výrazně ulehčuje jeho 
stavbu. Vnitřní prostor je přístupný dvěma vchody a je rozdělen na prostornou ložnici a předsíňku. Model 
je určen zejména pro kempování. Oba pláště stanu a odlehčená podlážka jsou vyrobeny z kvalitních 
materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový, samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Durawrapové tyče ø 8,5  mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu
 

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 270 × 460 × 150 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 85 × 25 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 7,9 kg / 8,5 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ UCHYCENÍ LOŽNICE BOČNÍ KAPSA

150

460 210

250270

210 250



bonelli 3
STAN, KTERÝ VODÁCI MILUJÍ

Nedílnou součástí stanu Bonelli 3 je ochranný voděodolný vak, s nímž je stan vždy bezpečně v suchu. 
Tento model je určen pro tři osoby a hodí se pro vodní turistiku, klasické kempování či trekingové výlety. 
Oba pláště stanu a podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů zaručujících odolnost proti vnějším 
vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort. 

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 7 000 mm / cm2, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče ø 8.5 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu, voděodolný obal

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 210 × 280 × 145 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 50 × 20  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3,6 kg / 4,4 kg

VENTILACE KRYCÍ LÉGA ZIPUBOČNÍ KAPSA

145
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18090 190
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Blum 2 / blum 2 PLUS
STAN NA PLÁŽ NEBO ZAHRADU

Blum 2/2+ je přístřeškem ideálním na pláž, k vodě či na zahradu. Je vhodný jak pro dospělé osoby, tak 
pro děti. V horkém létě poskytne příjemný stín a komfort. Při nepříznivém počasí ho můžete zapnout 
a vytvořit dočasné útočiště před deštěm či větrem. Plášť stanu a podlážka jsou vyrobeny z kvalitních 
materiálů zaručujících vysokou odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečné pohodlí. 

konstrukce Jednoplášťový stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan
podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Laminátové pruty ø 7.9 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 220 × 110 × 130 cm / 220 × 110(220) × 130 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 55 × 13 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 1,5 kg / 1,6 kg // 1,65 / 1,8 kg

BLUM 4
STAN NA PLÁŽ NEBO ZAHRADU

Blum 4 je o něco větším přístřeškem ideálním na pláž, k vodě či na zahradu. Je vhodný jak pro dospělé 
osoby, tak pro děti. V horkém létě poskytne příjemný stín a komfort. Při nepříznivém počasí ho můžete 
zapnout a vytvořit dočasné útočiště před deštěm či větrem. Plášť stanu a podlážka jsou vyrobeny  
z kvalitních materiálů zaručujících vysokou odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost  
a dostatečné pohodlí.

Construction Jednoplášťový stan s vnější konstrukcí

Outer tent Polyester RipStop, PU zátěr 4,000 mm / cm2, podlepené švy

Inner tent
Groundsheet Vrstvený PE

Bearing poles Laminátové pruty ø 7.9 mm

Accessories
Set ocelových kolíků, sada pro opravu

Color  zelená

Dimensions (W × L × H) 240 × 115 × 135 cm

Dimensions (packed tent) 61 × 20  cm

Weight MIN./total 1,75 kg / 1,85 kg
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OUTDOOR  compact
Produktová řada OUTDOOR COMPACT nabízí stany, které vynikají jednoduchou stavbou. 
Díky speciální konstrukci prutů zvládne stavbu v krátkém čase opravdu každý. Skvěle se tak 
hodí na hudební festivaly, cestování po kempech nebo na vodu. Použité materiály tropika  
a prutů zajistí odolnost proti dešti a dobrou stabilitu v nepřízni počasí.

VÝBAVA

UKOTVENÍ PRUTŮ

BOČNÍ KAPSAODKLÁDACÍ SÍŤKA

KRYCÍ LÉGA ZIPU

UCHYCENÍ LOŽNICE AUTOMATICKÁ KONSTRUKCE
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beasy 3 / BEASY 3
Beasy 3 vyniká především jednoduchou a pohodlnou stavbou. Díky speciální konstrukci, je stan 
postavený doslova za několik vteřin a bez námahy. Stan se skvěle hodí na běžné kempování, vodácké 
výlety a také všem, kteří chtějí jednoduchou stavbu. Beasy disponuje standartně dvěma vchody. Díky 
odolným materiálům podlážky a tropika, odolá bez problému všem vnějším vlivům počasí.

UKOTVENÍ PRUTŮ BOČNÍ KAPSA AUTOMATICKÁ KONSTRUKCE

konstrukce Dvoupláš'tový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Automatická sklolaminátová konstrukce

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 190 x 400 x 170 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 95 x 20 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 4,9 kg / 5,1 kg

new
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BEASY 4 / beasy 4
Beasy 4 vyniká především jednoduchou a pohodlnou stavbou. Díky speciální konstrukci, je stan 
postavený doslova za několik vteřin a bez námahy. Stan se skvěle hodí na běžné kempování, vodácké 
výlety a také všem, kteří chtějí mít rychle postaveno. Beasy disponuje standartně dvěma vchody. Díky 
odolným materiálům podlážky a tropika, odolá bez problému všem vnějším vlivům počasí.

UKOTVENÍ PRUTŮ BOČNÍ KAPSA AUTOMATICKÁ KONSTRUKCE

konstrukce Dvoupláš'tový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4 000 mm/ cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Polyester, PU zátěr 7 000 mm/ cm2, podlepené švy

nosné pruty Automatická sklolaminátová konstrukce

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 220 x 410 x 180 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 100 x 25 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 5,5 kg / 5,7 kg

new
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OUTDOOR classic
Produktová řada OUTDOOR CLASSIC přináší osvědčené, univerzální a cenově příznivé 
stany. Jsou určeny pro běžně kempování od jara do podzimního období. Tradiční 
laminátová konstrukce a kvalitní použité materiály zaručují dostatečný komfort  
a stabilně dobrou odolnost proti rozmarům počasí. Stany z řady OUTDOOR CLASSIC 
jsou nejvhodnější pro standartní pobyty v kempu či volné přírodě, ocení je ale i vodáci.

výbava

UKOTVENÍ PRUTŮ

ODKLÁDACÍ SÍŤKA

VNĚJŠÍ KONSTRUKCEVENTILACE

KRYCÍ LÉGA ZIPU

BOČNÍ KAPSA
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bizam 2 classic
KLASICKÝ STAN, KTERÝ SE VŠUDE VEJDE

Stan Bizam 2 Classic je lehký, úžasně skladný a okamžitě použitelný. To je silná kombinace, která  
z něj dělá vhodné přístřeší zejména pro příležitostné cestování ve dvou. Oba pláště stanu, podlážka  
i konstrukce jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou 
prodyšnost a dostatečný komfort. Tento model je ideální pro turistiku, cykloturistiku a kratší kempování.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Laminátové pruty ø 8.5 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 145 × 290 × 125 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 50 × 15 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 2,9 kg / 3,2 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE

bizam2classic
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bird 3 classic
PROVĚŘENÝ A SPOLEHLIVÝ KLASICKÝ STAN

Stan Bird 3 CLASSIC je určen spíše pro nenáročné aktivity, které vyžadují malé a skladné zavazadlo. 
Klasická, ověřená a jednoduchá konstrukce vám ulehčí stavbu, kterou bez problému velice rychle 
zvládnete. Oba pláště stanu a podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů zaručujících odolnost proti 
vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort. Stan Bird 3 poskytne pohodlný prostor až 
třem dospělým osobám.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Laminátové pruty ø 8.5 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu

barva  zelená

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 45 × 15  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3,2 kg / 3,6 kg

VENTILACE BOČNÍ KAPSAODKLÁDACÍ SÍŤKA

bird3classic
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boyard 4 classic
KLASICKÝ STAN DO NĚHOŽ SE VŠE VEJDE

Boyard 4 Classic je stan pro čtyři osoby, jehož nejdůležitější výhodou je opravdu velký vnitřní prostor 
umožňující dostatek volného pohybu. Je to vhodný přístřešek pro všestrannou turistiku. Součástí jsou 
dvě předsíně se samostatnými vchody, které poslouží jako dostatečné úložné místo. Oba pláště stanu 
a podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů zaručujících odolnost proti vnějším vlivům, dobrou 
prodyšnost a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí

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

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Laminátové pruty ø 8.5 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu

barva  zelená

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

Rozměry (SBALENÝ STAN) 45 × 20 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 3,6 kg / 4 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ ODKLÁDACÍ SÍŤKA KRYCÍ LÉGA ZIPU
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bizon 3 classic
KLASICKÝ STAN, KTERÝ VÁS NA CESTÁCH NEZKLAME

Bizon 3 Classic je univerzální a příjemně prostorný stan se dvěma vchody. Je vhodný pro tři osoby 
na delší kempování či turistiku od jara až do podzimu. Tento model je vybaven pevnou konstrukcí  
z ocelových prutů, která umožňuje vytvořit velkou a praktickou předsíňku. Oba pláště stanu a odlehčená 
podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou 
prodyšnost a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový, samonosný stan s vnější konstrukcí

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

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Laminátové pruty ø 8.5 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 230 × 410 × 135 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 48 × 20 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 4,9 kg / 5,3 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ ODKLÁDACÍ SÍŤKA VENTILACE

135

410

200

200110 220

230

80



st
an

y

53
52

ou
td

oo
r 

cl
as

si
c

bizon 4 classic
KLASICKÝ STAN, KTERÝ VÁS NA CESTÁCH NEZKLAME

Bizon 4 Classic je univerzální a příjemně prostorný stan se dvěma vchody. Je vhodný pro čtyři osoby 
na delší kempování či turistiku od jara až do podzimu. Tento model je vybaven pevnou konstrukcí  
z ocelových prutů, která umožňuje vytvořit velkou a praktickou předsíňku. Oba pláště stanu a odlehčená 
podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou 
prodyšnost a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový, samonosný stan s vnější konstrukcí

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

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Laminátové pruty ø 8.5 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 260 × 420 × 145 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 50 × 20 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 5,3 kg / 5,7 kg

BOČNÍ KAPSA KRYCÍ LÉGA ZIPU VNĚJŠÍ KONSTRUKCE
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family
V produktové řadě „RODINNÉ“ se nachází zejména velice prostorné stany. Vnitřek modelů 
tak nabízí dostatek místa pro umístění odepínatelné ložnice, uložení všech nezbytností 
a ve velké většině i pro volný, vzpřímený pohyb. Zesílená konstrukce a kvalitní použité 
materiály zaručují dostatečný komfort a stabilně dobrou odolnost proti rozmarům 
počasí. Stany z řady „RODINNÉ“ jsou určeny zejména k dlouhodobějším pobytům na 
jednom místě pro početnější skupiny. Využít je za určitých okolností mohou ale i vodáci, 
cyklisti, rybáři či motorkáři.

VYBAVENÍ

ORGANIZÉR

UKOTVENÍ PRUTŮ

VENTILACEKRYCÍ LÉGA ZIPU

UZAVÍRATELNÁ OKNA

UCHYCENÍ PRUTŮ
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BRIME 4-6
STAN PRO CELOU RODINU

Stan Brime 4-6 je určen pro čtyři a nouzově až šest osob. Jeho křížová konstrukce zajišťuje vysokou 
stabilitu a odolnost i v nepříznivém počasí. Výška stanu dosahuje 220 cm a lze v něm vzpřímeně stát. 
Stan má dva vchody, dvě samostatné ložnice a rozlehlou předsíň. Vedle každého vchodu jsou umístěna 
dvě PVC okna, která zajišťují dostatečný přísun světla. Ventilace je umístěna nad každým vchodem a na 
bocích obou ložnic.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Durawrapové tyče ø 9 mm and ø 11 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 240 × 500 × 200 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 65 × 30 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 12,5 kg / 13,5 kg

UCHYCENÍ PRUTŮ KRYCÍ LÉGA ZIPU VENTILACE
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BAUL 4
STAN V NĚMŽ SI BUDETE PŘIPADAT JAKO DOMA

Stan Baul 4 ubytuje pohodlně čtyři osoby. Uvnitř naleznete odepínatelnou, velkou ložnici a prostornou 
předsíň. Součástí stanu je tunelová konstrukce se zesílenými durawrapovými pruty. Oba pláště stanu 
a podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou 
prodyšnost a dostatečný komfort. Je ideální pro rodinu nebo partu přátel zejména na delší kempování. 

konstrukce Dvouplášťový stan s vnější konstrukcí

vnější stan 185T Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu, odnímatelná ložnice

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Durawrapové tyče ø 11 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal, vyjímatelná podlaha

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 270 × 430 × 200 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 60 × 23  cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 7,8 kg / 8,5 kg

UZAVÍRATELNÁ OKNA ORGANIZÉR KRYCÍ LÉGA ZIPU

new
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bigless 4
Hlavní výhodou stanu Bigless 4 je samonosná konstrukce, díky které není stan nutné kotvit do země 
za pomoci kolíků, spolu s podlážkou pod celým stanem, pak získáte možnost kempovat svobodně na 
jakémkoliv povrchu. Skvěle se tak hodí pro rybáře nebo kempování u vody. Durawrapové pruty a kvalitní 
materiál pláště stanu se o Vás postarají při případné nepřízni počasí.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Zesílené durawrapové tyče ø 11 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu, odnímatelná podlaha

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 270 x 375 x 210 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 59 x 24 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 9,5 kg / 10,3 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ UZAVÍRATELNÁ OKNA VENTILACE

new
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brozzer 5
UNIVERZÁLNÍ STAN NEJEN DO KEMPU

Stan Brozzer 5 si i přes svou kapacitu až 5 osob zachovává příjemné rozměry při sbalení. Stan 
disponuje jedním velkým čelním vstupem a druhým menším bočním. Předsíňka je vybavena 
odnímatelnou podlážkou a dvěma slídovými světlíky. Prostorná ložnice se dá rozdělit na dvě části, 
pomocí odnímatelné zástěny.

UKOTVENÍ PRUTŮ UZAVÍRATELNÁ OKNA VENTILACE

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Vrstvený PE, podlepené švy

nosné pruty Durawrapové tyče 11 mm

příslušenství
Sada ocelových kolíků, set pro opravu, kompresní obal

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 310 x 390 x 200 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 70 x 28 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 10,5 kg / 11,5 kg

new
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bigless 5
UNIVERZÁLNÍ STAN NEJEN DO KEMPU

Stan Bigless 5 nabízí příjemný prostor a pohodlí až pro pět osob. Jeho součástí je jeden hlavní vchod, 
velká odepínatelná ložnice a předsíň s pevnou podlážkou a velkými slídovými okny. Předností tohoto 
modelu je tuhá stabilní samonosná konstrukce se zpevněnými durawrapovými pruty, která odolá 
nepřízni počasí a umožňuje snadnou manipulaci. Stan Bigless 5 je svými rozměry vhodný pro rodiny, 
party přátel, rybáře a delší pobyty v kempu či přírodě.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Zesílené durawrapové tyče ø 11 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu, odnímatelná podlaha

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 300 × 400 × 210 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 70 × 25 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 9,8 kg / 10,5 kg

UKOTVENÍ PRUTŮ UZAVÍRATELNÁ OKNA VENTILACE

210

400

300

180 220 210

270



konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 4,000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu, 2 ložnice

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Zesílené durawrapové tyče ø 9.5 mm, 11 mm // duralové tyče ø 9.5 mm, 11 mm

příslušenství
Sada ocelových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal, odnímatelná  
vrstvená podlaha

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 260 × 520 × 210 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 65 × 30 cm

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

VENTILACEKRYCÍ LÉGA ZIPU UKOTVENÍ PRUTŮ

BOSTON 4 / BOSTON 4 Dural

na výlet s přáteli

Další ze stanů Boston, tentokrát ocení ti, kteří hledají dvě oddělené ložnice pro dvě osoby. Stan disponuje 
vysokou a prostornou  předsíní, která je vybavena odnímatelnou podlážkou a dvěma vchody. Pomocí 
přidaných tyčí je možné z jednoho vchodu udělat přístřešek. Stan je vhodný na delší kempování ideálně 
pro dva páry nebo rodinu s dětmi. Díky pevné durawrapové konstrukci a kvalitnímu materiálu tropika 
dobře odolává nepřízni počasí.

new
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BOSTON 5 / BOSTON 5 Dural

na výlet s přáteli

Stan Boston 5 nabízí velkou prostornou ložnici pro 5 osob se samostatným vchodem a předsíň  
s odnímatelnou podlážkou. Předsíň disponuje dvěma vchody, ze kterých se dá vytvořit přístřešek. Stan 
a jeho konstrukce jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují 100% komfort nocležníků i při 
nepřízni počasí. Vysoký počet větracích otvorů a vchodů, zaručuje maximální prodyšnost stanu i při 
horkých letních dnech. 

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester RipStop, PU zátěr 4,000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu, 2 ložnice

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Zesílené durawrapové tyče ø 9.5 mm, 11 mm // duralové tyče ø 9.5 mm, 11 mm

příslušenství
Sada ocelových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal, odnímatelná  
vrstvená podlaha

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 330 × 500 × 210 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 70 × 25 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 14 kg / 15,5 kg

ORGANIZÉR KRYCÍ LÉGA ZIPU UKOTVENÍ PRUTŮ
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BOSTON 6 / BOSTON 6 Dural

na kempování s přáteli 

Boston 6 je novinkou v rodině rodinných stanů Husky. Tento stan je ideální pro kempování s celou 
rodinou nebo se spoustou přátel. Prostorná předsíň uprostřed stanu může sloužit jako společenská 
místnost; Boston 6 má velmi stabilní konstrukci a snadnou konstrukci. Jedná se o stan pro dlouhodobé 
kempování.

konstrukce Dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu, 2 ložnice

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Zesílené durawrapové tyče ø 11 mm, 9.5 mm and 16 mm // duralové tyče ø 9.5 mm

příslušenství
Sada ocelových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal, odnímatelná 
vrstvená podlaha

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 260 × 630 × 210 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 70 × 30 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 14 kg / 15,5 kg

ORGANIZÉR KRYCÍ LÉGA ZIPU UKOTVENÍ PRUTŮ
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BOlen 4
STAN PRO PĚTIČLENOU RODINU

Stan Bolen 5 si oblíbí hlavně milovníci delších pobytů v kempu, pro které je určen. Vnitřek je vybaven 
velkou ložnicí pro pět osob a předsíňkou s pevnou podlážkou a dvěma vchody. V případě potřeby lze 
plochu na spaní v ložnici oddělit síťkou na dvě části. Oba pláště stanu, podlážka a konstrukce jsou 
vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují stabilitu, odolnost proti vnějším vlivům, velmi dobrou 
prodyšnost a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový, tunelový stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu, odnímatelná ložnice

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Zesílené durawrapové tyče ø 12.5 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 270 × 450 × 200 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 70 × 40 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 13 kg / 13,5 kg

VENTILACEUKOTVENÍ PRUTŮKRYCÍ LÉGA ZIPU
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450
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bolen 5
STAN PRO PĚTIČLENOU RODINU

Stan Bolen 5 si oblíbí hlavně milovníci delších pobytů v kempu, pro které je určen. Vnitřek je vybaven 
velkou ložnicí pro pět osob a předsíňkou s pevnou podlážkou a dvěma vchody. V případě potřeby lze 
plochu na spaní v ložnici oddělit síťkou na dvě části. Oba pláště stanu, podlážka a konstrukce jsou 
vyrobeny z kvalitních materiálů, které zaručují stabilitu, odolnost proti vnějším vlivům, velmi dobrou 
prodyšnost a dostatečný komfort.

konstrukce Dvouplášťový, tunelový stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu, odnímatelná ložnice

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Zesílené durawrapové tyče ø 12.5 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, sada pro opravu, kompresní obal

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 340 × 480 × 200 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 75 × 40 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 16 kg / 16,5 kg

ORGANIZÉR KRYCÍ LÉGA ZIPU UKOTVENÍ PRUTŮ
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caravan 12
velký stan pro dlouhodobé kempování

Tento stan Caravan 12 s 12 metry čtverečních je velmi prostorný a nabízí skvělý větrací systém, více 
než dostatečný prostor se schopností chodit vzpřímeně. Má velkou vstupní předsň, ve které se může 
ubytovat více lidí než kapacita ložnice. Velká stabilita je zajištěna kombinací ocelových a durawrapových 
prutů. Tento model je určen pro dlouhodobé kempování. Jednou z hlavních výhod je velká úložná plocha 
a montážní bod napájecího kabelu.

konstrukce Dvouplášťový, tunelový stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu, 1 ložnice

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Durawrapové tyče ø 12.7 mm,ocelové kolíky ø 19 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, kladivo, sada plastových kolíků, sada pro opravu, 
kompresní obal

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 330 x500 x 220 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 80 × 36 cm

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

ORGANIZER KRYCÍ LÉGA ZIPU KOTVÍCÍ BODY

220
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320
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caravan 17
VELKÝ STAN PRO DLOUHODOBÉ kempování

Caravan 17 má sedmnáct metrů čtverečních velkou plochu. Má jeden hlavní vchod a jeden boční vchod. 
Uvnitř najdete skvělý ventilační systém a více než dostatek úložného prostoru s možností stát vzpřímeně. 
Flysheet má velká šitá okna. Velká stabilita je zajištěna kombinací ocelových a durawrapových tyčí. 
Tento model je určen pro dlouhodobé kempování. Jednou z hlavních výhod je velký úložný prostor  
a upevňovací bod napájecího kabelu.

konstrukce Dvouplášťový, samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu, 1 ložnice

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Durawrapové tyče ø 12.7 mm, iron rods ø 19 mm

příslušenství
Set ocelových kolíků, kladivo, sada plastových kolíků, sada pro opravu, 
kompresní obal

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 330 x 630 x 220 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 80 × 38  cm

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

ORGANIZÉR KRYCÍ LÉGA ZIPU UKOTVENÍ PRUTŮ
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BOWAD 12
VELKÝ STAN PRO DLOUHODOBÉ kempování

Stan Bowad nabízí dostatek prostoru pro čtyřčlennou rodinu, díky světlíku je stan velmi světlý. Součástí 
stanu je malý přístřešek, pod kterým můžete rozložit posezení nebo vaření. Díky stabilní konstrukci  
a kvalitním materiálům je vynikajícím společníkem v každém kempu.

konstrukce Dvouplášťový, samonosný stan s vnější konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan Prodyšný polyamid (Nylon) + síťka proti hmyzu, 1 bedroom

podlážka Vrstvený PE

nosné pruty Durawrapové tyče ø 12.7 mm,

příslušenství
Set ocelových kolíků, kladivo, sada pro opravu, kompresní obal

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 320 x 455 x 205 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 80 x 36 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 16,5 kg / 17,2 kg

ORGANIZÉR KRYCÍ LÉGA ZIPU UKOTVENÍ PRUTŮ
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BROOF
ideální pro jakoukoli venkovní akci

Přístřešek Broof je ideální pro jakoukoli outdoorovou akci nebo zábavu. Chrání před sluncem, ale také 
před deštěm. Díky stabilní konstrukci a kotevnímu systému vydrží větrné počasí. Broof vám umožní trávit 
společně více času na čerstvém vzduchu.

ORGANIZÉR STŘEŠNÍ VENTILACE UKOTVENÍ PRUTŮ

konstrukce Jednoplášťový přístřešek s vnitřní konstrukcí

vnější stan Polyester, PU zátěr 4000 mm / cm2, podlepené švy

vnitřní stan

podlážka

nosné pruty Ocelová konstrukce

příslušenství
Sada ocelových kolíků, kladivo, sada plastových čepů, sada pro opravu, 
kompresní kryt

barva  zelená

Rozměry (Š × D × V) 470 x 470 x 200 cm

Rozměry (SBALENÝ STAN) 95 x 30 cm

HMOTNOST MIN./CELKOVÁ 16,5 kg

broof
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spací pytle
legenda piktogramů

umístění zipu mumie

lehký spací pytel

certifikace

vak na nohy

pravý levý zip

pro náročné podmínky

RipStop úprava materiálu

mumiový spací pytel

všestranné využití

dekový spací pytel

prostorný spací pytel

Ykk zipy

Rozšiřitelný spací pytel

Peří

protiskluzové pásy

Peří
premium
extrém
Comfort
outdoor
MIKRO
dekové OUTDOOR
dekové weekend



sp
ac

í p
yt

le

71
70index spací pytle

číslo  

stránky název plnění
teploty

rozměr hmotnost
extrém nízký komfort vysoký komfort

72 DOPY -25°C Husí pěří 750 g, 90/10 poměr, 700cuin plnění -25 °C -10 °C -2 °C 220 x 85 cm 1690 g

73 DRAPE / drape ladies -20°C Husí pěří  600 g, 90/10 poměr, 700cuin plnění -20 °C -6 °C 2 °C 220 x 85 cm 1250 g

73 DINIS -10°C Husí pěří  290 g, 90/10 poměr, 700cuin plnění -10 °C 0 °C 5 °C 220 x 85 cm 940 g

74 DARvIN 0°C Husí pěří  230 g, 90/10 poměr, 700cuin plnění 0 °C 10 °C 14 °C 220 x 85 cm 693 g

75 DRAFY -15°C Husí pěří  750 g, 90/10 poměr, 700cuin plnění -20 °C -4 °C 1 °C 220 x 85 cm 1460 g

75 DRUMY 0°C Husí pěří  300 g, 90/10 poměr, 700cuin plnění -10 °C 3 °C 7 °C 220 x 85 cm 930 g

77 PROUD -29°C 2x180 g + 1x100 g Invista Thermolite Qualofill, 
7-kanálkové -29 °C -11 °C -3 °C 220 x 85 cm 2250 g

77 PRIME -27°C 2x180g + 1x100g Invista Thermolite Quallofil,  
7-kanálkové + Mikrovlákno -27 °C -9 °C -1 °C 220 x 85 cm 2150 g

78 ANAPURNA -28°C 2x150 g / m² Thermolite Qualofill Invista, 7-kanálkové -28 °C -10 °C -4 °C 220 x 85 cm 2360 g

79 ANAPURNA LADIES -28°C 2x150 g / m² Thermolite Qualofill Invista, 7-kanálkové -28 °C -10 °C -4 °C 200 x 80 cm 2260 g

79 ENJOY -26°C/ ENJOY LONG 2x150 g / m² Thermolite Qualofill Invista, 
7-kanálkové -26 °C -8 °C -2 °C 220/230 x 85 cm 2200 g

2250 g
80 EMOTION -22°C 2 x 130 g / m² Thermolite Qualofill Invista, 

7-kanálkové -22 °C -4 °C 2 °C 210 x 85 cm 2100 g

80 LADIES MOTION -20°C 2 x 120 g / m² + 1 x 100 g / m², Invista Thermolite 
Qualofill, 7-kanálkové -20 °C -4 °C 2°C 200 x 80 cm 1950 g

81 EMBER -14°C / LONG / SHORT
2 x 100g / m²  Invista Thermolite Qualofill, 

7-kanálkové -14 °C -2 °C 4 °C
220 x 85 cm
230 x 85 cm
200 x 85 cm

1360 g
1450 g
1420 g

81 ENEMY -12°C 2 x 80 g / m² Invista Thermolite Qualofill, 
7-kanálkové -12 °C 0 °C 6 °C 210 x 85 cm 1340 g

82 ENIT -10°C 1x140 g / m² Invista Thermolite Qualofill, 
7-kanálkové -10 °C 2 °C 8 °C 220 x 85 cm 1340 g

82 ESPACE -6°C/ ESPACE SHORT 1x100 g / m² Invista Thermolite Qualofill, 
7-kanálkové -6 °C 6 °C 10 °C 220 x 85 cm

200 x 85 cm
990 g
980 g

84 AZURE -22 °C 2 x 180 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -22 °C -6 °C 0 °C 220 x 85 cm 2290 g

85 APOLLO LADIES -20°C 2 x 180 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -20 °C -4 °C 2 °C 220 x 95 cm 2270 g

85 AURUS -18 °C 2 x 170 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -18 °C -2 °C 4 °C 220 x 95 cm 2250 g

86 ARMY -17°C 2x205 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -17 °C -4 °C -2 °C 220 x 95 cm 1860 g

87 MAGNUM -15°C 2x200 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -15 °C -3 °C 1 °C 220 x 85 cm 1870 g

87 RUBY -14°C 2x195 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -14 °C -2 °C 2 °C 220 x 85+20cm 1870 g

88 MONTI -11°C 2x185 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -11 °C 1 °C 5 °C 220 x 85+20cm 1820 g

88 HUSKY -10°C / HUSKY LONG 2x180 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -10 °C 2 °C 6 °C 200 x 85+20cm
205 x 85+20cm

1760 g
1840 g

89 LADIES MAJESTY -10°C  2x180 g / m² 4-duté vlákno, 4-kanálkové -10 °C 0 °C 4 °C 200 x 85+20cm 1760 g

89 MONTELLO -9°C 2x170 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -9 °C 1 °C 5 °C 220 x 85 cm 1760 g

90 MAESTRO -7°C 2x160 g/m² duté vlákno, 4-kanálkové -7 °C 2 °C 6 °C 220 x 85 cm 1690 g

90 MANTILLA -5°C 1x150 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -5 °C 4 °C 8 °C 220 x 85 cm 1680 g

91 JUNIOR ARMY -10°C 2x185 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -10 °C 0 °C 4 °C 190 x 80 cm 1450 g

91 JUNIOR -10°C 2x185 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -10 °C 0 °C 4 °C 190 x 80 cm 1450 g

92 KIDS MERLOT -10°C 2x170 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -10 °C 2 °C 8 °C 170 x 70 cm 1290 g

92 KIDS MAGIC -12°C 2x190 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -12 °C 0 °C 6 °C 180/150 x 70 cm 1290 g
1470 g

94 MUSSET -3°C / MUSSET SHORT 1x150 g/m² Supreme Loft -3 °C 5 °C 9 °C 220 x 85 cm 1100 g

95 MINI 0°C 1x100 g/m² Supreme Loft 0 °C 8 °C 12 °C 210 x 85 cm 800 g

95 MIKRO +2°C 1x80 g/m² Supreme Loft 2 °C 10 °C 14 °C 210 x 85 cm 600 g

95 GUTY -10°C 2x150 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -10 °C 0 °C 4 °C 220 x 90 cm 2750 g

95 GIZMO -5°C / GIZMO ARMY -5°C 2x150 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -5 °C 5 °C 9 °C 220 x 90 cm 1990 g

97 GALA 0°C 1x165 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové 0 °C 10 °C 14 °C 220 x 90 cm 1650 g

98 GARY -5°C 2x150 g / m² duté vlákno, 4-kanálkovél -5 °C 5 °C 9 °C 220 x 90 cm 2850 g

99 GROTY -5°C 2x150 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -5 °C 5 °C 9 °C 200 x 90 cm 2410 g

99 KIDS GALY -5°C 2x150 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové -5 °C 5 °C 9 °C 170 x 70 cm 1470 g
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DOPY -25°C

Spací pytel Dopy -25 °C poskytuje komfort i v náročných klimatických podmínkách. Je vyroben z těch 
nejkvalitnějších materiálů, které vám pomohou zvládat i mrazivé teploty. Protiskluzové pásy na zadní 
části zabraňují sklouzávání spacího pytle z podložky a váš spánek tak bude nerušený po celou noc. 
Model Dopy -25 °C je standardně vybaven zateplovacím límcem, vnější a vnitřní kapsou, značkovým, 
zatepleným dvoucestným zipem s pojistkou a dalšími nezbytnostmi.

péřové
Řada „PÉŘOVÉ“ zahrnuje spací pytle, které spojuje především vysoce kvalitní 
přírodní výplň z husího peří. Ta vytváří skvělé tepelně izolační vlastnosti  
a výrazně snižuje hmotnost, objem a prodlužuje životnost. Toto podpoří  
i excelentní materiály, které byly použity na vnitřní i vnější části. Spací pytle 
z řady „PÉŘOVÉ“ jsou proto určeny zejména do náročných klimatických 
podmínek. Samozřejmostí je výbava HUSKY, jejíž součástí je například 
značkový zip YKK, vnitřní zateplovací pás, stahování kapuce, protiskluzové pásy  
a další nezbytnosti.

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-25°C -10°C -2°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ Husí peří 750 g, 90/10 poměr, 700cuin plnění
konstrukce Komorová
vnitřní materiál Nylon
vnější materiál Nylon
příslušenství Kompresní bobal, protiskluzové pásy
hmotnost 1690 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 38 x 24 cm

Stahování okolo hlavy

Vnitřní stahování okolo ramen

Zámek zipu

Vnější kapsa

protiskluzové pásy

VAK NA SKLADOVÁNÍ

Vnitřní kapsa

Krycí léga zipu
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TEPLOTNÍ URČENÍ

extreme

-10°C 0°C 5°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-20°C -6°C 2°C

nízký komfort vysoký komfort

DRAPE / drape ladies -20°C

Sleeping bag Drape was developed to be most efficient at mountain expeditions, hard winter trekking
Spací pytel Drape -20 °C byl vyvinut do extrémních podmínek. Hodí se pro náročné horské expedice, 
neboť zahřeje i při velice nízkých teplotách. Je vyroben z těch nejkvalitnějších materiálů, které mu výrazně 
ubírají na hmotnosti a objemu. Protiskluzové pásy v zadní části tohoto modelu zabraňují sklouzávání 
spacího pytle z podložky. Drape -20 °C je standardně vybaven zateplovacím límcem, vnější a vnitřní 
kapsou, značkovým, zatepleným dvoucestným zipem s pojistkou a dalšími nezbytnostmi.

DINIS -10°C

Spací pytel Dinis -10 °C se hodí pro různorodé outdoorové aktivity. Je určen pro užívání od jara do 
podzim a první lehké mrazíky ho nezaskočí. Jeho předností je extra nízká hmotnost, příjemných  
940 g ve vašem zavazadle ani neucítíte. Tento model je vybaven protiskluzovými pásy v zadní části, 
které zabraňují sklouzávání z podložky.  Dinis -10 °C je standardně vybaven zateplovacím límcem, vnější  
a vnitřní kapsou, značkovým, zatepleným dvoucestným zipem s pojistkou a dalšími nezbytnostmi..

náplŉ Husí peří 600 g, 90/10 poměr, 700cuin plnění
konstrukce Komorová
vnitřní materiál Nylon
vnější materiál Nylon
příslušenství Kompresní bobal, protiskluzové pásy
hmotnost 1250 g
doporučená výška 195 / 180 cm
rozměry (sbalený) 35 x 20 cm

náplŉ Husí peří 290 g, 90/10 poměr, 700cuin plnění
konstrukce Komorová
vnitřní materiál Nylon
vnější materiál Nylon
příslušenství Kompresní bobal, protiskluzové pásy
hmotnost 940 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 30 x 16 cm



DARVIN 0°C

Spací pytel Darvin je lehký, péřový spací pytel s kvalitní výplní z husího peří. Při své velmi nízké váze má 
skvělé tepelné izolační vlastnosti.  Jako ostatní spací pytle je vyroben z velmi kvalitních materiálů, které 
splňují i velmi náročné požadavky. Jeho součástí jsou protiskluzové pásy, krcí léga zipu, vnitřní i vnější 
kapsa a další doplňky, které vám přespávání ve spacím pytli velmi zpříjemní.

TEMPERATURE

extrém

0°C 10°C 14°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ Husí peří 230 g, 90/10 poměr, 700cuin plnění
konstrukce Komorová
vnitřní materiál Nylon
vnější materiál Nylon
příslušenství Kapsa na drobnosti
hmotnost 693 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 25 x 14 cm
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TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-20°C -4°C 1°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-10°C 3°C 7°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ Husí peří 750 g, 90/10 poměr, 700cuin plnění
konstrukce Komorová
vnitřní materiál Polyamid (Nylon)
vnější materiál Polyamid (Nylon)
příslušenství Vnitřní a vnější kapsa, možnost otevírání jako přikrývky
hmotnost 1460 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 39 x 23 cm

náplŉ Husí peří 300 g, 90/10 poměr, 700cuin plnění
konstrukce Komorová
vnitřní materiál Polyamid (Nylon)
vnější materiál Polyamid (Nylon)
příslušenství Vnitřní a vnější kapsa, možnost otevírání jako přikrývky
hmotnost 930 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 32 x 17 cm

drafy -20°C

Spací pytel Drafy -20°C slibuje pohodlí dekového spacího pytle, který je možné zcela rozepnout a 
rozložit, v kombinaci s užitnými vlastnostmi peří, které vyniká nízkou hmotností, výbornou sbalitelností . 
Díky skvělým izolačním vlastnostem tento komfortní spací pytel využijete po celou sezonu. Drafy -20°C 
je určený všem, kteří hledají univerzální a maximálně pohodlný spací pytel.

DRUMY -10°C

Letní spací pytel Drumy -10°C vyniká svou nízkou hmotností a objemem po sbalení. Péřová výplň zajistí 
tepelný komfort a dekový střih spacího pytle prostor a pohodlí pro nohy. Výhodou je možnost spacák 
zcela rozepnout a použít jako přikrývku. Spací pytel Drumy -10°C disponuje vnější a vnitřní kapsičkou na 
drobnosti. Na letní cestování jej ocení zejména cyklisté a nebo motorkáři.



PREMIUM
Řada PREMIUM představuje luxusní spací pytle, které vynikají skvělými 
tepelně izolačními vlastnostmi a nadčasovým designem. To vše bylo dosaženo 
použitím těch nejkvalitnějších moderních materiálů, které splňují nadstandartní 
požadavky pro spací pytle do extrémních klimatických podmínek. Ve dvou 
nabízených modelech se tak snoubí to nejlepší, co je v tomto odvětví nyní 
k dispozici. Spací pytle z řady PREMIUM jsou ideální výbavou zejména pro 
náročné zákazníky a expedice. Samozřejmostí jsou doplňky zahrnující například 
značkové zipy značky YKK, protiskluzové pásy a mnoho dalšího.

Stahování okolo hlavy

Vnitřní stahování okolo ramen

Zámek zipu

Vnější kapsa

Vnitřní kapsa

Krycí léga zipu

 Protiskluzové pásy
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PRIME -27°C

Na výrobu spacího pytle Prime -27 °C byly použity ty nejkvalitnější materiály, jež do puntíku splňují 
náročné požadavky užití v extrémních klimatických podmínkách a velmi mrazivých teplotách. Tento 
model je vybaven protiskluzovými pásy, jež drží spací pytel pohodlně na podložce po celou noc. Prime 
-27 °C je také díky svému nadčasovému designu na první pohled rozeznatelný od ostatních spacích 
pytlů. Standardně je vybaven vnitřní kapsou v kapuci určenou pro polštářek, vnitřní a vnější kapsičkou, 
značkovým, zatepleným dvoucestným zipem s pojistkou, stahováním za hlavou a dalšími nezbytnostmi.

PROUD -29°C

Výplň spacího pytle Proud -29 °C společně s jeho vnější a vnitřní částí jsou vybaveny kombinací velmi 
kvalitních materiálů, které splňují náročné požadavky na spací pytle do extrémních klimatických 
podmínek. Udrží vás tak v teple, suchu a pohodlí. Jeho součástí jsou protiskluzové pásy umístěné na 
zadní části. Ty zabraňují sklouzávání spacího pytle z podložky. Tento model je také vybaven vnitřní kapsou 
v kapuci určenou pro polštářek, značkovým, zatepleným dvoucestným zipem s pojistkou, stahováním za 
hlavou a dalšími nezbytnostmi.

náplŉ 2x180 g + 1x100 g Invista Thermolite Qualofill, 7-kanálkové
konstrukce 3-vrstvá
vnitřní materiál Nylon
vnější materiál Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy
hmotnost 2250 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 40 x 27 cm

náplŉ 2x180g + 1x100g Invista Thermolite Quallofil, 7-kanálkové + mikrovlákno
konstrukce 3-vrstvá
vnitřní materiál Nylon
vnější materiál Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy
hmotnost 2150 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 39 x 27 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-27°C -9°C -1°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-29°C -11°C -3°C

nízký komfort vysoký komfort



ANAPURNA -28°C

Nejteplejší spací pytel z řady EXTREME splňuje veškeré podmínky výbavy pro pobyt ve skutečně 
náročných klimatických podmínkách vysokohorských expedic. Je vyroben z nejlepších materiálů, které 
mimo jiné pomohou vytvořit vysoký LOFT efekt. I za mrazivých nocí či v nepříznivém počasí je zaručeno 
příjemné pohodlí. Dokonalý tepelný komfort pomáhá zvýšit také vak na nohy, který je součástí tohoto 
modelu. Spací pytel Anapurna -28 °C je vybaven protiskluzovými pásy, zateplovacím límcem, kapsou 
pro zafixování karimatky, vnějším stahováním kolem hlavy, vnitřním stahováním kolem ramen, krátkým 
zatepleným zipem a kapsičkami na drobnosti.

extreme
V nabídce řady EXTREME naleznete jak vysoce odolné spací pytle do extrémních 
klimatických podmínek, tak velice lehké spací pytle pro všestrannější využití. 
Všechny jsou vyrobeny z těch nejlepších materiálů, které jim zajišťují 
především perfektní teplotní komfort pro dané podmínky a vysokou míru 
pohodlí. Modely do mrazivých teplot byly navíc vyvíjeny na základě náročných 
požadavků nelehkých výprav, pro něž speciálně jsou určeny. Spací pytle z řady 
EXTREME jsou určeny pro vysokohorské expedice, ale také pro cykloturistiku, 
motorkáře a mnoho dalších outdoorových aktivit.

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-28°C -10°C -4°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 2x150 g / m² Thermolite Qualofill Invista, 7-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál RipStop Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy, vak na nohy
hmotnost 2360 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 40 x 26 cm

Stahování okolo hlavy

Vnitřní stahování okolo ramen

Zámek zipu

Vnější kapsa

Vnitřní kapsa

Krycí léga zipu

 Protiskluzové pásy
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ENJOY/ENJOY LONG -26°C

Spací pytel Enjoy -26 °C je pohodlným a hřejivým útočištěm i v těžkých klimatických podmínkách  
a nízkých teplotách. Na jeho výrobu byly použity nejlepší materiály zaručující vysokou odolnost, pohodlí 
a vynikající teplotní komfort, jenž ještě zvyšuje oddělitelný vak na nohy. I v případě tohoto modelu 
je samozřejmostí výbava protiskluzovými pásy pro zafixování karimatky, zateplovacím límcem, vnějším 
stahováním kolem hlavy, vnitřní kapsou pro vytvoření polštáře, anatomickým a zatepleným zipem či 
kapsičkami na drobnosti. V nabídce je klasická a také prodloužená varianta vhodná pro osoby vyššího 
vzrůstu.

anapurna ladies -28°C

Nejteplejší spací pytel z řady EXTREME splňuje veškeré podmínky výbavy pro pobyt ve skutečně 
náročných klimatických podmínkách vysokohorských expedic. Je vyroben z nejlepších materiálů, které 
mimo jiné pomohou vytvořit vysoký LOFT efekt. I za mrazivých nocí či v nepříznivém počasí je zaručeno 
příjemné pohodlí. Dokonalý tepelný komfort pomáhá zvýšit také vak na nohy, který je součástí tohoto 
modelu. Spací pytel Anapurna -28 °C je vybaven protiskluzovými pásy, zateplovacím límcem, kapsou 
pro zafixování karimatky, vnějším stahováním kolem hlavy, vnitřním stahováním kolem ramen, krátkým 
zatepleným zipem a kapsičkami na drobnosti.

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-28°C -10°C -4°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-26°C -8°C -2°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 2x150 g / m² Thermolite Qualofill Invista, 7-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál RipStop Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy, vak na nohy
hmotnost 2260 g
doporučená výška 175 cm
rozměry (sbalený) 40 x 26 cm

náplŉ 2 x 140 g / m² Thermolite Qualofill Invista, 7-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál RipStop Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy, vak na nohy
hmotnost 2150/2200 g
doporučená výška 195/205 cm
rozměry (sbalený) 39 x 25 / 42 x 27 cm



LADIES MOTION -20°C

Zkrácený spací pytel Ladies Motion -20 °C je určen pro všechny cestovatelky a milovnice výprav do 
náročnějších klimatických podmínek. Přidaná izolační vrstva ve spodní části a v oblasti hrudníku, 
zvyšuje tepelný komfort tohoto modelu. Na výrobu byly použity nejlepší materiály zabezpečující 
odolnost proti mrazu či vodě. Tento model pro dámy je vybaven protiskluzovými pásy pro zafixování 
karimatky, zateplovacím límcem, vnějším stahováním kolem hlavy, vnitřní kapsou pro vytvoření polštáře, 
anatomickým a zatepleným zipem či kapsičkami na drobnosti.

EMOTION -22°C

Spací pytel Emotion -22 °C byl vyvinut pro vysokohorské expedice, mrazivé noci a venkovní nepohodu. 
Je vyroben z kvalitních materiálů, které jsou odolné a mají perfektní tepelně izolační vlastnosti.  
Pro zvýšení celkového komfortu lze navíc použít oddělitelný hřejivý vak na nohy. V modelu Emotion  
-22 °C se pohodlně vyspíte i ve skutečně obtížných podmínkách. Samozřejmostí je výbava protiskluzovými 
pásy pro zafixování karimatky, zateplovacím límcem. vnějším stahováním kolem hlavy, vnitřní kapsou pro 
vytvoření polštáře, anatomickým a zatepleným zipem či kapsičkami na drobnosti.

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-22°C -4°C 2°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-20°C -4°C 2°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 2 x 130 g / m² Thermolite Qualofill Invista, 7-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál RipStop Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy, vak na nohy
hmotnost 2100 g
doporučená výška 185 cm
rozměry (sbalený) 38 x 24 cm

náplŉ 2 x 120 g / m² + 1 x 100 g / m², Invista Thermolite Qualofill, 7-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál RipStop Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy, chest and leg insulation
hmotnost 1950 g
doporučená výška 175 cm
rozměry (sbalený) 36 x 24 cm
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ENEMY -12°C

Spací pytel Enemy -12 °C se pyšní nízkou hmotností a malým přepravním objemem. Toho bylo dosaženo 
použitím kvalitních materiálů, které zároveň bezvadně izolují. Hodí se pro outdoorové aktivity vyžadující 
maximální snížení váhy zavazadel a výborný teplotní komfort. Ve venkovních podmínkách se dá bez 
problémů využívat od začátku jara až do konce podzimu. Tento model je vybaven protiskluzovými pásy 
pro zafixování karimatky, zateplovacím límcem, vnějším stahováním kolem hlavy, vnitřní kapsou pro 
vytvoření polštáře, anatomickým a zatepleným zipem či kapsičkami na drobnosti.

EMBER / ember long / ember short -14°C

Spací pytel Ember -14 °C je skladný, praktický a nezklame ani v obtížnějších podmínkách a chladnějších 
nocích. Jeho výhodou je nízká hmotnost a malý přepravní objem. Kvalitní použité materiály mu 
propůjčují důležité vlastnosti jako je pohodlí, odolnost vůči venkovní nepohodě a skvělý teplotní 
komfort. Tento model je vhodný k venkovnímu užívání od jara až do konce podzimu. Standardem je 
výbava protiskluzovými pásy, zateplovacím límcem, vnějším stahováním kolem hlavy, vnitřní kapsou pro 
vytvoření polštáře, anatomickým a zatepleným zipem či kapsičkami na drobnosti.

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-14°C -2°C 4°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-12°C 0°C 6°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 2 x 100g / m² Invista Thermolite Qualofill, 7-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál RipStop Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy
hmotnost 1360 / 1420 / 1450 g
doporučená výška 175 / 195 / 205 cm
rozměry (sbalený) 35 x 22 cm

náplŉ 2 x 80 g / m² Invista Thermolite Qualofill, 7-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál RipStop Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy
hmotnost 1340 g
doporučená výška 185 cm
rozměry (sbalený) 35 x 20 cm



ESPACE/ESPACE SHORT -6°C

Lehký spací pytel Espace -6 °C je vhodný pro ty, kteří chtějí na svých cestách šetřit každý gram.  
V řadě EXTREME má tento model bezkonkurenčně nejnižší hmotnost. Na jeho výrobu byly použity 
kvalitní značkové materiály, pro to nejlepší pohodlí a dostatečný tepelný komfort od začátku jara až do 
konce podzimu. Výbava standardně zahrnuje protiskluzové pásy pro zafixování karimatky, zateplovací 
límec, vnější stahování kolem hlavy, vnitřní kapsu pro vytvoření polštáře, anatomický a zateplený zip či 
kapsičky na drobnosti. V nabídce je klasická a zkrácená varianta, která je speciálně určena pro osoby 
nižšího vzrůstu a pro ženy.

ENit -10°C

ENIT je extrémně lehký spací pytel, vhodný i do chladného počasí. Díky své konstrukci a použitým 
materiálům, je velmi dobře zbalitelný a zaručuje komfort spaní. Stejně jako další spací pytle této řady, 
je vybaven protiskluzovými pásy pro fixaci karimatky, zateplovacím límcem, vnějším stahováním kolem 
hlavy, vnitřní kapsou, jejímž vycpání lze snadno vytvořit polštář, dvoucestným límcem pro regulaci 
teploty, se zatoplovací légou, či kapsičkou na drobnosti. 

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-10°C 2°C 8°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-6°C 6°C 10°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 1x140 g / m² Invista Thermolite Qualofill, 7-kanálkové
konstrukce 1-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál RipStop Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy
hmotnost 1400 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 35 x 20 cm

náplŉ 1x100 g / m² Invista Thermolite Qualofill, 7-kanálkové
konstrukce 1-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál RipStop Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy
hmotnost 990 / 980 g
doporučená výška 195 / 175 cm
rozměry (sbalený) 30 x 16 cm
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AZURE -22°C

Spací pytel Azure -22 °C je velmi variabilní model. Jedná se o speciální anatomicky tvarovanou a také 
rozšířenou verzi spacího pytle, primárně určeného do chladných nocí. Rozepnutím z něj lze vytvořit 
také klasickou dekovou variantu. Ta jde problémů využívat i v teplejším počasí. Model Azure -22 °C je 
vyroben z kvalitních materiálů, které zvládají mrazivé teploty a zaručí komfortní spánek po celou noc. 
Tomu napomáhají také protiskluzové pásy společně s kapsou na karimatku v zadní části, jež zajišťuje 
dostatečnou fixaci.

comfort
Řada COMFORT nabízí mimořádné spací pytle vyšší třídy, které jsou maximálně 
spolehlivé, pohodlné a všestranné. Spojení použitých, kvalitních, značkových 
materiálů zaručuje skvělý teplotní komfort i pokud hodnoty na teploměru 
klesnou pod nulu. Všechny lze ale zároveň rozepnout a použít případně  
i jako dekový spací pytel. Také tato řada je standardně vybavena nezbytnostmi, 
jako jsou například rozepínací větrací otvory u nohou, protiskluzové pásy, 
zateplovací límce, kapsičky na drobnosti, a to není zdaleka vše. Spací pytle 
z řady COMFORT jsou pro svůj širší rozsah využitelnosti určeny jak do 
náročnějších podmínek, tak do teplejších období.

náplŉ 2 x 180 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon, Microfleece
vnější materiál RipStop Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy
hmotnost 2290 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 44 x 29 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-22°C -6°C 0°C

nízký komfort vysoký komfort

Stahování okolo hlavy

Vnitřní stahování okolo ramen

Zámek zipu

Vnější kapsa

Vnitřní kapsa

Krycí léga zipu

protiskluzové pásy

kapsa pro karimatku
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APOLLO LADIES -20°C

Originální spací pytel Apollo Ladies -20 °C byl vytvořen pro cestovatelky, které chtějí spojit praktičnost 
s půvabným designem. Model je vyroben z kvalitních materiálů s bezvadnými tepelně izolačními 
vlastnostmi. Není tak problém přečkat v něm komfortně i mrazivou noc. Malý zip ve spodní časti a delší 
boční zip umožňují kvalitní odvětrávání a tím i užití v teplejší období. Spací pytel Apollo Ladies -20 °C 
zachovává anatomický tvar a je vybaven například zateplovacím límcem, systémem pravého a levého 
zipu, fixačními protiskluzovými pásy, kompresní obalem, velká kapsa v kapuci, vnitřní a vnější kapsičkou 
a dalšími nezbytnostmi. 

AURUS-18°C

Všestranný spací pytel zaručující komfort i v obtížných podmínkách. Je vyroben z kvalitních materiálů 
se skvělými izolačními vlastnostmi. Jejich zásluhou perfektně udržuje teplo a bez problému v něm 
zvládnete i nižší teploty. Menší zip ve spodní části a delší boční zip umožňují kvalitní odvětrávání a tím 
i použití v teplejším období. Model Aurus -18°C je příjemně rozšířen ve střední části, což zabezpečuje 
větší pohodlí. Standardně je vybaven anatomickým zipem, zateplovacím límcem, systémem pravého  
a levého zipu, fixačními protiskluzovými pásy, kompresní obalem, velkou kapsou v kapuci, vnější 
kapsičkou a dalšími nezbytnostmi.

náplŉ 2 x 180 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon, Microfleece
vnější materiál RipStop Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy
hmotnost 2270 g
doporučená výška 175 cm
rozměry (sbalený) 43 x 28 cm

náplŉ 2 x 170 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon, Microfleece
vnější materiál RipStop Nylon
příslušenství kompresní obal, protiskluzové pásy
hmotnost 2250 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 42 x 27 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-20°C -4°C 2°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-18°C -2°C 4°C

nízký komfort vysoký komfort



ARMY -17°C

Specifický maskovací design spacího pytle Army -17°C nadchne všechny, kdo milují vodáckou turistiku, 
výlety do přírody či treking. Je tradičně vyroben z kvalitních materiálů, které zaručí dostatečné pohodlí 
a teplotní komfort. Po celý rok tak můžete tento model bez problému využít nejen při výše zmíněných 
outdoorových aktivitách. Součástí je samozřejmě i zde kapsa na karimatku, podélné zapínání, systém 
pravého a levého zipu, stahování kolem hlavy a ramen, ale i další nezbytnosti jako například zateplovací 
límec, kapsičky na drobnosti či kompresní obal.

OUTDOOR
Řada OUTDOOR zahrnuje univerzální spací pytle se širokým spektrem využití.  
V této kategorii naleznete pestrou nabídku modelů pro různé typy výprav, 
které uspokojí i opravdu specifické požadavky vodáků, trampů, žen či dětí. 
Všude bylo dbáno na vysokou kvalitu použitých materiálů i technologií, 
dostatečnou výbavu a jedinečný design. To vše při zachování příznivých cen. 
Spací pytle z řady OUTDOOR jsou ideální pro výlety na lodi, motorce, kolech, 
pro klasickou turistiku a samozřejmě mnohé další aktivity.

náplŉ 2x205 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál Polyester
příslušenství kompresní obal
hmotnost 1860 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 40 x 22 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-17°C -4°C -2°C

nízký komfort vysoký komfort

Stahování okolo hlavy

Vnitřní stahování okolo ramen

Zámek zipu

Vnější kapsa

Vnitřní kapsa

Krycí léga zipu
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MAGNUM -15°C

Ve spacím pytli Magnum -15 °C pohodě přečkáte chladné noci i nejrůznější rozmary počasí. Jak je 
tradicí u značky HUSKY, byly na výrobu tohoto modelu použity kvalitní materiály, které jsou zárukou 
dostatečného pohodlí a teplotního komfortu. Po celý rok ho tak můžete bez problému využít při 
různorodých outdoorových aktivitách. Součástí je i zde systém pravého a levého zipu, podélné zapínání, 
stahování kolem hlavy, oboustranný zip, ale i další nezbytnosti jako například zateplovací límec, kapsičky 
na drobnosti či kompresní obal.

RUBY -14°C

Ruby -14 °C je spolehlivým parťákem pro výlety do přírody i pokud udeří první mrazíky. Tento model 
je vybaven postranním zipem, který umožní rozšířit vnitřní prostor až o 20 cm. Na výrobu spacího pytle 
Ruby -14 °C byly použity kvalitní materiály, které zabezpečí pohodlí a dostatečný teplotní komfort při 
veškerých outdoorových aktivitách. Součástí je kapsa na fixaci karimatky, systém pravého a levého zipu, 
podélné zapínání, stahování kolem hlavy a ramen, ale i další nezbytnosti jako například zateplovací 
límec, velká kapsa v kapuci, vnější kapsička na drobnosti či kompresní obal.

náplŉ 2x200 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál Polyester Hexagonal RipStop
příslušenství kompresní obal
hmotnost 1870 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 40 x 22 cm

náplŉ 2x195 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál Polyester Hexagonal RipStop
příslušenství kompresní obal, rozšiřující zip
hmotnost 1870 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 40 x 22 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-15°C -3°C 1°C

low comfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-14°C -2°C 2°C

nízký komfort vysoký komfort



MONTI -11°C

Ruby -14 °C je spolehlivým parťákem pro výlety do přírody i pokud udeří první mrazíky. Tento model 
je vybaven postranním zipem, který umožní rozšířit vnitřní prostor až o 20 cm. Na výrobu spacího pytle 
Ruby -14 °C byly použity kvalitní materiály, které zabezpečí pohodlí a dostatečný teplotní komfort při 
veškerých outdoorových aktivitách. Součástí je kapsa na fixaci karimatky, systém pravého a levého zipu, 
podélné zapínání, stahování kolem hlavy a ramen, ale i další nezbytnosti jako například zateplovací 
límec, velká kapsa v kapuci, vnější kapsička na drobnosti či kompresní obal.

HUSKY -10°C / HUSKY long -10°C

Pohodlí a prostor je přesně to, co vystihuje tento spací pytel. Jeho obrovskou výhodou je postranní zip, 
který umožní upravit šířku vnitřního prostoru až o příjemných 20 cm. Je vyroben z kvalitních materiálů, 
které zaručí teplotní komfort od jara až do podzimu při veškerých outdoorových aktivitách. Součástí je 
kapsa na karimatku, systém pravého a levého zipu, podélné zapínání, stahování kolem hlavy a ramen, ale 
i další nezbytnosti jako například zateplovací límec, velká kapsa v kapuci, vnější kapsička na drobnosti či 
kompresní obal. Prodloužená varianta Long je vhodná pro osoby vyššího vzrůstu.

náplŉ 2x185 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál Polyester Hexagonal RipStop
příslušenství kompresní obal, rozšiřující zip
hmotnost 1820 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 40 x 20 cm

náplŉ 2x180 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál Polyester RipStop
příslušenství kompresní obal, rozšiřující zip
hmotnost 1760/1840 g
doporučená výška 195/205 cm
rozměry (sbalený) 40 x 20 cm / 38 x 21 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-11°C 1°C 5°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-10°C 2°C 6°C

nízký komfort vysoký komfort
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LADIES MAJESTY -10°C

Spací pytel Ladies Majesty -10 °C je určen cestovatelkám a outdoorovým nadšenkyním. Tento model 
je vyroben z kvalitních materiálů, které zaručí dostatečný teplotní komfort od jarního až po podzimní 
období. Jeho součástí je zateplovací vak na nohy. Vybaven je systémem pravého a levého zipu, možností 
rozšíření, podélným zapínáním a také dalšími nezbytnostmi jako je zateplovací límec, vnější kapsička na 
drobnosti či kompresní obal. Spací pytel Ladies Majesty -10 °C je k dispozici ve dvou krásných barvách, 
které podtrhne čistý a jednoduchý design.

MONTELLO -9°C

Montello -9 °C je klasický třísezónní spací pytel do chladnějšího počasí. Tento model je vybaven 
voděodolným kompresním obalem, který ho vždy ochrání. Je vhodný nejen pro vodáckou turistiku, ale 
na všechny výpravy, kde by mohl být vystaven vlhkému prostředí. Kvalitní materiály zaručují tomuto 
spacímu pytli, dostatečné pohodlí a teplotní komfort. Součástí výbavy je i zde systém pravého a levého 
zipu, podélné zapínání, stahování kolem hlavy, oboustranný zip, ale i další nezbytnosti jako například 
zateplovací límec, kapsičky na drobnosti či kompresní obal.

náplŉ 2x180 g / m² 4-kanálkové duté vlákno
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál Nylon Taffeta
příslušenství kompresní obal, vak na nohy, rozšiřující zip
hmotnost 1760 g
doporučená výška 175 cm
rozměry (sbalený) 40 x 20 cm

náplŉ 2x170 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál Polyester Hexagonal RipStop
příslušenství voděodolný vak, kompresní obal
hmotnost 1760 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 40 x 20 cm

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-10°C 0°C 4°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-9°C 1°C 5°C

nízký komfort vysoký komfort



MAESTRO -7°C

Ve spacím pytli Maestro -7 °C lze nocovat od jara až do konce podzimu a nezaskočí vás ani přízemní 
mrazíky. Na tento třísezónní model byly použity kvalitní materiály, které zajišťují bezvadný teplotní 
komfort a pohodlí. Bude se hodit vodákům, milovníkům trekingu či klasické turistiky. Součástí je systém 
pravého a levého zipu, podélné zapínání, stahování kolem hlavy, oboustranný zip, ale i další nezbytnosti 
jako například zateplovací límec, kapsičky na drobnosti či kompresní obal.

MANTILLA -5°C

Model Mantilla -5 °C představuje kvalitní a komfortní spací pytel k užívání od jara do pozdního podzimu. 
Nadstandartního pohodlí a odolnosti vůči případné venkovní nepohodě bylo dosaženo použitím perfektních 
materiálů. Spací pytel Mantilla -5 °C je ideální volbou pro vodáky či nadšence do trekingu a turistiky. 
Jeho součástí je systém pravého a levého zipu, podélné zapínání, stahování kolem hlavy, oboustranný 
zip, ale i další nezbytnosti jako například zateplovací límec, kapsičky na drobnosti či kompresní obal. 

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-7°C 2°C 6°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-5°C 4°C 8°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 2x160 g/m² Hollow fibre, 4-chambered
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál Polyester Hexagonal RipStop
příslušenství kompresní obal
hmotnost 1690 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 38 x 20 cm

náplŉ 1x150 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál Polyester
příslušenství kompresní obal
hmotnost 1680 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 38 x 20 cm
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junior -10°C

Junior -10°C, je ideální společník pro Vaše outdoorové aktivity i za chladného počasí. Je vybaven 
postranním zipem, který umožňuje rozšíření spacáku až o 15cm. Kvalita použitých materiálů a dvoucestný 
zip, s možností odvětrávání, zaručuje komfort spánku v nízkých i vyšších teplotách. Součástí je kapsa 
na fixaci karimatky, systém pravého a levého zipu, podélné zapínání, stahování kolem hlavy a ramen, 
ale i další nezbytnosti, jako například zateplovací límec, kapsa v kapuci, vnější kapsička na drobnosti,  
či kompresní obal.

junior army -10°C

Junior -10°C, je ideální společník pro Vaše outdoorové aktivity i za chladného počasí. Je vybaven 
postranním zipem, který umožňuje rozšíření spacáku až o 15cm. Kvalita použitých materiálů a dvoucestný 
zip, s možností odvětrávání, zaručuje komfort spánku v nízkých i vyšších teplotách. Součástí je kapsa 
na fixaci karimatky, systém pravého a levého zipu, podélné zapínání, stahování kolem hlavy a ramen, 
ale i další nezbytnosti, jako například zateplovací límec, kapsa v kapuci, vnější kapsička na drobnosti,  
či kompresní obal.  

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-10°C 0°C 4°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-10°C 0°C 4°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 2x185 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Plain Polyester
vnější materiál Polyester
příslušenství kompresní obal
hmotnost 1450 g
doporučená výška 165 cm
rozměry (sbalený) 35 x 19 cm

náplŉ 2x185 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Plain Polyester
vnější materiál Polyester
příslušenství kompresní obal
hmotnost 1450 g
doporučená výška 165 cm
rozměry (sbalený) 35 x 19 cm



MERLOT -10°C

Zmenšená verze klasického, mumiového, spacího pytle s delším zipem. Dětské Merlot -10 °C vyniká 
nízkou hmotností a malým přepravním objemem, což se hodí na dětské tábory, vodácké výpravy či 
kempování. Kvalitní materiály zaručují tepelný komfort a odolnost vůči přízemním mrazíkům či nepřízni 
počasí. Tento model je vybaven systémem levého a pravého zipu, podélným zapínáním, zateplovacím 
límcem, stahováním kolem hlavy, kapsou na zafixování karimatky, kompresním obalem, vnitřní a vnější 
kapsou a dalšími nezbytnostmi.

MAGIC -12°C

Chytré řešení, jehož zásluhou tento model užije každé dítě po mnoho sezón. Jednoduchým připnutím 
nebo odepnutím spodního dílu ve tvaru kapsy lze tento model buď zkrátit, nebo prodloužit. V případě 
kratší verze, která je vhodná pro výšku do cca 125 cm, může odepnutá kapsa posloužit jako zateplovací 
vak na nohy. Delší varianta je využitelná pro výšku postavy kolem 155 cm. Dětské Magic -12 °C je 
ideální na výlety do přírody, vodácké výpravy i treking. Standardní výbavou je systém levého a pravého 
zipu, podélné zapínání, zateplovací límec, stahování kolem hlavy, kompresní obal nebo například vnější  
a vnitřní kapsa na drobnosti.

KidsKids

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-10°C 2°C 8°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-12°C 0°C 6°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 2x170 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Polypongee
vnější materiál Nylon Taffeta
příslušenství kompresní obal, reflexní prvky
hmotnost 1290 g
doporučená výška 145 cm
rozměry (sbalený) 34 x 18 cm

náplŉ 2x190 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Polypongee, Microfleece
vnější materiál Nylon Taffeta
příslušenství kompresní obal, odnímatelná spodní část (použitelná jako vak na nohy), reflexní prvky
hmotnost 1470 g
doporučená výška 155/125 cm
rozměry (sbalený) 34 x 18 cm
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MUSSET -3°C

Velmi lehký spací pytel Musset -3 °C je ve své spodní části vybaven zipem, který po rozepnutí prodlouží 
spodní díl až o 15 cm. Tento model byl vyvinut pro mírnější podmínky. Na jeho výrobu byly použity 
kvalitní materiály, které jsou zárukou komfortu, odolnosti a tepelně izolačních vlastností při zachování 
skutečně nízké váhy. Spací pytel Musset -3 °C je tak ideální výbavou například pro cykloturistiku. Součástí 
jsou nezbytnosti jako je systém pravého a levého zipu, podélné zapínání, zateplovací límec, stahování 
kapuce kolem ramen, kompresní obal či vnější a vnitřní kapsa na drobnosti.

MIKRO
Řada MIKRO zahrnuje extrémně lehké spací pytle, které jsou vhodné do 
mírnějších podmínek a teplejšího období. Svým zpracováním a moderními, 
vysoce kvalitními materiály zaručují všechny modely zejména nízkou hmotnost 
a malý přepravní objem. V doporučených podmínkách ale také dostatečný 
tepelný komfort, odolnost vůči nepřízni počasí a příjemné pohodlí. Spací 
pytle z řady MIKRO byly navrženy především pro výpravy na kolech, klasickou 
turistiku a všechny outdoorové aktivity, kde jsou kladeny vysoké nároky na 
hmotnost zavazadel.

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-3°C 5°C 9°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 1x150 g/m² Supreme Loft
konstrukce 1-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál Nylon RipStop
příslušenství kompresní obal
hmotnost 1100 / 1000 g
doporučená výška 195 / 175 cm
rozměry (sbalený) 28 x 17 cm

Stahování okolo hlavy

Vnitřní stahování okolo ramen
Zámek zipu

Vnější kapsa

Vnitřní kapsa

Krycí léga zipu
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MIKRO 2°C

Ultralehký spací pytel Mikro +2 °C je bezkonkurenčně nejlehčí v nabídce od značky HUSKY. Jeho 
hmotnost činí neuvěřitelných 600 g. Toto společně s malým přepravním objemem představuje velkou 
výhodu pro všechny outdoorové aktivity, kde je potřeba snížit váha a rozměr zavazadel na minimum. 
Model Mikro +2 °C je určen do teplejšího období, v němž poskytne komfort a odolá nepřízni  
počasí. To vše díky kvalitním použitým materiálům. Součástí jsou nezbytnosti jako je systém pravého  
a levého zipu, podélné zapínání, zateplovací límec, stahování v kapuci, velká kapsa v kapuci či vnější 
kapsa na drobnosti.

MINI 0°C

Spací pytel Mini 0 °C je se svou extra nízkou váhou a malým přepravním objemem vynikající volbou pro 
cyklovýlety nebo pro outdoorové aktivity, kde je třeba šetřit každý gram. Tento model je tak lehký, že jej 
v zavazadle téměř neucítíte. Byl vyvinut do teplejšího období, v němž poskytne komfort a odolá nepřízni 
počasí. To vše díky kvalitním použitým materiálům. Součástí jsou nezbytnosti jako například systém 
pravého a levého zipu, podélné zapínání, stahování v kapuci, zateplovací límec, léga kolem ramen pro 
udržení tepla, kompresní obal či vnější kapsa na drobnosti.

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

0°C 8°C 12°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

2°C 10°C 14°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 1x100 g/m² Supreme Loft
konstrukce 1-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál Nylon RipStop
příslušenství kompresní obal
hmotnost 800 g
doporučená výška 185 cm
rozměry (sbalený) 24 x 13 cm

náplŉ 1x80 g/m² Supreme Loft
konstrukce 1-vrstvá
vnitřní materiál Soft Nylon
vnější materiál Nylon RipStop
příslušenství
hmotnost 600 g
doporučená výška 185 cm
rozměry (sbalený) 23 x 13 cm



GUTY -10°C

Guty -10 °C je nejteplejším, dekovým, spacím pytlem v nabídce HUSKY. Teplotní komfort tohoto modelu 
zvyšuje odepínatelná vložka z hřejivého fleecu, která se dá využít i jako samostatná deka. Pohodlný  
a prostorný spací pytel Guty -10 °C se hodí pro výpravy do přírody, kempování či pobyty na chalupě, kde 
si z něj snadno vyrobíte plnohodnotnou přikrývku. Standardní výbavou je zde systém levého a pravého 
zipu, podélné zapínání, stahování kolem hlavy a další nezbytnosti jako je kompresní obal, vnitřní a vnější 
kapsa na drobnosti či reflexní prvky.

dekové outdoor
Řada „DEKOVÉ“ přináší tradiční, velmi prostorné a příjemně pohodlné spací 
pytle s rozmanitou využitelností. Proto také v nabídce této řady naleznete 
pestrou škálu modelů do různých teplotních podmínek a v různém 
materiálovém provedení. Je samozřejmé, že ze všech lze klasicky vytvořit 
plnohodnotnou deku. Na výrobu byly standardně použity kvalitní materiály, 
které jsou zárukou dostatečného teplotního komfortu. Spací pytle z řady 
„DEKOVÉ“ jsou ideální pro výlety do přírody, vodácké výpravy či treking. 
Pro svoji všestrannosti se ale hodí i jako náhrada za přikrývku například na 
dovolené v kempu, karavanu či na chalupě.

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-10°C 0°C 4°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 2x150 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Polycotton, Fleece
vnější materiál Nylon Taffeta
příslušenství kompresní obal, odnímatelná fleecová deka
hmotnost 2750 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 60 x 30 cm

Stahování okolo hlavy

Zámek zipu

Vnější kapsa

Vnitřní kapsa

Krycí léga zipu



sp
ac

í p
yt

le

97
96

de
ko

vé
 o

ut
do

or

GIZMO / gizmo army -5°C

Spací pytel Gizmo -5 °C patří mezi klasické dekové modely, které jsou pohodlné a příjemně prostorné. 
Je jen na vás, zda ho budete využívat pod stanem jako tradiční spacák nebo na chalupě jako přikrývku. 
Kvalitní použité materiály vás navíc ochrání před případným chladem a zaručí vysoký komfort. 
Standardní výbavou je zde systém levého a pravého zipu, podélné zapínání, stahování kolem hlavy  
a další nezbytnosti jako je kompresní obal, vnitřní a vnější kapsa na drobnosti či reflexní prvky.

GALA 0°C

Spací pytel Gala 0 °C se hodí spíše do mírnějších podmínek a vyšších teplot v nichž zajistí odpovídající 
komfort. Je pohodlný a prostorný. Jednoduchým rozepnutím z něj lze vytvořit příjemnou přikrývku. Tento 
model je ideální pro výlety do přírody, vodácké výpravy, treking ale také na chalupu. Kvalitní použité 
materiály vás ochrání před případným chladem a zaručí dobrý spánek po celou noc. Standardní výbavou 
je zde systém levého a pravého zipu, podélné zapínání, stahování kolem hlavy a další nezbytnosti jako je 
kompresní obal, vnitřní a vnější kapsa na drobnosti či reflexní prvky.

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-5°C 5°C 9°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

0°C 10°C 14°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 2x150 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Polycotton
vnější materiál Nylon Taffeta
příslušenství kompresní obal
hmotnost 1990 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 34 x 19 cm

náplŉ 1x165 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 1-vrstvá
vnitřní materiál Polycotton
vnější materiál Nylon Taffeta
příslušenství kompresní obal
hmotnost 1650 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 34 x 15 cm



GARY -5°C

Spací pytel Gary -5 °C je měkký a velmi pohodlný. Lze z něj vytvořit plnohodnotnou náhradu za klasickou 
přikrývku. Bez problémů ho využijete od jara až do pozdního podzimu. Jeho rozměry jsou vhodné i pro 
osoby vyššího vzrůstu Tento model je vybaven systémem levého a pravého zipu a dalšími nezbytnostmi 
jako je kompresní obal, vnitřní a vnější kapsa na drobnosti či reflexní prvky. Je určen především k delším 
pobytům v kempu, v karavanech či na chatách.

quilted weekend
Řada dekových spacích pytlů Weekend nabízí bezkonkurenčně nejkomfortnější 
spaní blížící se domácímu pohodlí. Díky užití flanelové vložky ve vnitřních 
částech těchto spacích pytlů a na dotek hedvábného vnějšího materiálu, je 
celkový pocit z kempování v nich zážitkem. Svým obdelníkovým střihem jsou 
vhodné pro každého, kdo preferuje výhody klasického dekového provedení 
s velkou variabilitou využití umožňující kompletní rozepnutí. Spacáky z řady 
Weekend najdou primární určení především k dlouhodobějším pobytům  
v kempu, v karavanech či na chatách.

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-5°C 5°C 9°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 2x150 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Flanel
vnější materiál Polyester
příslušenství Obal
hmotnost 2850 g
doporučená výška 195 cm
rozměry (sbalený) 60 x 30 cm

Stahování okolo hlavy

Zámek zipu

Vnější kapsa

Vnitřní kapsa

Krycí léga zipu
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GROTY -5°C

Zkrácený spací pytel Groty -5 °C je určen především pro ženy, které potěší jeho výrazný design.  
Komfortního flanel ve vnitřní části a hedvábný vnější materiál vytváří příjemný pocit pohodlí. Tento 
model byl vyvinut pro klimatické podmínky všech tří turistických období, v nichž zaručí dostatečný 
tepelný komfort. Je standardně vybaven systémem levého a pravého zipu a dalšími nezbytnostmi jako je 
kompresní obal, vnitřní a vnější kapsa na drobnosti či reflexní prvky.

GALY -5°C

Klasický, pohodlný, třísezónní, spací pytel pro děti, ze kterého lze rozepnutím vytvořít plnohodnotnou 
přikrývku. Kvalitní použité materiály zaručují dostatečný teplotní komfort a odolnost vůči venkovní 
nepohodě. Tento prostorný model je vybaven příjemným flanelem ve vnitřní části a hedvábným vnějším 
materiálem. Standardně je jeho součástí i systém levého a pravého zipu společně s dalšími nezbytnostmi 
jako je kompresní obal, vnitřní a vnější kapsa na drobnosti či reflexní prvky. Dětské Galy -5 °C je určen 
pro dětské tábory a dovolené v kempu či na chalupě.

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-5°C 5°C 9°C

nízký komfort vysoký komfort

TEPLOTNÍ URČENÍ

extrém

-5°C 5°C 9°C

nízký komfort vysoký komfort

náplŉ 2x150 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Flanel
vnější materiál Polyester
příslušenství Obal
hmotnost 2410 g
doporučená výška 175 cm
rozměry (sbalený) 60 x 30 cm

náplŉ 2x150 g / m² duté vlákno, 4-kanálkové
konstrukce 2-vrstvá
vnitřní materiál Flanel
vnější materiál Polyester
příslušenství Obal
hmotnost 1900 g

doporučená výška 145 cm

rozměry (sbalený) 55 x 25 cm



karimatky
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100KARIMATKY index

číslo 

stránky název rozměry šířka hmotnost

102 FINE 0,8 180 x 60 cm 0,8 cm 240 g

102 FOAL 1,2 80 x 60 cm 1,2 cm 320 g

103 FELT 1,4 190 x 60 cm 1,4 cm 490 g

103 ACORD 1,8 185 x 56 cm 1,8 cm 360 g

104 FUNNY 10 190 x 60 cm 10 cm 1350 g

104 FATTY 10 190 x 71 cm 10 cm 1900 g

105 FLUFY 5 180 x 50 cm 5,5 cm 320 g

105 FROMY 5 181 x 100 cm 5,5 cm 840 g

106 FEEZY 6 181 x 61 cm 6,5 cm 740 g

106 FURY 5 187 x 55 cm 5,5 cm 410 g

107 FINY 2,5 119 x 51 cm 2,5 cm 520 g

107 FOLLY 2,5 180 x 51 cm 2,5 cm 800 g

108 FUZZY 3,5 / FUZZY 3,5 ARMY 180 x 58 cm 3,5 cm 990 g

108 FROSTY 2,5 180 x 51 cm 2,5 cm 670 g

109 FLAKE 3,5 180 x 58 cm 3,5 cm 980 g

109 FLED 5 190 x 60 cm 5 cm 1490 g

110 FREAK 6 184 x 63 cm 6 cm 1860 g

110 FLOP 7 198 x 65 cm 7 cm 2250 g

111 FINGER 10 198 x 65,3 cm 10 cm 2940 g
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FINE 0,8
Všestranná model z EVA materiálu, která je lehká a skladná. Karimatka je voděodolná a poskytuje 
perfektní izolaci, kterou ještě zvyšuje aluminiová vrstva na spodní straně.

foal 1,2
Lehká a pevná karimatka z EVA materiálu vhodná i do extrémních podmínek. Použitý materiál vyniká 
dobrými izolačními vlastnostmi a dlouhou životností.

hmotnost 240 g
rozměr 180 x 60 x 0,8 cm
rozměr (sbalený) 60 x 14 cm
materiál EVA, Alu vrstva
perforování bez perforace
protiskluzová vrstva Ne

hmotnost 320 g
rozměr 180 x 60 x 1,2 cm
rozměr (sbalený) 60 x 18 cm
materiál EVA
perforování bez perforace
protiskluzová vrstva Ne
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FELT 1,4

Model Felt 1,4 je vyroben z EVA materiálu. Jeho rozměry jsou 180 x 60 cm s komfortní tloušťkou 1,4 cm. 
Karimatka disponuje vynikající izolací, odolností a nízkou vahou.

aKord 1,8

Lehká a skladná karimatka s perforovanou vnitřní izolační vrstvou a specifickým mumiovým tvarem  
o rozměrech 26 x 15 cm. RipStop úprava materiálu ještě zvyšuje jeho odolnost.

hmotnost 490 g
rozměr 190 x 60 x 1,4 cm
rozměr (sbalený) 60 x 20 cm
materiál EVA
perforování bez perforace
protiskluzová vrstva Ne

hmotnost 360 g
rozměr 185 x 56 x 1,8 cm
rozměr (sbalený) 56 x 12 x 17 cm
materiál EVA, Alu vrstva
perforování bez perforace
protiskluzová vrstva Ne



funny 10
Model Funny je lehký a skladný. Tloušťka 10 cm skvěle izoluje od země a vyrovnává její nerovnosti. 
RipStop úprava materiálu zvyšuje jeho odolnost. Součástí karimatky je integrovaná nožní pumpa a boční 
výpustný ventil.

fATTY 10
Model Fatty je větší verzí karimatky Funny. Jedná so o lehkou a skladnou nafukovací karimatku. Tloušťka 
10 cm skvěle izoluje od země a vyrovnává její nerovnosti. RipStop úprava materiálu zvyšuje její odolnost. 
Součástí karimatky je integrovaná nožní pumpa a boční výpustný ventil.Tento model je širší pro ještě 
větší komfort.

hmotnost 1350 g
rozměr 190 x 60 x 10 cm
rozměr (sbalený) 33 x 10 cm
materiál 240T Polyester Diamond Ripstop, PVC
perforování bez perforace
protiskluzová vrstva Ne

hmotnost 1900 g
rozměr 190 x 71 x 10 cm
rozměr (sbalený) 35 x 15 cm
materiál 240T Polyester Diamond Ripstop - TPU zátěr 80/m2

perforování bez perforace
protiskluzová vrstva Ne
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flaffy 5
Nafukovací karimatka Flaffy Vás překvapí minimální váhou, které bylo docíleno pomocí anatomického 
tvarování a prémiových odolných materiálů. Vzduchové komory poskytnou pohodlí při spánku a 
optimální tepelnou izolaci.

Fromy 5
Nafukovací karimatka pro dva pomůže uspořit cestovatelům ještě více váhy. Díky svým rozměrům skvěle 
padne do dvoumístného stanu. Samozřejmostí je oděru odolný materiál s Ripstopem.

hmotnost 320 g
rozměr 180 x 50 x 5,5 cm
rozměr (sbalený) 16 x 9 cm
materiál 380T 20D Nylon RipStop/TPU zátěr
perforování
protiskluzová vrstva Ano

hmotnost 840 g
rozměr 181 x 100 x 5,5 cm
rozměr (sbalený) 35 x 12 cm
materiál 380T 20D Nylon RipStop/TPU zátěr
perforování
protiskluzová vrstva Ano



feezy 6
Nafukovací karimatka Feezy nabízí díky podélným komorám optimální rozložení váhy a dobrou tepelnou 
izolaci. Chytrý ventil usnadní nejen nafukování, ale také balení karimatky.

Fury 5
Lehká, pohodlná a voděodolná karimatka je vybavena protiskluzovou úpravou, která pomáhá zvýšit 
kvalitu vašeho odpočinku na maximum. RipStop úprava zvyšuje odolnost použitému materiálu.

hmotnost 410 g
rozměr 187 x 55 x 5,5 cm
rozměr (sbalený) 22 x 10 cm
materiál 380T 20D Nylon RipStop/TPU zátěr
perforování
protiskluzová vrstva Ano

hmotnost 740 g
rozměr 181 x 61 x 6,5 cm
rozměr (sbalený) 16 x 10 cm
materiál 380T 20D Nylon RipStop/TPU zátěr
perforování
protiskluzová vrstva Ano
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hmotnost 520 g
rozměr 119 x 51 x 2,5 cm
rozměr (sbalený) 26 x 15 cm
materiál 240T Polyester Honeycomb lattice/TPU zátěr
perforování Diamond perforace
protiskluzová vrstva Ne

Finy 2,5
Lehká a skladná karimatka s perforovanou vnitřní izolační vrstvou a specifickým mumiovým tvarem  
o rozměrech 26 x 15 cm. RipStop úprava materiálu ještě zvyšuje jeho odolnost.

Folly 2,5
Karimatka Folly s komfortní izolační vrstvou 2,5 cm je maximálně odlehčená a skladná. Hodí se tak i na 
delší výlety. RipStop úprava použitého materiálu zajišťuje jeho vyšší odolnost.

hmotnost 800 g
rozměr 180 x 51 x 2,5 cm
rozměr (sbalený) 25 x 17 cm
materiál 75D Polyester diamond ripstop, TPU zátěr
perforování bez perforace
protiskluzová vrstva Ne



Frosty 2,5
Lehká a skladná karimatka s perforovanou vnitřní izolační vrstvou a specifickým mumiovým tvarem  
o rozměrech 26 x 15 cm. RipStop úprava materiálu ještě zvyšuje jeho odolnost.

Fuzzy / fuzzy army 3,5
Lehká a skladná karimatka Fuzzy poskytuje příjemnou izolační vrstvu 3,5 cm. Model je maximálně odolný 
díky RipStop úpravě použitého materiálu.

hmotnost 990 g
rozměr 180 x 58 x 3,5 cm
rozměr (sbalený) 28 x 20 cm
materiál 68D Polyester Honey Comb Ripstop / TPU zátěr
perforování bez perforace
protiskluzová vrstva No

hmotnost 670 g
rozměr 180 x 51 x 2,5 cm
rozměr (sbalený) 26 x 15 cm
materiál 75D Polyester Diamond Ripstop / TPU zátěr
perforování Diamond perforace
protiskluzová vrstva Ne



ka
ri

m
at

ky

109
108

Flake 3,5
Lehká, pohodlná a voděodolná karimatka je vybavena protiskluzovou úpravou, která pomáhá zvýšit 
kvalitu vašeho odpočinku na maximum. RipStop úprava zvyšuje odolnost použitému materiálu.

hmotnost 980 g
rozměr 180 x 58 x 3,5 cm
rozměr (sbalený) 30 x 17 cm
materiál 75D Polyester Diamond Ripstop / TPU zátěr
perforování Diamond perforace
protiskluzová vrstva Ano

hmotnost 1490 g
rozměr 190 x 60 x 5 cm
rozměr (sbalený) 31 x 22 cm
materiál 150D Polyester/ TPU zátěr
perforování bez perforace
protiskluzová vrstva Ne

Fled 5
Samonafukovací karimatka s tloušťkou 5 cm skvěle izoluje od země.  Celkovou délku modelu 190 cm je 
možné při vyfukování přehnout do příjemně skladného rozměru balení 31x22 cm.



Freak 6
Model s komfortní izolační vrstvou 6 cm a pohodlnými rozměry 184x63 cm. Karimatku lze sbalit 
dekompresí a přehnutím do velikosti skladného balení 35x20 cm.

Flop 7
Velmi pohodlná samonafukovací karimatka je svými rozměry 65x198 cm vhodná i pro ty, kteří trpí 
bolestmi zad. Tento model je ideální pro výlety autem, při nichž neřešíte velikost balení.

hmotnost 1860 g
rozměr 184 x 63 x 6 cm
rozměr (sbalený) 35 x 20 cm
materiál 150D Polyester / TPU zátěr
perforování bez perforace
protiskluzová vrstva Ne

hmotnost 2250 g
rozměr 198 x 65 x 7 cm
rozměr (sbalený) 65 x 25 cm
materiál 150D Polyester / TPU zátěr
perforování bez perforace
protiskluzová vrstva Ne
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FInger 10
Samonafukovací model s komfortní tloušťkou 10 cm zaručuje perfektní izolaci od země. Rozměry 
karimatky 198x63,5 cm jsou vhodné i pro osoby vyššího vzrůstu. 

hmotnost 2940 g
rozměr 198 x 65,3 x 10 cm
rozměr (sbalený) 65 x 30 cm
materiál 150D Polyester / TPU zátěr
perforování bez perforace
protiskluzová vrstva Ne



batohy
legenda piktogramů

ultralight
expediční
turistické
cyklistické
městské
office
dětské
ledvinky
tašky

dětské

objem

certifikace

Ykk zipy

vnitřní organizér

pláštěnka

bederní pás

voděodolný

reflexní prvky

kapsa na boty

nastavitelná délka popruhu

přední kapsa na drobnosti

všestranné využití

ripstop materiál

prostorný batoh

lehký batoh

praktický batoh
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číslo  

stránky Název objem rozměry hmotnost

114 ranis 70 70 L 65 × 35 × 31 cm 2550 g
114 ribon 60 60 L 60 x 37 x 27 cm 2000 g
115 rony 50 50 L 58 x 30 x 25 cm 1700 g
116 RAVEL 60+10 60 + 10 L 78 x 36 x 20 cm 2400 g
116 samont 60+10 60 + 10 L 66 x 35 x 25 cm 2580 g
117 sloper 45 45 L 60 x 30 x 21 cm 1300 g
117 scape 38 38 L 60 x 30 x 21 cm 1300 g
118 SLOTR 40 40 L 53 x 33 x 19 cm 1100 g
118 CLEVER 30 30 L 45 x 29 x 20 cm 1100 g
119 goya 35 35 L 52 x 28 x 24 cm 1080 g
119 SLIGHT 33 33 L 54 x 30 x 19 cm 1080 g
120 sPOK 33 33 L 45,5 x 22,5 x 19 cm 900 g
120 MARNEY 30 30 L 56 × 30 × 18 cm 1100 g
121 scampy 28 28 L 47 x 29 x 20 cm 1050 g
180 salmon 30 30 L 47 x 29 x 20 cm 1050 g
122 promise 30 30 L 45 x 29 x 19 cm 800 g
122 skid 26 26 L 54 x 30 x 18 cm 1000 g
123 shark 30 30 L 50 × 28 × 20 cm 1000 g
123 stingy 28 28 L 50 × 28 × 20 cm 980 g
124 pelen 9 9 L 49 × 21 × 14 cm 500 g
125 powder 10 10 L 45 x 18 x 12 cm 480 g
125 perun 9 9 L 46 x 21 x 7 cm 500 g
126 marel 27 2 L 50 × 28 × 19 cm 700 g
126 nory 22 22 L 46,5 × 28 × 18 cm 680 g

číslo  

stránky Název objem rozměry hmotnost

127  NEFY 24 24 L 46,5 × 27 × 16 cm 640 g
127 nexy 22 22 L 47 x 28 x 16 cm 550 g
128 scholer 30 30 L 47 x 28 x 16 cm 550 g
128 slander 28 28 L 48 x 32 x 18 cm 850 g
129 migi 17 17 L 26 x 19 x 48 cm 160 g
130 junny 15 15 L 36 × 24 × 16 cm 380 g
130 SPRING 12 12 L 36 × 24 × 16 cm 360 g
131 jemi 10 10 L 36 x 22 x 13 cm 400 g
131 sweety 6 6 L 30 × 20 × 11 cm 290 g
132 maya 1 1 L 32 x 13 x 10 cm 160 g
132 gerry 2 L 24 x 16 x 7 cm 180 g
133 MARRY 1 1 L 30 x 15 x 4 cm 80 g
133 harry 1,5 1,5 L 30 x 20 x 10 cm 180 g
134 mona 1 2,5 l 25 × 16 × 10 cm 200 g
134 moly 4 4 L 21 x 30 x 8 cm 230 g
135 moni 2 2 l 30 x 15 x 4 cm 140 g
135 MERK 3,5 3,5 l 23 × 17 × 7 cm 270 g
136 mAFU 3,5 3,5 L 32 x 18 x 7 cm 140 g
136 medal 2 2 L 20 × 16 ×10 cm 140 g
137 mild 2,5 2,5 L 20 × 16 × 8 cm 270 g
137 malla 1 1 L 15,5 × 12 × 5,5 cm 150 g
138 mack 1 L 13,5 × 19 cm 40 g
138 money 1 L 25 x 14 cm 60 g
139 gassey 10 10 L 34 x 31 x 10 cm 340 g

číslo  

stránky Název objem rozměry hmotnost

139 grany 28 28 L 48,5 x 28 x 21 cm 850 g
140 gorest 40 40 L 67 x 42 x 17 cm 840 g
140 glint 30 30 L 33/40 x 48 x 17 cm 550 g
141 glade 38 38 L 55 x 27 x 30 cm 420 g
141 grape 40 40 L 62 x 30 x 33 cm 1000 g 
141 grape 60 60 L 62 x 30 x 33 cm 1200 g
141 grape 80 80 L 65 x 35 x 36 cm 1400 g
142 goody 60 60 L 60 x 32 x 25 cm 650 g
142 goody 80 80 L 75 x 39 x 30 cm 820 g
143 boater 40 40 L 33 x 33  x 53 cm 1200 g
143 boater 60 60 L 38 x 38 x 61 cm 1200 g
143 boater 90 90 L 79 x 41 x 33 cm 3700 g
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ranis 70

z řady ULTRALIGHT a má výhodu poměrně nízké hmotnosti. 

Výbava batohu Ranis: 

zádový systém DER s duralovými výztuhami, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních 
a bederních popruzích, 2 hlavní komory a boční vstup do batohu, přední kapsa na zip, hrudní popruh, 
boční a spodní kompresní popruh, úchyty na lyže či jinou výbavu, výškově nastavitelné horní víko  
s kapsou, vyjmutelné horní víko sloužící jako samostatná ledvinka, boční kapsy na zip, boční elastické 
kapsy, příprava pro vodní vak, pláštěnka, reflexní prvky

ribon 60

Praktické zavazadlo, které zvládne náročnou expedici i běžný výlet. Tento batoh je prostorný a lehký 
zároveň. 

Výbava batohu Ribon: 

zádový systém DER s duralovými výztuhami, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních 
a bederních popruzích, 2 hlavní komory a boční vstup do batohu, elastické stahování na přední straně, 
hrudní popruh, boční a spodní kompresní popruh, úchyty na lyže či jinou výbavu, výškově nastavitelné 
horní víko s kapsou, vyjmutelné horní víko sloužící jako samostatná ledvinka, boční kapsy na zip, boční 
elastické kapsy, příprava pro vodní vak, pláštěnka, reflexní prvky

objem 70 L
hmotnost 2550 g
rozměry 65 × 35 × 31 cm
Materiál 420D 100T Nylon / 200D Ripstop Nylon s voděodolnou úpravou

objem 60 L
hmotnost 2000 g
rozměry 60 x 37 x 27 cm
Materiál 420D 100T Nylon / 200D Diamond Ripstop s voděodolnou úpravou

70L 60L
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rony 50

Batoh Rony nezklame žádného turistu, výletníka či chalupáře. Do jeho vnitřních prostor se vejdou 
všechny nezbytnosti. Je lehký, takže příliš nezatíží vaše záda. 

Výbava batohu Rony: 

zádový systém DER s duralovými výztuhami, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních 
a bederních popruzích, 2 hlavní komory a boční vstup do batohu, přední elastická kapsa, hrudní popruh, 
boční a spodní kompresní popruh, úchyty na lyže či jinou výbavu, výškově nastavitelné horní víko  
s kapsou, vyjmutelné horní víko sloužící jako samostatná ledvinka, boční elastické kapsy, příprava pro 
vodní vak, pláštěnka, reflexní prvky

objem 50 L
hmotnost 1700 g
rozměry 58 x 30 x 25 cm
Materiál 420D 100T Nylon / 200D Diamond Ripstop Nylon s voděodolnou úpravou

50L



samont 60±10

Uvnitř batohu Samont se nachází skutečně velkorysý prostor pro všechny cestovní nezbytnosti. Součástí 
tohoto modelu je menší odepínací batůžek, který se bude hodit například při kratších výletech.

Výbava batohu Samont: 

zádový systém DAMR s duralovými výztuhami, odepínací batůžek, boční kapsy, látkové kapsy se zipem, 
prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích, 2 hlavní komora, 
hrudní a bederní popruh s kapsičkou, nepromokavé zipy, boční a spodní kompresní popruhy, úchyty na 
trekové hole či jinou výbavu, nastavitelné horní víko s vnitřní a vnější kapsou, pláštěnka, reflexní prvky

RAVEL 60±10

Tento batoh poskytuje dostatek prostoru pro veškeré vybavení a věci, které potřebujete na delší 
expedice. V případě, že podnikáte krátké výlety do okolí lze využít připnutý malý batoh.

Vybavení batohu Ravel: 

anatomicky tvarovaný, posuvný zádový systém z EVA výlisku s duralovými výztuhami, odnímatelný malý 
batoh, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích, 2 hlavní 
komory, hrudní a bederní pás s kapsou, voděodolné zipy, boční a spodní kompresní popruhy, úchyt 
na trekové hole, či jiné vybavení, Nastavitelné víko s vnitřní kapsou, možnost využít jako ledvinku, 
Otvíratelné jako sportovní taška, odnímatelný bederní pás, pláštěnka

objem 60 + 10 L
hmotnost 2400 g
rozměry 78 x 36 x 20 cm
Materiál 1680D Nylon, PU zátěr

objem 60 + 10 L
hmotnost 2580 g
rozměry 66 x 35 x 25 cm
Materiál 200D 215T Nylon Ripstop / 450D Polyester s voděodolnou úpravou

60L 60L10L 10L



ba
to

hy

117
116

objem 45 L
hmotnost 1300 g
rozměry 60 x 30 x 21 cm
Materiál 420D 2-tones ripstop, 600D Polyester s voděodolnou úpravou

objem 38 L
hmotnost 1300 g
rozměry 60 x 30 x 21 cm
Materiál 420D 2-tones ripstop, 600D Polyester s voděodolnou úpravou

45L 38L

scape 38

Tento praktický a lehký batoh je svými parametry na rozhraní mezi expedičním a turistickým. Je vhodný 
zejména na krátkodobé pobyty, kdy do něj schováte vše potřebné. 

Výbava batohu Scape: 

zádový systém NBS s duralovými výztuhami, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných 
ramenních a bederních popruzích, 1 hlavní komora s přidaným bočním vstupem, boční síťované kapsy, 
boční kompresní popruhy, hrudní a bederní popruh, nepromokavé zipy, úchyty na trekové hole či jinou 
výbavu, elastická fixace pro vybavení na víku, příprava pro vodní vak, pláštěnka, reflexní prvky

sloper 45

Vysoce funkční batoh střední velikosti, který balancuje na rozhraní mezi expedičním a turistickým. Sloper 
je lehký a uvítají ho třeba horolezci nebo příznivci víkendových výletů. 

Výbava batohu Sloper: 

zádový systém NBS s duralovými výztuhami, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních 
a bederních popruzích, 1 hlavní komora s přední kapsou a přidaným bočním vstupem, boční síťované 
kapsy, boční kompresní popruhy, hrudní a bederní popruh, nepromokavé zipy, úchyty na trekové hole 
či jinou výbavu, elastická fixace pro vybavení na víku, příprava pro vodní vak, pláštěnka, reflexní prvky



SLOTR 40
Batoh Slotr, je díky svým parametrům určený pro střednědlouhé výlety, stejně jako pro užití ve městě. 
Vyniká svým zádovým systémem a unikátním kufrovým vstupem do hlavní komory.

Vybavení batohu Slotr: 

anatomicky tvarovaný síťový zádový systém, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných 
ramenních a bederních popruzích, dvě hlavní  komory, kufrové otevírání hlavní komory se zamikatelným 
zipem, bederní pás, hrudní popruh, boční kapsy, boční kompresní popruhy, pláštěnka

CLEVER 30
Tento batoh je perfektní pro horolezce. Komfortní zádový systém, ramenní, hrudní a bederní popruhy, 
které neomezí váš pohyb a zároveň batoh zafixují na vašich zádech. Také nabízí odnímatelnou síťku na 
helmu. Největší výhodou je systém uchycení na přední části batohu.

Vybavení batohu Clever: 

anatomicky tvarovaný zádový systém s EVA výliskem, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných 
ramenních a bederních popruzích, 2 hlavní komory, 1 komora s organizérem, boční, kompresní popruhy, 
hrudní a bederní popruhy, voděodolné zipy, adaptivní závěsný systém na veškeré vybavení, sbalitelná 
síťka na helmu, pláštěnka, příprava na vodní vak

40L 30L

objem 40 L
hmotnost 1100 g
rozměry 53 x 33 x 19 cm
Materiál 420D RipStop Nylon + 600D Polyester, PU zátěr

objem 30 L
hmotnost 1200 g
rozměry 45 x 29 x 20 cm
Materiál 1680D nylon, PU zátěr
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35L 33L

objem 35 L
hmotnost 1080 g
rozměry 52 x 28 x 24 cm
Materiál 420D PU dobby + 600D Polyester, PU zátěr

objem 35 L
hmotnost 650 g
rozměry 54 x 30 x 19 cm
Materiál 420D PU Dobby + 600D Polyester, 210D PU Polyester, PU zátěr

goya 35
Goya je jednoduchý a praktický batoh vhodný jak do přírody, tak do města. Je velmi lehký a pohodlný

Vybavení batohu Goya: 

anatomicky tvarovaný zádový systém z EVA výlisku, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných 
ramenních a bederních popruzích, 1 hlavní komora, komora s organizérem, boční elastické kapsy, 
boční stahovací popruhy, odnímatelný hrudní a bederní popruh, úchyt na trekové hole, či jiné vybavení, 
příprava pro vodní vak, reflexní prvky

SLIGHT 33
Ultralehký batoh Slight, nadchne svojí nízkou hmotností. Jeho zádový systém a systém popruhů, 
se přizpůsobí jakémukoli pohybu. Je vhodný pro všechny outdoorové aktivity, kde je dobré ušetřit  
každé kilo.

Vybavení batohu Slight: 

anatomicky tvarovaný zádový systém z EVA výlisku, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných 
ramenních a bederních popruzích, 1 hlavní komora, komora s organizérem, boční elastické kapsy, 
boční stahovací popruhy, odnímatelný hrudní a bederní popruh, úchyt na trekové hole, či jiné vybavení, 
příprava pro vodní vak, reflexní prvky



sPOK 33
Batoh určený pro expedici i běžný výlet, který Vám, díky nastavitelnému zádovému systému zaručí 
komfortní cestování.  

Výbava batohu Spok: 

anatomicky tvarovaný posuvný zádový systém s duralovými výztuhami, prodyšné polstrování na 
anatomicky tvarovaných ramenních a bederních popruzích, dvě hlavní propojitelné komory, bederní 
pás, hrudní popruh, boční kapsy, boční a spodní kompresní popruhy, pláštěnka

MARNEY 30
Univerzální batoh, ideální pro kratší výlety, či do města. Vyniká nejen vysoce praktickým rozložením 
separací, ale především unikátním zádovým systémem.

Výbava batohu Marney: 

anatomicky tvarovaný zádový systém z EVA výlisku , prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných 
ramenních a bederních popruzích, dvě hlavní komory, bederní pás, hrudní popruh, boční kapsy, boční 
kompresní popruhy, pláštěnka

33L 30L

objem 30 L
hmotnost 1100 g
rozměry 56 × 30 × 18 cm
Materiál 420D RipStop Nylon + 600D Polyester with Waterproof Coating

objem 33 L
hmotnost 900 g
rozměry 45,5 x 22,5 x 19 cm
Materiál 420D Ripstop Nylon + 420D Polyester, PU zátěr
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objem 28 L
hmotnost 1050 g
rozměry 47 x 29 x 20 cm
Materiál 420D PU Dobby + 600D Polyester, 190T PU Polyester

objem 30 L
hmotnost 1050 g
rozměry 47 x 29 x 20 cm
Materiál 420D PU Dobby + 600D Polyester, 190T PU Polyester

scampy 28
Batoh Scampy je všestranný model do města i přírody. Přední vstup do hlavní komory umožňuje 
pohodlnou manipulaci s Vaším nákladem. 

Výbava batohu Scampy: 

anatomicky tvarovaný zádový systém , prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních  
a bederních popruzích, vrchní a přední vstup do hlavní komory, bederní pás, hrudní popruh, boční kapsy 
na zip, uchycení cepínu/trekových holí, pláštěnka

salmon 30
Salmon je všestranný, komfortní a odolný batoh. Byl vyroben z kvalitních materiálů a disponuje moderní 
konstrukcí.

Výbava batohu Salmon: 

zádový systém NBS s duralovými výztuhami, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních 
a bederních popruzích, 1 hlavní komora, samostatné přední kapsy, boční kompresní popruhy, hrudní  
a bederní popruhy, úchyty na trekové hole či jinou výbavu, boční síťované kapsy, příprava pro vodní vak, 
pláštěnka, reflexní prvky

28L 30L



promise 30
Batoh vhodný pro kratší výlety do přírody, nebo do města.

Vybavení batohu Promise: 

NBS zádový systém s výztuhami, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních a bederních 
popruzích, 1 hlavní komora, boční stahovací popruhy, hrudní a bederní popruhy, přední kapsa, příprava 
pro vodní vak, reflexní prvky, velké držadlo na přední straně batohu

objem 30 L
hmotnost 800 g
rozměry 45 x 29 x 19 cm
Materiál 420D Diamond Ripstop / 420D Polyester Ripstop s voděodolnou úpravou

objem 26 L
hmotnost 1000 g
rozměry 54 x 30 x 18 cm
Materiál 250T Nylon Ripstop Dobby s voděodolnou úpravou

30L 26L

skid 26
Skid je lehký a malý batoh perfektní pro delší cyklistické výlety, nebo na cesty po městě. Tento model má 
unikátní design, je komfortní a odolný.

Vybavení batohu Skid: 

NBS zádový systém s výztuhami, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních  
a bederních popruzích, 2 hlavní komory, kapsa na vrchu batohu, elastická přední kapsa a boční kapsy, 
boční stahovací popruhy, hrudní a bederní popruhy, úchyt na trekové hole nebo jiné vybavení, příprava 
pro vodní vak, pláštěnka, reflexní prvky.
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objem 30 L
hmotnost 1000 g
rozměry 50 × 28 × 20 cm
Materiál 420D Polyester Ripstop / 600D Polyester s voděodolnou úpravou

objem 28 L
hmotnost 980 g
rozměry 50 × 28 × 20 cm
Materiál 420D Nylon Dobby / 420D Nylon Baby Ripstop s voděodolnou úpravou

30L 28L

shark 30
Batoh s unikátním designem, který je perfektní volbou na kratší výlety. Je vyrobený z kvalitních materiálů 
a moderní konstrukcí.

Vybavení batohu Shark: 

NBS zádový systém s výztuhami, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních  
a bederních popruzích, 1 hlavní komora, přední kapsy, boční kompresní popruhy, hrudní a bederní 
popruhy, úchyt na trekové hole, či jiné vybavení, boční síťované kapsy, příprava pro vodní vak, pláštěnka, 
reflexní prvky

stingy 28
Lehký a praktický batoh s nadčasovým designem vhodný do školy, práce nebo na výlety. Hlavní komora 
tohoto modelu je snadno rozdělitelná na dvě části, které v případě potřeby obsah batohu zpřehlední. 

Výbava batohu Stingy: 

zádový systém NBS s duralovými výztuhami, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných 
ramenních a bederních popruzích, 2 hlavní komory a přední kapsa (jedna komora se dá rozdělit na dvě 
části), samostatné otevírání ve spodní části batohu, boční elastické kapsy, boční kompresní popruhy, 
hrudní a bederní popruhy, úchyty na trekové hole či jinou výbavu, příprava pro vodní vak, pláštěnka,  
reflexní prvky



pelen 9
Ideální cyklistický batoh, který je malý, lehký, dobře odvětrává a nepromokne. Tento model ale nepotěší 
jen milovníky kol, spokojeni s ním budete i ve městě nebo na krátkém treku.  

Výbava batohu Pelen: 

zádový systém AMS, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních popruzích, 1 hlavní 
komora, úchyt na helmu, hrudní a bederní popruhy, boční elastické kapsy, příprava na vodní vak, 
pláštěnka, vnitřní organizér, reflexní prvky

objem 9 L
hmotnost 500 g
rozměry 49 × 21 × 14 cm
Materiál 20D Diamond Ripstop / 420 Ripstop polyester s voděodolnou úpravou

9L
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powder 10
Menší, lehký, avšak prostorný batoh pro všechny, kteří chtějí šetřit každý gram na zádech. Ideální pro 
běžce a cyklisty. Tento model má v sobě vodní vak.

Výbava batohu Powder: 

zádový EVA systém s prodyšnou síťovinou, 2 velké komory jedna s vodním vakem a vývodem na rameni, 
přední kapsa s vnitřním organizérem, hrudní a bederní popruh

objem 10 L
hmotnost 480 g
rozměry 45 x 18 x 12 cm
Materiál 420 Nylon Ripstop s voděodolnou úpravou

objem 9 L
hmotnost 500 g
rozměry 46 x 21 x 7 cm
Materiál 420 Nylon Ripstop s voděodolnou úpravou

10L 9L

perun 9
Tento malý a ultralehký baton byl vyvinut speciálně pro běžce. Vejde se do něj vše, co budete při běhání 
potřebovat.

Výbava batohu Perun: 

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



nory 22
Velmi praktický batoh pro každodenní užívání, jak ve městě, tak na drobné výlety. Jeho praktické 
uspořádání kapes zaručí, že budete mít vše vždy po ruce.

Výbava batohu Nory: 

anatomicky tvarovaný zádový systém z EVA výlisku , prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných 
ramenních a bederních popruzích, dvě hlavní komory, bederní pás, hrudní popruh, organizér, boční 
kompresní popruhy

objem 22 L
hmotnost 680 g
rozměry 46,5 × 28 × 18 cm
Materiál 420D / PU Nylon

22L

objem 27 L
hmotnost 700 g
rozměry 50 × 28 × 19 cm
Materiál 420D 2-tones strips riptop Nylon s voděodolnou úpravou

27L

marel 27
Lehký a odolný batoh Marel je skvělým příručním zavazadlem do práce či školy. Dokonale si v něm 
zorganizujete všechny nezbytnosti od notebooku až po poznámkové bloky. 

Výbava batohu Marel: 

zádový systém AMS, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních popruzích, 2 hlavní 
komory, přední kapsa, uzavíratelná a polstrovaná kapsa na notebook v hlavní komoře, boční síťované 
kapsy, vnitřní organizér, reflexní prvky
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NEFY 24
Batoh Nefy je určený nejen do města, ale i na krátké výlety. Díky svému EVA zádovému systému  
a uspořádání kapes, se stane Vaším skvělým společníkem. 

Výbava batohu Nefy:

anatomicky tvarovaný zádový systém z EVA výlisku , prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných 
ramenních a bederních popruzích, dvě hlavní komory, bederní pás, hrudní popruh, organizér, boční 
kompresní popruhy

objem 22 L
hmotnost 550 g
rozměry 47 x 28 x 16 cm
Materiál 420D 2-tones strips ripstopn Nylon s voděodolnou úpravou

objem 24 L
hmotnost 640  g
rozměry 46,5 × 27 × 16 cm
Materiál 420D / PU Nylon

24L 22L

nexy 22
Designový batoh na každodenní nošení do města. Anatomicky tvarovaný zádový panel zajišťuje 
pohodlné nošení.

Výbava batohu Nexy: 

anatomicky polstrované ramenní popruhy, 1 hlavní komora a přední malá kapsa, boční kapsa se zipem, 
uzamykatelná kapsa pro notebook, vnitřní organizér, reflexní prvky



slander 28
Anatomicky tvarovaný, komfortní batoh do práce či školy s výbornou ventilací zad. Je uzpůsoben pro 
pohodlné uspořádaní všech nezbytností běžného pracovního dne. 

Výbava batohu Slander: 

zádový systém AMS, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních popruzích, 2 hlavní 
komory, přední kapsa, uzavíratelná kapsa na notebook, boční kapsy na zip, vnitřní organizér

objem 28 L
hmotnost 850 g
rozměry 48 x 32 x 18 cm / pocket for laptop 36 x 28 x 4 cm
Materiál 600D Polyester Dobby Dots s voděodolnou úpravou

28L

objem 30 L
hmotnost 550 g
rozměry 47 x 28 x 16 cm
Materiál 420D 2-tones strips ripstopn Nylon s voděodolnou úpravou

30L

scholer 30
Anatomicky tvarovaný, komfortní batoh do práce či školy s výbornou ventilací zad. 

Vybavení batohu Scholer: 

AMS back system, Prodyšné anatomicky tvarované ramenní popruhy, 2 hlavní komory, přední kapsa, 
lockable notebook pocket, boční kapsa se zipem
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objem 17 L
hmotnost 160 g
rozměry 26 x 19 x 48 cm
Materiál 190T Polyester s PU zátěrem

17L

migi 17
Lehký sbalitelný batoh, který se perfektně hodí pro krátký výlet do cíle nebo jako kabinové zavazadl. 
Zabalený nezabere žádný prostor, rozbalený pojme velké množství věcí.



junny 15
Do největšího z řady batůžků určených speciálně pro děti se vejdou nejen učebnice a svačina. Mimo 
školy je totiž i bezvadným parťákem na všechny výlety za dobrodružstvím. Lehce nastavitelné popruhy 
ho zároveň činí využitelným i pro větší cestovatele. 

Výbava batohu Junny: 

zádový systém AMS, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních popruzích, 1 hlavní 
komora, přední kapsa, boční kapsy na zip, víko s kapsou, hrudní popruh, reflexní prvky, vnitřní organizér

SPRING 12
Batoh Husky Spring 12 je ideální pro středně velké cestovatele, prostorný hlavní prostor je doplněn 
bočními kapsami s mřížkou

Spring:

pohodlný zádový systém, prodyšné a anatomicky tvarované ramenní popruhy, hlavní komora, boční 
kapsy se síťkou, reflexní prvky, hrudní popruh, bederní popruh

Kids Kids

objem 15 L
hmotnost 380 g
rozměry 36 × 24 × 16 cm
Materiál 420D 2-tones strips ripstopn Nylon s voděodolnou úpravou

objem 12 L
hmotnost 360 g
rozměry 36 × 24 × 16 cm
Materiál 420D Nylon / 600D polyester s voděodolnou úpravou

15L 12L
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objem 10 L
hmotnost 400 g
rozměry 36 x 22 x 13 cm
Materiál 1680D Nylon PU zátěr

objem 6 L
hmotnost 290 g
rozměry 30 × 20 × 11 cm
Materiál 600D Polyester s voděodolnou úpravou

10L

jemi 10
Jemi je dětský batoh pro každodenní použití do školy, nebo na výlet. anatomicky tvarovaný zádový 
systém zaručuje komfort i při dlouhodobějším nošení.

Vybavení batohu Jemi: 

anatomicky tvarovaný zádový systém, polstrované ramenní popruhy, kapsa na malý notebook s vnitřním 
organizérem, 1 hlavní komora and přední kapsa, reflexní prvky

Kids

sweety 6
Roztomilý batůžek je ideální výbavou i pro menší děti. Lehce nastavitelné popruhy ho umožňují v pohodě 
využít v každém věku. S reflexními prvky bude váš potomek navíc vždy perfektně vidět. 

Výbava batohu Sweety New: 

zádový systém AMS, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních popruzích, 1 hlavní 
komora, hrudní popruh, boční síťované kapsy, štítek na jméno, adresu a telefon, reflexní prvky,  
vnitřní organizér

Kids

6L



gerry 

ledvinka s organizérem 

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

maya

praktická ledvinka

Polstrovaný bederní pás , kapsa na láhev , kapsa na zip , reflexní prvky

volume 1 L
weight 160 g
dimensions 32 x 13 x 10 cm
Material Polyester s voděodolnou úpravou

volume 2 L
weight 180 g
dimensions 24 x 16 x 7 cm
Material 210D polyester RipStop s voděodolnou úpravou

1L 2L
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1L 1,5L

MARRY 

praktická sportovní ledvinka

1 hlavní kapsa , přední kapsa se zipem , karabinka na klíče , nastavitelný popruh , vývod na sluchátka 

harry 

multifunkční ledvinka

1 hlavní komora s vnitřní kapsou na zip , přední kapsa se zipem , karabinka na klíče , anatomicky 
tvarovaný zádový panel

volume 1,5 L
weight 80 g
dimensions 30 x 15 x 4 cm
Material 420D Nylon Ripstop

volume 1,5 L
weight 180 g
dimensions 30 x 20 x 10 cm
Material 420D Nylon Ripstop



mona

praktická sportovní ledvinka

Prodyšný polstrovaný bederní pás , 2 hlavní rozdělitelné komory , 1 malá přední kapsa , 1 síťovaná kapsa 
na beedrním pásu , kapsa na láhev , karabinka na klíče , reflexní prvky , kompresní popruhy

moly

praktická ledvinka pro sportovní aktivity

Prodyšný polstrovaný bederní pás , 1 hlavní komora a 1 přední kapsa , kapsa na láhev , bederní pás kapsa 
na zip , kompresní popruhy

objem 2,5 L
hmotnost 200 g
rozměry 25 × 16 × 10 cm
Materiál 300D Polyester Dobby s voděodolnou úpravou

objem 4 L
hmotnost 230 g
rozměry 21 x 30 x 8 cm
Materiál 210D polyester RipStop s voděodolnou úpravou

2,5L 4L
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objem 2 L
hmotnost 140 g
rozměry 30 x 15 x 4 cm
Materiál 420D Nylon ripstop

objem 3,5 L
hmotnost 270 g
rozměry 23 × 17 × 7 cm
Materiál 420D Jacquard / PU Nylon

2L 3,5L

moni 

LEDVINKA

Dvě hlavní kapsy, nastavitelný popruh

MERK

CESTOVNÍ TAŠTIČKA PŘES RAMENO

Zamykatelná hlavní kapsa, zesílený popruh přes rameno, polstrovaná záda



medal

sportovní taška

2 hlavní komory , 2 boční síťované kapsy , délkově nastavitelný popruh , reflexní prvky

mAFU

Uzamykatelná cestovní ledvinka

zamykatelná hlavní kapsa, zesílený popruh přes rameno, polstrovaná záda

objem 3,5 L
hmotnost 140 g
rozměry 32 x 18 x 7 cm
Materiál 420D Jacquard / PU Nylon

objem 2 L
hmotnost 140 g
rozměry 20 × 16 ×10 cm
Materiál 250T Nylon Ripstop Dobby s voděodolnou úpravou

3,5L 4L
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objem 2,5 L
hmotnost 270 g
rozměry 20 × 16 × 8 cm
Materiál 900D Polyester Dobby s voděodolnou úpravou

objem 1 L
hmotnost 150 g
rozměry 15,5 × 12 × 5,5 cm
Materiál 190D Nylon ripstop s voděodolnou úpravou

1L

mild

praktická taštička přes rameno

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

malla

taštička přes rameno

1 hlavní komora, přední kapsa s organizérem, Boční kapsa na telefon, nastavitelný ramenní popruh, 
upevnění na pásek

2L



mack 

malá taštička 

Ultratenká kapsička na krk určená pro nenápadné uložení dokladů a peněz na Vašich cestách. S Mack 
budete mít vše potřebné po ruce.

1 hlavní komora, délkově nastavitelný popruh, Systém kapes na doklady a peníze, plochý tvar pro 
nenápadné nošení

money

ledvinka

Ultratenká ledvinka určená pro nenápadné uložení dokladů a peněz na Vašich cestách. s money budete 
mít vše potřebné po ruce a v bezpečí.

1 hlavní komora, délkově nastavitelný, vyztužený popruh, Systém kapes na doklady a peníze, plochý tvar 
pro nenápadné nošení

objem 1 L
hmotnost 40 g
rozměry 13,5 × 19 cm
Materiál 420D Nylon RipStop

objem 1 L
hmotnost 60 g
rozměry 25 x 14 cm
Materiál 420D Nylon RipStop

1L 1L
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objem 10 L
hmotnost 340 g
rozměry 34 x 31 x 10 cm
Materiál 210D Polyester Ripstop s vod+ěodolným zátěrem

objem 28 L
hmotnost 850 g
rozměry 48,5 x 28 x 21 cm
Materiál bavlna, kůže

10L

gassey 10

taštička na cesty

Cestovní taška přes rameno s nastavitelným popruhem a kapsou s organizérem. Lze do ní dát iPad, nebo 
malý notebook. Má 1 hlavní komoru a 1 menší kapsu.

28L

grany 28

účelná sportovní a cestovní Taška

1 hlavní komora, 2 Boční kapsa se zipem, 2 small fron pockets , nastavitelný polstrovaný ramenní popruh



glint 30

sportovní Taška

1 hlavní komora , délkově nastavitelný popruh , boční kapsy , kapsa na boty , vnitřní organizér

gorest 40

sportovní Taška

1 hlavní komora , vnější kapsa se zipem , boční kapsy , délkově nastavitelný popruh, lze nosit na zádech, 
jako batoh

objem 40 L
hmotnost 840 g
rozměry  67 x 42 x 17 cm
Materiál bavlna, kůže

objem 27 - 33 L
hmotnost 550 g
rozměry 33/40 x 48 x 17 cm
Materiál Twill Polyester s voděodolnou úpravou

40L 27L 33L
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objem 38 L
hmotnost 420 g
rozměry 52 x 24 x 28 cm
Materiál 210D Nylon Ripstop s voděodolnou úpravou

objem 40 / 60 / 80 L
hmotnost 420 g
rozměry 52 x 24 x 28 cm
Materiál 210D Nylon Ripstop s voděodolnou úpravou

38L 40L 60L 80L

glade 38

Taška na sport a jiné aktivity

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

grape 40 / 60 / 80

cestovní Taška

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



goody 60

sportovní taška

Velká cestovní taška. Pro snažší manipulaci jsou rukojeti umístěné také na bocích. Kompresními popruhy 
lze tašku stáhnout na minimální velikost.

goody 80

sportovní taška

Velká cestovní taška, kterou oproti verzi 60L můžete nosit přes rameno, nebo na zádech stejně jako 
batoh díky polstrovaným popruhům. Pro snažší manipulaci jsou rukojeti umístěné také na bocích. 
Kompresními popruhy lze tašku stáhnout na minimální velikost.

objem 60 L
hmotnost 650 g
rozměry 60 x 32 x 25 cm
Materiál 210D Polyester Ripstop s voděodolným zátěrem, 600D polyester

objem 80 L
hmotnost 820 g
rozměry 75 x 39 x 30 cm
Materiál 210D Polyester Ripstop s voděodolným zátěrem 600D polyester

60L 80L
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objem 40 L / 60 L
hmotnost 1200 g / 1200 g
rozměry 33 x 33 x 53 cm / 38 x 38 x 61 cm
Materiál 210D Polyester Ripstop s voděodolným zátěrem, 600D polyester

objem 90 L
hmotnost 3700 g
rozměry 79 x 41 x 33 cm
Materiál 210D Polyester Ripstop s voděodolným zátěrem 600D polyester

40L 90L60L

boater 40/60

voděodolná cestovní taška

Velká cestovní taška, která je vyrobená z voděodolného materiálu. Tato cestovní taška je vybavena 
kufrovým otevíráním s uzamykatelným zipem, praktickým systémem popruhů pro pohodlné nošení na 
zádech, vnitřní síťovanou kapsou a kompresními popruhy.

boater 90

voděodolná cestovní taška

Velká cestovní taška, která je vyrobená z voděodolného materiálu. Taška má kufrové otevírání 
s uzamykatelným zipem, scatová kola s AL šasí a výztuhami, vnitřní síťovanou kapsu, vnitřní fixační 
popruhy a praktický systém úchytů pro snadnou manipulaci.
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kempinGový nábytek



mossy

menší kempingové křeslo

Polohovatelné křeslo, pro pohodlné sezení u stolu i opalování. 

skládací konstrukce, fixační popruh při složení, materiál odolný vůči oděru, polstrované područky,  
3 nastavitelné polohy opěradla, nosnost 120kg

mumbo

velké komfortní křeslo

Super prostorné skládací křeslo MUMBO, Vám zajistí pohodlí v přírodě, jako ve Vašem obýváku. 

skládací konstrukce, fixační popruh při složení, materiál odolný vůči oděru, polstrované po celém 
obvodu, kapsa na nápoj, nosnost 120kg

hmotnost 5560 g
rozměry 60x 85 x 46/108 cm
rozměry balení 112 x 20 cm
materiál ocelová konstrukce, 600D Polyester RipStop

hmotnost 6340 g
rozměry 83 x 76 x 90 cm
rozměry balení 105 x 38 cm
materiál ocelová konstrukce 19x0,7 mm, 600D Polyester
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mOmba

velké pohodlné křeslo

Pohodlné křesílko Momba s vysokým opěradlem a skrytou kapsičkou. V oblíbeném kostičkovaném 
designu. Držák na nápoj je samozřejmost.

skládací konstrukce, fixační popruh při složení, materiál odolný vůči oděru, polstrované opěradlo, držák 
na nápoj, nosnost 120kg

malory

menší pohodlné kempingové křeslo

Skládací křeslo s masivními područkami.

skládací konstrukce, Fixace při složení, Materiál odolný vůči oděru, masivní područky z Al, nosnost 120kg

hmotnost 4800 g
rozměry 37 x 62 x 46/94 cm
rozměry balení 90 x 23 cm
materiál Ocelová konstrukce, Polyester s vodoodpudivou úpravou

hmotnost 5120 g
rozměry 120 x 85 x 85 cm
rozměry balení 120 x 17 x 17
materiál Ocelová konstrukce, Polyester s vodoodpudivou úpravou



moat

kempingové křeslo s textilním držákem na pití 

Pohodlné skládací křeslo s držáčkem na nápoj.

skládací konstrukce, fixační popruh při složení, Materiál odolný vůči oděru, Polstrované područky, 
nosnost 120kg

manola

kempingové křeslo s textilním držákem na pití 

Ocelová kempingové křeslo, která najde využití téměř všude. Ať už jdete do tábora, rybaříte nebo si 
užíváte trochu pohodlí v zahradě.

sklopná konstrukce, upevňovací popruh pro skládání, materiál odolný proti oděru, polstrované područky, 
zatížení 110 kg

hmotnost 4150 g
rozměry 54/61 x 72 x 46/95 cm
rozměry balení 90 x 25 cm
materiál Ocelová konstrukce, Polyester s vodoodpudivou úpravou

hmotnost 3860 g
rozměry 58 x 103 x 47 cm
rozměry balení 102 x 37 cm
materiál Ocelová konstrukce, Polyester s vodoodpudivou úpravou



ke
mp

in
go

vý
 n

áb
yt

ek

149
148

moon

Malá trojnožka na sezení

Velmi praktická trojnožka.

Skládací konstrukce, fixace při složení, materiál odolný vůči oděru, zvýšený posez, rychlé rozložení i 
složení, nosnost 100 kg

moky

Skládací stolek / kuchyŉka

Skládací stolek/kuchyňka Mooky, nabízí dvě oddělené pracovní plochy, poličku, a uzavíratelný prostor 
na zip se dvěma poličkami. 

Skládací konstrukce, fixace při složení, ploché balení pro lepší přepravu a manipulaci, fixace lamel, 
nosnost 35kg

hmotnost 720 g
rozměry 33 x 33 x 46 cm
rozměry balení 60 x 7 cm
materiál Ocelová konstrukce, Polyester s vodoodpudivou úpravou

hmotnost 8400 g
rozměry 80 x 50 x 10 cm
rozměry balení 120 x 40 x 80 cm
materiál Ocelová konstrukce, hliníkový horní panel



molar

velký složitelný kempingový stůl

Bytelný skládací stůl. s velmi jednoduchou obsluhou složení a rozložení.

skládací konstrukce, dvojí fixace při složení, úprava lamel proti oděru, šestibodová fixace lamel,  
nosnost 35kg

morty

menší kempingový stůl s odkládací síťkou

Bytelný skládací stůl, s odkládací síťkou.

skládací konstrukce, fixace při složení, úprava lamel proti oděru, úložná síťka, nosnost 35kg

hmotnost 6,9 kg
rozměry 115 x 70 x 70 cm
rozměry balení 120 x 20 x 20 cm
materiál Ocelová konstrukce, hliníkový horní panel

hmotnost 6,9 kg
rozměry 70 x 70 x 72 cm
rozměry balení 95 x 20 x 20 cm
materiál Ocelová konstrukce, hliníkový horní panel
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moryla

kempingový stolek z textilu s držáky na pití a odkládací síťovou kapsou

Ultralehký skládací stolek na tůry i do kempu.

skládací konstrukce, fixace při složení, textilní deska s výstuhou, dva držáčky na nápoj, nosnost 11kg

marrow

pohodlné skládací lehátko

Skládací lůžko s velmi jednoduchou obslužností. Rozložené a složené do 3 sekund.

skládací konstrukce, fixace při složení, materiál odolný vůči oděru, dva boční organizéry, rychlé 

hmotnost 0,82 kg
rozměry 57 x 42 x 38 cm
rozměry balení 57 x 8 x 8 cm
materiál Hliníková konstrukce, 600D polyester

hmotnost 11,38 kg
rozměry 200 x 73 x 45 cm
rozměry balení 98 x 20 cm
materiál Ocelová konstrukce, 600D Polyester
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doplňky
TREKOVÉ HOLE
ČELOVKY
SLUNEČNÍ BRÝLE
TERMOSKY
NÁDOBÍ A PŘÍBORY



SLIMI

teleskopické 3-dílné trekové hole s dvojitou rukojetí

SLADE

teleskopické 3-dílné trekové hole

rozměry 61-135 cm
hmotnost 2 x 200 g
materiál Ocel, hliník 7075, EVA tvarovaný výlisek
příslušenství ochranný kryt hrotu, odnímatelné sněhové talíře

rozměry 38-130 cm
hmotnost 2 x 240 g
materiál Ocel, hliník 7075, EVA rukojeť
příslušenství ochranný kryt hrotu, odnímatelné sněhové talíře, nastavitelný popruh
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SPRUN

TELESKOPICKÉ 3-dílné trekové hole s odpružením v rukojeti

SCOPE

TELESKOPICKÉ 3-DÍLNÉ TREKOVÉ HOLE SE SPECIÁLNÍM SystémEM ZAMYKÁNÍ

rozměry 68-135 cm
hmotnost 2 x 280 g
materiál Ocel, hliník 7075, EVA tvarovaný výlisek s prodlouženou rukojetí
příslušenství ochranný kryt hrotu, odnímatelné sněhové talířes, nastavitelný popruh

rozměry 67-135 cm
hmotnost 2 x 190 g
materiál Ocel, hliník 7075, EVA rukojeť
příslušenství bezpečnostní krytka hrotu, odnímatelné sněhové talíře, úchyt fotoaparátu



Scarf

teleskopické trekové hole s integrovaným závitem, fungující jako monostativ

STEEPLE

TELESkopické trekové hole s rukojetí z EVA výlisku

rozměry 56-135 cm
hmotnost 2 x 250 g
materiál Karbon, hliník 7075, EVA výlisek
příslušenství krytka hrotu, odnímatelné sněhové talíře, nastavitelný popruh, uchycení fotoaparátu

rozměry 67-135 cm
hmotnost 2 x 300 g
materiál Ocel, hliník 7075, korek
příslušenství antishock, ochranný kryt hrotu, odnímatelné sněhové talířes, nastavitelný popruh
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Sherpa

teleskopické hole 

SLATE

Teleskopické hole, 3-dílné, s rychloupínáním

rozměry 67-135 cm
hmotnost 2 x 290 g
materiál Ocel, hliník 7075, korek
příslušenství zamykatelný antishock, ochranný kryt hrotu, odním. sněhové talíře, nastavitelný popruh

rozměry 60-135 cm
hmotnost 2 x 240 g
materiál Ocel, hliník 7075, EVA tvarovaný výlisek s prodlouženou rukojetí (13 cm)
příslušenství zamykání holí pomocí zámku, bezpečnostní kryt hrotu, odním. sněhové talíře, nastavitelný popruh



mug 300 mick 500

rozměry 8,5 x 16 cm
objem 500 ml
materiál plast, 18/8 nerezová ocel s matným povrchem

rozměry 7,5 x 9 cm
objem 300 ml
materiál 18/8nerezová ocel
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moll 500 / 750 mott 500 / 750

rozměry 7 x 26,5 / 7,5 x 31,5 cm
objem 500 / 750 ml
materiál plast, 18/8 nerezová ocel s matným povrchem

rozměry 7,5 x 24 / 7,5 x 29 cm
objem 500 / 750 ml
materiál plast, 18/8 nerezová ocel s matným povrchem



MAUL 500 / 750 / 1000 mex 600

rozměry 7 x 24,5 / 7,5 x 29 / 8,3 x 32 cm
objem 500 / 750 / 1000 ml
materiál plast, 18/8 nerezová ocel s matným povrchem

rozměry 7,5 x 21 cm
objem 600 ml
materiál plast, 18/8 nerezová ocel s matným povrchem
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twelly

sada nádobí s nepřilnavým povrchem

Obsahuje: 2 velké hrnce, 2 pánve (použitelné jako víko),  
1 rukojeť pro hrnce a jako pánev

tendo

sada nádobí

Větší set nádobí obsahuje: 1 velký hrnec, 1malý hrnec, 1 bambusová lžíce, 1 plastická lžíce

rozměry hrnec: 1.7 l a 1.2 l, 1.0 l and 0.7 l pánev
hmotnost 708 g
materiál tvrzený hliník, Teflon povrch

rozměry 2 hrnec (167x39 mm, 166x89 mm, 136x68 mm,), 1 pánev
hmotnost 780 g
materiál anodizovaný hliník
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tenET

sada nádobí z nerezové oceli pro dva

Obsahuje: 1 velký hrnec, 1 malý hrnec, 1 pánev, 2 misky

cutkit

příbor z nerezové oceli

Lehký příbor z nerezové oceli

rozměry Hrnec: 1.5 l and 1.1 l, pánev: 0.7 l, Miska: 0.5 l
hmotnost 1000 g
materiál nerezová ocel

rozměry lžíce (155x35mm), vidlička (160x25mm), nůž (160x15mm)
hmotnost 97 g
materiál nerezová ocel



bantor

lehký, výkonný vařič

Ultralehký vařič pro šroubovací kartuše

firestarter

perfektní pomocník pro rozdělání ohně

rozměry magenisová tyčka, škrtátko
hmotnost 30 g
materiál magnesium, umělá hmota

rozměry 105 x 80 mm,
hmotnost 30 g
materiál nerezová ocel, hliník
výkon hořáku 1800 W
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beet

výkoný vařič

Vařič s výkonnem 1800W se škrtátkem

jack m / l / xl

měkký, praktický ručník z mikrovlákna

rozměry 120 x 87 mm
hmotnost 140 g
materiál nerezová ocel, hliník
výkon hořáku 1800 W

rozměry M (50 x 40 cm), L (90 x 60 cm), XL (130 x 80 cm)
hmotnost 45 / 114 / 214 g
materiál 80% Polyester, 20% Polyamid
barva modrá, zelená



sandra

Praktická čelovka s dlouhým dosvitem

Tato čelovka nabízí vícero módů svícení a nastavitelný popruh na hlavu. výdrž až 35 hodin svícení 
6 režimů.

selma

Praktická čelovka s dlouhým dosvitem

Tato čelovka nabízí vícero módů svícení a nastavitelný popruh na hlavu. Výdrž až 150 hodin svícení
 se 4 režimy.

dosvit světla 70 m
hmotnost 48 g
barva černá, modrá, oranžová
zdroj 3xAAA baterie

dosvit světla 70 m
hmotnost 65 g
barva bílá, černá, oranžová
zdroj 3xAAA baterie
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sala
Čelovka Sala má 5 módů svícení, nastavitelný popruh hlavy, obsahuje Li-On baterii nabíjecí pomocí 
USB (Dají se nahradit 3xAAA batreriemi), čelovka má certifikaci IP64 odolnosti proti vodě. Výdrž 90h.

saki
Čelovka Saki na první pohle zaujme zahnutým LED panelem se 4 módy svícení, který má 640 lumenů. 
Obsahuje Li-On baterii dobíjecí pomocí USB (Dá se nahradit 2xAA bateriemi). Čelovka má certifikaci 
IP66 odolnosti proti vodě. Výdrž 18h.

dosvit světla 35m
hmotnost 192g (s baterií)
barva Černá / šedá barva
zdroj Li-On baterie1900 mAh nabíjecí pomocí USB (nebo 2xAA baterie)

dosvit světla 150m
hmotnost 196g (s baterií)
barva Černá / šedá barva
zdroj Li-On 1900mAh nabíjecí pomocí USB (or 3xAAA baterie)



covery 130

Tato deka nesmí chybět na žádném pikniku

jednoduše sbalitelná , ze spodní strany voděodolná , izolační vrstva mezi vrchní a spodní stranou zajistí 
perfektní izolační a komfortní posezení

covery 150

Tato deka nesmí chybět na žádném pikniku 

jednoduše sbalitelná , ze spodní strany voděodolná , izolační vrstva mezi vrchní a spodní stranou zajistí 
perfektní izolační a komfortní posezení

hmotnost 550 g
rozměry 130 x 150 cm
rozměry (sbalený) 33 x 20 x 10 cm
materiál akryl, EVA

hmotnost 800 g
rozměry 150 x 200 cm
rozměry (sbalený) 40 x 26 x 18 cm
materiál akryl, EVA
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rainer

pláštěnka z odolného polyesterového materiálu 

rafter

pláštěnka z odolného polyesterového materiálu

rozměry S-M, L-XL
materiál 190T Polyester, PU zátěr 3000mm / cm2, podlepené švy
příslušenství zadní část pro batoh, nastavitelná opěrka hlavy, přední kapsa, reflexní prvky,

podlepené švy, zapínání na knoflíky, elastické konce rukávů, skládací do sáčku

rozměry S-M, L-XL
materiál 190T Polyester, PU zátěr 5000mm / cm2, podlepené švy
příslušenství nastavitelná opěrka hlavy, přední kapsa, reflexní prvky, podlepené švy,

zapínání na knoflík, elastické konce rukávů, skládací do sáčku



objem 1,5 / 2 L
materiál Polyurethan, zavařené švy

handy 1,5 / 2 

vodní vak se šroubovacím plněním

rainbow

pláštěnka z odolného polyesterového materiálu

rozměry S-M, L-XL
materiál 190T Polyester, PU zátěr 3000mm / cm2, podlepené švy
příslušenství zadní část pro batoh, nastavitelná opěrka hlavy, přední kapsa, reflexní prvky,

podlepené švy, zapínání na knoflíky, elastické konce rukávů, skládací do sáčku
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objem 1,5 / 2 L
materiál Polyurethan, zavařené švy

fill 1,5 / 2 

vodní vak s vrchním otvíráním



messi

závěsný organizér se zrcátkem

2 hlavní kapsy, 1 síťovaná kapsa s organizérem , zrcátko, AL háček

fly 

kosmetická taštička

3 hlanví komory se zipem, 1 vnitřní kapsa, poutko se sponou

objem 1 L
hmotnost 300 g
rozměry 33 x 25 cm
materiál 210D RipStop Nylon

objem 1 L
hmotnost 300 g
rozměry 19 x 10 x 8 cm
materiál 210D RipStop Nylon



do
pl

ňk
y

173
172

pillow 

sbalitelný cestovní polštářek

fluffy 

sbalitelný cestovní samonafukovací polštářek

materiál Microfleece
hmotnost 400 g
rozměry 37 x 45 x 11 cm
rozměry (sbalený) 30 x 18 x 11 cm

materiál 75D Polyester diamond ripstop, TPU zátěr
hmotnost 205 g
rozměry 44 x 34 x 10 cm
rozměry (sbalený) 10 x 15 cm



snoly 

sluneční brýle s barevnými skly

slide 

sluneční brýle s barevnými skly

hmotnost 30 g
rozměry 15 x 6 x 7 cm
příslušenství čisticí hadřík
barva černá +modrá

hmotnost 30 g
rozměry 15 x 6 x 7 cm
příslušenství čisticí hadřík
barva černá +oranžová
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slamy 

sluneční brýle s barevnými skly

stuny 

sluneční brýle s barevnými skly

hmotnost 30 g
rozměry 15 x 6 x 7 cm
příslušenství čisticí hadřík
barva černá + žlutá

hmotnost 30 g
rozměry 15 x 6 x 7 cm
příslušenství čisticí hadřík
barva hnědá + černá



sloty 

sluneční brýle s barevnými skly

stony 

sluneční brýle s barevnými skly

hmotnost 25 g
rozměry 15 x 6 x 7 cm
příslušenství čisticí hadřík
barva černá +žlutá

hmotnost 35 g
rozměry 15 x 6 x 7 cm
příslušenství čisticí hadřík
barva transparentní plast
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stave 

sluneční brýle s barevnými skly

steam 

sluneční brýle s barevnými skly

hmotnost 25 g
rozměry 15 x 6 x 7 cm
příslušenství čisticí hadřík
barva bílá

hmotnost 35 g
rozměry 15 x 6 x 7 cm
příslušenství čisticí hadřík
barva modrá / černá / žlutá



slupy 

sluneční brýle s barevnými skly

speedy 

sluneční brýle s barevnými skly

hmotnost 27 g
rozměry 15 x 6 x 7 cm
příslušenství čisticí hadřík
barva černá +oranžová

hmotnost 30 g
rozměry 15 x 6 x 7 cm
příslušenství čisticí hadřík
barva černá +modrá
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sandy 

sluneční brýle s barevnými skly

hmotnost 30 g
rozměry 15 x 6 x 7 cm
příslušenství čisticí hadřík
barva černá +zelená
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HUSKY CZ, s.r.o.
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tel: +420 284 081 400
e-mail: husky@huskycz.cz
www.huskycz.cz

INDIA
B.U. Combines
Opposite Old Battle tank, Badami Bagh NH1A
Srinagar, Jammu and Kashmir
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e-mail: ubaid@bucombines.com

GERMANY
HUSKY outdoor Leipzig
Peterssteinweg str. 15
04170 Leipzig
Germany
e-mail: info@husky-onlinestore.de
www.husky-onlinestore.de

SLOVAKIA 
HUSKY SK, s.r.o.
Priemyselná 10
917 01 Trnava
Slovakia
tel: +421 335 511 719
e-mail: huskysk@huskysk.sk
www.huskysk.sk

RUSSIA 
LenAlpSport
Bolshoi Smolenski 2
19202 Saint Petersburg
Russia
e-mail: office@lenalpsport.ru
www.lenalpsport.ru

ROMANIA 
Performance training
Popa Nan 187
030582 Bucharest
Romania
e-mail: contact@performancetraining.ro

DENMARK
Vandregrej ApS
Linkøpingvej 18
4000  Roskilde
Denmark
e-mail: info@vandregrej.dk
www.vandregrej.dk

FRANCE 
HUSKY - Tomy Sport
01 Allée des Bauches
38640 Claix
France
tel: +33 678 339 438
e-mail: huskyfr@huskycz.cz
www.huskyfr.fr

LITHUANIA 
UAB Baltijos arsenalas
Plento gatve 6
54055 Kauno rajonas
Lithuania
e-mail: info@arsenal.It
www.arsenal.lt

JAPAN 
Daly corporation
Tomigaya Shibuya
1510063 Tokyo
Japan
e-mail: info@dalycorporation.com

IRAN
Shirpala Outdoor Shop
No. 988, Vyli-e Asr St., Moniriyeh
143154581  Tehran
Iran
e-mail: info@briss.ir
www.briss.ir

POLAND 
HUSKY POLSKA, Helena Szczesna
Ul. Pomianowskiego 28
86-010 Koronowo
Poland
tel: +48 523 211 123
e-mail: info@huskypolska.pl
www.huskypolska.pl

BOSNIA AND HERZEGOVINA
AquaBalkan d.o.o
Donje Polje 42
88400 Konjic
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0)36 287 008
info@aquabalkan.ba
www.aquabalkan.ba

TURKEY 
Meydan AV
Kemeralti Caddesi Sefkat Ishan No: 1-3
34425 Istanbul
Turkey
e-mail: meydan@meydanav.com
www.meydanav.com

UKRAINE 
Husky Sport
68, S. Vasylliyanok str.
76019 Ivano-Frankivsk
Ukraine
e-mail: andriy.tereshkun@huskysport.ua

BULGARIA
Extreme Sport ltd.
Ovcha kupel N 12 Bl 692
1000 Sofia
Bulgaria
e-mail: office@extreme-bg.com
www.extreme-bg.com

BELARUS
BelTraversTur
Umanskaya, 54, pavilón 138
220089  Minsk
Belarus
e-mail: info@travers.by
www.travers.by 


