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TRAVEL & DISCOVER

SPIS TREŚCI

ROCKLAND to zapoczątkowana w 2009 roku, a dostępna na outdoorowym rynku od 
wiosny 2011 autorska marka krakowskiej firmy RAVEN. W jej asortymencie znajduje się 
wysokiej jakości sprzęt turystyczno - campingowy dedykowany podróżnikom, 
miłośnikom biwaków pod gołym niebem, praktykom bushcraftu czy fanom hikingu. 
Z drugiej strony Rockland to uniwersalna marka tworzona dla rodzin lubiących aktywnie 
spędzać czas na łonie natury i w mieście. Cześć produktów sprawdzi się nawet w domu 
i ogrodzie.

RdRdzeń linii produktowej stanowią termosy i naczynia turystyczne, namioty, hamaki oraz 
kije trekkingowe. Ich uzupełnienie stanowi bogata paleta akcesoriów turystycznych.
NiezależnieNiezależnie od przeznaczenia, spoiwem łączącym produkty Rockland jest wysoka 
jakość wykonania, bazująca na nowoczesnych, przyjaznych środowisku naturalnemu 
materiałach. Bliskość przyrodzie, proekologiczna produkcja oraz aktywne hołdowanie 
zasadom CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) stanowią kluczowe kierunki 
rozwoju marki. Niezmiennie zaliczane są do nich podążenie za najnowszymi, 
outdoorowymi trendami i technologicznymi rozwiązaniami, jak również otwartość na 
uwagi użytkowników. Rockland od zawsze tworzony był przez praktyków outdooru, 
ktktórzy swoją pasję potrafili przekuć w działalność biznesową, dzięki czemu zawsze 
pozostawali oni blisko finalnego, podobnego im odbiorcy. Motto producenta 
- "Travel & discover" - od ponad dekady pozostaje niezmienne!
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art. 140

SOLOIST PLUS 
NAMIOT

Namiot jednoosobowy, bardzo lekki i niewielki po złożeniu.
Szerokie wejście i funkcjonalny przedsionek.

W pełni wodoodporny tropik i podłoga.

Aluminiowy stelaż jest bardzo lekki i odporny na podmuchy 
wiatru.

TTunelowa konstrukcja zapewnia więcej przestrzeni 
wewnątrz.

Materiał tropiku to odporny na rozdarcie poliester rip-stop.

Dwuwarstwowa konstrukcja i w pełni siatkowa sypialnia 
usprawniają wentylację.

Wewnętrzny stelaż - można rozbić tylko tropik.

materiał: tropik: 190T poliester PU / 2000 mm
       sypialnia: 180T poliester + siatka
       podłoga: 210T poliester PU 3000 mm
                 pałąki: aluminium 7,9 mm
wymiary (dł. / szer. / wys.): 230 x 90 x 70 cm
waga: 1,4 kg

Bardzo lekki jednoosobowy namiot o wzmocnionej konstrukcji. Dwa krzyżujące 
się pałąki nad główną częścią sypialni zapewniają bardzo dużą sztywność 
i odporność na wiatr. Namiot posiada dwa wejścia do sypialni – dzięki temu 
łatwiej dostaniemy się do środka, łatwiej zapakujemy i wypakujemy ekwipunek 
oraz łatwo i szybko przewietrzymy namiot.
Konstrukcja zapewnia wygodne miejsce do siedzenia, dużo miejsca do spania 
i wystarczającą ilość miejsca na ekwipunek.
OdpornyOdporny materiał rip-stop, dobre parametry wodoodpornościi podklejone szwy 
dopełniają charakterystykę tego modelu.



art. 144

SOLOIST 
NAMIOT

Namiot jednoosobowy, bardzo lekki i niewielki po złożeniu.

Mocna konstrukcja krzyżujących się pałąków.

Wyprofilowane pałąki maksymalizują ilość miejsca 
w środku.

Dwa szerokie wejścia i duży funkcjonalny przedsionek.

Wodoodporny tropik i podłoga.

Dwuwarstwowa konstruDwuwarstwowa konstrukcja i siatkowa sypialnia 
usprawniają wentylację.

Wewnętrzny stelaż - można rozbić tylko tropik.

materiał: 190T poliester PU / 3000 mm
       sypialnia: 180T poliester + siatka
       podłoga: 210T poliester PU 5000 mm
                 pałąki: aluminium / 7,9 mm
wymiary (dł. / szer. / wys.): 275 x 85 x 75 cm
waga: 1,45 kg

Namiot dla osób podróżujących samotnie, dla których priorytetem jest niska 
waga i pakowność. Doskonały podczas wyjazdów górskich, rowerowych lub 
motocyklowych. Mimo swych małych wymiarów zapewnia pełnoprawne 
schronienie, które daje dwuwarstwowy namiot. Tunelowa konstrukcja sprawia, 
że namiot jest niezwykle lekki i łatwy w rozkładaniu, a aluminiowy stelaż jest 
odporny na podmuchy wiatru.



art. 185

ROCK CASTLE 
NAMIOT

Jednoosobowy namiot hamakowy.

Bardzo lekki i niewielki po złożeniu.

Dwa wejścia zamykane na zamek błyskawiczny.

Konstrukcja zabezpiecza wnętrze przed owadami i małymi 
zwierzętami.

Zadaszenie o dużej powierzchni (200 x 300 cm) i wysokich 
paparametrach wodoodporności – 3000 mm.

Wodoodporna podłoga pozwala bezpiecznie przechować 
sprzęt.

Kolor pozwalający wtopić się w leśne otoczenie.

materiał: tarp: poliester rip-stop PU / 3000 mm
       moskitiera: nylon
                 podłoga: PE 120 g/m2
wymiary: tropik: 300 x 200 cm
                 podłoga: 210 x 70 cm
waga (bez szpilek i linek): 1,35 kg

Rozwiązanie dla osób, które chcą spać w hamaku i czuć jednocześnie 
bezpieczeństwo jakie mamy podczas spania w namiocie. Rock Castle chroni 
przed owadami i zwierzętami, a dzięki wodoodpornej podłodze pozwala 
bezpiecznie przechowywać sprzęt (np. plecak lub jedzenie). Dzięki temu, że 
ściany namiotu wykonane są z siatki możemy kontrolować to co dzieje się 
wokół nas. Zadaszenie wykonane z wodoodpornej tkaniny ma powierzchnię 
większą od powierzchni podłogi. 
NamiotNamiot z powodzeniem zastąpi zestaw złożony z moskitiery i tarpa. Jest 
prostszy, szybszy do rozłożenia i bardziej funkcjonalny dzięki dodatkowej 
podłodze.



art. 188

REDWOOD 
HAMAK

Hamak jednoosobowy.

Lekki nylon rip-stop jest tkaniną oddychającą.

Najlżejszy i najmniejszy po spakowaniu model z oferty 
Rockland.

Do hamaka dołączone są 2 lekkie aluminiowe karabinki 
(nie przeznaczone do wspinaczki).

Niska waga i duża wytrzymałość – maksymalne obciąNiska waga i duża wytrzymałość – maksymalne obciążenie 
to aż 181 kg.

Pokrowiec, który po rozwieszeniu hamaka służy jako 
kieszonka.

materiał: 20D nylon rip-stop
wymiary: 275x135 cm
waga hamaka: 235 g
waga karabinków (2szt.): 42 g

Ultralekki hamak pozwala na wypoczynek i komfortowy nocleg. Wykonany jest 
z mocnego i świetnie oddychającego nylonu rip-stop. Zajmuje bardzo mało 
miejsca po spakowaniu. Dzięki temu możemy zabrać go niemal zawsze 
i wszędzie. Dwa karabiki dołączone do zestawu ułatwiają szybki rozwieszenie 
hamaka.
HamakHamak to bardzo uniwersalny ekwipunek – może być minimalistycznym 
noclegiem oraz towarzyszem podczas leniwego popołudnia z książką 
w ogrodzie.



art. 192

CANYON SINGLE 
HAMAK

Rozmiar komfortowy nawet dla wysokich osób 
(300 x 144 cm).

Lekki nylon rip-stop jest tkaniną oddychającą 
i szybkoschnącą.

Do hamaka dołączone są 2 lekkie aluminiowe karabinki 
(nie przeznaczone do wspinaczki).

Niska waga i duża wytrzymałość – maksymalne obciąNiska waga i duża wytrzymałość – maksymalne obciążenie 
to aż 181 kg.

Pokrowiec, który po rozwieszeniu hamaka służy jako 
kieszonka.

materiał: 20D nylon rip-stop
wymiary: 300x144 cm
waga hamaka: 286 g
waga karabinków (2szt.): 42 g

Lekki hamak, którego zwiększone wymiary pozwalają komfortowo wypocząć 
lub biwakować niemal w każdym miejscu. Zmieści się w każdym bagażu, 
a dzięki dołączonym do zestawu aluminiowym karabinkom bardzo łatwo go 
rozwiesimy. Wykonany z ultralekkiego, oddychającego, szybkoschnącego 
i pakownego nylonu rip-stop.
Hamak Canyon wyróżnia się swym rozmiarem – 300 cm długości i 144 cm 
szerokości wystarczą nawet wysokim osobom.



art. 193

CANYON DOUBLE 
HAMAK

"Hamak dwuosobowy, komfortowy nawet dla wysokich 
osób (300 x 190 cm).

Lekki nylon rip-stop jest tkaniną oddychającą 
i szybkoschnącą.

Do hamaka dołączone są 2 lekkie aluminiowe karabinki (nie 
przeznaczone do wspinaczki).

Niska waga i duża wytrzymałość – maksymalne obciąNiska waga i duża wytrzymałość – maksymalne obciążenie 
to aż 181 kg.

Pokrowiec, który po rozwieszeniu hamaka służy jako 
kieszonka.

materiał: 20D nylon rip-stop
wymiary: 300x190 cm
waga hamaka: 356 g
waga karabinków (2szt.): 42 g

Podwójny hamak, na którym bez problemu wypoczną dwie osoby, 
a jednoosobowy nocleg stanie się super wygodny. Dzięki temu, że hamak 
wykonany jest z ultralekkiego materiału, to pomimo swych rozmiarów jest wciąż 
bardzo lekki i mały po spakowaniu.
Nylon rip-stop oprócz niskiej wagi i wytrzymałości jest także przyjemny 
w dotyku, szybkoschnący i przepuszczający powietrze.
RRozbijanie hamaka trwa bardzo krótko jeśli tylko znajdziemy odpowiednie 
miejsce.



art. 187

ADLER
HAMAK

Komfortowy hamak jednoosobowy wykonany z nylonu 
spadochronowego.

Świetnie oddychający materiał zapewnia komfort termiczny.

Hamak jest poręczny i dobrze się kompresuje.

Do hamaka dołączone są 2 lekkie aluminiowe karabinki (nie 
przeznaczone do wspinaczki).

Duża wytrzymałość – maksymalne obciążenie to aż 181 kg.

PPokrowiec, który po rozwieszeniu hamaka służy jako 
kieszonka.

materiał: 210T nylon spadochronowy
wymiary: 275x135 cm
waga hamaka: 385 g
waga karabinków (2szt.): 42 g

Wygodny hamak z nylonu spadochronowego. Zadowoli wytrawnych turystów 
i osoby szukające przede wszystkim wygodnego wypoczynku.
Model Alder wykonany jest z grubszego i cięższegi materiału, który 
rekompensuje te wady przyjemną fakturą i miękkością. Duża oddychalność 
pozwala uzyskać odpowiedni komfort termiczny. Hamak dobrze się kompresuje 
i zajmuję mało miejsca po złożeniu.



art. 194

CREEK DOUBLE
HAMAK

Hamak dwuosobowy, komfortowy nawet dla wysokich osób 
(300 x 190 cm).

Świetnie oddychający nylon spadochronowy zapewnia 
komfort termiczny.

Hamak jest poręczny i dobrze się kompresuje.

Do hamaka dołączone są 2 lekkie aluminiowe karabinki 
(nie przeznaczone do wspinaczki).

Duża wytrzymałość – maksymalne obciąDuża wytrzymałość – maksymalne obciążenie to aż 181 kg.

Pokrowiec, który po rozwieszeniu hamaka służy jako 
kieszonka,

materiał: 210T nylon spadochronowy
wymiary: 300x190 cm
waga hamaka: 466 g
waga karabinków (2szt.): 42 g

Hamak, który pomieści dwie wysokie osoby. Spory rozmiar (300 x 190 cm) to 
obietnica komfortu. Wrażenie to pogłębi bardzo miękki, świetnie oddychający
i przyjemny w dotyku materiał – nylon spadochronowy, który świetnie się 
kompresuje i po spakowaniu zajmuje niewiele miejsca. 



art. 195

art. 189

Dzięki taśmom rozwiesisz swój hamak szybko i bez problemów. 
Każda z taśm posiada 15 pętli, w które wpiąć możemy karabinek. 
Pozwala to precyzyjnie ustawić idealną odległość i ułożenie 
hamaka.
Taśmy są mocne i miękkie. Wykonano je z materiałów wysokiej 
jakości. Dzięki temu mają udźwig 181 kilogramów.
Komplet pakowany jest w poręczny pokrowiec.

Pomagają w szybkim i bezproblemowym zawieszeniu 
hamaka.

Duża trwałość i wytrzymałość – udźwig 181 kg.

Możliwość precyzyjnego ustawienia miejsca zaczepienia 
hamaka – każda z pętli posiada 15 punktów mocowania.

Całość pakowana w poręczny pokrowiec.

SMART STRAPS

STRAPS

TAŚMY DO HAMAKA

TAŚMY DO HAMAKA

Pomagają w szybkim i bezproblemowym zawieszeniu 
hamaka.

Szerokość i miękkość taśm zapobiega uszkodzeniu kory 
drzew.

Duża trwałość i wytrzymałość – udźwig 181 kg.

Możliwość indywidualnego ustalenia miejsca zaczepienia 
karabinka.

Całość pakowana w poCałość pakowana w poręczny pokrowiec.

materiał:  poliester
wymiary: 120 + 170 cm  
waga: 330 g

Dzięki taśmom o odpowiednio dużej szerokości rozwiesimy 
hamak nie pozostawiając śladów na drzewie i nie uszkadzając 
kory. Komplet składa się z taśmy i linki. Wiążąc węzeł na lince 
możemy precyzyjnie rozwiesić hamak, tak aby jego krzywizna 
była idealna. Taśmy i linka są mocne i wykonane z materiałów 
wysokiej jakości – maksymalny udźwig to 181 kilogramów. 

materiał:  poliester 
wymiary (długość/szerokość): 275 x 2,5 cm  
waga: 310 g



art. 49

art. 43

Pałąki namiotowe wykonane z włókna szklanego. Można je łatwo 
dopasować do różnych rodzajów namiotów. W opakowaniu 
znajduje się 6 pałąków wraz z okuciami, każdy o długości 60 cm, 
metalowe końcówki oraz zestaw elastycznych linek do łączenia 
poszczególnych elementów.

Kompletny zestaw, który pozwola wymienić cały pałąk.

Wykonany z trwałego i mocnego włókna szklanego.

Wykonany z trwałego i mocnego włókna szklanego.

Kompletny zestaw, który pozwola wymienić cały pałąk.

Aluminium to wciąż najlepszy materiał używany 
w stelażach.

materiał: aluminium, poliester
wymiary (średnica / długość): 1 x 60 cm
ilość w zestawie: 6 szt.

Lekkie i mocne aluminiowe pałąki. Zestaw zawiera pałąki, 
metalowe końcówki i elastyczne linki do łączenia 
poszczególnych elementów. Zestaw można łatwo dostosować 
do różnych rozmiarów namiotów.

materiał: włókno szklane, stal, poliester
wymiary (średnica / długość): 1 x 60 cm
waga: 585 g
ilość w zestawie: 6 szt.

PAŁĄKI 
NAMIOTOWE ALU

PAŁĄKI 
NAMIOTOWE ROD



art. 45

Wytrzymała stal użyta do produkcji.

Ergonomiczny kształt.

Długość pozwalająca osadzić szpilki w twardym podłożu.

materiał: stal
wymiary(średnica / długość): 0,5 x 19 cm
waga: 330 g
ilość w zestawie: 10 szt.

Zestaw 10 sztuk szpilek namiotowych wykonanych z mocnej 
stali. 

SZPILKI 
NAMIOTOWE 
19 CM

SZPILKI 
NAMIOTOWE 
26 CM

materiał: stal
wymiary(średnica / długość): 0,5 x 26 cm
waga: 440 g
ilość w zestawie: 10 szt.

Zestaw 10 sztuk długich szpilek namiotowych wykonanych 
z mocnej stali.    

Wytrzymała stal użyta do produkcji.

Ergonomiczny kształt.

Długość pozwalająca osadzić szpilki w niepewnym podłożu.



art. 47

art. 113

art. 146

Zestaw fluorescencyjnych linek do namiotu. W warunkach 
kempingowych zapobiegają wejściu w odciągi a w warunkach 
biwaku w trudnych warunkach ułatwiają zlokalizowanie namiotu.

Poprawiają bezpieczeństwo biwaku.

Długość 4 m pozwala dopasować linki do namiotów różnej 
wielkości.

ŚLEDZIE NAMIOTOWE  18 CM
SHARP

GHOST LINE
LINKI FLUORESCENCYJNE

materiał: stal
wymiary(długość): 18 cm
waga: 485 g
ilość w zestawie: 10 szt.

Zestaw 10 sztuk śledzi namiotowych. Wykonany z mocnej stali. 
Płaski kształt lepiej sprawdza się w luźnym podłożu.

materiał:  poliester
wymiary (długość): 400 cm
waga: 135g
ilość w zestawie: 4 szt.

Odporna na uszkodzenia mechaniczne, przedziurawienia lub 
przetarcia. Chroni przed wodą, wilgocią i zabrudzeniami. 
Dodatkowe wzmocnienie dla lekkich podłóg namiotowych. Może 
służyć także jako podłoga w przedsionka lub dodatkowa warstwa 
wodoodporna. Do ziemi można ją przytwierdzić za pomocą 
szpilek lub śledzi.

Dodatkowa ochrona podłogi namiotu.

Nieprzemakalny i mocny materiał.

Może służyć jako daszek lub zabezpieczenie bagażu przed 
wodą.

FOOTPRINT
PODŁOGA DO NAMIOTU

Wytrzymała stal użyta do produkcji.

Płaski kształt dobrze sprawdza się w luźnym i sypkim 
podłożu.

materiał: PE
wymiary (średnica / długość): 190 x 300 cm
waga: 900 g



art. 67

RAPID CARBO 
KIJE TREKKINGOWE

Zbudowane z karbonu – lekkiego i bardzo mocnego 
materiału.

Niezawodny zatrzaskowy system blokowania kijów.

Klamry systemu blokowania wykonano z aluminium.

Kije posiadają 3 sekcje – 16 / 14 / 12 mm.

Wygodna rączka wykonana z pianki EVA jest lekka, 
ciepła i trwała.

PrPrzedłużony otok ułatwia używanie kijów.

Kije posiadają trwały grot widiowy.

W komplecie znajdują się 2 rodzaje talerzyków 
– letnie i zimowe.

Pasek nadgarstkowy z łatwą regulacją długości.

Gumowe osłony grotów w komplecie.

materiał: karbon
materiał rączki: pianka EVA
wymiary (min/max): 63 x 135 cm
waga (para): 432 g

Kije Rapid Carbo to klasyczne, mocne kije trekkingowe wykonane 
z bardzo lekkiego materiału – włókna węglowego. Trzy sekcje 
z niezawodnym zatrzaskowym systemem blokowania sprawdzą 
się w lecie i w zimie na nartach lub podczas marszu w głębokim 
śniegu. Zwłaszcza, że w komplecie znajdują się dwa rodzaje 
talerzyków – letnie i zimowe.
KarbonKarbon to materiał idealny na kije trekkingowe. Jest bardzo lekki, 
mocny i świetnie amortyzuje wstrząsy powstające w skutek 
uderzania kijem o podłoże. Dzięki temu kije nie potrzebują 
klasycznej amortyzacji, która jest ciężka i mało skuteczna.



art. 68

RAPID ALU
KIJE TREKKINGOWE

Zbudowane z bardzo mocnego stopu aluminium 7075.

Niezawodny zatrzaskowy system blokowania kijów.

Klamry systemu blokowania wykonano z aluminium.

Kije posiadają 3 sekcje – 16 / 14 / 12 mm.

Wygodna rączka wykonana z pianki EVA jest lekka, 
ciepła i trwała.

PrPrzedłużony otok ułatwia używanie kijów.

Kije posiadają trwały grot widiowy.

W komplecie znajdują się 2 rodzaje talerzyków 
– letnie i zimowe.

Pasek nadgarstkowy z łatwą regulacją długości.

Gumowe osłony grotów w komplecie.

materiał: aluminium 7075
materiał rączki: pianka EVA
wymiary (min/max): 63 x 135 cm
waga (para): 546 g

Uniwersalne i komfortowe kije trekkingowe wykonane z bardzo 
mocnego stopu aluminium 7075. Trzy sekcje, długi piankowy 
chwyt i niezawodny zatrzaskowy system blokowania to recepta 
na kije wygodne i niezawodne w każdych górskich warunkach. 
Rapid Alu sprawdzi się latem, ale będzie też świetnym kijem dla 
narciarza tourowego.
Aluminium 7075 to najmocniejszy stop jaki wykorzystuje się 
ww kijach trekkingowych – dzięki temu sekcje mogą mieć 
mniejszą średnicę nie tracąc na wytrzymałości. Zatrzaskowy 
system blokowania działa w każdych warunkach i jest bardzo 
mocny. Klamry i śruby wykonano z aluminium co zwiększa ich 
trwałość.



art. 50

HORIZON ALU
KIJE TREKKINGOWE

Rączka wykonana z naturalnego korka, który ma 
właściwości antybakteryjne.

Zbudowane z bardzo mocnego stopu aluminium 7075.

Niezawodny zatrzaskowy system blokowania kijów.

Klamry systemu blokowania wykonano z aluminium.

Kije posiadają 3 sekcje – 16 / 14 / 12 mm.

Przedłużony otok ułatwia używanie kijów.

Kije posiadają tKije posiadają trwały grot widiowy.

W komplecie znajdują się 2 rodzaje talerzyków 
– letnie i zimowe.

Pasek nadgarstkowy z łatwą regulacją długości.

Gumowe osłony grotów w komplecie.

materiał: aluminium 7075
materiał rączki: korek + pianka EVA
wymiary (min/max): 63 x 135 cm
waga (para): 570 g

Uniwersalne i niezawodne kije trekkingowe dla osób, które 
preferują naturalne materiały. Horizon to aluminiowe kije (stop 
7075), których rączki wykonano z korka. To najlepszy naturalny 
materiał – jest lekki, nie ślizga się, w dotyku jest zawsze ciepły, 
a co najważniejsze ma właściwości antybakteryjne.
ZatrzaskowyZatrzaskowy system blokowania kijów powszechnie uważany 
jest za najlepszy i najpewniejszy. Dobrze wyregulowane śruby 
sprawiają, że kije nie mają szans złożyć się podczas marszu. 
Prosta konstrukcja działa w każdych warunkach – nawet gdy 
pada deszcz lub kije zamarzają od wiatru, mokrego śniegu
i mrozu.



art. 65

OSŁONA GROTU

TALERZYKI ŚNIEGOWE

TALERZYKI TREKKINGOWE
art. 70

art. 71

Talerzyki zimowe to niezbędny element, który zwiększa nasze 
bezpieczeństwo w zimie. Wędrówka w głębokim śniegu kosztuje 
wiele energii i jest kilkukrotnie wolniejsza niż w warunkach letnie. 
Pewne kije trekkingowe wyposażone w duże zimowe talerzyki 
pomogą zaoszczędzić wiele energii podczas marszu – dają 
bowiem stabilne podparcie rękom. W niesprzyjających warunkach 
kije bez talerzyków zapadają się w śniegu nawet po rękojeść.

Zapobiegają zapadaniu się kijów w głębokim śniegu.

Łatwa i szybka instalacja na kijach.

W komplecie znajdują się dwie sztuki.

materiał: guma TPR, stal
wymiary: 4,5 x 2,5 cm 
waga: 15 g

Drobny, ale niezbędny element wyposażenia każdych kijów 
trekkingowych. Dzięki gumowym osłonom grotów kije stają się 
produktem znacznie bardziej uniwersalnym. Tak uzbrojone kije 
nie ślizgają się na twardej lub skalistej powierzchni, są 
stabilniejsze i znacznie mniej hałasują.
Dzięki temu, że osłony wykonane są z gumy zapewniają 
dodatkową amortyzację podczas marszu.
GumaGuma TPR jest trwała i odporna na ścieranie. We wnętrzu 
znajduje się metalowe wzmocnienie, które chroni osłonę przed 
zniszczeniem przez widię, która znajduje się na końcu kija.

materiał:  PU
wymiary (średnica ): 9 cm
waga: 13 g
 

Talerzyki trekkingowe niezbędne są podczas wędrówki 
w warunkach bezśnieżnych. Dzięki nim istnieje mniejsze ryzyko, 
że kije wygną się lub złamią w wyniku zablokowania np. w skalnej 
szczelnie lub między kamieniami.
Dzięki talerzykom kije są stabilniejsze – potrafią się na nich 
zatrzymać gdy wpadną pomiędzy kamienie lub w grząski teren.

Zmniejszają ryzyko wygięcia lub złamania kijów.

Zapobiegają zapadaniu się kijów w miękkim terenie.

Łatwa i szybka instalacja.

W komplecie znajdują się dwie sztuki.

Wykonane z trwałej i elastycznej gumy TPR.

Zabezpieczają groty kijów przed nadmiernym zużyciem.

Tłumią hałas i poprawiają amortyzację wstrząsów.

W komplecie znajdują się dwie sztuki.

materiał:  PU
wymiary (średnica): 5 cm
waga: 7 g



art. 88 GALAXY TERMOS 0,75 l

art. 89 GALAXY TERMOS 1,0 l

GALAXY
TERMOS

Utrzymuje wysoką lub niską temperaturę napojów przez 
długie godziny.

Zbudowany w wysokiej jakości stali w technologii 
próżniowej.

Powierzchnia antypoślizgowa na ściankach i 
antypoślizgowa podkładka na spodzie.

Stalowy kubecStalowy kubeczek o podwójnych ściankach – wysokie 
parametry termiczne.

Klasyczny korek – bezawaryjny i prosty w czyszczeniu.

Materiał wolny od BPA, zgodny z normą EN 12546-1:2000.

Nowoczesny wygląd, wysoka jakość wykonania i świetne 
materiały użyte do produkcji – tym charakteryzuje się termos 
GALAXY. Doskonale sprawdzi się podczas każdej aktywności 
outdoorowej, będzie też doskonałym towarzyszem w pracy i na 
uczelni.
WykonanyWykonany ze stali w technologii próżniowej utrzymuje 
temperaturę płynów przez długie godziny. Stalowy kubek ma 
podwójne ścianki - pozostaje chłodny na zewnątrz, 
a jednocześnie dużo dłużej utrzymuje temperaturę płynu 
wewnątrz – to tak naprawdę kubek termiczny.
PPowierzchnia antypoślizgowa na ściankach sprawia, że termos 
pewnie leży w dłoni, nawet gdy używamy go w grubych 
rękawicach. Gumowa podkładka na spodzie  pozwala na 
stawianie go  na śliskich powierzchniach np. na masce 
samochodu.

materiał: stal nierdzewna
wymiary (śr. / wys.):  8,4 x 24,7 cm 
waga: 498 g
pojemność:  0,75 l

materiał: stal nierdzewna
wymiary (śr. / wys.):  8,4 x 30,3 cm 
waga: 607 g
pojemność:  1,0 l



art. 86 ASTRO TERMOS 0,5 l

art. 85 ASTRO TERMOS 0,7 l

art. 84 ASTRO TERMOS 1,0 l 

ASTRO
TERMOS

Smukły kształt ułatwia pakowanie.

Zbudowany w wysokiej jakości stali w technologii 
próżniowej.

Powierzchnia antypoślizgowa na ściankach zapewnia 
bezpieczny chwyt.

Dwa korki na przycisk w zestawie.

KKorek umożliwiający rozłożenie i dokładne umycie.

Materiał wolny od BPA, zgodny z normą EN 12546-1:2000.

Termos bardzo długo zachowuje temperaturę napojów.

Dobry termos to bardzo ważny element ekwipunku 
turystycznego. Model Astro świetnie radzi sobie z długim 
utrzymywaniem wysokiej lub niskiej temperatury płynów, 
a dodatkowo posiada innowacyjny korek i drugi korek 
w komplecie.
Jeden z korków może być używany razem z bardziej neutralnymi 
płynami, a drugi, na przykład z kawą. Konstrukcja jednego 
zz korków pozwala na rozłożenie go i dokładne umycie. Korków 
nie trzeba odkręcać podczas nalewania płynu do kubka 
– wystarczy nacisnąć przycisk.
Smukły kształt pozwala na wygodne wkładanie i wyciąganie 
termosu z plecaka.

materiał: stal nierdzewna
wymiary (śr. / wys.):  6,9 x 24,5 cm 
waga: 315 g
pojemność:  0,5 l

materiał: stal nierdzewna
wymiary (śr. / wys.):  7,8 x 30 cm
waga: 440 g
pojemność: 0,7 l

materiał: stal nierdzewna
wymiary (śr. / wys.):  8,4 x 31 cm 
waga: 545 g
pojemność:  1,0 l



art. 94 HELIOS TERMOS 1,0 l 

art. 95 HELIOS TERMOS 0,7 l 

art. 96 HELIOS TERMOS 0,5 l  

HELIOS
TERMOS

Utrzymuje wysoką lub niską temperaturę napojów przez 
długie godziny.

Smukły i zgrabny kształt.

Zbudowany w wysokiej jakości stali w technologii 
próżniowej.

Powierzchnia antypoślizgowa na ściankach 
i antypoślizgowa podkładka na spodzie.

KlasKlasyczny korek – bezawaryjny i prosty w czyszczeniu.

Materiał wolny od BPA, zgodny z normą EN 12546-1:2000.

materiał: stal nierdzewna
wymiary (śr. / wys.):  6,9 x 24,5 cm 
waga:  315 g
pojemność: 0,5 l

Klasyczny termos stalowy wykonany w technologii próżniowej. 
Wysoka jakość materiałów i jakość wykonania sprawiają, że 
termos utrzymuje wysoką lub niską temperaturę przez długie 
godziny. Doskonale sprawdzi się podczas każdej aktywności 
outdoorowej i będzie doskonałym towarzyszem w pracy i na 
uczelni.
TTermos posiada klasyczny zakręcany korek. Jest to rozwiązanie 
niezawodne i poprawiające właściwości termiczne. Umożliwia 
też łatwe i dokładne czyszczenie. 

materiał: stal nierdzewna
wymiary (śr. / wys.):  7,8 x 30 cm
waga: 444 g
pojemność:  0,7 l

materiał: stal nierdzewna
wymiary (śr. / wys.):  8,4 x 31 cm 
waga: 545 g
pojemność: 1,0 l



SPACE
TERMOS OBIADOWY 1,2 l

Zbudowany w wysokiej jakości stali w technologii 
próżniowej.

Powierzchnia antypoślizgowa na ściankach zapewnia 
bezpieczny chwyt.

Składana rączka i pasek do noszenia na ramieniu to 
dodatkowa wygoda.

Szeroki otwór wlewowy pozwala na bezproblemowe mycie 
i nakładanie jedi nakładanie jedzenia.

Korek z automatyczną blokadą – nie musimy go odkręcać.

Termos może służyć dwóm osobom dzięki dwóm 
miseczkom w zestawie.

Materiał wolny od BPA, zgodny z normą EN 12546-1:2000.

Duży i funkcjonalny termos, który dzięki swej ciekawej konstrukcji 
może służyć zarówno do transportowania płynów jak i termos 
obiadowy. Wyprodukowany w technologii próżniowej ze stali 
nierdzewnej. Izolowane ścianki i solidny korek utrzymują ciepło 
(lub zimno) przez długi czas.
JakJak przystało na termos wielozadaniowy SPACE posiada szeroki 
otwór wlewowy, którym wygodnie nałożymy jedzenie do środka. 
Termos ma też wygodną rączkę i pasek, dzięki któremu termos 
możemy nosić na ramieniu. Zakrętka może służyć jako 
miseczka. Dodatkowe plastikowe naczynie znajduje się w środku 
zakrętki. Posiłek mogą zjeść wygodnie dwie osoby.

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość):  11 x 26,8 cm
waga: 732 g
pojemność:  1,2 l



art. 286 COMET TERMOS OBIADOWY 0,5 l

art. 287 COMET TERMOS OBIADOWY 0,75 l

art. 288 COMET TERMOS OBIADOWY 1,0 l

COMET 
TERMOS OBIADOWY CZERWONY

Zbudowany w wysokiej jakości stali w technologii 
próżniowej.

Powierzchnia antypoślizgowa na ściankach zapewnia 
bezpieczny chwyt.

Szeroki otwór wlewowy pozwala na bezproblemowe mycie
 i nakładanie jedzenia.

SSzczelny korek z zaworem bezpieczeństwa zapewnia 
bezpieczny transport żywności.

Termos bardzo długo zachowuje temperaturę posiłków
 i napojów.

Nakrętka może służyć jako wygodna miseczka.

Materiał wolny od BPA, 
zgodny z normą EN 12546-1:2000.

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość): 10,6 x 14,3 cm 
waga: 403 g
pojemność: 0,5 l

Termos zaprojektowany tak aby umożliwić zjedzenie ciepłego 
posiłku w każdych, nawet najmniej sprzyjających 
okolicznościach. Zbudowany ze stali, w technologii próżniowej 
łączy w sobie funkcjonalność termosu i pojemnika na żywność. 
Dzięki świetnej izolacji posiłek może być ciepły przez długie 
godziny. Termosu używać możemy również do bezpiecznego 
transportu żywności wrażliwej na zmiany temperatury.
TTym co odróżnia ten model od klasycznych termosów jest 
większa średnica i bardzo szeroki otwór wlewowy. Bez problemu 
nałożymy posiłek do środka, a odpowiednie ergonomiczne 
proporcje sprawiają, że posiłek możemy jeść łyżką wprost 
z termosu.
TTermos został wyposażony w szczelny korek z zaworem 
bezpieczeństwa i nakrętkę, która może służyć jako miseczka. 
Dzięki temu z naczynia skorzystać mogą dwie osoby.

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość):  10,6 x 17,8 cm 
waga: 496 g
pojemność: 0,75 l

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość):  10,6 x 21,8 cm 
waga: 580 g
pojemność: 1,0 l



art. 81 COMET TERMOS OBIADOWY 0,5 l

art. 82 COMET TERMOS OBIADOWY 0,75 l

art. 83 COMET TERMOS OBIADOWY 1,0 l

COMET 
TERMOS OBIADOWY CZARNY

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość): 10,6 x 14,3 cm 
waga: 403 g
pojemność: 0,5 l

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość):  10,6 x 17,8 cm 
waga: 496 g
pojemność: 0,75 l

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość):  10,6 x 21,8 cm 
waga: 580 g
pojemność: 1,0 l

Zbudowany w wysokiej jakości stali w technologii 
próżniowej.

Powierzchnia antypoślizgowa na ściankach zapewnia 
bezpieczny chwyt.

Szeroki otwór wlewowy pozwala na bezproblemowe mycie
 i nakładanie jedzenia.

SSzczelny korek z zaworem bezpieczeństwa zapewnia 
bezpieczny transport żywności.

Termos bardzo długo zachowuje temperaturę posiłków
 i napojów.

Nakrętka może służyć jako wygodna miseczka.

Materiał wolny od BPA, 
zgodny z normą EN 12546-1:2000.

Termos zaprojektowany tak aby umożliwić zjedzenie ciepłego 
posiłku w każdych, nawet najmniej sprzyjających 
okolicznościach. Zbudowany ze stali, w technologii próżniowej 
łączy w sobie funkcjonalność termosu i pojemnika na żywność. 
Dzięki świetnej izolacji posiłek może być ciepły przez długie 
godziny. Termosu używać możemy również do bezpiecznego 
transportu żywności wrażliwej na zmiany temperatury.
TTym co odróżnia ten model od klasycznych termosów jest 
większa średnica i bardzo szeroki otwór wlewowy. Bez problemu 
nałożymy posiłek do środka, a odpowiednie ergonomiczne 
proporcje sprawiają, że posiłek możemy jeść łyżką wprost 
z termosu.
TTermos został wyposażony w szczelny korek z zaworem 
bezpieczeństwa i nakrętkę, która może służyć jako miseczka. 
Dzięki temu z naczynia skorzystać mogą dwie osoby.



Zbudowany w wysokiej jakości stali w technologii 
próżniowej.

Powierzchnia antypoślizgowa na ściankach zapewnia 
bezpieczny chwyt.

Szeroki otwór wlewowy pozwala na bezproblemowe mycie
 i nakładanie jedzenia.

SSzczelny korek z zaworem bezpieczeństwa zapewnia 
bezpieczny transport żywności.

Termos bardzo długo zachowuje temperaturę posiłków
 i napojów.

Nakrętka może służyć jako wygodna miseczka.

Materiał wolny od BPA, 
zgodny z normą EN 12546-1:2000.

Termos zaprojektowany tak aby umożliwić zjedzenie ciepłego 
posiłku w każdych, nawet najmniej sprzyjających 
okolicznościach. Zbudowany ze stali, w technologii próżniowej 
łączy w sobie funkcjonalność termosu i pojemnika na żywność. 
Dzięki świetnej izolacji posiłek może być ciepły przez długie 
godziny. Termosu używać możemy również do bezpiecznego 
transportu żywności wrażliwej na zmiany temperatury.
TTym co odróżnia ten model od klasycznych termosów jest 
większa średnica i bardzo szeroki otwór wlewowy. Bez problemu 
nałożymy posiłek do środka, a odpowiednie ergonomiczne 
proporcje sprawiają, że posiłek możemy jeść łyżką wprost 
z termosu.
TTermos został wyposażony w szczelny korek z zaworem 
bezpieczeństwa i nakrętkę, która może służyć jako miseczka. 
Dzięki temu z naczynia skorzystać mogą dwie osoby.

art. 283 COMET TERMOS OBIADOWY 0,5 l 

art. 284 COMET TERMOS OBIADOWY 0,75 l

art. 285 COMET TERMOS OBIADOWY 1,0 l

COMET 
TERMOS OBIADOWY ZIELONY

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość): 10,6 x 14,3 cm 
waga: 403 g
pojemność: 0,5 l

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość):  10,6 x 17,8 cm 
waga: 496 g
pojemność: 0,75 l

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość):  10,6 x 21,8 cm 
waga: 580 g
pojemność: 1,0 l



Zbudowany w wysokiej jakości stali w technologii 
próżniowej.

Powierzchnia antypoślizgowa na ściankach zapewnia 
bezpieczny chwyt.

Szeroki otwór wlewowy pozwala na bezproblemowe mycie
 i nakładanie jedzenia.

SSzczelny korek z zaworem bezpieczeństwa zapewnia 
bezpieczny transport żywności.

Termos bardzo długo zachowuje temperaturę posiłków
 i napojów.

Nakrętka może służyć jako wygodna miseczka.

Materiał wolny od BPA, 
zgodny z normą EN 12546-1:2000.

Termos zaprojektowany tak aby umożliwić zjedzenie ciepłego 
posiłku w każdych, nawet najmniej sprzyjających 
okolicznościach. Zbudowany ze stali, w technologii próżniowej 
łączy w sobie funkcjonalność termosu i pojemnika na żywność. 
Dzięki świetnej izolacji posiłek może być ciepły przez długie 
godziny. Termosu używać możemy również do bezpiecznego 
transportu żywności wrażliwej na zmiany temperatury.
TTym co odróżnia ten model od klasycznych termosów jest 
większa średnica i bardzo szeroki otwór wlewowy. Bez problemu 
nałożymy posiłek do środka, a odpowiednie ergonomiczne 
proporcje sprawiają, że posiłek możemy jeść łyżką wprost 
z termosu.
TTermos został wyposażony w szczelny korek z zaworem 
bezpieczeństwa i nakrętkę, która może służyć jako miseczka. 
Dzięki temu z naczynia skorzystać mogą dwie osoby.

art. 280 COMET TERMOS OBIADOWY 0,5 l

art. 281 COMET TERMOS OBIADOWY 0,75 l

art. 282 COMET TERMOS OBIADOWY 1,0 l

COMET 
TERMOS OBIADOWY NIEBIESKI

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość): 10,6 x 14,3 cm 
waga: 403 g
pojemność: 0,5 l

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość):  10,6 x 17,8 cm 
waga: 496 g
pojemność: 0,75 l

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość):  10,6 x 21,8 cm 
waga: 580 g
pojemność: 1,0 l



art. 78

STAR 
KUBEK TERMICZNY 0,4 l

Utrzymuje wysoką lub niską temperaturę napojów przez 
długie godziny.

Smukły i zgrabny kształt.

Zbudowany w wysokiej jakości stali w technologii 
próżniowej.

Łatwość i wygoda użytkowania - możliwość zamykania 
i otwierania kubka jedną ręką.

ZakZakrętka z blokadą, którą można obsługiwać jedną ręką.

Powierzchnia antypoślizgowa na ściankach.

Szeroki otwór wlewowy zapewnia bezproblemowe mycie.

Materiał wolny od BPA, zgodny z normą EN 12546-1:2000.

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość):  8 x 20,5 cm
waga: 290 g
pojemność: 0,4 l

Gdy potrzebujemy małego termosu do codziennego użytku 
warto zastanowić się nad kubkiem termicznym. Dzięki 
otwieranemu jedną ręką ustnikowi można pić bezpośrednio 
z kubka, a szybkie i łatwe zamykanie sprawia, że można go 
bezpiecznie używać w samochodzie, przy komputerze 
i transportować w plecaku wśród delikatnych przedmiotów.
PPodwójne stalowe ścianki i próżniowa konstrukcja zapewniają 
dobre parametry termiczne. Szerokie wejście ułatwia 
czyszczenie i wlewanie napoju. Zakrętka z blokadą może być 
obsługiwana jedną ręką. Naciskasz, pijesz, znów naciskasz – 
bardzo prosta obsługa to główna zaleta kubka.
Odpowiednia pojemność i wyprofilowany kształt sprawiają, że 
kubek świetnie leży w dłoni.



art. 87

LUNA 

Lorem Ipsum

KUBEK TERMICZNY 0,4 l

Utrzymuje wysoką lub niską temperaturę napojów przez 
długie godziny.

Smukły i zgrabny kształt.

Zbudowany w wysokiej jakości stali w technologii 
próżniowej.

Łatwość i wygoda użytkowania - możliwość zamykania 
i otwierania kubka jedną ręką.

PPowierzchnia antypoślizgowa na ściankach i na spodzie 
kubka.

Szeroki otwór wlewowy zapewnia bezproblemowe mycie.

Trwały, odporny na uszkodzenia zawias wykonany ze stali 
nierdzewnej.

Materiał wolny od BPA, zgodny z normą EN 12546-1:2000.

materiał: stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość):  7 x 22 cm 
waga: 320 g
pojemność: 0,4 l

Kubek termiczny pozwala zabrać nasz ulubiony ciepły napój 
gdziekolwiek zechcemy. Dzięki szczelnemu zamknięciu można 
go bezpiecznie używać w samochodzie, przy komputerze 
i transportować w plecaku wśród delikatnych przedmiotów.
PPróżniowa konstrukcja, bazująca na podwójnej budowie ścianek, 
gwarantuje utrzymanie właściwej temperatury napoju przez długi 
czas. Naczynie wykonane jest z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej, która nie chłonie smaków i zapachów i nie zmienia 
smaku płynów. Kubek cechuje też bardzo dobra odporność na 
urazy mechaniczne oraz całkowita szczelność.



art. 114

art. 132

Niezbędne wyposażenie podczas zimowych wypraw. Wężyk do 
bukłaka z osłoną neoprenową, która zapobiega wychładzaniu 
i zamarzaniu płynu, który pozostał w rurce bukłaka. 
Wyprodukowana z poliuretanu termoplastycznego (TPU) rurka 
jest elastyczna w szerokim zakresie temperatur oraz odporna na 
zniekształcenia i uszkodzenia mechaniczne.
WbWbrew pozorom izolacja przydatna jest również latem - woda, 
która pozostaje w rurce nie nagrzewa się i wolniej zmienia swe 
właściwości smakowe.

Rurka elastyczna w szerokim zakresie temperatur.

Izolacja pozwala na używanie bukłaka gdy temperatura jest 
ujemna.

Bezpieczny transport dzięki mechanicznie zamykanemu 
ustnikowi.

Bezpieczne, wolne od BPA materiały.

HYDRO LIGHT

NEO TUBE PLUS
RURKA DO BUKŁAKA

BUKŁAK 2,0 l 

Wykonany z lekkiego i trwałego materiału EVA.

Pojemność 2 litrów to optymalny rozmiar do plecaka.

Szerokie wejście ułatwia utrzymanie bukłaka w czystości.

Praktyczna miarka ilości płynu w bukłaku.

Ustnik z praktyczną blokadą przepływu.

Wężyk o długości 100 cm.

Odporny na mOdporny na mróz i trwały.

Szeroki uchwyt umożliwia stabilny montaż bukłaka 
w plecaku.

Materiał wolny od BPA.

materiał:  EVA
wymiary (średnica / wysokość): 18 x 39 cm
wymiary wężyka (średnica / długość): 1 x 100 cm
waga: 180 g
pojemność: 2,0 l

Bukłak na wodę to ważna część ekwipunku dla osób, które 
uprawiają bardziej dynamiczne sporty – biegi górskie, skitouring 
lub kolarstwo. Pomaga utrzymać nawodnienie organizmu na 
stałym poziomie. Sprawia, że na trasie jesteśmy szybsi i dłużej 
zachowujemy siły. Pozwala na picie bez konieczności 
zatrzymywania się i zdejmowania plecaka.

materiał:  EVA
wymiary (średnica / wysokość): 1 x 90 cm
waga: 95 g



art. 110

TRAVEL PRO
RADIATOR
ZESTAW GARNKÓW

Wielkość idealna dla dwóch osób.

Wykonane z lekkiego anodyzowanego aluminium.

Radiator na większym z garnków zwiększa absorbcję ciepła 
i chroni płomień przed wiatrem.

Wnętrze pomieści palnik i kartusz z gazem (230-240g).
Składane Składane rączki pokryte materiałem nieprzewodzącym 
ciepła.

Podziałka wewnątrz garnka pozwala precyzyjnie dozować 
płyny.

W zestawie pokrowiec z siateczki i zmywak.

Mniejszy garnek może służyć jako miseczka lub pokrywka 
garnka większego.

Bezpieczne, wolne od BBezpieczne, wolne od BPA materiały.

materiał: anodyzowane aluminium
wymiary (średnica / wysokość):
                garnek 0,9 l: 11 x 16,2 cm
                garnek 0,5 l: 11 x 6 cm
waga: 260 g
pojemność: 0,9 + 0,5 l

Dwuelementowy zestaw kompatybilnych ze sobą garnków to 
idealna propozycja dla dwóch osób. Komplet jest łatwy 
w transporcie i lekki, a wbudowany radiator pozwala gotować 
szybciej i ograniczyć zużycie gazu.
Złożone ze sobą garnki łatwo spakować dzięki dołączonemu do 
zestawu pokrowcowi, a wnętrze bez problemu pomieści butlę 
gazową o wadze 230-240g i mały palnik.
NaczyniaNaczynia wykonane są z anodyzowanego aluminium 
z nieprzywierającą powłoką, a rączka pokryta jest materiałem, 
który nie przewodzi ciepła.



art. 240

TRAVEL 
DUO ANODIZED
ZESTAW GARNKÓW

Komfortowy zestaw dla dwóch osób.

Wykonane z lekkiego anodyzowanego aluminium.

Wnętrze pomieści palnik i kartusz z gazem (230-240g).

Składane rączki pokryte są materiałem nieprzewodzącym 
ciepła i przymocowane do naczyń techniką zgrzewania.

W zestawie pokrowiec z siateczki i zmywak.

PPatelnia może służyć jako pokrywka garnka większego.

Bezpieczne, wolne od BPA materiały.

materiał: anodyzowane aluminium
wymiary (średnica / wysokość):
                garnek: 15 x 8 cm
                patelnia: 14,5 x 4 cm
waga: 250 g
pojemność: 1,1 l

Komfortowy zestaw dla dwóch osób. Składa się z garnka 
o objętości 1,1 l i patelni.
Złożone ze sobą naczynia łatwo spakować dzięki dołączonemu 
do zestawu pokrowcowi, a wnętrze bez problemu pomieści butlę 
gazową o wadze 230-240g i mały palnik.
ZZestaw wykonany jest z anodyzowanego aluminium, które 
oprócz dużej odporności mechanicznej wyróżnia się lekkością 
oraz estetycznym wyglądem.
Rączki pokryte są materiałem, który nie przewodzi ciepła.



art. 108

TRAVEL PRO

Wielkość idealna dla dwóch osób.

Wykonane z lekkiego anodyzowanego aluminium.

Wnętrze pomieści palnik i kartusz z gazem (230-240g).

Składane rączki pokryte materiałem nieprzewodzącym 
ciepła.

PPodziałka wewnątrz garnka pozwala precyzyjnie dozować 
płyny.

W zestawie pokrowiec z siateczki i zmywak.

Mniejszy garnek może służyć jako miseczka lub pokrywka 
garnka większego.

Bezpieczne, wolne od BPA materiały.

materiał:  anodyzowane aluminium
wymiary (średnica / wysokość): 
     garnek 0,75 l: 11,3 x 10 cm
     Garnek 0,3 l: 11,3 x 5,5 cm
waga: 215 g
pojemność: 0,75 + 0,3 lZESTAW GARNKÓW
Dwuelementowy zestaw kompatybilnych ze sobą garnków to 
idealna propozycja dla dwóch osób. Komplet jest łatwy 
w transporcie i lekki. Złożone ze sobą garnki łatwo spakować 
dzięki dołączonemu do zestawu pokrowcowi, a wnętrze bez 
problemu pomieści butlę gazową o wadze 230-240g i mały 
palnik.
Naczynie wykonane są z anodyzowanego aluminium 
zz nieprzywierającą powłoką, a rączka pokryta jest materiałem, 
który nie przewodzi ciepła.



art. 74

GARNEK 
TURYSTYCZNY

Wielkość idealna dla osoby podróżującej pojedynczo.

Wykonane z lekkiego i mocnego anodyzowanego 
aluminium.

Wnętrze pomieści kartusz z gazem (230-240g).

Składana rączka pokryta materiałem nieprzewodzącym 
ciepła.

W W zestawie pokrowiec z siateczki.

Bezpieczne, wolne od BPA materiały.

materiał: anodyzowane aluminium
wymiary (średnica / wysokość): 12,5 x 11 cm 
waga: 200 g
pojemność: 1 l

Prosty i lekki garnek wykonany z mocnego i lekkiego 
anodyzowanego aluminium. Zajmuje niewiele miejsca w bagażu, 
a środek zmieści kartusz z gazem i kilka innych przedmiotów. 
Bardzo dobre rozwiązanie dla jednej osoby lub jako część 
większego zestawu.
Garnek ma składaną rączkę pokrytą materiałem 
nieprzewodzącym ciepła oraz przeźroczystą pokrywkę 
zz tworzywa sztucznego. Dzięki temu widzimy gotującą się 
potrawę, a dodatkowe otwory pozwalają na odlewanie wody 
z naczynia bez podnoszenia pokrywki.

1L



art. 75

GARNEK 
TURYSTYCZNY

Duża pojemność – 2l. Dobra dla 2-4 osób.

Wykonane z lekkiego i mocnego anodyzowanego 
aluminium.

Wnętrze pomieści kartusz z gazem (230-240g), palnik i inne 
przedmioty.

Składana Składana rączka pokryta materiałem nieprzewodzącym 
ciepła.

W zestawie pokrowiec z siateczki.

Bezpieczne, wolne od BPA materiały.

materiał: anodyzowane aluminium
wymiary (średnica / wysokość): 18 x 11 cm 
waga: 290 g
pojemność: 2 l

Duży i lekki garnek wykonany z mocnego i lekkiego 
anodyzowanego aluminium. Zajmuje niewiele miejsca w bagażu, 
a środek zmieści kartusz z gazem, palnik i kilka innych 
przedmiotów. Pojemność 2l pozwala ugotować posiłek dla 
większej ilości osób.
Garnek ma składaną rączkę pokrytą materiałem 
nieprzewodzącym ciepła oraz przeźroczystą pokrywkę 
zz tworzywa sztucznego. Dzięki temu widzimy gotującą się 
potrawę, a dodatkowe otwory pozwalają na odlewanie wody 
z naczynia bez podnoszenia pokrywki.

2L



art. 76

CZAJNIK 
TURYSTYCZNY 
0,8L

Bardzo mały i lekki.

Optymalna pojemność i zużycie gazu.

Płaska, stabilna konstrukcja.

Rączka pokryta nieprzewodzącym ciepła silikonem.

Bezpieczne, wolne od BPA materiały.

materiał: anodyzowane aluminium
wymiary: (średnica / wysokość): 13 x 7,5 cm
waga: 100 g
pojemność: 0,8 l

Lekki, aluminiowy czajnik turystyczny pozwoli szybko zagotować 
wodę na kawę lub herbatę. Pojemność 800 ml jest optymalna dla 
mniejszej ilości osób i pozwala zużyć optymalną ilość gazu 
podczas gotowania.
CzajnikCzajnik jest na tyle mały, że bez problemu zmieści się w każdym 
plecaku. Wykonany jest z mocnego i lekkiego anodyzowanego 
aluminium. Uchwyt pokryty jest materiałem, który nie przewodzi 
ciepła.



art. 77

art. 248

Uniwersalny garnek o pojemności 600 ml. Może być wykorzystany 
do gotowania jedzenia, jak i do podgrzewania napojów. Wykonany 
został z aluminium, które w procesie twardego anodyzowania 
zostało oczyszczone ze szkodliwych dla zdrowia substancji. 
Materiał został dodatkowo utwardzony, co przekłada się na 
mechaniczną wytrzymałość garnka. Użytkowanie ułatwia 
składana rączka wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, ze 
wzwzględów praktycznych pokryta silikonem. Do garnka 
przymocowana jest ona techniką zgrzewania ultradźwiękowego, 
z pominięciem nitów.

Bardzo mały i lekki
.
W zestawie z pokrywką.

Składane rączki pokryte materiałem nie przewodzącym 
ciepła.

Podziałka wewnątrz garnka.

AnodyAnodyzowane aluminium poddano procesowi utwardzania.

Dodatkowy pokrowiec wykonany z siateczki.

Bezpieczne, wolne od BPA materiały.

KUBEK TRAVEL

TRAVEL LIGHT
GARNEK TURYSTYCZNY 

KUBEK TURYSTYCZNY 

Wysokiej jakości stal nierdzewna to dużą trwałość.

Podwójne ścianki poprawiają parametry termiczne.

Składany uchwyt to wygodniejszy transport.

Pojemność idealna na herbatę lub kawę.

Bezpieczne, wolne od BPA materiały.

materiał:  stal nierdzewna
wymiary (średnica / wysokość): 8 x 9 cm
waga: 149 g
pojemność: 0,35 l

Kubek ze stali nierdzewnej, który dzięki podwójnym ściankom 
dłużej zachowa temperaturę napoju i nie poparzy dłoni. Dzięki 
składanym uchwytom jest wygodny i poręczny podczas 
transportu.

materiał:  anodyzowane aluminium
wymiary (średnica / wysokość): 9,6 x 9,6 cm
waga: 130 g
pojemność: 0,6 l



art. 245

art. 241

Wszechstronny produkt o pojemności 600 ml.  Wykonany został 
z wysokiej jakości  stali nierdzewnej, dzięki czemu jest wytrzymały 
mechanicznie i gwarantuje długą żywotność. Wyposażony jest 
ww specjalne, składane uchwyty, zabezpieczone przed 
nagrzewaniem specjalną nakładką. Dzięki oznakowanej miarce 
pozwala na odmierzanie ilości wlewanej cieczy lub dawkowanego 
pożywienia. Sprawdzi się zarówno jako kubek do bezpośredniego 
picia, jak i do podgrzewania w nim napoju na ogniu.

Wysokiej jakości stal nierdzewna to dużą trwałość.

Składany uchwyt to wygodniejszy transport.

Uniwersalna pojemność.

Rączki pokryte materiałem nieprzewodzącym ciepła.

Można używać nad ogniem.

Miarka pojemności wewnątrz naczynia.

Bezpieczne, wolne od BBezpieczne, wolne od BPA materiały.

KUBEK STAINLESS materiał:  anodyzowane aluminium
wymiary (średnica / wysokość): 10,2 x 7,6 cm
waga: 126 g
pojemność: 0,6 l

ANODIZED MUG

Poręczny i lekki kubek turystyczny.

Wykonany z lekkiego i trwałego anodyzowanego aluminium.

Składany uchwyt ułatwia transport.

Bezpieczne, wolne od BPA materiały.

materiał:  anodyzowane aluminium
wymiary (średnica / wysokość): 8 x 8 cm
waga: 70 g
pojemność: 0,35 lKUBEK TURYSTYCZNY 

KUBEK TURYSTYCZNY 

Bardzo lekki kubek, który zawsze możemy zabrać ze sobą. 
Wykonany został z wysokiej jakości  aluminium anodyzowanego, 
dzięki czemu jest wytrzymały mechanicznie i gwarantuje długą 
żywotność. Wyposażony jest w specjalne uchwyty,  które, dzięki 
możliwości ich złożenia i przytwierdzenia do ścianek kubka, 
zapewniają oszczędność miejsca. Sprawdzi się zarówno jako 
kubek do bezpośredniego picia, jak i do podgrzewania w nim 
napoju.napoju.



art. 17

art. 18

Komplet sztućców ze stali nierdzewnej. Zawiera łyżkę, widelec, 
nóż oraz otwieracz do butelek. Do zestawów dołączono 
pokrowiec z tworzywa sztucznego.

Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

Można je spakować i transportować jako jeden element.

Do zestawu dołączony pokrowiec z tworzywa sztucznego.

Bezpieczne, wolne od BPA materiały.

TRAVEL TOOLS 

PREMIUM TOOLS 

Stal wyoskiej jakości.

Można je spakować i transportować jako jeden element.

Bezpieczne, wolne od BPA materiały.

materiał:  stal nierdzewna  
wymiary (długość): 17 cm
waga: 110 g

Komplet sztućców turystycznych wykonanych w wysokiej 
jakości stali. W jego skład wchodzą łyżka, widelec, nóż 
i otwieracz (do butelek i konserw), który pełni jednocześnie 
funkcję pokrowca dla pozostałych sztućców. Po złożeniu całość 
jest bardzo poręczna, trzyma się razem i zajmuje bardzo mało 
miejsca.

materiał:  stal nierdzewna  
wymiary (długość): 19 cm  
waga: 150 g

ZESTAW SZTUĆCÓW 

ZESTAW SZTUĆCÓW 



art. 73

ZESTAW SZTUĆÓW 
PP TOOLS

Wykonany z lekkiego i trwałego polipropylenu.

Całość spięta karabinkiem.

Bezpieczne, wolne od BPA materiały.

materiał: PP
wymiary: długość 15,5 cm
waga: 28 g

Trzyczęściowy, turystyczny zestaw sztućców obiadowych. 
Bardzo lekki i praktyczny. Nóż, widelec i łyżka spinane są ze sobą 
za pomocą karabinka. Odporne na uszkodzenia mechaniczne.



art. 90

art. 64

Krzesiwo wykonane ze specjalnego stopu z domieszką magnezu. 
Zestaw zawiera krzesiwo oraz specjalną stalową blaszkę o dwóch 
różnych końcówkach do inicjowania mniejszych i większych ilości 
iskier.

Wystarcza na około 3000 zapaleń.

Wytrzymała, chropowata rękojeść gwarantuje pewny chwyt.

Kształt zbliżony do klucza zapewnia komfort użytkowania.

NIEZBĘDNIK
TURYSTYCZNY

KRZESIWO 
FIRE BLADE

Wykonany z lekkiego aluminium.

Bezpieczny podczas transportu.

materiał:  aluminium
wymiary (długość / szerokość): 10 x 4 cm  
waga: 127 g

Niezbędnik turystyczny w formie poręcznego składanego 
scyzoryka. 4 funkcje – noża, łyżki, widelca i otwieracza do 
butelek. Podczas transportu zajmuje mało miejsca, a ostre 
elementy są schowane wewnątrz.

materiał:  stop magnezowy 
wymiary (długość): 10 cm  
waga: 55 g



art. 122

art. 256

Niezawodna ochrona przed intensywnym deszczem. Dzięki 
obszernym kształtom i głębokiemu kapturowi oraz dodatkowej 
przestrzeni na plecak ponczo zabezpiecza przed zamoknięciem 
podczas wielogodzinnych wędrówek.

CLOUD to niezawodna ochrona przez intensywnym deszczem. 
Dzięki obszernym kształtom i głębokiemu kapturowi, peleryna 
zabezpiecza przed zamoknięciem podczas wielogodzinnych 
wędrówek z plecakiem, jak i w czasie miejskiej ulewy czy śnieżycy.

Na wzrost 150 - 190 cm.

Wodoodporny poliester i podklejane szwy.

Zapięcie na dole, łączące przód i tył peleryny.

Specjalne rozszerzenia na wysokości piersi ułatwiają 
zakładanie.

Pelerynę łatwo się składa i kompresuje.

STORM

CLOUD
PONCHO

PONCHO 

Na wzrost 150 - 190 cm

Kompatybilny z plecakami 5 - 60 l

Wodoodporny poliester i podklejane szwy.

Przedłużany dól dodatkowo osłania nogi.

Pelerynę łatwo się składa i kompresuje.

materiał:  100% poliester
wymiary : 150 x 105 cm
waga: 450 g

materiał:  100% poliester
wymiary : 100 x 100 cm
waga: 260 g



art. 257

art. 80

Folia termoizolacyjna odbija ponad 80% promieniowania 
cieplnego organizmu i tym samym utrzymuje ciało we właściwej 
temperaturze. Izoluje od chłodnego podłoża, chroni przed 
słońcem, deszczem i chłodem, może spełniać także rolę lustra 
sygnalizacyjnego (SOS). Niezastąpiona w sytuacjach awaryjnych.

Niezbędna w sytuacjach awaryjnych.

Bardzo lekka i mała po spakowaniu.

PEVA

NRC EMERGENCY
PŁACHTA

PELERYNA

Na wzrost 150 - 190 cm.

Ultralekki, wodoodporny materiał.

Możliwość spięcia wzdłuż boków.

Głęboki kaptur ściągany ściągaczem.

Brzegi peleryny wzmocnione dodatkową warstwą nateriału.

Bardzo lekka i mała po spakowaniu.

materiał:  PEVA
wymiary : 130 x 100 cm
waga: 180 g

Przeciwdeszczowa peleryna, zaprojektowana z myślą o ochronie 
na szlaku i podczas wszelakich aktywności, gdy niezbędna jest 
ochrona przed deszczem. Pozwoli Ci zachować suche ubrania 
zarówno w czasie mniej lub bardziej intensywnego  opadu, jak 
również podczas przebywania w wilgotnym terenie.

materiał:  PP
wymiary : 140 x 210 cm 
waga: 70 g



art. 53

BATH
PRYSZNIC SOLARNY 20 L

Pojemnik z wygodną rączką.

Zakręcany kranik i końcówka prysznicowa.

materiał: poliester
waga: 425 g
pojemność: 20 l 

Wygodny i łatwy w użyciu prysznic turystyczny. Posiada skalę, 
która przedstawia czas potrzebny do podgrzania wody. Kolor 
czarny znacznie zwiększa absorbcję promieniowania 
słonecznego.

art. 164

Zestaw 2 przeźroczystych,wodoodpornych pokrowców na 
dokumenty, telefon oraz inne wrażliwe na wodę przedmioty. 
Produkt wyposażony jest w szczelne zamknięcie i sznurek 
ułatwiający transport.

Wodoodporne materiały i szczelne zamknięcie.

Taśma na szyję ułatwia transport.

WODOODPORNY 
POKROWIEC 
NA DOKUMENTY

materiał:  anodyzowane aluminium
wymiary (średnica / wysokość): 9,6 x 9,6 cm
waga: 130 g
pojemność: 0,6 l



art. 183 POKROWIEC NA PLECAK M

art. 182 POKROWIEC NA PLECAK S 

art. 184 POKROWIEC NA PLECAK L 

POKROWIEC NA PLECAK

Wodoodporny materiał i podklejone szwy.

Niska waga.

Pasuje do plecaków o różnej pojemności.

Wodoodporny pokrowiec na plecak z podklejonymi szwami. 
Znacznie podnosi nieprzemakalność plecaka podczas 
intensywnych opadów.

materiał: 210T poliester
wymiary:  dla plecaków 50-80 l
waga:  150 g

materiał: 210T poliester
wymiary:  dla plecaków 15-30 l
waga: 115 g

materiał: 210T poliester
wymiary:  dla plecaków 30-50 l
waga: 135 g



art. 38 WOREK LIGHTWEIGHT PACK 32L

art. 37 WOREK LIGHTWEIGHT PACK 28L

LIGHTWEIGHT PACK 
WOREK

Wysoki poziom wodoodporności.

Rolowane wejście.

Podkeljone szwy.

Niska waga.

Rolowana wejście ma kształt rączki i ułatwia transport.

Wodoszczelny worek wykonany z niezwykle lekkiego nylonu. 
Podklejone szwy i rolowane wejście zapewniają maksymalny 
poziom szczelności. Doskonale chroni cenne przedmioty przed 
zamoknięciem.

materiał: nylon
wymiary:  25 x 57 cm
waga: 135 g
pojemność:  28 l

materiał: nylon
wymiary: 25 x 67 cm
waga: 170 g
pojemność: 32 l



art. 10 WOREK ULTRALIGHT 20L

art. 143 WOREK ULTRALIGHT 32L

art. 233 WOREK ULTRALIGHT 10L

WOREK ULTRALIGHT 

Wykonany z bardzo lekkiegi i mocnego nylony rip-stop.

Wysoki poziom wodoodporności.

Rolowane wejście.

Podkeljone szwy.

Niska waga.

Rolowana wejście ma kształt rączki i ułatwia transport..

Wodoszczelny worek wykonany z niezwykle lekkiego nylonu 
rip-stop. Podklejone szwy i rolowane wejście zapewniają 
maksymalny poziom szczelności. Doskonałe zabezpieczenie 
ekipunku przed wodą.

materiał: rip-stop nylon
wymiary:  25 x 67 cm
waga: 170 g
pojemność: 32 l

materiał: rip-stop nylon
wymiary:  23,5 x 61 cm
waga: 161 g
pojemność: 20 l

materiał: rip-stop nylon
wymiary:  31,5 x 48 cm
waga: 107 g
pojemność: 10 l



art. 10 WOREK ULTRALIGHT 20L

art. 143 WOREK ULTRALIGHT 32L

WOREK ULTRALIGHT
WINDOW 

Wykonany z bardzo lekkiegi i mocnego nylony rip-stop.

Wysoki poziom wodoodporności.

Rolowane wejście.

Podkeljone szwy.

Niska waga.

Rolowana wejście ma kształt rączki i ułatwia transport..

Wodoszczelny worek wykonany z lekkiego nylonu. Przeźroczyste 
okno pozwala szybko zlokalizować schowane przedmioty. 
Podklejone szwy i rolowane wejście zapewniają maksymalny 
poziom szczelności.

materiał: rip-stop nylon
wymiary:  25 x 67 cm
waga: 170 g
pojemność: 32 l

materiał: rip-stop nylon
wymiary:  23,5 x 61 cm
waga: 161 g
pojemność: 20 l



art. 59 MINI RĘCZNIK TURYSTYCZNY

art. 58 MINI RĘCZNIK TURYSTYCZNY

MINI RĘCZNIK TURYSTYCZNY

Ultralekki i poręczny.

Zmieści się w każdym bagażu.

Przyjemna w dotyku microfibra.

Schnie kilka razy szybciej niż ręcznik bawełniany.

Mimo podobnej chłonności waży ok 6 razy mniej niż 
bawełna.

PPokrowiec wyposażony w karabinek.

Mini ręcznik szybkoschnący w formie poręcznego breloczka 
z karabinkiem. Dzięki swej poręczności świetnie sprawdzi 
w pociągu lub w samolocie. Ułatwi to utrzymanie higieny 
w podróży. Bardzo lekki, chłonny i szybkoschnący.

materiał: poliester
wymiary:  40 x 40 cm 
waga: 25 g
kolor: zielony

materiał: poliester
wymiary:  40 x 40 cm 
waga: 25 g
kolor: czerwony



art. 32 RĘCZNIK SZYBKOSCHNĄCY M

art. 31 RĘCZNIK SZYBKOSCHNĄCY S

RĘCZNIK SZYBKOSCHNĄCY

Lekki i poręczny.

Przyjemna w dotyku microfibra.

Schnie kilka razy szybciej niż ręcznik bawełniany.

Mimo podobnej chłonności waży ok 6 razy mniej niż 
bawełna.

Nadaje się do wilokrotnego prania.

WyposaWyposażony zawieszkę zapinaną na klips i pokrowiec.

Bardzo lekki, chłonny i szybkoschnący ręcznik z mikrofibry. 
Materiał jest miły w dotyku, chłonie kilkukrotnie więcej wody niż 
bawełna. Dzięki swoim właściwościom materiał może być 
bardzo cienki, a to oznacza że zajmuje nawet 80% mniej miejsca 
niż ręcznik bawełniany. Niezbędny w podróży i w górach. Dzięki 
swym właściwościom dużo łatwiej utrzymać go w świeżości.

materiał:85% poliester, 15% poliamid 
wymiary:  80 x 40 cm
waga: 75 g

materiał: 85% poliester, 15% poliamid 
wymiary:  120 x 60 cm
waga: 16O g

art. 33 RĘCZNIK SZYBKOSCHNĄCY L

materiał: 85% poliester, 15% poliamid 
wymiary:  130 x 75 cm
waga:  210 g

art. 30 RĘCZNIK SZYBKOSCHNĄCY XL

materiał: 85% poliester, 15% poliamid 
wymiary:  150 x 85 cm
waga: 270 g



art. 130

ZAGŁÓWEK DO MASAŻU

ZAGŁÓWEK TWO WAYS

ZAGŁÓWEK HEADREST

art. 230

art. 236

Uniwersalna, dwustronna poduszka turystyczna - niezastąpiona 
podczas długiej podróży. Zastosowanie specjalnej konstrukcji 
daje możliwość zmiany kształtu poduszki z tradycyjnego 
kopertowego na zagłówek podróżny i odwrotnie.

Dwa kształty: poduszki i zagłówka.

Wnętrze wypełnione bardzo lekkim granulatem.

Dopasowuje się do kształtu głowy i karku.

materiał zewnętrzny: nylon 82%, spandex 18%
materiał wypełnienia: 100% polistyren
wymiary: 30 x 30 x 8 cm
waga: 300 g
zasilanie: 2 x bateria AA

Komfortowy zagłówek podróżny - bezcenny podczas długich 
i męczących podróży samochodem, autokarem czy samolotem. 
Wykonany z gładkiego i przyjemnego w dotyku materiału. 
Wbudowana funkcja relaksacyjnego masażu poprzez lekkie 
drgania daje uczucie odprężenia.

materiał zewnętrzny - 100% polietser
materiał wypełnienia – 100% poliestyren
wymiary:
               poduszka - 30 x 25 x 8 cm
               zagłówek - 32 x 35 x 8 cm
waga: 175 g
  

Poduszka turystyczna - niezastąpiona podczas długiej podróży. 
Wypełnienie poduszki stanowi drobny granulat, dzięki któremu 
idealnie dopasowuje się ona do kształtu głowy i karku.

Wygodny klips pozwalający przytroczyć zagłówek.

Wnętrze wypełnione bardzo lekkim granulatem.

Dopasowuje się do kształtu głowy i karku.

System masażu zasilany bateriami AA.

Wnętrze wypełnione bardzo lekkim granulatem.

Dopasowuje się do kształtu głowy i karku.

materiał zewnętrzny: 100% poliester
materiał wypełnienia: 100% polistyren
wymiary: 32 x 35 x 8 cm
waga: 160 g
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