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DISHES AND CUTLERY

W CZYM I CZYM JEŚĆ?
Materiał
W przypadku zakupu menażek pod kątem użytkowania na kempin-
gu, czy użytkowania sporadycznego, dobór materiału może wy-
glądać nieco inaczej niż w przypadku zakupu menażek, z których 
chcemy korzystać podczas górskiej wędrówki lub długiej trudnej 
podróży. Każdy z dostępnych materiałów ma swoje wady i zalety. 
Porównując ze sobą kolejne z nich, możemy dobrać ten odpowiedni 
dla nas.

Aluminium –  jest najlepszym wyborem dla osób kładących nacisk na 
wagę  produktu,  w  korzystnej  relacji  ceny  do  jakości,  stosowany  do 
produkcji menażek, kubków i manierek. 
Zalety: niska waga, dobre przewodnictwo ciepła sprzyja oszczędności 
gazu w kuchence
Wady: niższa od naczyń stalowych odporność na ścieranie i uszkodze-
nia mechaniczne.

Aluminium anodyzowane –  jest  to  aluminium  poddane  specjalnej  
obróbce (utlenianie). Warstwa powstała w procesie ulatniania zapo-
biega przenikaniu aluminium do jedzenia. Trwałość powłoki jest zależ-
na od jej twardości. 
Zalety: aluminium nie przenika do jedzenia, naczynie jest lekkie.
Wady: powłoka ochronna ściera się i nieumiejętne użytkowanie może 
doprowadzić do jej szybkiego zniszczenia.
Jest to dobry wybór dla osoby która szuka czegoś lekkiego, stosunko-
wo niedrogiego i zamierza często korzystać ze swojego zestawu.

Stal nierdzewna –  stosowana do produkcji naczyń  i przyrządów ku-
chennych.  Niezastąpiony materiał  z  którego  produkuje  się  termosy, 
kubki termiczne oraz sztućce turystyczne.
Zalety – wysokiej jakości stal nierdzewna nie łączy się z jedzeniem, nie 
wpływa na smak potraw.
Wady – zdecydowanie cięższa i droższa od aluminium.
Naczynia stalowe nadają się do częstego użytkowania, jednak ich waga 
sprawia że lepiej sprawdzą się na kempingu niż w plecaku na górskim 
szlaku.

Tworzywo –  bardzo  szerokie  spektrum  materiałów,  o  różnych  
właściwościach. Najistotniejsze  jest to, aby dane tworzywo sztuczne 
było przeznaczone do kontaktu z żywnością.
Zalety – tanie, lekkie.
Wady  –  najmniejsza  wytrzymałość  mechaniczna  z  wymienionych.  
Naczynia (kubki, talerze)  i sztućce wykonane z tworzywa pełnią rolę 
uzupełnienia naszego zestawu. 
Nie nadają się do obróbki cieplnej ale najczęściej mogą mieć kontakt z 
ciepłym lub gorącym jedzeniem. 

WHAT TO EAT OFF AND WHAT TO EAT WITH?
Material
The choice of the material may differ, depending on whe-
ther you will use the mess tin sporadically, during cam-
ping or you plan either a mountain trek or a long and hard 
journey. All available materials have their pros and cons.  
By comparing them we can select the one most suiting our ne-
eds.

Aluminium – inexpensive and light material, used for making mess 
tins, mugs and flasks. 
Advantages: low weight and good thermal conductivity. 
Disadvantages:  easily  mixes  with  food  and  can  be  scraped  off  
dishes and cutlery during cooking and eating. Frequent use of alu-
minium dishes is not recommended. If we want to buy a set that  
is to be most of all cheap, light and we plan on using it sporadically, 
then we can choose this type of material.

Anodized aluminium – it is aluminium that underwent special tre-
atment (oxidation). The layer created during this process prevents 
the aluminium from mixing with food. The durability of the layer 
depends on its hardness.
Advantages: it is light, the aluminium does not mix with food.
Disadvantages:  the  protective  layer wears  off  and  improper  use 
may lead to its quick damage.
It a good choice  if you are  looking for something  light, relatively 
inexpensive, and you want to use your set often.

Stainless steel –  used  for  making  dishes  and  kitchen  utensils.  
An  irreplaceable  material  used  for  making  thermoses,  thermal 
mugs and tourist cutlery.
Advantages:  high  quality  stainless  steel  does  not mix with  food 
and does not change its taste.
Disadvantages: heavier and more expensive than aluminium.
Steel dishes  are suitable for frequent use, although their weight 
makes  them more appropriate at a  camping  site  than  in a back-
pack on a mountain trail.

Synthetic materials  –a wide variety of materials, often with dif-
ferent properties. The most important thing for a given material  
is for it to be intended for contact with food.
Advantages: cheap and light.
Disadvantages:  the  least mechanical durability of all  listed mate-
rials.
Dishes  (mugs,  plates)  and  cutlery  made  of  synthetic  materials  
serve as a supplement of our set. They are not suitable  for ther-
mal processing, but usually they can come into contact with warm  
or hot food.

NACZYNIA I SZTUĆCE

DISHES AND CUTLERY

zestaw naczyń
set of dishes

Czteroelementowy zestaw naczyń turystycznych Rockland Travel Plus to kuchnia  
w pigułce - zawiera komplet niezbędnych elementów do wygodnego przygotowania  
posiłku na biwaku. Jest niezastąpiony na każdym wyjeździe, na którym planujemy 
przygotować ciepłą strawę. 
Zestaw zawiera: duży garnek - w którym mieszczą się pozostałe elementy, patelnię, 
czajnik, uniwersalny chwytak aluminiowy oraz mniejszy garnek. Całość jest spinana 
paskiem zabezpieczającym przed niepożądanym otwarciem. Patelnia może stano-
wić jednocześnie pokrywkę dla dużego garnka. Dodatkowo zestaw jest wyposażony  
w pokrowiec ułatwiający transport. Komplet wykonany jest z trwałego, odpornego  
na uszkodzenia mechaniczne, lecz bardzo lekkiego aluminium. 

Material:  aluminium
Wymiary: 189x93mm (2,2l) 170x89mm (1,7l) 190x33mm (0,69l) 153x85mm (0,95l)                                      

Zestaw zawiera:                                    
- garnek 2,2l                                                                  
- garnek 1,7l                                            
- patelnia 0,69l                                      
- czajnik 0,95l                                         
- uchwyt do obsługi garnków i patelni                                                                        
- pokrowiec transportowy

4 piece set of Rockland Travel Plus tourist dishes is a kitchen in a nutshell. Includes a 
set of necessary elements to make preaparing meals at a camping site comfortable. 
Set includes: a large pot, fitting inside all remaining elements, a pan, a kettle, a univer-
sal aluminium grip and a smaller pot. Everything is secured with a strap , preventing 
it from opening. The pan can serve as a lid for the bigger pot. The set includes a carry 
bag, making it easier to transport. 

Material:  aluminium                  
Dimensions: 189x93mm (2,2l) 170x89mm (1,7l) 190x33mm (0,69l) 153x85mm (0,95l)

Set includes:                                   
- 2,2l pot                                                               
- 1,7l pot                                            
- 0,69l pan                                      
- 0,95l kettle                                         
- a grip for the pots and pan                                                                        
- carry bag

TRAVEL PLUS
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Art.nr 16



zestaw naczyń
set of dishes

Poręczny w transporcie dzięki specjalnemu pokrowcowi. 
Składa się w jeden element. Do środka zestawu idealnie 
pasuje kartusz 230g wraz z małym palnikiem. Małe rozmia-
ry po złożeniu. 
Niska waga (215g). Odporny na warunki atmosferyczne. 
Duża wytrzymałość mechaniczna. Funkcjonalne, rozkłada-
ne uchwyty. Wykonany z wytrzymałego anodyzowanego 
aluminium. W zestawie praktyczny zmywak.

Materiał: anodyzowane aluminium 
Waga: 215g                             
Wymiary: 113x100mm (0,75l) i 113x55mm (0,3l)                                      
Zestaw zawiera:                                     
- garnek 0,75l                                         
- garnek 0,3l                                           
- zmywak                                                   
- pokrowiec transportowy

Easy to trasport thanks to a special carry bag. Folds 
into one element. A 230g cartridge and a small stove fit  
perfectly inside the set. Small size after folding.
Low weight (215g). Resistant to weather conditions. 
High mechanical durability. Practical folding grips. 
Made from resistant anodized aluminium. Useful  
scourer included in set

Material: anodized aluminium 
Weight: 215g                             
Dimensions: 113x100mm (0,75l) and 113x55mm (0,3l)                           
 Set includes:
 - 0,75l pot 
 - 0,3l pot 
 - scourer                                                  
 - carry bag

TRAVEL PRO
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Art.nr 108

zestaw naczyń
set of dishes

Łatwy w obsłudze dzięki poręcznym, rozkładanym rączkom. Skła-
da się w jeden element. Odporny na warunki atmosferyczne. Duża  
wytrzymałość mechaniczna. W zestawie pokrywka z nienagrzewa-
jącym się uchwytem, pasująca do garnka. Garnek zaopatrzony jest  
w dzióbek ułatwiający wygodne przelewanie zawartości. Grubość  
aluminium 0,5mm.

Materiał: aluminium    
              
Waga: 350g                             
Wymiary: 150x73mm (1,25l) i 150x45mm (0,75l)                                      
Zestaw zawiera:                                    
 -garnek 1,12l                                         
 -garnek 0,75l                                            
-pokrywka z uchwytem                                                

Easy to use thanks to practical folding grips. Folds into one element. 
Resistant to weather conditions. High mechanical durability. The set 
includes a lid with heat-resistant grip which matches the pot. The pot’s 
spout allows for easier pouring of its contents. Aluminium’s thickness: 
0,5mm.                          

Material: aluminium   
               
Weight: 350g                             
Dimensions: 150x73mm (1,25l) i 150x45mm (0,75l)                                      
Set includes:                                     
- 1,12l pot                                          
- 0,75l pot                                           
- lid with handle                                                

TRAVEL DUO
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Art.nr 109



zestaw naczyń z aluminium 2 części
aluminum cookset set 2 parts

Materiał: aluminium
Wymiary: 168x75mm (1,6l) , 178x32mm (1,0)                                                                        
Zestaw zawiera:                                     
- garnek 1,6l                                           
- patelnia 0,8l            

Material: aluminium
Dimensions: 168x75mm (1,6l)  , 178x32mm (1,0)        
Set includes:  
- 1,6l pot                                                                                     
- 0,8l pan 

Podstawowy zestaw naczyń aluminiowych Rockland, zawierający 
niezbędne elementy do przygotowania posiłku na biwaku. 
Zestaw wykonany jest z bardzo lekkiego i wytrzymałego na 
uszkodzenia mechaniczne aluminium. 

Basic set of aluminium tourist dishes. Exceptionally light and capacio-
us. Folds into one element. Resistant to weather conditions.
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Art.nr 127

Plecak piknikowy dedykowany dla dwóch osób.  
Dzięki kompletnemu wyposażeniu  wygod-
nie zjesz swój posiłek, przeniesiony w specjal-
nej, odpornej na zmiany temperatury kieszeni.  

Materiał: Poliester                      
Waga: 2kg                               
Pojemność: 11,5l                                
Wymiary: 41x29x19cm    
                                                                      
Kieszenie: jedna duża wyłożona folią izolacyjną,  
jedna frontowa z „organizerem” na wszystkie sztućce  
i naczynia.           
                           
Skład zestawu: 2x widelec; 2x nóż; 2x łyżka; 2x szklan-
ki; 2x talerze; 2x serwetka bawełniana; 1x nóż do kroje-
nia;  1 korkociąg z nożykiem i otwieraczem do konserw     
.

 

Picnic backpack for two. Fully equipped to allow you 
to comfortably eat your meal, brought in a special po-
cket resistant to temperature changes.

Material: Polyester                      
Weight: 2kg                               
Capacity: 11,5l                                
Dimensions: 41x29x19cm     
                                                                     
Pockets: one big lined with insulating foil, one front 
with an organizer for cutlery and dishes.
                                     
Set includes: 2x fork 2x knife 2x spoon 2x glass 2x pla-
te 2x cotton napkin; 1x slicing knife;  1 corkscrew with 
a knife and can opener.                                                                                        

plecak piknikowy
picnic backpack
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Art.nr 121



Praktyczny i estetyczny zestaw 
naczyń kempingowych. Dużo 
wytrzymalszy i wygodniejszy  
w użyciu od zestawów jednora-
zowych.
Zestaw zawiera:
• 4 talerze • 4 łyżki • 4 widelce 
• 4 noże • 4 kubeczki

Practical and  aesthetic set of 
camping dishes. More resistant 
and convenient to use than di-
sposable sets.
Set includes:
• 4 plates • 4 spoons 
• 4 forks • 4 knives
• 4 cups
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zestaw naczyń piknikowych
set of dishes picnic

zestaw sztućców
cutlery set

zestaw sztućców
cutlery set

PIKNIK PLUS

PC TOOLS

zestaw sztućców
cutlery set

TRAVEL TOOLS

Art.nr 72

Art.nr 17 Art.nr 18 Art.nr 73
PREMIUM TOOLS

Material: stal nierdzewna                                                         
Set trójelementowy: 
łyżka, widelec, nóż/otwieracz     

Trzyczęściowy,  czterofunkcyjny  turystyczny  
set  sztućców  obiadowych. Praktyczny Set 
podstawowych sztućców dla 1 osoby: łyżka, 
nóż, widelec.

Czteroczęściowy, turystyczny set sztućców obiadowych 
Set podstawowych sztućców dla 1 osoby: łyżka, nóż,  
widelec. 

Trzyczęściowy,  turystyczny  zestaw 
sztućców obiadowych. Jest bardzo  
lekki i praktyczny. Nóż, widelec i łyż-
ka „spinane” są ze sobą za pomocą 
karabinka. Odporne na uszkodzenia 
mechaniczne i łatwe do utrzymania 
w czystości.

3 piece, tourist cutlery set. Very light 
and practical. Knife, fork and spoon 
are joined together with a carabiner. 
Resistant to mechanical wear and 
easy to clean.

Materiał: PC (BPA free) 
Set zawiera: łyżka, widelec, nóż 

Material: PC (BPA free) 
Set includes: spoon, fork, knife

4 piece tourist cutlery set. Basic cutlery set for 1 person: 
spoon, knife, fork. 3 piece, 4-function tourist cutlery set. Pracitcal 

set of basic cutlery for 1 person: spoon, knife, 
fork. Material: stal nierdzewna                                                         

Set trójelementowy: 
łyżka, widelec, nóż/otwieracz     

Material: stainless steel
 3 piece set: 
spoon, fork, knife/opener      

Material: stainless steel
 3 piece set: 
spoon, fork, knife/opener      
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DISHES AND CUTLERY

NAMIOTY I AKCESORIA

TENTS AND ACCESSORIES

Namioty

Podstawowy podział:

namiot turystyczny – używany na biwakach, polach namiotowych
Najistotniejsze cechy: komfort i wygoda, którą zapewnia duża przestrzeń oraz stosunkowo duża waga i gabaryty.

namiot trekkingowy - używany podczas wędrówek pieszych.

namiot ekspedycyjny - namiot używany w najcięższych warunkach zazwyczaj zaopatrzony w kołnierz (rękaw , kaptur) śnież-
ny zapobiegający dostawaniu się śniegu pod tropik . 
Najistotniejsze cechy: niezawodność w każdych warunkach, bardzo duża wytrzymałość, niska waga. Gwarantują to najwyż-
szej klasy materiały oraz najnowsze technologie i rozwiązania.

Tents
 
The basic division:

tourist tent - used in bivouacs and campsites. The most important features: comfort and convenience provided by a large 
space and relatively high weight and size. 

tent trekking - used while hiking long distances. 

expeditionary tent - tent used in the harshest conditions usually provided with a flange (sleeve, hood) to prevent snow from 
getting into the snow under the fly sheet. The most important features: reliability in all conditions, very high strength, low 
weight. This ensures the highest quality materials and the latest technologies and solutions.
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NAMIOTY I AKCESORIA

TENTS AND ACCESSORIES

Seria Trials
Seria namiotów turystycznych TRAILS posiada stelaż wewnętrzny- pałąki mocowane są do sypialni. Po przełożeniu pałąków i
postawieniu sypialni, naciągamy tropik i przypinamy/przywiązujemy do stelaża. Plusem tej konstrukcji jest możliwość używa-
nia samej sypialni bez tropiku jako moskitiery. To rozwiązanie może okazać się przydatne podczas ciepłych bezdeszczowych
nocy, jako samo zabezpieczenie przez owadami.
Dużą zaletą modeli z tej serii są dwa osobne wejścia i dwa przedsionki zlokalizowane po dwóch stronach namiotu. Dzięki 
temu wchodzenie i wychodzenie z namiotu jest dużo łatwiejsze oraz można szybko wywietrzyć namiot - w przypadku  
upalnych dni. Dwa przedsionki powiększają przestrzeń bagażową naszego namiotu.
Seria TRAILS charakteryzuje się niską wagą co jest niezwykle istotne podczas przemieszczania się razem z namiotem.

Trail series
TRAIL  tent series is designed to have the poles attached directly to the tent conopy, after setting it up there is a need to 
attach the flysheet to the tent rack. This option gives an opportunity to use the conopy only as a mosquito net during warm 
summer nights.
A big advantage of this series are two entrences on both sides of the tents, providing an quick and easy entry/exit.  It’s also 
very convinient to ventilate the tent during hot summer days. Two vestibules give additional storage space.
TRAIL series tents are well knows for their lightweight structure so important during traveling.

trails 2

seria trails           trial series

trails 3 trails 4
Art.nr 157 Art.nr 158 Art.nr 159
dwuosobowy
waga: 3,2kg
maszty: włókno szklane 
(Ø 7.9 X2 Ø 8.5X1)/(Ø 8.5X3)
wymiary:
szerokość: 240cm 
długość: 210cm 
wysokość: 135cm
dwa przedsionki: dł. 50cm

2 Person
weight: 3,2kg
poles: fiberglass 
(Ø 7.9 X2 Ø 8.5X1)/(Ø 8.5X3)
dimensions:
width: 240cm 
length: 210cm 
height: 135cm
2 vestibules, length: 50cm

trzyosobowy
waga: 3,8kg
maszty: włókno szklane 
(Ø 7.9 X2 Ø 8.5X1)/(Ø 8.5X3)
wymiary:
szerokość: 240cm 
długość: 210cm 
wysokość: 135cm
dwa przedsionki: dł. 50cm

3 Person
weight: 3,8kg
poles: fiberglass  
(Ø 7.9 X2 Ø 8.5X1)/(Ø 8.5X3)
dimensions:
width: 240cm 
length: 210cm 
height: 135cm
2 vestibules, length: 50cm

czteroosobowy
waga: 4,4kg
maszty: włókno szklane
(Ø 7.9 X2 Ø 8.5X1)/(Ø 8.5X3)
wymiary:
szerokość: 240cm 
długość: 210cm 
wysokość: 135cm
dwa przedsionki: dł. 50cm

4 Person
weight: 4,4kg
poles: fiberglass 
(Ø 7.9 X2 Ø 8.5X1)/(Ø 8.5X3)
dimensions:
width: 240cm 
length: 210cm 
height: 135cm
2 vestibules, length: 50cm

materiał: 
Tropik:68D 190T PU2000MM 
polyester , podklejone szwy             
 

Sypialnia: 68D 190T 
oddychający  polyester                                
Podłoga: PE 120g/ m2  

material:
Fly: 68D 190T PU2000MM  
polyester, taped seans

Canopy fabric: 68D 190T  
breathable polyester
Tent floor: PE 120g/m2

210 cm 55 cm55 cm
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NAMIOTY I AKCESORIA

TENTS AND ACCESSORIES

Seria Hiker
Seria namiotów turystycznych HIKER posiada stelaż zewnętrzny- pałąki mocowane są na zewnątrz tropiku. W tym rozwiąza-
niu na początku rozbijamy tropik, a później podczepiamy sypialnię. Jedną z wielu zalet tej konstrukcji jest to że możemy roz-
bić namiot podczas deszczu- bez obaw o zamoknięcie sypialni. Możemy też używać samego tropiku jako płachty biwakowej
np. podczas długiego marszu w deszczu, możemy rozbić sam tropik, np. po to by odpalić kuchenkę turystyczną i zagotować
wodę.
Dużą zaletą modeli z tej serii są dwa osobne wejścia i dwa przedsionki zlokalizowane po dwóch stronach namiotu. Dzięki 
temu wchodzenie i wychodzenie z namiotu jest dużo łatwiejsze oraz można szybko wywietrzyć namiot- w przypadku  
upalnych dni. Dwa przedsionki powiększają przestrzeń bagażową naszego namiotu.
Seria HIKER charakteryzuje się:
- krótkim czasem składania i rozkładania- co jest niezwykle istotne podczas przemieszczania się z namiotem
- bardzo wydajną wentylacją, co jest istotne podczas użytkowania latem

Hiker series
HIKER tent series has an outer tent poles system giving an opportunity to set up only the fly, providing an easy and quick to 
set up rain shelter for cooking or drying up. Of course you can attach the tent conopy to the already standing fly, to give you 
a versatile and ready to use tent. 
A big advantage of this series are two entrences on both sides of the tents, providing an quick and easy entry/exit.  It’s also 
very convinient to ventilate the tent during hot summer days. Two vestibules give additonal storage space.
HIKER series tents are well knows for their very quick set up time so important during traveling, and great ventilation.
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seria hiker           hiker series

hiker 3 hiker 4
Art.nr 190 Art.nr 191 Art.nr 192
dwuosobowy
waga: 3,4kg
maszty: włókno szklane 
8.5mmx2, 9.5mmx1
wymiary:
szerokość: 140cm 
długość: 210cm 
wysokość: 120cm
dwa przedsionki: dł. 60cm

2 Person
weight: 3,4kg
poles: fiberglass 
8.5mmx2, 9.5mmx1
dimensions:
width: 140cm  
length: 210cm 
height: 120cm
2 vestibules, length: 60cm

trzyosobowy
waga: 4kg
maszty: włókno szklane 
8.5mmx2, 9.5mmx1
wymiary:
szerokość: 180cm 
długość: 210cm 
wysokość: 130cm
dwa przedsionki: dł. 65cm

3 Person
weight: 3,8kg
poles: fiberglass  
8.5mmx2, 9.5mmx1
dimensions:
width: 180cm 
length: 210cm 
height: 130cm
2 vestibules, length: 65cm

czteroosobowy
waga: 4,6kg
maszty: włókno szklane
8.5mmx2, 9.5mmx1
wymiary:
szerokość: 270cm 
długość: 210cm 
wysokość: 160cm
dwa przedsionki: dł.100cm

4 Person
weight: 4,4kg
poles: fiberglass 
8.5mmx2, 9.5mmx1
dimensions:
width: 270cm 
length: 210cm 
height: 160cm
2 vestibules, length: 100cm

materiał: 
Tropik:70D/190T PU3000MM 
podklejone szwy    
                     

Sypialnia: 70D/190T W/R 
oddychający  polyester  
 Podłoga:PE 120g/ m2 

material:
Fly: 70D 190T PU3000MM 
polyester, taped seans

Conopy fabric: 70D 190T 
W/R breathable polyester
Tent floor: PE 120g/m2

namioty/tents
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 namiot
tent

Specyfikacja:
Tropik: 210T 75D Poliester Rip-Stop 
Wodoodporność: 2000 mm
Sypialnia: 210T Poliester Rip-Stop

Podłoga: 210T Poliester Rip-Stop
Wodoodporność: 2000 mm
Stelaż: Aluminium  Ø 7,9x2

Wymiary:
dł: 50+225 cm, szer. 85cm, wys: 75/80 cm

Specification:
Flysheet : 210T 75D Poliester Rip-Stop 
Waterproof: 2000 mm
Inner tent: 210T Poliester Rip-Stop

Floor: 210T Poliester Rip-Stop
Waterproof: 2000 mm
Tent poles: Aluminium  Ø 7,9x2

Dimensions:
dł: 50+225 cm, szer. 85cm, wys: 75/80 cm

SOLOIST
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ROCKLAND

NAMIOT
SOLOIST
Specyfikacja:
Tropik: 210T 75D Poliester Rip-Stop 
Wodoodporność: 3000 mm
Sypialnia: 210T Poliester Rip-Stop

Podłoga: 210T Poliester Rip-Stop
Wodoodporność: 5000 mm
Stelaż: Aluminium  Ø 8.5x2

ART. NR 144 Art.nr 144



śledzie diodowe
led tent pegs

śledzie 
fluorescencyjne
fluor tent pegs

linki 
fluorescencyjne
fluorescent 
guy ropes

Wykonane z bardzo wytrzymałego poliuretanu. Zakończone są punktowym światłem, zasila-
nym baterią,  z wyłącznikiem on/off. Specjalna konstrukcja śledzia, ze wzmocnieniami w prze-
kroju podłużnym zapobiegają jego złamaniu i wyginaniu się. Obszerny talerzyk wieńczący śle-
dzie ułatwia wbijanie, nawet w twarde podłoże. Awaryjnie mogą pełnić funkcję mikrolatarki.

Materiał: Poliuretan
Długość: 21cm                                      
Ilość w zestawie: 4szt.                                                                        
Zasilanie: 4xLR41 (w zestawie)          

Made of a very resistant polyurethane. Finished with a single, battery operated light with 
an on/off switch. Special design of the peg with reinforced longitudinal section prevents it 
from breaking and bending. The peg’s wide head makes driving it in easier,  even into hard 
ground. They can serve as an emergency micro flashlight.

Material: Polyurethan
Length: 21cm                                       
Number in a set: 4 pieces                                                                        
Battery operated: 4xLR41 (included)   

Wykonane z bardzo wytrzymałego poliuretanu . Dzięki fluorescencji 
są widoczne w nocy.
Material: Poliuretan                                                 
Długość: 21cm                                      
Ilość w zestawie: 4szt.   

Uniwersalne, fluorescencyjne, plecione odciągi do namiotów gwarantują 
dobre oznakowanie namiotu w nocy.

Zestaw zawiera 4 szt.,  każda o długości 4m i średnicy 0,5cm.
Kolor: jaskrawa zieleń

Universal, fluorescent,  plaited guy ropes guarantee good  visibility of the 
tent at night.

Set includes 4 ropes,  each  4m long with 0,5cm in diameter.
Colour: bright green

Made of very sturdy polyurethane. Thanks to fluorescency they are 
well visible at night.
Material: Poliuretan                                                 
Dimensions: 21cm                                       
Number in a set: 4szt.  
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Art.nr 129

Art.nr 120

Art.nr 113

pałąki namiotowe
tent poles

podłoga do namiotu
tent floor

Praktyczne,  standardowe pałąki namiotowe, które można bardzo łatwo 
dostosować do wielu różnych rodzajów namiotów. W opakowaniu znaj-
duje się sześć pałąków o długości 60 cm, metalowe końcówki oraz zestaw 
elastycznych linek do łączenia poszczególnych elementów.
Material: włókno szklane, metal, poliester 
Wymiary: długość 60cm, średnica 1cm
Zawartość zestawu: 6 rurek wraz z okuciami; elastyczna linka łącznikowa          

A practical set consisting of standard tent poles, which can be easily  
adapted to various types of tents. Set includes 6 tent poles 60 cm each, 
metal tips and elastic rope  for joining the elements together.
Material: fiberglass, metal, polyester 
Dimensions: length 60cm diameter 1cm                                                            
Set includes: 6 poles with  fittings; elastic rope      

Podłoga do namiotu – idealnie nadaje się do przedsionków, jako dodatkowa 
warstwa izolująca pod sypialnie. Posiada otwory służące do przytroczenia jej 
do ziemi za pomocą szpilek. Wykonana jest z grubych włókien polietyleno-
wych, dzięki czemu jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, przedziura-
wienia lub przetarcia. Podłoga chroni również przed wodą, wilgocią i zabru-
dzeniami.
· Materiał: PE (polietylen)
· Wymiary: 1,9x3m
 

Suitable for vestibules,as a addidional insulating layer for bedrooms. Holes 
allow it to be fastened to the ground with pins. Made from thick polyethylene 
fibers, it is resistant to mechanical damage, punctures and wearing through. 
· Material: PE 
· Dimensions: 1,9x3m
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Art.nr 43

Art.nr 146



śledzie ekspedycyjne
expeditionary pegs

śledzie namiotowe
tent pegs

szpilki namiotowe
tent pins

Praktyczny zestaw 10szt. śledzi namiotowych. Wykonany z mocnej stali.
Długość śledzia 18cm. 
Material: stal 
Ilość w zestawie: 10szt.                      
Długość: 18cm                                        
Średnica: 0,5cm    

Practical set of 10 tent pegs. Made of hard steel
. Peg length 18cm. 
Material: steel 
Number in a set: 10 pieces                     
Length: 18cm                                        
Diameter: 0,5cm      

Zestaw 10szt. szpilek namiotowych wykonanych z mocnej stali.
Materiał: stal 
Ilość w zestawie: 10 sztuk                      
Długość: 19cm (Art. 45) lub 26 cm (Art.46)                                       
Średnica: 0,5cm    

Set of 10 tent pins. Made of hard steel. 
Material: steel 
Number in a set: 10 pieces                      
Length: 19cm (Art. 45) or 26 cm (Art.46)                                       
Diameter: 0,5cm    
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STINGS

18 cm

19 cm

26 cm

Ultra lekki zestaw czterech śledzi ekspedycyjnych dla wszystkich miłośników 
wędrówek z namiotem. Śledzie dodatkowo wyposażone zostały w odciągi dla 
ułatwienia wyciągania. Material: ultralekki stop aluminium. 
Materiał: aluminium 
Długość: 18cm                                                          
Ilość w zestawie: 4szt.  

Ultra light set of 4 expedition tent pegs for all hiking enthusiasts. All pegs have 
a lanyard, making them easier to pull out. Material: ultralight aluminium alloy. 
Material: aluminium
Length: 18cm                                                          
Number in a set: 4 pieces    

Art.nr 44

Art.nr 47

Art.nr 45, dł.19 cm

Art.nr 46, dł.26 cm N
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 saperka składana
folding shovel

Art.nr 51 Art.nr 52

Saperka wykonana jest z mocnej stal. 
Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.  
Saperka posiada: mały kilof, piłę, pokrowiec. 
Material: Stal nierdzewna, guma 
Wielkość łopatki: 11x15cm.                      
Długość rączki: 48cm                                        
Dodatkowe funkcje: mały kilof, piłka     

The shovel is made of tough stee. Takes up 
little space after folding. The shovel includes: 
small pickaxe, saw, carry bag.
Material: Stainless steel, rubber
Shovel size: 11x15cm.                      
Handle length: 48cm                                        
Additional functions: small pickaxe, saw            

rozmiar /  size L

Saperka wykonana jest z mocnej stali. 
Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.  
Saperka posiada: mały kilof, piłę, otwie-
racz, pokrowiec.
Material: Stal nierdzewna, guma
 Wielkość łopatki: 9x13cm.                      
Długość rączki: 42cm                                        
Dodatkowe funkcje: mały kilof, piłka, 
otwieracz        

The shovel is made of tough steel. Takes 
up little space after folding. The shovel 
includes: small pickaxe, saw, opener, car-
ry bag.
Material:  Stainless steel, rubber
Shovel size: 9x13cm.                      
Handle length: 42cm                                        
Additional functions: small pickaxe, saw, 
opener

rozmiar / size  M
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plecaki/backpacks

Kolekcja plecaków marki ROCKLAND została zaprojektowana do różnych form turystyki. Wszystkie modele są tak wyposa-
żone, aby były lekkie i maksymalnie pakowne. Dlatego wykonano je z bardzo lekkiego materiału co pozwala użytkownikowi 
skupić się na podróży, a nie na ciężarze który ma na plecach.
Wszystkie modele w kolekcji posiadają system wentylacji pleców, co pozwala utrzymać komfort oraz suche plecy.
Jest to niezwykle istotne latem lub w czasie intensywnej aktywności. Nasze systemy wentylacji zapewniają maksymalną cyr-
kulację powietrza. 

ROCKLAND backpack series was designed for a wide range of outdoor activities. All models are built to provide maximum ca-
pacity and minimal weight. Therefore, they were made from light materials allowing the user to focus on the journey ahead, 
not the weight on the back. All models in the collection are equipped with an ventilation system, allowing you to maintain 
comfort and dry back which is extremely important during the summer or during vigorous activity. Our ventilation systems 
ensure maximum air circulation.
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plecak/backpack
TETON 25

Art.nr 170

TETON 25 to propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią sobie 
swobodę oraz lekkość plecaków. Plecak doskonale sprawdzi 
się zarówno podczas codziennego użytkowania, jak i w trakcie 
wycieczek rowerowych. Tylni panel wykonany został z siatecz-
ki, co gwarantuje wentylację pleców i zapobiega nadmiernemu 
poceniu się. Jest to bardzo innowacyjny system X-1®. Teton 25 
posiada regulowany pas piersiowy oraz regulowany pas biodro-
wy ze skrzydełkami. Przedni panel plecaka został wyposażony w 
pętle, do których można przypiąć kask lub czekan. W dolnej czę-
ści znajduje się kieszonka, w której umieszczono pokrowiec prze-
ciwdeszczowy. Plecak jest kompatybilny z systemem HYDRO ®. 
Ponadto, Teton 25 posiada bardzo lekki, aluminiowy stelaż. 

TETON 25 is a suggestion for all those who value freedom and 
lightweight backpacks. Backpack ideally suited to both every-
day use as well as during cycling trips. The back panel is made 
of mesh, which provides back ventilation and prevents excessive 
sweating due to very innovative X- 1® technology. Teton 25 has 
an adjustable chest strap and waist belt with wings . The front 
panel of the backpack is equipped with loops used to attach  our 
equipment like trekking poles or bike helmets. Implemented ra-
incover, very lightweight aluminum frame and compatibility with 
HYDRO ® system makes Teton 25 a very versatile backpack.

Materiał: Lekki Nylon DOBBY z powłoką PU, wodoodporny                                  
Wymiary: 49x31x15cm                                    
Waga: 1,0Kg                             
Pojemność: 25l  

Material: Lightweight nylon DOBBY with PU coating, waterproof
Dimensions: 49x31x15cm
Weight: 1,0kg
Capacity: 25l
 



plecak/backpack
TETON 35

Art.nr 171

Teton 35 to świetna propozycja na kilkudniowe wypady. Plecak 
składa się z jednej komory głównej, w której wewnątrz znajduje 
się specjalna przegroda na rzeczy drobne. Plecak posiada system 
wentylacji COOL SWEEP BACK SYSTEM. Zarówno pas biodrowy, 
jak również pas piersiowy są regulowane, dzięki czemu Teton 
35 jest bardzo ergonomiczny, a jego użytkowanie komfortowe, 
zwłaszcza, że panel tylni jest usztywniony. Przednia część pleca-
ka wyposażona została w pętle, co umożliwia przypięcie czeka-
na oraz kasku. Na dole Teton 35 znajduje się zasuwana kieszeń, 
która służy przechowywaniu pokrowca przeciwdeszczowego. 
Istnieje możliwość zamontowania w plecaku systemu hydrata-
cyjnego HYDRO®. Zarówno w klapie jak i po bokach plecaka znaj-
dują się kieszonki, w których przechowywać można podręczne, 
acz niezbędne drobiazgi. 

Teton 35 is a great idea for multi-day trips. Backpack consists of 
one main chamber, which has a special inside compartment for 
small things. The backpack has a ventilation system SWEEP COOL 
SYSTEM BACK . Both the hip belt as well as chest strap are adju-
stable, allowing Teton 35 to be highly ergonomi, and comforta-
ble, especially due to it’s padded back panel. The front part of 
the backpack has loops, allowing attachment of trekking poles 
or other equipment. At the bottom of the Teton 35 there is a po-
cket containing an implemented raincover. The backpack can be 
fitted with a HYDRO® system. Both the lid and the sides of the 
backpack have pockets where you can store little, but necessary 
trinkets.

Materiał: Lekki Nylon Ripstop z powłoką PU (poluretan),  
wodoodporny                                  
Wymiary: 52x31x20cm                                   
Waga: 1,3Kg                             
Pojemność: 35l  

Material: Lightweight nylon ripstop with PU (polyurethane)
waterproof
Dimensions: 52x31x20cm
Weight: 1,3kg
Capacity: 35l

Art.nr 172

Material: Lightweight nylon ripstop with PU (polyurethane), waterproof
Dimensions: 62x32x25cm
Weight: 1,6kg
Capacity: 40l
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Teton 40 został zaprojektowany z myślą o ludziach aktywnych i cenią-
cych kilkudniowe wypady. Na plecak składa się jedna komora główna, 
oraz kieszenie: jedna duża kieszeń przednia, kieszenie boczne oraz kie-
szeń na kominie. W kieszeni umiejscowionej na dole plecaka znajduje 
się pokrowiec przeciwdeszczowy. Teton 40 został wyposażony w no-
woczesny system wentylacji A-2 AIR-SYSTEM który w połączeniu z sia-
teczkowanym panelem tylnym zapewnia suche plecy. Ponadto, panel 
tylni został usztywniony, co znacząco wpłynęło na komfort użytkowa-
nia. Plecak jest ergonomiczny, zarówno pas biodrowy jak i piersiowy są 
regulowane. Na przednim panelu znajdują się szlufki, które umożliwiają 
przypięcie akcesoriów. Teton 40 jest kompatybilny z systemem hydra-
tacyjnym HYDRO®, co korzystnie wpływa funkcjonalność tego modelu. 
Po bokach znajdują się zapinane suwakami otwory, które gwarantują 
dostęp do środka plecaka. 

Teton 40 is designed for people who appreciate activity and multi-day 
trips. Backpack consists of one main compartment, one large front po-
cket , side pockets and a pocket on the lid. The implemented raincover 
is located on the bottom of the backpack. Teton 40 is equipped with 
a modern ventilation system called A-2 AIR -SYSTEM, which combined 
with trampoline mesh back pannel, provides a dry back during activites.
Both the hip belt and chest strap are adjustable in addition, the back 
panel is padded, which significantly affects the comfort and ergonomy 
of the backapck. On the front panel there are loops that allow attaching 
accessories such as trekking poles etc. Teton 40 is compatible with HY-
DRO® system, which positively affects the functionality of the model. 
Side zippered entry points provide quick access to the inside of the 
backpack .

Materiał: Lekki Nylon Ripstop z powłoką PU (poliuretan), wodoodporny                                 
Wymiary: 62x32x25cm                                   
Waga: 1,6Kg                              
Pojemność: 40l  

TETON 40
plecak/backpack
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Teton 60 to plecak idealny, kiedy myślimy o jak największym komforcie 
podróżowania. Nareszcie podróże oraz wyprawy wymagające zabrania 
większej ilości bagażu przestaną być uciążliwe. Teton 60 jest plecakiem 
ergonomicznym, gdzie panel tylny jest usztywniony, a pas piersiowy 
oraz biodrowy są regulowane. Ponadto, został tu wykorzystany system 
nośny H-2 SYSTEM, który gwarantuje dokładne dopasowanie plecaka 
do różnej długości pleców. Plecak to komora główna i dodatkowe kie-
szenie: przednia pionowa kieszeń zamykana na suwak, kieszenie bocz-
ne oraz kieszeń na kominie - przechowamy w nich wszystkie niezbędne 
drobiazgi. Na panelu przednim znajdują się szlufki, do których istnieje 
możliwość przypięcia akcesoriów. Plecak jest kompatybilny z syste-
mem hydratacyjnym HYDRO®. Teton 60 to stabilność, funkcjonalność, 
a także pełna swoboda działania.

Teton 60 is perfect, when we think about comfort in travelling with a 
large backpack . Finally our travels and expeditions requiring more sto-
rage will no longer be a nuisance. Teton 60 is an ergonomic backpack, 
the padded back panel provides exceptional comfort, the chest and 
hip belts are adjustable to fit everyone. In addition the support system 
called H-2 SYSTEM guarantees a perfect fit for different back lengths. 
Backpack consists of  main compartment and extra pockets: front ver-
tical zippered pocket, side pockets and a pocket on the top lid. On the 
front panel there are loops that allow attaching accessories such as 
trekking poles etc. The backpack is compatible with the HYDRO®  sys-
tem. Teton 60 is stability, functionality, and full freedom of action.

Materiał: Lekki Nylon Ripstop z powłoką PU (poliuretan), wodoodporny                                 
 Wymiary: 70x38x21cm                              
 Waga: 2,35Kg                              
Pojemność: 60l  

Material: Lightweight nylon ripstop with PU (polyurethane), waterproof
Dimensions: 70x38x21cm
Weight: 2,35Kg
Capacity: 60l

plecak/backpack
TETON 60

Art.nr 174 Art.nr 175
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Rider 10 to propozycja idealna dla osób żyjących aktywnie. Plecak 
świetnie sprawdzi się zarówno podczas jednodniowych wycieczek po 
górach, jak i w trakcie codziennych treningów rowerowych czy biego-
wych. Rider 10 składa się z dużej komory, w której w specjalnej kieszeni, 
umieszczony został system hydratacyjny o pojemności do 3L. W przed-
niej części, znajduje się zasuwana na zamek kieszonka, do której scho-
wać możemy wszystkie potrzebne rzeczy, dodatkowo, plecak został 
wyposażony w dwie kieszonki po bokach, również zasuwane na zamek. 
Tylni panel wykonano ze specjalnej siateczki, która zapobiegać ma nad-
miernej potliwości. Zarówno pas biodrowy jak i piersiowy są regulowa-
ne. Plecak został wyposażony w elementy odblaskowe. 

Rider 10 is a perfect piece for  active people. The backpack excels both 
during day trips to the mountains, and in the course of everyday cycling 
and cross-country training. Rider 10 consists of a large main compart-
ment in which a special pocket designed for a 3L hydration system can 
be found. The front panel has a zippered pocket, which can be used to 
hide all of our  necessary things. In addition, Rider 10 is equipped with 
two zippered pockets on the sides and a special mesh back panel, which 
provides a sufficient air flow preventig excessive sweating. Both the hip 
and chest belts are adjustable. Backpack is equipped with high visability 
elements for your saftey.

RIDER 10
plecak/backpack

Materiał: Lekki Poliester z powłoką PU, wodoodporny                                
Wymiary: 45x30x8cm                               
Waga: 0,45Kg                              
Pojemność: 10l  

Material: Lightweight polyester with PU coating, waterproof
Dimensions: 45x30x8cm
Weight: 0,45Kg
Capacity: 10l
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Speed 15 to plecak biegowo-rowerowy, choć świetnie też sprawdzi 
się podczas jednodniowych wycieczek i wypadów w góry. W komorze 
głównej znajduje się specjalna kieszeń na system hydratacyjny o pojem-
ności do 3 litrów. Tylny panel jest usztywniony i został on wykończony 
przewiewnym materiałem. W górnej części plecaka znajduje się kieszeń 
siatkowa, do której można schować kask lub kurtkę. Ponadto, Speed 
15 ma dwie boczne kieszenie, kieszeń przednią z organizerem, a także 
bezpieczną kieszonkę w górnej części. W dolnej części plecaka znajduje 
się kieszonka z pokrowcem przeciwdeszczowym. Na przednim panelu 
znajdują się szlufki do przypięcia lin, kijów czy czekana. Istnieje możli-
wość podpięcia  światełka odblaskowego, przez co zwiększymy naszą 
widoczność.

Speed   15  is a great running/biking backpack, but also can be used for 
day trips and mountain hiking. The main compartment has a special po-
cket for a hydration system with a capacity of up to 3 liters. The back 
panel is padded and has been finished with a ventilated material. 
At the upper side of the backpack there is a mesh pocket, designed 
for biking helmet or any other items like rain jackets etc. Furthermore 
Speed   15 has two side pockets, a front pocket with an organizer, a safe 
pocket at the top and an implemented raincover. The front panel has 
trekking pole loops. There is also the possibility of attaching reflective 
lights.

Materiał: Lekki Nylon DOBBY z powłoką PU, wodoodporny                               
Wymiary: 46x24x17cm                              
Waga: 0,54Kg                              
Pojemność: 15l  

Material: Lightweight nylon DOBBY with PU coating, waterproof
Dimensions: 46x24x17cm
Weight: 0,54Kg
Capacity: 15l

plecak/backpack
SPEED 15

Art.nr 176
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Art.nr 177

WAIST 1000
Poręczna i bardzo wygodna nerka sprawdzi się podczas 
wielu wypraw jako miejsce przechowywania rzeczy nie-
zbędnych, które musimy mieć pod ręką. Waist 1000 skła-
da się z jednej dużej komory zasuwanej na suwak, gdzie 
znajdują się 2 małe kieszonki, oraz mniejszej komory, która 
również jest zasuwana. Dodatkowo, w tylnej części została 
umieszczona malutka kieszonka na suwak. Pas biodrowy 
jest regulowany, dzięki czemu dopasujemy go do swoich 
potrzeb. Nadzwyczaj komfortowa w użytkowaniu Waist 
1000 to obowiązkowy gadżet każdej podróży! 

Handy and very convenient hip sachet for storing essen-
tials during trips or day to day use. Waist 1000 consists of 
one large zipperes compartment, 2 small pockets, and a 
smaller compartment, which is also zipped. In addition, in 
the back of the sachet there is a tiny pocket for valuable 
items. The hip belt is adjustable, so you can fit the sachet 
to your need. Extremely comfortable to use Waist 1000 is 
mandatory gadget every day!

Materiał: Lekki Poliester Ripstop z powłoką PU, 
wodoodporny                               
Wymiary: 38x15x7cm                              
Waga: 0,2Kg                             
Pojemność: 2l  

Material: Lightweight ripstop polyester with PU coating,
waterproof
Dimensions: 38x15x7cm
Weight: 0.2kg
Capacity: 2l

saszetka hip/sachet
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Jak dobrze dopasować plecak
Aby prawidłowo dopasować plecak , wykonaj następujące kroki.
Wypełnij swój plecak 20 do 30 kilogramami bagażu, najlepiej lekkie przedmioty takie jak śpiwór 
umiejscowić niżej a te cięższe w górnej części. Ściśnij pasy kompresyjne dla stabilizacji ładunku. 
Załóż plecak na siebie i dopasuj pas biodrowy. 
Podnieś nogę, aż udo znajdzie się w kącie 90 stopni do ciała. Dolna krawędź pasa biodrowego po-
winna znajdować się na wysokości górnej części uda. 
Upewnij się, że szelki stabilizujące pasy naramienne są luźne. Lekko napnij regulację. 
-Kąt pomiędzy szelkami stabilizacyjnymi a pasami naramiennymi powinien być w zakresie 10 do 45 
stopni.  Jeżeli kąt ten jest mniejszy niż 10 stopni, przenieś taśmy stabilizujące na wyższą klamrę. 
Jeżeli kąt jest większy niż 45 - stopni, przenieść do dolnej klamry.

Rozłożenie wagi
Rozłożenie wagi plecaka na ramiona i biodra należy zmieniać podczas wycieczki. Poluzuj pasy dla 
wygody w płaskim, łatwiejszym terenie. Poluzowane paski zagwarantują lepsze czucie równowagi 
i kontroli. Jeśli ramiona się zmęczą, poluzuj ramiączka- ciężar wtedy przeniesie się na biodra. 
Działając w drugą stronę, można ciężar przenieść z bioder na barki. Musimy poluzować pas biodro-
wy i ściągnąć pasy  naramienne. 
Te mikro korekty pomogą w zapewnieniu Ci komfort na szlaku. 
Idealnie, jeśli waga plecaka spocznie bardziej na biodrach niż na barkach.

Fitting instructions
Follow these steps to properly fit your backpack:
- Measure your torso length and select the proper size backpack
- Fill your backpack with 20 to 30 pounds of gear, idealy with a sleeping bag in the bottom and 
weight on top. Tighten the load compression straps to stabilize the load. Put the backpack on and 
tighten the waistbelt.
- Lift your leg until your thigh is a 90- degree angle to your body. The bottom edge of the waistbelt 
should be level with the top of your thigh.
- Make sure the shoulder stabilizer straps are loose. The curve in the shoulder harness should be 
level with your arm pit.
- Lightly tension the shoulder harness adjustment straps.
-Pull on the shoulder stabilizer straps should lift off the shoulder straps at a 10- degree to 45- degree 
angle from horizontal. If the angle is less than 10-degree, move the stabilizer straps to the higher 
buckle. If the angle is greater than 45- degree, move it to the lower buckle.

Distributing your pack weight
Experiment with your backpack as you hike. Loose straps for comfort on flatter, easier terrain and 
lighten straps for better balance and load control on sleeper grades. If your shoulders get tired, 
loosen the shoulder straps and top stabilizers to but more weight on your hips.
Conversely, you can choose to transfer the weight to your shoulders by loosening the waist belt 
and tightening the shoulder straps.
These micro adjustments will help keep you comfortable on the trail. Ideally, your backpacks we-
ight will rest more on your hips than on your shoulders.
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Przesuwny panel tylny, który jest regulowany 
w celu dopasowania różnej wielkości ciała. 
Pręty aluminiowe zaprojektowane zgodnie  
z ergonomią, aby idealnie dopasować się do 
ciała. Ta konstrukcja rozkłada obciążenie do-
brze i zapewnia stabilność i lekkość noszenia.

Sliding rear panel, which is adjustable to fit  
different sized body. Aluminium rods designed 
with ergonomics to perfectly fit to the body. 
This design distributes the load well and provi-
des stability and lightness wear.

System wentylacji oparty jest na panelu złożo-
nym z wyprofilowanej siatki 3D, poszczególne 
strefy oddychalności są obramowane stela-
żem aluminium 6061. System jest regulowany  
przez pasek kompresji znajdujący się w poło-
wie panelu tylnego.

The ventilation system is based on a panel 
consisting of profiled 3D mesh , the individual 
zones of breathability are framed aluminum 
frame 6,061. System is controlled by the com-
pression belt located in the middle of the rear 
panel .

Stelaż składa się z dwóch stalowych prętów, 
połączonych na środku specjalnym, elastycz-
nym elementem. Dzięki takiej konstrukcji 
stelaż zapewnia bardzo dobre dopasowane  
do ruchów ciała.

The frame consists of two steel rods, connec-
ted in the middle of a special, flexible element. 
With this construction, the frame provides  
a very good fit to the body movements.

H2  system

technologie/ technology
W1 Economy system X-1 system
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Zestaw dwóch wodoodpornych pokrowcy na dokumenty, 
telefon oraz inne cenne przedioty które chcemy chronić 
przed działaniem wody. Pokrowce posiadają pasek mocu-
jący.
Materiał: Półprzezroczyste PVC        
Wymiary: 13x23cm, 18x30cm

A set of universal waterproof cases for cell phones, do-
cuments, money, etc. Made of high-quality material.  
Practical and functional double security system provides 
low leakage. It is perfect for bicycle rides, hiking and cam-
ping trips, when there is a risk of getting wet. 
Each case has a leash.

Material: Transparent PVC 
Size: 13x23cm, 18x30cm

wodoodporne pokrowce na dokumenty
waterproof cases for documents

DOCUMENT WP 2 szt/2 pcs

Art.nr 219 gwizdek sygnalizacyjny
signal whistle

nożyk kieszonkowy
pocket knife

SPIKE
Nożyk kieszonkowy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.  Chropowata powierzch-
nia okładzin wykonanych z aluminium sprawia że nożyk dobrze trzyma się w palcach. Mini 
karabińczyk daje możliwość przyczepienia nożyka do kluczy lub w dowolnym miejscu przy 
plecaku. Blokada ostrza zapobiega przypadkowemu zamknięciu się nożyka.

A pocket knife made of high-quality stainless steel. Thanks to rough surface of aluminium 
linings it is easy to hold. Small carabiner allows attaching the knife to keys, or to any part of 
the backpack. Blade lock prevents accidental locking.

Materiał: stal nierdzewna.            
Waga: 25g                                                                                            
Wymiary po złożeniu: 5,5cm        
Wymiary po rożłożeniu: 8,5cm    
 Długość ostrza: 3cm                                                            

Material: stainless steel. 
Weight: 25 g. 
Dimensions after folding:5,5 cm. 
Dimensions before folding: 8,5 cm. 
Blade length: 3 cm
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Lekki gwizdek sygnalizacyjny wykonany ze stopu aluminium. Dzięki mocowaniu typu ring z ła-
twością można przymocować go np. na szelkach plecaka. Idealnie sprawdzi się również jako bre-
loczek do kluczy.  Niewielkie rozmiary nie przeszkadzają w wydobywaniu potężnych dzwięków.  
Nieoceniony w sytuacjach awaryjnych. 

Light aluminium signal whistle. Ring type mount makes it easy to attach it backpack straps. 
Works perfect as a key chain. Generates loud whistle despite the small size. Ideal for emer-
gency. 
Material: aluminium
Dimensions: 9 x 47 mm

Materiał: Aluminium                                                                                             
Wymiary: 9x47mm             

Art.nr 161

Art.nr 162
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Dokładny przyrząd pomiarowy który pomaga w określeniu kierunku marszu.
Posiada wskaźnik, linijkę dłu gości 5cm dwie skale 1:25000 oraz 1:50000.
Wymiary : 50x60mm                      
 

Equipped in indicator, 
5 cm ruler, and two scales: 1:25000, 1:50000.
Dimensions: 50 x 60 mm

Zakończone haczykiem oraz przelotką które ułatwiają przymocowanie świa-
tło do obiektu który chcemy oznaczyć. 

Długość: 15,5cm  (6cali)

Finished with a hook and a hole that make it easy to attach it to the illuminated 
object. 

Length: 15,5 cm (6 inches)

Art.nr 163

kompas turystyczny
handy tourist compass

światło chemiczne
chemical light

WAY

GLARE

Art.nr 160
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 zagłówek turystyczny
head restraint

Dmuchany zagłówek podróżny niezbędny w trakcie dłu-
gich podróży, jak również podczas relaksu w domu. Ergo-
nomiczny kształt gwarantuje stabilne podparcie dla głowy. 
Wykonany z wodoodpornego, łatwego w czyszczeniu PVC. 
Po wypompowaniu powietrza zagłówek przechowywać 
można w załączonym pokrowcu.

·  Rozmiar: 35 x 25 x 15 cm
·  Materiał: PVC
·  W zestawie pokrowiec do przechowywania

Inflated head restraint, essential for long journeys, as well 
as during relaxing at home. Ergonomic shape provides sta-
ble support for your head. Made of waterproof, easily wa-
shable PVC. After deflating store in the attached case

·  Size: 35 x 25 x 15 cm
·  Material: PVC
·  Included additional cover

BOLSTER
Art.nr 156
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AKCESORIA NOCLEGOWE

SLEEPING ACCESSORIES

TRAVEL AND DISCOVERTRAVEL AND DISCOVER



Maty samopompujące
Łączą ze sobą zalety materacy welurowych i tradycyjnych karimat turystycznych.
Maty samopompujące są równie wygodne jak pompowane materace ale są znacznie mniejszych rozmiarów. Są też dużo  
lżejsze i jak sama nazwa wskazuje nie wymagają pompowania, więc nie potrzebujemy do nich dodatkowo pompki. System 
samopompowania  skraca też czas przygotowania posłania do spania. 
Z drugiej strony maty są podobnych gabarytów jak karimaty (cięższe ale zajmują mniej miejsca) lecz biją je na głowę pod 
względem komfortu spania, który w przypadku mat samopompujących jest zbliżony do tego na materacach.
Dobre maty są standardowo wyposażone w worek transportowy, który zabezpiecza je przed zabrudzeniem, uszkodzeniami 
w transporcie oraz wilgocią.

Self-inflating mats They combine the advantages of velvet mattresses and traditional tourist sleeping pads.
Self-inflating mats are as comfortable as inflatable mattresses, but they are much smaller. They are also a lot lighter and, as 
the name suggest, they do not need to be pumped, so we do not need an additional pump. The self-inflation system shortens 
the time needed to prepare the mat for sleeping.
On the other hand, their size is similar to that of a sleeping pad (they are heavier but take up less space), but they are defini-
tely superior when it comes to the comfort of sleep. In case of self-inflating mats it is similar to that of a mattress.
Good mats are usually equipped with a carry bag which protects them from getting dirty, being damaged during transport 
and from getting wet.

Moja mata nie chce się sama pompować
W przypadku mocnego ściśnięcia maty (pakowanie) pianka która ją wypełnia potrafi się delikatnie „skleić”. Taka sytuacja często ma miejsce  
w przypadku nowych mat które jeszcze nigdy nie były pompowane lub w przypadku maty która leżała ściśnięta i nie używana przez dłuższy czas.
Co należy zrobić:
1.Metoda pasywna
Odkręcamy zawór maty i cierpliwie czekamy 30-40min. Jeśli mata nie jest mocno sklejona powinna w tym czasie sama się napełnić i „rozkleić”.
2.Metoda aktywna
Odkręcamy  zawór,  łapiemy matę  od  strony  zaworu  i  energicznie  nią  potrząsamy.  Drugi  koniec  (ten  bez  zaworka) może/powinien  uderzyć  
o podłoże. Po wykonaniu kilku/kilkunastu takich potrząśnięć odkładamy matę i postępujemy zgodnie z punktem 1. 
Dopuszczalna jest też technika delikatnego dopompowania maty. Należy jednak pamiętać aby robić to z umiarem i dużym wyczuciem dlatego 
nie polecamy do tej czynności korzystania z kompresora.

My mat does not want to inflate
In the case of being strongly compresses (e.g., during packing) the foam that fills the mat can get glued together. This happens often in new, 
not yet inflated mats , or in mats that were folded and unused for a long time.
What to do: 
1.Passive method
We open the mat’s valve and wait patiently 30-40min. If the mats is not stuck to strong, it should fill itself and come unstuck.
2.Active method
We open the valve, hold the edge with the valve and strongly shake the mat. The other end (without the valve) can/should hit the ground. After 
few/ several such shakes we lay the mat down and follow method 1.
We can also softly pump the mat. However, we should remember to do it in moderation and with a lot of intuition, so it is better not to do it 
with a compressor.

AKCESORIA NOCLEGOWE

SLEEPING ACCESSORIES

 mata samopompująca
self-inflating mat

Self-inflating mat Rockland is the perfect alternative to the 
hard, cold foam pads and big, heavy, inflatable mattresses. 
The mat is pumping during unfolding itself! Sponge located 
in the interior of the mat expands and fills with air automa-
tically. It is stable and safe for the spine, insulates from the 
cold ground and provide a comfortable rest after hiking all 
day. Is additionally equipped with ABS - a surface layer pre-
vents the mat from shifting, which greatly increases the com-
fort of sleep. The whole set has rubber straps in order to im-
prove the compression. 

Material: Polyester                                                           
 Weight: 1,08kg                                       
Dimensions: 183x51x2,5cm                                
Dimensions when folded: 13x51cm

Mata samopompująca Rockland to doskonała alternatywa 
dla twardych, zimnych karimat i wielkich, ciężkich dmucha-
nych materacy. Mata pompuje się samoczynnie podczas roz-
kładania! Gąbka znajdująca się w jej wnętrzu rozpręża się i 
mata automatycznie napełnia się powietrzem. 
Jest stabilna, bezpieczna dla kręgosłupa, doskonale izoluje 
od zimnego podłoża i zapewnia wygodny odpoczynek po 
całodniowych wędrówkach. Wyposażona jest dodatkowo w 
system ABS – warstwę powierzchniową zapobiegającą prze-
suwaniu się maty, co znacznie podwyższa komfort snu. Ca-
łość zestawu posiada gumowe taśmy spinające celem lepszej 
kompresji.

Materiał: Poliester                                                            
Waga: 1,08kg                                       
Wymiary: 183x51x2,5cm                               
Wymiary po spakowanu:13x51cm   
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Art.nr 152



poduszka samopompująca
self-inflating pillow

pompka elektryczna
electric pump

Niezbędna rzecz na każdą podróż. Poręczna i bardzo mała po złożeniu poduszka,  
zapewnia wygodę podczas długich podróży, postojów. Została wykonana z wytrzymałego,  
odpornego na uszkodzenia mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości materiału.   
Dlatego poduszka sprawdza się również jako dobrze izolujące siedzisko. 
 
• Materiał: antypoślizgowy poliester Ripstop  210T
• Wysokiej jakości pianka wewnętrzna ułatwiająca nadmuchiwanie
• Możliwość zwinięcia do niewielkich rozmiarów
• Wymiary: 40 x 30 x 3,8 cm
• Kolory: CZERWONY , ZIELONY

Handy and very small after folding, it provides comfort during long journeys. Made of dura-
ble, tear -resistant material which is very easy to clean. High quality inside foam facilitates 
inflating. Can be folded into a small packet. Very firmly and permanently sealed edges. Easy 
to use valve.
 
• Material: polyester Ripstop  210T antislip
• High quality foam inside for easy inflation
• The possibility of collapse to small size
• Dimensions: 40 x 30 x 3,8 cm
• Colours: RED , GREEN
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PRIUS

Art.nr 116Art.nr 125

Art.nr 111

Elektryczna pompka z funkcjami wydmuchiwania i zasy-
sania powietrza. Dołączone do zestawu końcówki tworzą 
zestaw bardzo uniwersalnym (do materacy, basenów ogro-
dowych, pontonów, piłek plażowych etc). Dodatkowo ma 
możliwość podłączenia do prądu (220V) oraz do zapalnicz-
ki samochodowej (12V). Maksymalny czas jednorazowego 
pompowania to 60 minut. 
Zasilanie: Zasilanie 230V / 12V   
Długość kabli: 150cm
Końcówki: 6mm, 17mm, 22mm, 30mm   

Practical electric pump with inflating and deflating func-
tions. Four endings included in the set make it very univer-
sal, allowing us to inflate mattresses, garden pools, ponto-
ons, beach balls, etc. Thanks to dual power supply system 
(230V and 12V) we can use the pump almost everywhere. 
Power supply: 230V / 12V   
Cables length: 150cm 
End pieces: 6mm, 17mm, 22mm, 30mm      
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Art.nr 155
Niezbędna rzecz na każdą podróż. Poręczna  
i bardzo mała po złożeniu poduszka, zapewnia  
wygodę podczas długich podróży. Została wykonana 
z wytrzymałego i łatwego do utrzymania w czystości 
materiału.

Specyfikacja:

Materiał: antypoślizgowy poliester Ripstop 210T
Wysokiej jakości pianka wewnętrzna ułatwiająca  
nadmuchiwanie
Możliwość  zwinięcia do niewielkich rozmiarów
Wymiary: 43,5 x 27,5 x 10 cm

An indispensable item for every journey. 
This handy and easy to pack pillow guarantees comfort 
during long journeys and stop-overs. Made of durable  
and easy to clean material. 

Specyfications:

Material: high friction polyester Ripstop 210T
High quality inner foam facilitating inflation
Takes up little space in your luggage
Dimensions: 43,5 x 27,5 x 10 cm   

poduszka samopompująca
self inflating pillow

DREAM
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Art.nr 153
mata samopompująca/self inflating mat

Mummy shaped self inflating mat, smaller and lighter that typical ractangu-
lar mats. With it non-slip surface it won’t  move during your rest. Low weight  
and small size make this mat a great alternative for other mats. Additional co-
ver and rubber bands help to maintain it’ small size.

Material: Polyester
Dimensions after packing.: 13x50cm
Weight : 990g

Included additional cover.

SARCOPHAGUS 3

Mata samopompująca w typu mumia. Mniejsza i lżejsza niż mata o kształcie 
prostokątnym. Posiada powierzchnię antypoślizgową, która zapobiega prze-
suwaniu się podczas użytkowania. Niska waga i bardzo mały rozmiar po spa-
kowaniu czynią tą matę świetną alternatywą w stosunku do mat piankowych. 
Zestaw posiada woreczek oraz gumowe taśmy do lepszej kompresji. 

Materiał: Poliester                                                            
Waga: 990g                                       
Wymiary: 180x50x3cm                              
Wymiary po spakowanu:13x50cm 

W zestawie praktyczny pokrowiec.

BUKŁAKI/POJEMNIKI

WATER CONTAINERS

TRAVEL AND DISCOVERTRAVEL AND DISCOVER



DISHES AND CUTLERY

Podczas wędrówki górskimi szlakami nie można zapominać o odpowiednim uzupełnianiu płynów. 
Dobrze dobrany zestaw hydratacyjny jest bardzo pomocny w tym celu. W skład takiego zestawu wchodzi przewód zakoń-
czony zaworem oraz zbiornik. 

Z akcesoriów przydatnych do utrzymania czystości polecana jest szczotka, która pomaga w czyszczeniu przewodu. 

Zestaw hydratacyjny jest dużo bardziej poręczny niż butelka czy bidon oraz oferuje prostszy i szybszy dostęp  do płynów.

When  hiking on a mountain trail you cannot forget about proper hydration. A well-matched hydration set is 
very helpful. It consists of a hose with a valve and a bladder.  A useful accessory is a cleaning brush which helps to keep the 
hose clean.
Hydrations sets are much more handy than a bottle or a flask, offering an easier and faster access to liquids.

BUKŁAKI/POJEMNIKI

WATER CONTAINERS

 bukłak na wodę
water reservoir

Praktyczne zamkniecie gwarantuje szczel-
ność oraz łatwość w napełnianiu i czysz-
czeniu. Wykonany z materiału EVA, lekki 
elastyczny, trwały, odporny na mróz, mało 
ścieralny. Pojemność 2 litry. Długość węży-
ka 100cm. Wężyk zakończony zaworkiem  
z niezwykle funkcjonalną i przydatną blokadą 
przepływu. Niska waga. Duża wytrzymałość 
mechaniczna. Szeroki wytrzymały uchwyt do 
stabilnego zamocowania bukłaka w plecaku. 
Użyteczna miarka ilości płynu nadrukowana 
na ściance bukłaka. 
Materiał: EVA                               
Pojemność: 2,0l                      
Wymiary: 
Bukłak 39x18cm                    
Wężyk: dł. 100cm śr. 1cm                                      
                                          

Practical clousure guarantees tighness and 
makes filling and cleaning easier. Made of 
EVA, it is light, elastic, durable,  frost-resi-
stant and does not wear down easily. Capa-
city 2 litres. Hose length 100cm. The hose 
has a highly useful and practical shut-off va-
lve. Low weight. High mechanical durability. 
Wide and resistant  holder helps to securely 
attach the blader inside a backpack. Useful 
capacity measure printed on the outside. 
Material: EVA                               
Capacity: 2,0l                      
Dimensions: 
Bladder 39x18cm                    
Hose: lenght 100cm, diameter 1cm
 

HYDRO LIGHT
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rurka do bukłaka
water bladder tube

szczoteczka do bukłaka
water bladder  brush

NEO TUBE PLUS

Rurka do bukłaka z osłoną neoprenową stanowi uzupełnienie zestawu Rockland Hydro 
Light. Wyprodukowana jest z wysokiej jakości poliuretanu termoplastycznego (TPU). 
Dzięki temu rurka jest elastyczna w szerokim zakresie temperatur, odporna na znie-
kształcenia i uszkodzenia mechaniczne. Osłona neoprenowa zapobiega wychładzaniu 
się cieczy, a w efekcie zamarzaniu. 
Materiał: TPU                                               
Długość: 90cm

Spirala wykonana z elastycznej stali nierdzewnej. Szczoteczka 
wykonana ze specjalnego nylonowego włosia. Idealnie spraw-
dza się podczas czyszczenia wężyków, przewodów, etc. 
Długość: 120 cm
Długość sztoczeczki: 6 cm
Średnica: 0,8  cm

Elastic stainless steel coil. Brush made of special nylon bristles. 
Ideal for cleaning hoses, tubes, etc.
Material: stainless steel, with nylon brush ending                            
Lenght: 120cm                             
Brush lenght: 6cm                                         
Diameter: 0,8cm  

The hose with a  neoprene cover is a part of the Rockland Hydro Light set. It is suitable 
for all types of activities in very low temperatures. 
Material: TPU                                     
Length: 90cm

Art.nr 132
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 prysznic solarny
solar shower

Wygodny i łatwy w użyciu prysznic turystyczny. Posiada zbior-
nik na wodę o pojemności 20 litrów. Wystarczy napełnić go 
wodą i pozostawić działaniu promieni słonecznych. Na zbior-
niku jest skala, która przedstawia czas jaki potrzeba na pod-
grzanie wody do różnych temperatur w trakcie słonecznego 
dnia i temperatury 21 stopni. 
Uwaga: przed napełnieniem należy włożyć w uchwyt plastiko-
we wzmocnienie. 
Pojemność: 20l                                              
Materiał: Poliester                              
Zestaw zawiera: 
pojemnik z wygodną rączką
kranik
końcówkę prysznicową       

Easy to use and convenient tourist shower. The water conta-
iner has a capacity of 20 litres. Just fill it with water and hang 
it in the sun. The container has a scale, showing the amount 
of time need to heat the water to various temperatures on a 
sunny day in 21°C. 
Caution: before filling with water, put the plastic reinforce-
ment into the handle.

Capacity: 20l                                              
Material: Polyester                              
Set includes: 
container with a comfortable handle
tap 
showerhead
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Art.nr 53



pojemnik na wodę 10 L
water tank 10 L

pojemnik na wodę 15 L
water tank 15 L

Pojemnik o kształcie walca ma harmonijkową konstrukcję, dzięki czemu, po złożeniu, staje się dyskiem o wygod-
nych w transporcie rozmiarach. U góry posiada dobrze „leżącą” w dłoni rączkę i zakrętkę z kranikiem. Na spodzie 
ma niewielki uchwyt, umożliwiający przytroczenie zbiornika do plecaka, dzięki czemu mamy gwarancję, że resztki 
wody nie znajdą się w jego wnętrzu. 

Cylinder-shaped collapsible container, folds into an oval that is easy to carry. Comfortable carry handle  
and a screw-on cap with a tap on the top. 

Materiał: polietylen
- pojemność 10l 
- wymiary po wypełnieniu: 26 cm x 23 cm x 23 cm 
- wymiary po złożeniu : 26cm x 23 cm x 6cm 

Materiał: polietylen
- pojemność 15l 
- wymiary po wypełnieniu: 23 cm x 23 cm x 23 cm 
- wymiary po złożeniu : 26cm x 23 cm x 8cm 

Material: polietylen
- capacity 10l 
- dimensions: 26 cm x 23 cm x 23 cm 
- dimensions when folded : 26cm x 23 cm x 6cm 
                              

Material: polietylen 
- capacity 15l 
- dimensions: 23 cm x 23 cm x 23 cm 
- dimensions when folded : 26cm x 23 cm x 8cm 
                              

Pojemnik w kształcie sześcianu z zaokrąglonymi rogami ma konstrukcję kopertową, dzięki czemu składa się „na pła-
sko” do wygodnego w transporcie rozmiaru. Z boku posiada dobrze „leżącą” w dłoni rączkę transportową, u dołu 
zakrętkę ze zintegrowanym zaworem. Na spodzie ma niewielki uchwyt, umożliwiający przytroczenie zbiornika do 
plecaka, dzięki czemu mamy gwarancję, że resztki wody nie znajdą się w jego wnętrzu. Może funkcjonować jako 
zbiornik stacjonarny, a umiejscowienie kraniku umożliwia czerpanie wody  bez konieczności przechylania pojemnika.

Cube-shaped collapsible container, folds flat for easier transport. Comfortable carry handle and a screw-on cap with 
a tap on the top.  
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DISHES AND CUTLERY

Maszerujemy właśnie po górskim szlaku lub spływamy wartką rzeką. Nie wiadomo skąd nadciągają ciem-
ne chmury. Dosłownie w kilka sekund robi się ciemno jak w nocy mimo że jest samo południe. Już wiemy co stanie się za 
minutę… nadciąga letnia burza. Ulewa nie trwa długo bo ok. 10-15min. To jednak wystarczyło aby nasz cały ekwipunek był 
całkowicie mokry wliczając śpiwór, namiot, to co mamy na sobie i wszystkie ubrania które mamy w plecaku. 
Poniżej kategoria produktów która pomoże uniknąć nam takiego czarnego scenariusza. 

We are walking up the mountain trail or swimming downstream and the black clouds come out of nowhe-
re. In a few seconds the world turns as dark as night, even though it is noon. We know what is about to happen in a minute – a 
summer rainstorm is approaching. The downpour does not last long, about 10-15 minutes. However, it is enough to get our 
equipment soaking wet, including the tent, the sleeping bag, all the clothes that we are wearing  and those in our backpack.
Below you will find a whole range of products which will help you to avoid such black scenario. 

AKCESORIA 
WODOODPORNE

WATERPROOF 
ACCESSORIES 

poncho

pokrowiec na plecak
bag backpack

Pokrowiec na plecak wykonany z poliestru z podklejonymi  
szwami. Idealnie zabezpiecza nasz plecak przed wodą 
podczas nawet bardzo intensywnych opadów deszczu. 

Materiał: poliester oxford (podklejone szwy)  
Wielkość plecaka: 35-55l (M) lub 55-70l (L)

Backpack cover made of polyster with tapped seams. Perfectly 
protects your backpack from water even in very heavy rain. 

Material: oxford polyester (tapped seams)  
Backpack size: 55-70l (M) or 55-70l (L)
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STORM

Art.nr 122

Art.nr 151 - LArt.nr 150 - M

Niezawodna ochrona przed intensywnym deszczem. Dzięki ob-
szernym kształtom i głębokiemu kapturowi, ponczo zabezpiecza 
przed zamoknięciem podczas wielogodzinnych wędrówek z ple-
cakiem. 
Wytrzymały i podklejony materiał zapewnia wiatroszczelność i 
odporność na uszkodzenia mechaniczne, a specjalnie przedłużony 
dół dodatkowo osłania nogi. 
Całość, po zwinięciu, zajmuje niewiele miejsca.

Reliable protection from heavy rain. Thanks to its large size and 
big hood, the poncho protects you from getting wet during many 
hours of  backpacking. Durable tapped material makes it windpro-
of and resistant to mechanical damage. It does not take a lof of 
space when folded and packed in the carry bag. 
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worek wodoszczelny
dry sack

worek wodoszczelny ULTRALEKKI
dry sack ULTRALIGHT
Wykonany z lekkiego impregnowanego materiału RipStop Nylon, posiada 
podklejane szwy i zapewnia wodoodporność nawet w najtrudniejszych wa-
runkach pogodowych. Po zwinięciu bardzo mały i pakowny . 
Materiał: Impregnowany RipStop nylon (podklejone szwy)                                                            
Wymiary: 25x67cm                                   
Pojemność: 32l   

Made of light, impregnated RipStop nylon, has tapped seams and ensures wa-
ter resistance in even the hardest weather conditions. Very small and easy to 
pack after folding.
Material: Impregnated RipStop nylon (tapped seams)                
Dimensions: 25x67cm                                   
Capacity: 32l                                                

Wykonany z bardzo lekkiego, impregnowanego nylonu. Posiada podklejone 
szwy, dzięki czemu jest w pełni wodoszczelny. Jest przeznaczony dla pasjo-
natów sportów outdoorowych, szczególnie ceniących sobie wysoką jakość, 
niską wagę i doskonałe parametry techniczne. 
Materiał: Impregnowany nylon (podklejone szwy)    
Wymiary: 25x57cm (M) lub 25x67cm (L)                               
Pojemność:28l (M) lub 32l (L)   

Made of very light, impregnated nylon. Thanks to tapped seams it is fully wa-
terproof. Dedicated to outdoor sports lovers, looking for high quality, light 
weight and excellent technical parameters.
Material: Impregnated nylon (tapped seams) 
Dimensions: 25x57cm (M) lub 25x67cm (L)                               
Capacity:28l (M) lub 32l (L)   

Art.nr 38 Art.nr 37 Art.nr 143
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akcesoria podróżne Czyli „miejski trekking”. Akcesoria stworzone z myślą o podróżnych, ułatwieniu 
i uprzyjemnieniu podróży. Sprawieniu że droga jest bardziej komfortowa i mniej męcząca a nasz bagaż, 
dokumenty i inne cenne przedmioty są bezpieczne. 

Ręczniki
Jaki powinien być idealny ręcznik? Musi idealnie chłonąć wilgoć, powinien szybko schnąć, po rozłożeniu 
jak największy, po złożeniu jak najmniejszy i najlżejszy, po kilku dniach używania nie może wydzielać 
nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo ręcznik turystyczny powinien być maksymalnie wielozadaniowy 
dlatego materiał z którego jest wykonany musi być odporny na zabrudzenia, bardzo wytrzymały, jedno-
cześnie szorstki i komfortowy. 

travel accessories The so - called ‘urban trekking’. Accessories created for travellers to make their 
journey easier, less tiring, more pleasant and comfortable, at the same time ensuring the safety of their 
luggage, documents and other valuable possessions.

Towels
What an perfect towel should be like? I has to superbly absorb moisture, it should dry fast, maximally 
large when unfolded and maximally small and light after folding. After a few days of using it should not 
produce unpleasant smell. Additionally, a tourist towel should by maximally multifunctional, so the fa-
bric it is made of must be dirt resistant, maximally durable, both rough and comfy.

AKCESORIA 
PODRÓŻNE

TRAVEL
ACCESSORIES 

zagłówek podróżny z masażem
travel headrest with massage

maska do spania + stopery 
tridimensional foam eye mask + 

earplugs
Relaksacyjna maska na oczy wykonana z miękkiego tworzywa, 
które idealnie dopasowuje swój kształt do ciała i jego ciepłoty,  
dając uczucie zespolenia.
Przyjemna w dotyku powłoczka zwiększa dodatkowo komfort 
użytkowania dając dłuższy i głębszy sen oraz relaks na jawie.  
Idealna podczas podróży dla lepszego wypoczynku. 
Zestaw zawiera: Maskę do spania i stopery          

Relaxation eye mask made of soft fabric fits perfectly to your face 
shape and temperature, giving a sense of union. Nice to the touch 
cover hightens the comfort of use, offering a longer and deeper 
sleep and relax. Ideal for a better rest on a journey. 
Set includes: Eye mask and earplugs  
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Komfortowa poduszka podróżna, nieocenio-
na podczas długich podróży samochodem, 
autokarem czy samolotem. Gładki i przyjemny  
w dotyku materiał zewnętrzny. Wbudowana 
funkcja relaksacyjnego masażu poprzez lek-
kie drgania daje uczucie odprężenia. System  
masażu zasilany jest dwiema bateriami AA.  
Wypełnienie poduszki stanowi drobny granu-
lat dzięki któremu poduszka idealnie dopaso-
wuje się do kształtu głowy i karku.

Materiał: nylon 82%/ spandex 18%                  
Waga: 300g                             
Wymiary: 30x30x8cm                                                                            
Zasilanie: 2xAA               

Comfortable travel pillow,  invaluable during 
long car, coach or plane journeys. Smooth and 
pleasant cover material. Built-in relaxing mas-
sage feature helps to ease the tension through 
gentle vibrations. The system is powered by 
two AA batteries. The pillow is filled with micro 
beads, allowing it to perfectly fit the shape of 
your head and neck. 

Material: nylon 82%/ spandex 18%                  
Weight: 300g                             
Dimensions: 30x30x8cm                                                                            
Battery operated: 2xAA  

Art.nr 130

Art.nr 145



adapter podróżny
travel adapter

kłódka podróżna na kluczyk
travel lock mini

kłódka podróżna z zamknięciem szyfrowym
travel lock code

Adapter Voyager posiada cztery różne, wysuwane 
wtyczki oraz gniazdka. Niezbędna rzecz w trakcie po-
dróży do ok. 150 krajów. Jeden uniwersalny i poręczny 
adapter pozwala uniknąć przykrych niespodzianek w 
hotelach, na lotniskach. Max. 550W przy 220V, 275W 
przy 175V.
 
Materiał: ABS                               
Waga: 110g                               
Wymiary: 5,5x6cm 

Thanks to four different, slide out plugs, the Voyager 
adapter is essential when travelling to ca. 150 countries. 
One unversal and handy adapter will help you avoid 
unpleasant surprises in hotels or at the airports. Max. 
550W at 220V, 275W at 175V.W
 
Material: ABS                               
Weight: 110g                               
Dimensions: 5,5x6cm  

AK
CE

SO
RI

A 
PO

D
RÓ

ŻN
E 

   
 T

RA
VE

L 
 A

CC
ES

SO
RI

ES

VOYAGER

TRAVEL LOCK CODE TRAVEL LOCK MINI
Art.nr 112

Art.nr 134 Art.nr 133

Idealnie zabezpieczenie bagażu w podróży. Kompatybilna  
z większością zamków błyskawicznych w torbach podróż-
nych, walizkach i plecakach. Dzięki wykonaniu z hartowanej 
stali jest bardzo wytrzymała, solidna i odporna na uszkodzenia 
mechaniczne.
Wymiary: 30x60mm                                   
Certyfikat TSA 
Mechanizm samozatrzaskujący

Travel padlock with a combination lock. Perfectly protects 
your luggage during the journey. Compatible with most zips 
in travel bags, suitcases and backpacks. Made of tempered 
steel, it is very durable, solid and high damage resistance.
Dimensions: 30x60mm                                   
TSA certified                                   
Self-locking mechanism  

Kompatybilna z większością zamków błyska-
wicznych w torbach podróżnych, walizkach i ple-
cakach. Dzięki wykonaniu z hartowanej stali jest 
bardzo wytrzymała, solidna i odporna na uszko-
dzenia mechaniczne.
Wymiary: 20x38mm                                   
Certyfikat TSA                                        
Mechanizm  samozatrzaskujący    

Travel padlock with a key. Perfectly protects your 
luggage during the journey. Compatible with 
most zips in travel bags, suitcases and backpacks. 
Made of tempered steel, it is very durable, solid 
andhigh damage resistance. 
Dimensions: 20x38mm                                    
TSA certified                                   
Self-locking mechanism         

ręcznik szybkoschnący
quick-dry towel
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Wykonany jest z higroskopijnej mieszanki włó-
kien sztucznych, dzięki którym wysycha szybciej 
niż zwykły materiał. 
Można go suszyć na wolnym powietrzu lub  
w suszarce mechanicznej.
Nadaje się  do prania w zwykłych pralkach. 
Wyposażony został w praktyczny przewiewny 
pokrowiec ze ściągaczem.

Made of hygroscopic blend of artificial fibres, al-
lowing it to dry faster than a standard material. 
Can be air dried or in a cloth drier.
Suitable for machine washing.
Comes with a practical,  sheer carry bag with 
drawcords.

XL
Materiał: 85% Poliester, 15% Poliamid
Waga: 200g 
Wymiary: 150 cm x 60 cm 

XL
Material: 85% Poliester, 15% Poliamid
Weight: 200g 
Dimensions: 150 cm x 60 cm 

L
Materiał: 85% Poliester, 15% Poliamid
Waga: 160g 
Wymiary: 120 cm x 60 cm 

L
Material: 85% Poliester, 15% Poliamid
Weight: 160g 
Dimensions: 120 cm x 60 cm 

M
Materiał: 85% Poliester, 15% Poliamid
Waga: 80g 
Wymiary: 90 cm x 40 cm 

M
Materiał: 85% Poliester, 15% Poliamid
Waga: 80g 
Wymiary: 90 cm x 40 cm 

M
Materiał: 85% Poliester, 15% Poliamid
Waga: 80g 
Wymiary: 90 cm x 40 cm 

M
Material: 85% Poliester, 15% Poliamid
Weight: 80g 
Dimensions: 90 cm x 40 cm 

M
Material: 85% Poliester, 15% Poliamid
Weight: 80g 
Dimensions: 90 cm x 40 cm 

M
Material: 85% Poliester, 15% Poliamid
Weight: 80g 
Dimensions: 90 cm x 40 cm 

Art.nr 33 Art.nr 32 Art.nr 31

Art.nr 123 Art.nr 124



ręcznik frotte szybkoschnący
quick-dry terry towel
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Wykonany jest z higroskopijnej mieszanki włókien sztucz-
nych, dzięki którym wysycha szybciej niż zwykły materiał. 

Można go suszyć na wolnym powietrzu lub w suszarce me-
chanicznej
Nadaje się  do prania w zwykłych pralkach 
Wyposażony został w praktyczny przewiewny pokrowiec ze 
ściągaczem

Made of hygroscopic blendof artificial fibres, allowing it to 
dry faster than a standard material. 
Can be air dried or in a cloth drier. 
Suitable for mashine washing. 
Comes with a practical,  sheer carry bag with drawcords

M
Materiał: Mikrofibra Frotte
Waga: 150g 
Wymiary: 50 cm x 100 cm 

M
Material: Mikrofibra Frotte
Weight: 150g 
Dimensions: 50 cm x 100 cm 

L
Materiał: Mikrofibra Frotte
Waga: 180g 
Wymiary: 60 cm x 100 cm 

L
Material: Mikrofibra Frotte
Weight: 180g 
Dimensions: 60 cm x 100 cm 

Art.nr 142
rozmiar/size M

rozmiar/size L
Art.nr141

AKCESORIA 
TURYSTYCZNE

TOURIST
ACCESSORIES 
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Akcesoria turystyczne  W naturze człowieka leży ułatwianie sobie życia. Dzięki temu powstawały kolej-
ne wynalazki co miało bezpośredni wpływ na rozwój naszej cywilizacji. Na początku XIX wieku pojawiła się idea 
spędzania wolnego czasu na łonie natury w bezpośrednim z nią kontakcie. Wraz z nowym trendem wyłoniła się 
potrzeba na ułatwienie i uprzyjemnienie tej czynności. Moda na podróżowanie i spędzanie czasu na łonie natury 
sprawiła że człowiek potrzebował do tego odpowiedniego sprzętu.
Sprzęt i akcesoria turystyczne są wiec tak samo stare jak sama turystyka.
Po dwustu latach rozwoju turystyka wygląda inaczej. Korzystamy z innych rozwiązań, bez przerwy uczymy się  
i wymyślamy nowe koncepcje. W całym tym postępie jeden element pozostaje niezmienny. Turystyka to cały czas 
kontakt z naturą.
Nie ma więc do końca znaczenia czy wybierzesz się w góry czy nad morze. Czy będziesz nocował w schronisku,  
hotelu czy pod namiotem. Czy będzie to wyjazd z rodziną czy z grupą znajomych. Najistotniejsze jest to że bę-
dziesz miał kontakt z naturą. 
Działasz zgodnie z pewnym rytmem. Starasz się dostosować i dopasować. Czasami radzisz sobie gładko, 
 a czasami potrzebujesz wsparcia. Na szczęście w tym drugim przypadku są jeszcze przydatne akcesoria turystycz-
ne które warto mieć ze sobą w każdej sytuacji. 

Tourist accessories  Making one’s life easier lies in the human nature. Thanks to this, many inventions were 
made which in turn had their impact on the development of our civilisation.
In the beginning of 19th c. an idea occurred to spend free time in the open outdoors and in direct contact with 
nature. Together with the new trend, the need arose to make it more easy and pleasant. The fashion for travelling 
and spending one’s time outdoors resulted in a necessity for appropriate equipment.
So, tourist equipment and accessories are as old as tourism itself.
After 200 years of development, tourism is different. We use different solutions, we constantly learn and invent 
new ideas. In this while progress, one thing remains the same. Tourism is still about contact with nature.
It does not matter whether you go to the sea or to the mountains, will you be sleeping in a shelter, a hotel or in a 
tent, if you go with your family or a group of friends. The most important thing is that you will be in contact with 
nature.
You act according to a certain rhythm. You try and try to fit in. Sometimes you manage easily and sometimes you 
need assistance. Luckily, in the second case there are useful tourist accessories that are worth having around on 
all occasions.

AKCESORIA 
TURYSTYCZNE

TOURIST
ACCESSORIES 

krzesiwo
flint

osłona przeciwwietrzna do palników
windscreen

Osłona przeciwwietrzna do wszystkich rodzajów palników.
Chroni płomień palnika przed podmuchami wiatru, który 
może nawet uniemożliwić nam gotowanie. Znacznie zmniej-
sza zużycie paliwa nawet podczas wiatru. 
Waga: 0,5kg                                       
Długość: 80cm                                       
Wysokość: 24cm    

Windbreaker for all types of stoves. Protect the stove flame 
from gusts of wind, which can make cooking impossible.Si-
gnificantly lowers the fuel consumption even during a wind.
Weight: 0,5kg                                       
Length: 80cm                                       
Height: 24cm        
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Wykonane ze specjalnego stopu z domieszką magnezu, wystarcza na 3000 zapaleń. 
Kształt zbliżony do klucza zapewnia komfort użytkowania. Wytrzymała, chropowa-
ta rękojeść gwarantuje pewny chwyt. Zestaw zawiera krzesiwo oraz specjalną sta-
lową blaszkę o dwóch różnych końcówkach do inicjowania mniejszych i większych 
ilości iskier. Całość zamieszczona jest na sznurku.
Długość: 10cm                                        
Ilość zapaleń: 3000     

Made of a special alloy with magnesuim, it serves for 3000 strikes. Key-like shape 
makes it more convenient to use. Sturdy, rough handle guarantees a secure grip.
Set includes flint and a special metal plate with 2 different endings, for bigger and 
smaller sparks. All elements come on a cord.
Length: 10cm                                       
Number of strikes: 3000        

Art.nr 64

Art.nr 66



folia termoizolacyjna
foil rescue blanket
srebrno-złota folia aluminiowa
gold-silver foil 

karabinek do kluczy    
carabiner kaychain

Mały i poręczny karabinek wykonany  
z aluminium.
Idealny jako mocowanie/breloczek 
do kluczy. 
Materiał: Aluminium                                                 
Wymiary: 56x30x5mm   

Small and handy aluminium carabiners.
Perfect for fastening or as a key ring.  
Material: Aluminium                                                 
Dimensions: 56x30x5mm   

UWAGA! Karabinek nie jest przeznaczony do wspinania!
WARNING! Carabiner not intended for climbing!AK
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Odbija ponad 80% promieniowania ciepl-
nego organizmu i tym samym utrzymuje 
go we właściwej temperaturze. Izoluje od 
chłodnego podłoża, chroni przed słoń-
cem, deszczem i chłodem, może spełniać 
także rolę lustra sygnalizacyjnego (SOS).
Niezastąpiona w każdej apteczce tury-
stycznej i samochodowej.
Wymiary: 140x210cm     

Reflects above 80% of thermal radiation of 
human body and thus allows it to sustain 
appropriate temperature. Insulates from 
the ground, protects from sun, rain and 
cold. May also function as an SOS mirror.
Indispensable in every tourist and car first 
aid kit. 
Dimensions: 140x210cm     

Turystyczne narzędzie wielofunkcyjne o szero-
kim zakresie zastosowania, przydatne zarówno  
na wycieczkach weekendowych jak i specjalistycz-
nych ekspedycjach. 
Materiał: Stal                                                                
Funkcje: kombinerki. otwieracz do butelek, nóż,pi-
ła z linijką pomiarową, otwieracz do konserw, śru-
bokręt krzyżowy...

Tourist mulifunction tool with a wide range of 
uses,  helpful on weekend trips as well as on spe-
cialist expeditions. 
Material: Steel                               
Fuctions: pliers, bottle opener, knife, saw with ru-
ler, can opener, Philips screwdriver...       

MULTITOOL
narzędzie wielofunkcyjne
multifunctional tool

P R O D U C T

TERMOSY I KUBKI

THERMOSES AND MUGS

TRAVEL AND DISCOVERTRAVEL AND DISCOVER



termosy i kubki

Nic nie stawia na nogi tak jak gorąca, słodka herbata podczas ciężkiego dnia w górach. W przypadku termosów 
najistotniejsze jest to aby dobrze „trzymał ciepło” i był odpowiedniego rozmiaru do naszych potrzeb. Dobrze 
dobrany termos to prawdziwy skarb który będzie nam dobrze służył przez lata. 

Thermal flasks and mugs

Nothing puts you better on your feet on a hard day in the mountains than a hot, sweet tea. s In case of thermal 
flask, the most important thing is for it to keep the heat long and to be the right size for our needs. A well-chosen 
thermal flask is a real treasure that will serve us for years.

TERMOSY I KUBKI

THERMOSES AND MUGS

kubek termiczny
thermal mug
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COSMIC

Wykonany ze stali nierdzewnej kubek termiczny pełni rolę 
małego termosu. Jego zaletą  jest  możliwość  picia  napo-
ju  bezpośrednio  z  pojemnika,  bez  potrzeby posiadania  
dodatkowego kubka. Zakrętka wykończona jest antypo-
ślizgową obręczą z tworzywa sztucznego, ułatwiającą od-
kręcanie. Podwójne  ścianki  pozwalają  uniknąć  poparze-
nia  rąk,  mimo  gorącej  zawartości. W  zakrętce  znajduje  
się  zawór  regulujący ciśnienie wewnątrz pojemnika.

Materiał: Stal nierdzewna                    
Pojemność: 0,33l               
Waga:300g                                                     
Wymiary: 70x70x170mm                       
Właściwości termiczne: utrzymuje temperaturę do 6 go-
dzin - ciepłe napoje, do 12 godzin - zimne napoje

Made of stainless steel, the mug serves as a small termal 
flask. Allows you to drink straight from the container, wi-
thout any additional cups. The cap has an anti-slip synthe-
tic, making the unscrewing easier. Double walls prevent 
you from burning your hands, even when the contents are 
hot. The valve in the cap regulates the pressure inside the 
mug.

Material: Stainless steel                  
Capacity: 0,33l                               
Weight: 300g                                      
Dimensions: 70x70x170mm                       
Thermal properties:  up to 6h for hot drinks, up to 12h for 
cold drinks    

Art.nr 136Art.nr 135Art.nr 61 Art.nr 62 Art.nr 60
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termos
thermos

FRIO
Doskonale sprawdzi się podczas wycieczek, bi-
waków, czy nawet spacerów. Wykonany jest 
w całości ze stali nierdzewnej, która jest mate-
riałem o bardzo gładkiej powierzchni, co zapo-
biega odkładaniu się różnego rodzaju osadów, 
sprzyjających rozwojowi drobnoustrojów cho-
robotwórczych. Zewnętrzna ścianka wykończo-
na jest w miejscu chwytu czarną, gumowaną 
okładziną, która zapobiega wyślizgnięciu się ter-
mosu z dłoni. Wyposażony w automatyczny ko-
rek, otwierany i zamykany jednym kliknięciem. 
Dzięki doskonałej izolacji termicznej utrzymuje 
temperaturę ciepłych napojów powyżej 24 go-
dzin, zimnych – powyżej 12 godzin. Izolowany 
kubek stanowi jednocześnie dodatkowe zabez-
pieczenie zaworu. 

Materiał: Stal nierdzewna                                                 
Pojemność: 0,75l, 1,0l                                        
Właściwości termiczne:  powyżej 24h napoje cie-
płe, powyżej 12h napoje zimne          

Ecxellent for trips, campings or even walks. 
Made  of stainless steel, which has a very smo-
oth surface that prevents the accumulation of 
various residues causing the development of 
germs. The exterior has a black rubber handgrip, 
preventing the flask from slipping out of your 
hand. Features an automatic stopper which can 
be opened and closed with one click. Thanks to 
perfect thermal insulation it keeps liquids hot 
for over 24 hours and cold for over 12 hours. In-
sulated cup serves as an additional leakage pre-
vention.

Material: Stainless steel                               
Capacity:0,75l, 1,0l                                      
Thermal properties:  more than 24h for hot drinks,  
more than 12h for cold drinks

1 L 0,75 L
Art.nr 13 Art.nr 12
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