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Olek Doba
Jako jedyny na świecie, trzykrotnie, samotnie, o sile
własnych mięśni, przepłynął kajakiem Atlantyk. Trzecia
atlantycka wyprawa odbyła się w 2017 roku, gdy Olek
miał 71 lat! Za swoje osiągnięcia kajakarskie został
wyróżniony min. nagrodami: The Adventurer Of The
Year przez National Geographic oraz Super Kolosem.
Olek to człowiek renesansu: szybownik, spadochroniarz,
kolarz, żeglarz i sternik w jednej osobie. Najbardziej
jednak kocha kajakarstwo. Jako doświadczony
podróżnik, testuje nasz sprzęt outdoorowy.

Piotr Suchenia
Pierwszy Polak, który wygrał North Pole Marathon, a rok później
Antarctic Ice Marathon. Startował w wielu maratonach m.in. w
Bangkoku, Berlinie, Wiedniu, Frankfurcie, Tromso, na Majorce,
Jamajce, ale zdecydowanie bardziej spodobały mu się biegi w
ekstremalnych warunkach np. na Spitsbergenie (1-msc. 2016).
Zawodowo zajmuje się organizacją imprez sportowych. U nas
testuje bieliznę termoaktywną.

Bartosz Czauderna
Wielokrotny Mistrz Polski, brązowy medalista Mistrzostw
Europy oraz Pucharu Świata w kajakarstwie freestylowym.
Zajmuje się także kajakarstwem ekstremalnym. Organizuje
ekspedycje na całym świecie, których celem jest spłynięcie
najtrudniejszymi rzekami. Kocha wszelki sport i podróże, jest
hiperaktywny, ciężko usiedzieć mu w jednym miejscu, a czas
najchętniej spędza na wodzie lub uprawiając inne sporty.
U nas testuje sprzęt wodny i turystyczny.

Kilka niezwykłych osób specjalizujących sie w różnych aktywnościach turystyczno-sportowych,
którzy nasze hasło Be wild at heart mają we krwi. Do naszego Test Team'u staramy sie dobierać
tych, którzy tę energię mają i potrafią nią zarażać innych. To oni zaufali naszej marce i zgodzili się
ją reprezentować podczas swoich wyjazdów. Jako pierwsi też testują nasze produkty i sprawdzają
je w boju. Przedstawiamy Wam nasz Test Team!

Zainspirowani wielkimi podróżami, wiedzeni chęcią
tworzenia rzeczy wyjątkowych, motywowani własny-
mi ambicjami i marzeniami chcieliśmy stworzyć
najbardziej lubianą markę sprzętu outdoorowego.

W 1996 roku w Gdyni w sercach i umysłach ludzi
żądnych przygód wykiełkowała myśl o stworzeniu
własnej marki. Tak narodził się Fjord Nansen i od
tamtej chwili nieustannie pracujemy nad tym, aby
tworzyć dla Was produkty trwałe, funkcjonalne i
dopracowane w najdrobniejszych szczegółach - czyli
takie, jakich sami chcemy używać. Konsekwentnie
realizujemy te cele opierając się głównie na
doświadczeniach własnych oraz naszego Test Teamu,
w którego skład wchodzą znakomici pasjonaci
wszelkiej aktywności fizycznej. Jednak uważamy, że
największym katalizatorem procesu twórczego są
sugestie i opinie użytkowników. Wierzymy, że Wasze
zadowolenie jest miarą naszego powodzenia.
Wszystkich użytkowników naszego sprzętu
traktujemy jak przyjaciół ze szlaku, dlatego zawsze
oferujemy wsparcie w postaci części zamiennych lub
darmowych próbek materiału, kiedy tylko zajdzie taka
potrzeba.

Bo w każdym sercu drzemie dzikość, wystarczy
ją uwolnić, a myWam w tym pomożemy!

Fot. na okładce Aleksandra Wierzbowska
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Darek, założyciel marki, CEO na falach.

FJORD NANSEN CREW

nie jesteśmy tu przypadkiem!
Każdy z nas ma sportowo-turystyczne pasje, dzięki czemu łączymy pracę
z przyjemnością! Projektujemy rzeczy, które następnie sami testujemy, a dopiero
po pozytywnych wynikach trafiają one do produkcji, a później do Was!
Jeżeli potrafisz wstać o 5 rano aby popływać po falach sztormowych
np. w kajaku a następnie pójść do pracy na 10 to masz dzikość w sercu -
zapraszamy do naszego teamu.

Tomek
Dział sprzedaży polskiej

Życie w biegu i nieustannym ruchu to cały
Ja - możliwość pracy w takiej formie to
czysta przyjemność, zwłaszcza że z
Fjordem jestem związany od wielu lat.
Jeżdżę na rowerze, biegam, trochę udaję,
że się wspinam. Od zawsze lubiłem
spędzać czas w górach i jeżdżę tam, kiedy
tylko mogę, a gdy do gór daleko chodzę po
Trójmiejskich lasach.

Wojtek
Dział Sprzedaży Zagranicznej

Jestem podróżnikiem, poszukiwaczem
przygód, a do tego entuzjastą motoryzacji.
Od dziecka uwielbiałem spędzać czas na
świeżym powietrzu doświadczając
różnego rodzaju aktywności. Obecnie
moje główne działania to turystyka piesza,
rowerowa i siatkówka plażowa. Jestem
wielkim fanem nowych technologii
i Formuły 1. W przyszłości odwiedzę
każdy kontynent na świecie.

Jacek
Dział Produkcji

Szeroko pojęty outdoor zawsze wpisywał
się w mój styl życia. Ekstremalne
wyzwania i przekraczanie własnych
możliwości motywują mnie do wyzna-
czania nowych sportowych celów.
Najwięcej energii poświęcam kolarstwu
górskiemu, szosowemu oraz biegom
terenowym. Wyjazdy bikepackingowe oraz
rajdy przygodowe, uzupełniają dodatkowo
mój kalendarz i zawsze obowiązuje zasada
im ciężej, tym fajniej.

Mam przyjemność łączenia pracy z pasją.
Wielu znajomych mi zazdrości. I nie
dziwię się im - Tworzenie sprzętu a
następnie jego testowanie to super frajda.
90% sprzętu przechodzi przez moje ręce
jeszcze na etapie testów. Wykorzystuję go
we wszystkich swoich aktywnościach:
Triathlon Górski (Drużynowy Mistrz
Polski), kajaki górskie (Mistrz Polski w
Kajak Freestyle Amator, 2018), wyprawy
górskie, kajaki nizinne
i morskie , freeride, skitury, rower…

Darek
właściciel i założyciel marki, CEO

Piotr
Dział Produkcji

Od urodzenia związany z życiem
outdoorowym - nie wyobrażam sobie
dłuższego czasu bez aktywności na
świeżym powietrzu. Zaczynałem głównie
od zabawy w survival, później wspinaczka
skałkowa i marsze na orientację, teraz
moje zainteresowanie skierowane jest
głównie na długodystansowe wyścigi
psich zaprzęgów oraz Adventure Racing.
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Szkic projektu

Wybór materiałów

Prototyp

Testy wewnętrzne

MAMYTO!

ULEPSZAMY?

Co się dzieje zanim nasz produkt trafi wWasze ręce?
Przechodzi on bardzo długą drogę.

Pomysł rodzi się zwykle z potrzeby, a potrzeba wynika
z naszych doświadczeń bądź Waszych sugestii. Jak na
aktywne dusze przystało każdy z nas ma swoje
pomysły i spostrzeżenia, których nabywa podczas
swoich aktywności, a które mają szansę z koncepcji
przeobrazić się w pełnoprawny projekt. Zanim coś
trafi w ręce produkcji, musi zostać najpierw poddane
burzy mózgów. Kiedy ostatecznie decydujemy się
podjąć wyzwanie, zaczynamyprojektowanie.

Koło produkcyjne zamykamy tylko tymczasowo. Z
doświadczenia wiemy, że potrzeba matką
wynalazków, a nie wszystkie sprytne rozwiązania
można zaprojektować na kartce papieru. Dlatego bardzo
sobie cenimy wrażenia i opinie naszych klientów z
wypadów w nieznane. Jeżeli już używasz jakiś nasz sprzęt,
a chciałbyś żeby był jeszcze lepszy, daj nam o tym znać!
Dzięki takim uwagom wielokrotnie wprowadzamy do
produktów miękkie innowacje, które sprawiają, że nasze
produkty są coraz lepsze. Na bazie takiej współpracy z
klientem o pseudonimie PTB, powstał doskonały namiot
Tordis II PTB. Może się okazać, że to właśnie
dziękiWamkolejnemodele staną się jeszcze lepsze!

W końcu dostajemy produkt końcowy i rozpoczynamy
produkcję. W międzyczasie powstają również przywieszki,
metki, zdjęcia i opisy, czyli cała identyfikacja produktu,
który już za chwilę ma trafić na półki sklepowe. A gdy już
trafiwWasze ręce zaczyna przechodzić najważniejsze testy!
Czy spełniWasze oczekiwania? Kolejny akapit powinniście
napisaćWy!CzekamynaWasze opinie!

Szkice, rysunki, opisy, rzuty i przekroje. Im więcej,
im bardziej szczegółowe, tym lepiej. Nic nie
pozostawiamy przypadkowi. Wszystko po to, by jak
najlepiej przekazać ideę. Taki pakiet informacji trafia
do zakładów produkcyjnych naszych kontrahentów.

Każdy szkic potrzebuje odpowiednio dobranych
materiałów. To one w dużej mierze stanowią o tym,
czy produkt będzie spełniał nasze wygórowane
oczekiwania. Jednak nie każdy materiał spełnia
stawiane przed nim wymagania. Zawsze skrupulatnie
to sprawdzamy.

Dokonujemy dokładnych pomiarów, sprawdzamy
granice wytrzymałości i upewniamy się żeby
znajdowały się daleko poza strefą normalnego
użytkowania. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z
rezultatów produkt wraca do zakładów
produkcyjnych celem wprowadzenia poprawek.
Proces ten powtarzamy do skutku - tutaj nie ma
miejsca na kompromisy.

Gdy wydaje nam się, że produkt spełnia nasze oczekiwania
przekazujemy go w ręce naszych przyjaciół z Test Teamu lub
podróżników, z którymi jesteśmy związani. Są to ludzie, którym ufamy
i wiemy, że potrafią zweryfikować nasze pomysły poprzez pryzmat
własnych doświadczeń, rzucając nowe światło na kwestie, które mogły
nam umknąć w poprzednich etapach. Bierzemy pod uwagę wszelkie
sugestie. To jest moment dopieszczania szczegółów.
Skupiamy się bardzo na odpowiednich wymiarach i drobnostkach,
które można jeszcze na tym etapie zmienić. I znów wszystko trafia pod
maszyny, ale już ostatni raz.

Po jakimś czasie w nasze ręce trafia egzemplarz
testowy. Rzadko kiedy zdarza się, aby był on
doskonały. Na tym etapie wyłapujemy wszelkie
mankamenty, mogące przysparzać trudności podczas
użytkowania, dlatego poddajemy go rygorystycznym
testom wewnętrznym.

Testy zewnętrzne

Pomysł

Bo chcieć to Móc
Natalia i Dominik – „Bo Chcieć To Móc" - do takiego wniosku
doszli po Kolosach 2017, które wywróciły ich życie do góry
nogami. Ruszyli w podróż pod hasłem: Światu na Głowie!
Przez 5 miesięcy pokonali 15 tyś. kilometrów, od Środka
Świata w Ekwadorze po umowny jego koniec, w
argentyńskiej Ushuaia. Udowodnili, że z odrobiną uporu zwykła
Nowak i przeciętny Walicki też mogą! Co więcej, za
chwilę ruszają dalej tym razem do Azji! (amy razem z nimi ;-)

Facebook: bochciectomoc

Lostitalianos
Diana i Marcin – polskie małżeństwo z kolumbĳską domieszką.
Podróżnicy, poszukiwacze przygód oraz fotografowie zakochani
w roadtripach, górskich wędrówkach i ich kocie. Odwiedzają
przeróżne miejsca, w każdym poszukując autentyczności. Ten
rok spędzają poznając uroki podróżowania autostopem po
Ameryce Południowej. Ich celem jest inspirowanie do podróży
innych ludzi.

Facebook: lostitaIianos

ByleDoWakacji
Podróżująca rodzina z byledowakacji.com pokazuje, że
podróże z dziećmi nie tylko nie są trudne, ale są wspaniałą
przygodą. Do tej pory zwiedzili kilkadziesiąt krajów
świata, pływali z rekinami na Filipinach, jedli mrówki w
Kolumbii i spali pod gwieździstym niebem Namibii. Dobry
przykład zamiany marzeń w cele i ich realizacji. Spotkacie
ich na: facebook.pl/byledowakacjiblog
i www.byledowakacji.com

Love - Krowe
Karolina podróżuje z mężemArkiem i z tak samo ciekawym
świata mopsem Toudim. Wyszukiwanie dzikich miejscówek
to ich rodzinna specjalność! Śpią zimą pod namiotem,
zwiedzają świat kajakiem i ciągle próbują nowych środków
transportu. Marząc o podróżach kamperem, przerobili
samochód na sypialnego minivana. Uwielbiają dalekie
wyprawy, ale potrafią pokazać, że czasami nie trzeba
przekraczać granicy, by przeżyć super przygodę!

Facebook: lovekrowe.naszepodroze

Staramy się, żeby idea dzikości w sercu rozprzestrzeniała się wszędzie, gdzie tylko jest to
możliwe! Dlatego właśnie współpracujemy z wieloma podróżnikami, czy blogerami.
To oni zabierają nasze produkty w najdalsze zakątki świata i przywożą nam opinie, o tym jak
się tam sprawują. Robią także świetne zdjęcia zdobiące niejedną stronę w tym katalogu. Może
i dla Was będą inspiracją do podobnych podróży?

Places2visit
Kochają podróżować. Spędzają aktywnie czas na
świeżym powietrzu, kiedy tylko się da i nie potrafią
usiedzieć dłużej w jednym miejscu. Camping to dla nich
drugi dom. Pragną pokazać dzieciom nie tylko
piękno naszego świata, ale także nauczyć je spędzać
bezpiecznie czas poza domem. Podróże są dla nich
odskocznią od codzienności. Po inspiracje podróżnicze
zapraszamy na ich bloga.

Facebook: places2visit

Projekt Armenia
To ekspedycja, której idea zrodziła się w głowie Val Ismailia
podczas trekkingu po Transcaucasian Trail w 2017 roku.
Zafascynowany pięknem rejonu Klifów Dilĳan oraz ich
potencjałem wspinaczkowym Val postanowił zorganizować
ekspedycję, której zdaniem będzie wyznaczenie i
przygotowanie rejonu wspinaczkowego. W ciągu dwóch lat
zaraził swoją pasją osiem wspinaczek i wspinaczy, gotowych
podjąć się tego niełatwego zadania. Wspólnie przez miesiąc
oczyścili skały z luźnych kamieni, krzaków dzikich róż, traw
i mchów tworząc Bisetktor na który składają się 22 drogi, 20
sportowych i 2 tradycyjne. Polską część ekipy reprezentowała
Aleksandra Wierzbowska i Jan Kędzia.

OD POMYSŁU DO PRODUKTU WSPIERAMY DZIKOŚĆ W SERCU
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Nieprzemakalne - Nie przepuszczają od 3000 mm do
6000 mm słupa wody w zależności od kolekcji.

Trwałe - Są wykonane z materiałów o podwyższonej
odporności na słońce, a namioty z kolekcji Profi są
dodatkowo odporne na rozdarcia.

Lekkie - Dzięki możliwości rozbĳania samej sypialni
lub tropiku w niektórych modelach możesz
zredukować wagę nawet o 30%.

Rozbĳalne w deszczu - Namioty z zewnętrznym
stelażem (oraz Tromvik) sprawią, że Twoja sypialnia
nie zamoknie podczas rozbĳania w deszczu.

Dobrze wentylowane - Sypialnia została wykonana
z oddychającego materiału. Namioty posiadają także
odpowiednio usztywniane okienka wentylacyjne z
możliwością regulacji.W wejściu dodatkowa
moskitiera.

Dopracowane w najdrobniejszych szczegółach -
Rzepy i gumy są doszyte do tropiku za pomocą taśm
dystansowych. Podklejone zostały szwy oraz zamek
w przedsionku - nowoczesne rozwiązanie stosowane
dotychczas tylko w namiotach ekspedycyjnych.
Namioty posiadają regulację naciągu tropiku.

Nasze namioty posiadają:

Fartuchy śnieżne - Namioty Veig Pro zostały
wyposażone w specjalne fartuchy śnieżne, które
dodatkowo chronią przed dostawaniem się śniegu
pod tropik podczas zimowego biwaku.

Szpilki duraluminiowe - Kolekcje Ultralight i Profi
- 2,5 raza lżejsze od szpilek stalowych i bardziej
odporne na wygięcia.

Dodatkowe wzmocnienia - Wszelkie miejsca
narażone na uszkodzenia, np. narożniki w tropiku i
podłodze, zostały specjalnie zabezpieczone.

Zestawy naprawcze - Wszystkie namioty posiadają
dodatkowe skrawki wszystkich materiałów użytych
przy ich produkcji, do szybkiego łatania
ewentualnych dziur i innych drobnych uszkodzeń.

Namiot jest tak dobry jak jego najsłabszy element,
dlatego w naszych namiotach stosujemy stelaże
wykonane z pełnowartościowych stopów metali
najwyższej jakości. Jak potwierdziły niezależne testy
przeprowadzone w CBO przy Univ. Leed, na namioty
wybitnie destrukcyjnie działa promieniowanie UV.
Badania pokazują, że wodoodporność niektórych
tropików spada o ponad 50%, a przy niektórych
materiałach spadki dochodzą nawet do 90%. Mając to
na uwadze w naszych namiotach stosujemy
wyłącznie sprawdzone materiały o zmniejszonej
podatności na działanie promieni UV przez co nie są
tak narażone na utratę odporności na przemakanie.

Wiele z naszych namiotów testowanych było na
długotrwałych wyprawach. Jak na przykład w czasie
100 dniowej samotnej wyprawy rowerowej wzdłuż
Ameryki Południowej. Gdzie rozbĳany był
codziennie w różnych miejscach: począwszy od
Atacamy, a skończywszy na wietrznych terenach
Patagonii, czy Ziemi Ognistej.

NASZE NAMIOTY SĄ:

Namioty Fjord Nansen

Fot. Krzysztof Grabowski

Przyjaciół ze szklaku nie zostawia
sie w potrzebie. Nie musisz

kupować nowego namiotu, gdy
stary się zniszczy. Zapytaj się o
części zamienne. Więcej info na

www.fjordnansen.pl

NAMIOTY
ultralight

TROMVIK I NG 1299,90zł
Ilość osób: 1
Wejścia: 1
Przedsionki: 2
Waga całkowita: 1,6 kg
Wysokość sypialni: 95 cm
Wymiary po złożeniu: 43 cm / 11 cm

Tromvik I i II są najlżejszymi i najbardziej
pakownymi namiotami w naszej kolekcji.
Wykonane zostały w systemie DCS,
oparte na konstrukcji stelaża 2Y, która
sprawia że można go rozstawić na trzy
rożne sposoby: samą sypialnię, sam
tropik lub sypialnię i tropik. Dodatkowo
podczas deszczu można go rozstawić
unikając zmoczenia sypialni.220
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TROMVIK II NG 1559,90zł
Ilość osób: 2
Wejścia: 2
Przedsionki: 2
Waga całkowita: 2,5 kg
Wysokość sypialni: 105 cm
Wymiary po złożeniu: 47 cm / 14 cm
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Ultralekkie namioty stworzone specjalnie dla
najbardziej wymagających podróżników, dla których
każdy gram bagażu ma znaczenie. Są wykonane z
najwyższej jakości materiałów. Już na etapie projektu
postawiliśmy na niską wagę i wysoką odporność
mechaniczną.

DCS
SYSTEM

FAST & LIGHT
Formuła fast & Light powstała z myślą o prawdziwych pasjonatach podróżowania. Ciężki bagaż
często stanowi ograniczenie dla piechurów, rowerzystów czy narciarzy.Wychodząc na przeciw temu
problemowi, stworzyliśmy linię produktów ULTRALIGHT, odchudzonych z niepotrzebnej wagi,
wykonanych z najtrwalszych materiałów. Starannie wyselekcjonowane produkty, dopasowaliśmy
do potrzeb tych, którzy liczą każdy gram swojego bagażu i nie uznają kompromisów.
Produkty ULTRALIGHT oznaczyliśmy w katalogu specjalnym znakiem - Fast & Light.

Tropik: 15D nylon ripstop, pokryty PU,
nieprzemakalność: 3000 mm słupa wody, silikonowany
po zewnętrznej stronie
Sypialnia: 30D nylon ripstop oddychający
Podłoga: 70D nylon, pokryty PU, nieprzemakalność:
6000 mm słupa wody
Stelaż: wysokiej jakości duraluminium T6 7001
Szpilki:Y-kształtne, duraluminium

MATERIAŁY UŻYTE W
KOLEKCJI ULTRA LIGHT

DOUBLE COMFORT SPACE SYSTEM

double comfort space
klasyczne igloo

DCS
SYSTEM

DCS to specjalny system wyprofilowania stelaża
namiotu. Pozwala na uzyskanie efektu prawie
pionowych ścian bocznych. Namioty z DCS
pomieszczą więcej osób w pozycji siedzącej, a także
minimalizują ryzyko dotykania ścianek namiotu przez
osoby wysokie leżące w namiocie. Przeprowadzone
przez nas pomiary wykazały iż „powierzchnia
użytkowa” w tego typu namiotach jest ponad 3,5 raza
większa niż w standardowym igloo*.
*Do porównania użyto namiotu Veig Pro II. Za powierzchnię użytkową przyjęto
przestrzeń, w której mogą przebywać osoby siedzące o wzroście 180 cm.

Gwarancja 24 miesiące.



NAMIOTY
ultralight
REKVIK II NG 1399,90zł
Ilość osób: 2
Ilość wejść: 2
Ilość przedsionków: 2
Wysokość sypialni: 100 cm
Rodzaj stelaża: zewnętrzny
Waga całkowita: 2,25 kg

REKVIK III NG 1559,90zł
Ilość osób: 2-3
Ilość wejść: 2
Ilość przedsionków: 2
Wysokość sypialni: 110 cm Rodzaj
stelaża: zewnętrzny Waga
całkowita: 2,5 kg

Ultralekki, prosty i szybki do rozstawienia.
Ulepszona wersja Veig z kolekcji profi. W
stosunku do Tromvika jest bardziej
odporny na wiatr, ale uzyskujemy to
kosztem mniejszego komfortu. Można go
bezproblemowo rozbić w trakcie deszczu
nie mocząc sypialni lub rozstawić sam
tropik.

130

21
5

70

13070 70

100

16580 80

110

STELAŻ
DURALUMINIUM
ANODYZOWANE
7001 T6 (KOLEKCJA PROFI)

Jest to aktualnie jeden z najlepszych
stelaży namiotowych. W stosunku do
stopów 6000 jest dwukrotnie bardziej
wytrzymały. Dopisek T6 określa
poziom elastyczności.
Wybraliśmy najbardziej optymalny
( T1 bardzo elastyczny, T10 bardzo
twardy). Ten typ stelaża oprócz
lekkości, cechuje się dużą łatwością
w rozkładaniu. Wystarczy go
rozrzucić i trzymając za końcówkę
energicznie potrząsnąć aby uzyskać
gotowy maszt
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NAMIOTY PROFI

TORDIS I 989,90zł
Super komfortowa jedynka wykorzystująca system DCS.
Posiada dwa przedsionki (do drugiego dostaniesz
się przez dodatkową klapę w sypialni).

Sypialnia: całość z siatki
Ilość osób: 1
Wejścia: 1
Przedsionki: 2
Waga: 1,9 kg
Wysokość sypialni: 95 cm
Wymiary po złożeniu: 48 cm / 18 cm
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DCS
SYSTEM

W kategorii produktów
innowacyjnych technicznie.

WYRÓŻNIENIE

TORDIS II PTB 1099,90zł
Najnowszej generacji namiot 2 osobowy
o niesamowitym komforcie i bardzo
dobrej wadze, posiadający dwa wejścia.
Model zainspirowany uwagami forumowicza
Tomka (PTB) z outdoor.org.pl

Ilość osób: 2
Wejścia: 2
Przedsionki: 2
Waga: 2,6 kg (w tym zapasowe śledzie)
Wysokość sypialni: 105 cm
Wymiary po złożeniu: 60 cm / 15 cm
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DCS
SYSTEM

VEIG PRO III 999,90zł
Ilość osób: 2-3
Wejścia: 2
Przedsionki: 2
Waga: 3,3 kg
Wysokość sypialni: 110 cm
Wymiary po złożeniu: 50 cm / 20 cm

Wersja profesjonalna namiotu Veig,
wzbogacona o fartuchy śnieżne.
Podobnie łatwy w obsłudze, o większym
spektrum zastosowań na wyprawach.

80 165
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Tropik: 68D poliester ripstop, pokryty PU, nieprzemakalność 5000 mm słupa wody
Sypialnia: 68D polyester ripstop
Podłoga: 70D nylon, pokryty PU, nieprzemakalność 6000 mm słupa wody
Stelaż: duraluminium T6 7001
Szpilki: duraluminium
Możliwość rozstawienia namiotów serii Profi podczas deszczu. Rozstaw sam tropik i zaoszczędź nawet do 30% wagi.

Namioty serii Profi przeznaczone są dla
wymagających podróżników, którzy cenią sobie
pancerne wykonanie kosztem nieznacznie
podniesionej wagi. Idealne na krótkie wypady do
lasu, ale też poważne, wymagające wyprawy.

MATERIAŁY UŻYTE W KOLEKCJI PROFI

VEIG II 899,90zł
Ilość osób: 2
Wejścia: 2
Przedsionki: 2
Waga całkowita: 2,8 kg
Wysokość sypialni: 100 cm
Wymiary po złożeniu: 50 cm / 20 cm

130

Najbardziej uniwersalny namiot.
Duża przestrzeń wewnątrz sypialni,
dwa dodatkowe przedsionki
na nadmiarowy bagaż.
Szybki i prosty
do rozłożenia.

13070 70

100
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Seria outdoor przeznaczona jest dla osób
poszukujących przede wszystkim solidnego
i niezawodnego schronienia za rozsądną
cenę. To nasze bestselery w klasycznym
wydaniu, wykonane z bardzo wytrzymałych
i sprawdzonych materiałów wysokiej
jakości.

Fot. Paweł Gaik

Tropik: poliester pu o nieprzemakalności 3000 mm słupa wody
Sypialnia: poliester
Podłoga: polietylen
Stelaż: fiberglass
Szpilki: stal

MATERIAŁY UŻYTE W KOLEKCJI OUTDOOR

KORSYKA III COMPACT 699,90zł
Ilość osób: 3 Ilość wejść: 1
Ilość przedsionków: 1
Maksymalna wysokość w sypialni: 115 cm
Rodzaj stelaża: zewnętrzny
Waga całkowita: 4,95 kg
Wymiary po złozeniu: 48 cm / 18 cm

ANDY III 539,90zł
Ilość osób: 2-3
Wejścia: 1
Przedsionki: 1
Waga: 4,0 kg
Wysokość sypialni: 125 cm
Wymiary po złożeniu: 55 cm / 20 cm

ANDY IV 599,90zł
Ilość osób: 3-4
Wejścia: 1
Przedsionki: 1
Waga: 5,15 kg
Wysokość sypialni: 135 cm
Wymiary po złożeniu: 55 cm / 20 cm

Rodzinny namiot biwakowy o
konstrukcji w kształcie igloo
posiadający bardzo przestronną
sypialnię i praktyczny przedsionek.

Namiot tunelowy z przestronnym
przedsionkiem, w którym nawet podczas
długotrwałej niepogody można zorga-
nizować sobie kuchnię polową czy
przetrzymać wyposażenie turystyczne.
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HEIMDALL 299,90zł
Waga: 1,7 kg
Rodzaj stelaża: zewnętrzny,
fiberglass;
HEIMDALL ALU 359,90zł
Lżejsza wersja z aluminiowym stelażem.
Waga: 1,5 kg
Rodzaj stelaża: zewnętrzny, duraluminiowy
Wysokość: 135 cm

Nowość w kolekcji namiotów Fjord Nansen!
Sprytny, wielofunkcyjny przedsionek - namiot. Można go używać na dwa różne sposoby. Dostawiany przedsionek
do innych namiotów sprawia, że w łatwy sposób powiększamy zadaszoną przestrzeń przy wejściu. Jest idealnie
spasowany z modelami Lima II, Sierra II, Veig II, Rekvik II.
Heimdall może też pełnić funkcję namiotu samego w sobie. Jest to namiot bez podłogi, jednak możesz ją dokupić
osobno. Mimo, że projektowany był z myślą o modelach dwuosobowych to nasi niezależni testerzy z powodzeniem
wykorzystali go także w połączeniu z wersjami trzyosobowymi oraz Tromvikiem i Tordisem, jednak połączenie to
nie daje 100% szczelności.
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Testowałem przedprodukcyjny model Heimdall. Jest on idealnym rozwiązaniem dla osób, które
posiadają już mały, lekki namiot, ale czasami udają się w podróż samochodową lub używają namiotu
jako bazowego i cenna staję się dla nich większa przestrzeń. Uzyskana powierzchnia pozwala nawet na
rozstawienie małych mebli campingowych, czy stworzenia miejsca do gotowania. Świetnie sprawdza się
np. podczas wyjazdu kajakowego.

Darek Staniszewski

KRAFIA
Podłoga do namiotu
130 x 215 cm - 45,90zł
165 x 215 cm - 49,90zł
240 x 240 cm - 79,90zł

Fot. Aleksandra Wierzbowska12 13



Fot. Aleksandra Wierzbowska Fot. Tomasz Stengert
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ORK LIGHT NG 499,90zł
Ultralekkie zadaszenie wykonane z silikonowanego nylonu.
Stworzone z myślą o kreatywnych i minimalistach.

Materiał: 15D nylon ripstop, pokryty PU.
Nieprzemakalność 3000 mm słupa wody
Rozmiar: Trapez o podstawach 250 cm
i 150 cm i boku 300 cm
Kąt nachylenia zadaszenia 10o

Waga: 475 g
Zestaw zawiera: szpilki i odciągi

300

ORK LINER 299,90zł
Ilość osób: 1
Ilość wejść: 1
Waga: 425 g

Ultra lekka norka dla jednej osoby wykonana z nylonu i siatki mesh. Zaprojektowana specjalnie
dla podróżników ceniących wagę swojego bagażu. Po złożeniu zajmuje niewiele więcej miejsca
niż butelka 0,5 l. i waży jedynie 425 g. Idealnie mieści się pod zadaszeniem Ork Light NG, ale też
pod większością innych dostępnych na rynku. Specjalny system napięcia i troczenia umożliwia
rozstawienie Linera przy pomocy jednego stacjonarnego punktu odciągowego (może to być
drzewo, słupek lub kĳek trekkingowy).

LIMA II 449,90zł
Ilość osób: 2
Wejścia: 1 Przedsionki: 1
Waga: 3,15 kg
Wysokość sypialni: 100 cm
Wymiary po złożeniu: 45 cm / 20 cm

Podstawowy namiot w naszej kolekcji.
Wyposażony wyposażony w wytrzymały
stelaż z włókna szklanego. Będzie doskonałym
wyborem dla osób zaczynających swoją
przygodę z turystyką.
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NAMIOTY
outdoor
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ORK II 199,90zł
Zadaszenie wykonane z wytrzymałego poliestru, na planie prostokąta. Wzdłuż
wszystkich boków wszyte 19 tasiemek przygotowany pod odciągi. Dzięki nim
tarp może być rozłożony na wiele sposobów, np. na całą długość, 2/3
długości, czy jako zadaszenie przypominające bryłę prostopadłościanu.

Materiał: Poliester pokryty PU; Nieprzemakalność 3000 mm słupa wody
Zestaw zawiera: 10 szpilek, łatki do naprawy i 4 odciągi
Waga: 1,05 kg
Możliwość dokupienia osobnych masztów

Możliwość rozstawienia namiotów
serii Outdoor podczas deszczu
(poza Andy). Rozstaw sam tropik
i zaoszczędź nawet do 30% wagi. SIERRA II COMFORT 549,90zł

Ilość osób: 2
Ilość wejść: 2
Ilość przedsionków: 2
Wysokość sypialni: 100 cm
Rodzaj stelaża: zewnętrzny
Waga: 3,55 kg
Wymiary po złożeniu: 45 cm / 20 cm

SIERRA III COMFORT 599,90zł
Ilość osób: 3
Ilość wejść: 2
Ilość przedsionków: 2
Wysokość sypialni: 110 cm
Rodzaj stelaża: zewnętrzny
Waga: 4,2 kg
Wymiary po złożeniu: 50 cm / 20 cm
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Sierra Comfort to unowocześniona wersja Sierry. Dzięki specjalnej konstrukcji
(podniesienia stelaży do pionu w dolnej części) zyskujemy w środku
ok. 15% więcej miejsca w stosunku do poprzedniej wersji. Większy komfort
spania i przebywania!

DCS
SYSTEM

ZADASZENIA

Biwakowy zestaw Fast'n'Light
+ Zadaszenie Ork Light 0,475 kg
+ Sypialnia Ork Liner 0,425 kg
+ Mata Trekker NG 0,4 kg
+ Śpiwór Nordkapp Hydro 250 0,6 kg
= Przenośny dom o wadze 1,95 kg

14 15



Fot. Krzysztof Kobus

ŚPIWORY

Górna granica komfortu (T max ) - temperatura, w
jakiej "standardowy mężczyzna" nie poci się, a
nadmierna temperatura nie zakłóca jegosnu.
Komfort (T comf) - temperatura, w jakiej człowiek
znajduje się w równowadze termicznej i nie odczuwa
zimna. Wartość ta odnosi się do przeciętne kobiety
poposiłku i po ś rednim wysiłku. Tym parametrem
powinnykierować się kobiety wybierając śpiwór.
Temperatura graniczna (T lim) - najniższa tempe-
ratura, w jakiej "przeciętny mężczyzna" może spać
komfortowo. Tym parametrem powinni kierować się
mężczyźni wybierając śpiwór. Temperatura
ekstremalna (T min) - przekroczenie tej wartości
powoduje ryzyko hipotermii i oznacza warunki, w
których można przetrwać najwyżej sześć godzin
(parametr oparty na odczuciach "przeciętnej
kobiety"). Tą temperaturą nie powinniśmy się
kierować przyzakupieś piwora!

BADANIA W KOMORZE
KLIMATYCZNEJ

Zakresy temperatur WG
normy EN 13537

Niektóre śpiwory z naszej oferty zostały przebadane
zgodnie z normą europejską PN-EN 13537-2004 w
celu ustalenia właściwości termicznych. Badania
prowadzone były w komorze klimatycznej Weiss na
zaawansowanym 16 elementowym manekinie
DIANA. W ten sposób wyznaczyliśmy temperatury
komfortu, T max, T lim, T min dla każdego modelu.
Temperatury które wskazały badania odnoszą się do
temperatur odczuwalnych przez standardową kobietę
oraz standardowego mężczyznę po średnim wysiłku
fizycznym.

KAPTUR – otula głowę ichroni Cię przed utratą ciepła. Posiada ściągacz
z regulacją.

KSZTAŁT – Śpiwór lepiej dopasowany do ciała człowieka jest śpiworem
cieplejszym, dlatego w ofercie Fjord Nansen przeważają śpiwory w kształcie
mumii. Tradycyjna forma „koperty” wygodna jest w warunkach schroniskowych
lub campingowych.

LISTWATERMICZNA – Dodatkowa materiałowa wstawka wypełniona
ociepliną, biegnie wzdłuż zamka i spełnia dwa zadania. Zapobiega cyrkulacji
powietrza i szybszemu wychładzaniu się śpiwora w rejonie zamka. Razem z
wstawką z twardego materiału tworzy Anti Bite System, chroniący przed
wcinaniem się materiału w zamek, co uniemożliwia jego bezproblemowe
zapięcie.

ZAMEK –W naszych śpiworach stosujemy zamki rozsuwane z góry i dołu, które
ułatwiają regulację temperaturywewnątrz śpiwora.W serii Profi Synthetic oraz
Stretch, użyliśmy zamków YKK, dzięki temu przy dobraniu śpiwora z zamkiem
prawym i lewym, można je połączyć ze sobą, tworząc 2 osobowy śpiwór.

KOŁNIERZ (w linii barków) – Szczególnie przydatny w chłodniejszych
warunkach. Regulowany ściągaczem uniemożliwia przedostanie się zimnego
powietrza i chroni przed wychłodzeniem.

WYPEŁNIENIE – syntetyczne. Śpiwory syntetyczne są wypełnione
mikrowłókniną o doskonałej sprężystości i odporności. Zachowują swoje
właściwości termoizolacyjne także przy zwiększonej wilgotności. Są łatwe
w utrzymaniu czystości.

MATERIAŁWEWNĘTRZNY –W zależności od przeznaczenia modele
posiadają domieszki włókien syntetycznych w różnych proporcjach. Zapewniają
one szybki transport wilgoci na zewnątrz, przy zachowaniu komfortu w kontakcie
z ciałem.

DODATKI:
MAŁAKIESZONKA - została umieszczona wewnątrz śpiwora, byś mógł w niej
umieszczać wszelkie cenne drobiazgi.
BRZEG ŚPIWORA - zapinany jest dodatkowo na rzep, dzięki czemu nie odpina
się on w nocy.
DWIE PĘTELKI - na zewnętrznej stronie, służące do wieszania śpiwora.

GWARANCJA 24 MIESIĄCE
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NAMIOTY
family

MALAGA IV 1059,90zł
Ilość osób: 3-4
Wejścia: 2
Przedsionki: 1
Waga: 9,3 kg
Wysokość sypialni: 195 cm
Wysokość przedsionka: 205 cm
W zestawie podłoga do przedsionka.
Wymiary po złożeniu: 65 cm / 27 cm

175 210

255

175 210

190
205

180 230

225
150

185 230

130

Tropik: Poliester pokryty PU; Nieprzemakalność 3000 mm słupa wody
Sypialnia: poliester
Podłoga: polietylen
Maszty: fiberglass
Szpilki: stal

MATERIAŁY UŻYTE W KOLEKCJI FAMILY

Idealny rodzinny namiot. Jeżeli podróżujesz z rodziną i poszukujesz komfortu na
polu namiotowym, to nie ma dla Ciebie lepszego wyboru. Wysoka i obszerna
sypialnia bez problemu pomieści dmuchany materac. Zadaszony przedsionek z
doczepianą podłogą to idealne miejsce na stolik i poranna kawę, nawet podczas
deszczu. Spokojnie zmieści także zestaw rowerów.

HANGAR NG 1299,90zł
Namiot campingowy / zadaszenie campingowe
Ilość osób: 6-8
Ilość wejść: 4
Wysokość: 240 cm
Rodzaj stelaża: zewnętrzny
Waga: 11,3 kg
Wymiary: 4 m x 4 m
W każdych drzwiach możliwość odpięcia górnej części/
wbudowana moskitiera.
Możliwość wypięcia drzwi.
Potężny namiot campingowy, który służyć może jako zwykłe
zadaszenie. Cztery całkowicie otwierane ściany z wentylacją
w kształcie okien na górze drzwi.

CONNECTOR 399,90zł
Łącznik dla Hangara NG / dodatkowe zadaszenie
Waga: 2,75 kg
Materiał: poliester/ włókno szklane
Wysokość: 2 m
Odległość między HANGARAMI NG: 75 cm
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KORSYKA IV 959,90zł
Ilość osób: 4
Ilość wejść: 2
Ilość przedsionków: 1
Ilość sypialni: 1
Wysokość sypialni: 130
Rodzaj stelaża: zewnętrzny
Waga całkowita: 8 kg

Obszerny tunelowy namiot
rodzinnydla czterech osób.

Podczas wyboru właściwego modelu śpiwora należy określić jego przeznaczenie.
Kolejnym ważnym czynnikiem jest nasza osobista reakcja na zimno, czy należymy
do osób zimnolubnych czy raczej zmarźlaków. Ponadto na sposób odczuwania
zimna mają też wpływ takie czynniki jak: zmęczenie, głód, złe samopoczucie,
wcześniejsze wychłodzenie, wiek, metabolizm oraz grubość tkanki tłuszczowej. W
większości przypadków zalecamy wybór modelu trochę cieplejszego niż
zakładamy. Zawsze wygodniej jest rozpiąć nasz śpiwór niż spać w grubej bluzie
lub kurtce.
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ŚPIWORY ROZCIĄGLIWE
profi synthethic stretch

MICROFILL SUPER-THERM

*Rozmiar XL - długość: 225 cm, szerokość w stopach: 35 cm dostosowany do wzrostu 195 cm max.
Rozmiar MID - długość: 198 cm, szerokość w stopach: 30 cm dostosowana do wzrostu 178 cm max.

**Waga śpiwora podana bez worka zgodnie z normą PN-EN 13537:2004

22 / 0 / 6 / -14 1,3 kg L/R

TORGET XL 17 / 2 / -4 / -19 1,5 kg L/R

Temperatura (oC)Nazwa T max / T comf / T lim / T min Waga ** Zamek
TOKK XL

TORGET MID 17 / 2 / -4 / -19 1,3 kg L/R

22 / 0 / 6 / -14 1,05 kg L/RTOKK MID

3D STRETCH
Z dumą prezentujemy linię rozciągliwych
śpiworów. Zapewniając komfort w każdej pozycji
jaką możesz przybrać w trakcie snu, pozostaje
dopasowany do ciała i ciepły. Jeśli wiercisz się w
nocy i do tej pory się nie wysypiałeś, to ta seria
jest dla Ciebie idealna. Śpiwory są połączeniem
nowej funkcjonalności oraz sprawdzonego i
ulepszanego przez lata wypełnienia Microfill
Super-Therm.

Cena

Cena
369,90zł
339,90zł
399,90zł
369,90zł

Temperatura (oC)Nazwa T max / T comf / T lim / T min Waga ** ZamekRozmiar*

Wygląd modeli:
Tokk i Torget

Wygląd modeli:
Nordkapp 500
Nordkapp Hydro 400

Wygląd modeli:
Nordkapp 300
Nordkapp Hydro 250

Jest to aktualnie jedna z najlepszych włóknin w
śpiworach syntetycznych o skomplikowanej
budowie. Unikalna konstrukcja mikrowłókien
zapewnia wysoką sprężystość i izolacyjność przy
niskiej wadze. Niezwykle cienkie włókna
poddawane są specjalnej obróbce, a następnie
łączone w miękką i lekką warstwę izolacyjną.
Włóknina zachowuje wysokie parametry
sprężystości nawet powielu praniach.

ŚPIWORY PUCHOWE

NORDKAPP 300/500
Materiał zewnętrzny: Nylon 20d
Materiał wewnętrzny: Nylon 20d
Wypełnienie: puch z polskiej, białej kaczki, sprężystość 675 cuin.
Stosunek puchu do pierza 91/9
Zamek: YKK

NORDKAPP HYDRO 250/400
Materiał zewnętrzny: Nylon 20d
Materiał wewnętrzny: Nylon 20d
Wypełnienie: puch z polskiej, białej gęsi, hydrofobowy, spreżystość 800 cuin.
Stosunek puchu do pierza 91/9
Zamek: YKK

*Rozmiar XL - długość: 225 cm, szerokość w stopach: 35 cm dostosowany do wzrostu 195 cm max.
Rozmiar MID - długość: 198 cm, szerokość w stopach: 30 cm dostosowana do wzrostu 178 cm max.

**Waga śpiwora podana bez worka zgodnie z normą PN-EN 13537:2004

NORDKAPP
HYDRO 400

NORDKAPP
HYDRO 250

NORDKAPP 500

NORDKAPP 300

9 / 0 / -5 / -22

15 / 4 / -1 / -16

9 / 0 / -5 / -22

15 / 4 / -1 / -16

9 / 0 / -5 / -22

15 / 4 / -1 / -16

9 / 0 / -5 / -22

15 / 4 / -1 / -16

MID
XL

MID
XL

MID
XL

MID
XL

L
R
L
R
L
R
L
R

559,90zł
619,90zł
699,90zł
769,90zł
699,90zł
769,90zł
859,90zł
929,90zł

0,85 kg
0,9 kg

0,65 kg
0,7 kg

0,75 kg
0,8 kg
0,6 kg

0,65 kg

Materiał zewnętrzny: Poly RipstopMateriał
wewnętrzny: NylonWypełnienie:Microfill Super-Therm
Zamek:YKK, dwukierunkowy

+AntiBite System

ŚPIWORY ROZCIĄGLIWE
Śpiwory, które pozostają blisko ciała zapewniają lepszy komfort
cieplny. Rozciągliwe śpiwory łączą odpowiedni komfort termiczny z
wygodą ułożenia się podczas snu. Tokk iTorget mogą zwiększyć
swoją szerokość nawet o 60% z 50 do 80 cm (w części górnej),
poprawiając jakość twojego snu po ciężkimdniuwpodróży.

Listwa termiczna: wzdłuż zamka i kaptura
Kieszeń wewnętrzna
Kaptur: profilowany, regulowany
Worek kompresyjny: w zestawie
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PROFI LINER 69,90zł i CAMPING LINER 69,90zł
Wygodne i higieniczne wkładki do spiwora turystycznego.
Materiał: policotton
Rozmiar: uniwersalny
Posiadają miejsce na wsuniecie poduszki
i delikatne rozcięcie z boku ułatwiające wchodzenie.

Dno śpiwora
Wmodelach Nordkapp 300 i Nordkapp Hydro 250 zastosowaliśmy innowacyjną
konstrukcję dolnej części śpiwora - otwierany dół. Dzięki temu rozwiązaniu
będziesz mógł bez problemu chodzić nie wychodząc ze swojego śpiworka ale też
po prostu szybko go przewietrzyć, czy po prostu obniżyć temperaturę wewnątrz.

W modelach Nordkapp 500 i Nordkapp Hydro 400 dół śpiwora jest standardowo
zamknięty, w celu zapewnienia najwyższej ochrony w niskich temperaturach.

Puch hydrofobowy
Mokry puch traci sprężystość, a przez to swoje wartości termoizolacyjne.. Dzięki
specjalnemu procesowi impregnacji jeszcze przed wypełnieniem śpiworów,
uzyskujemy Puch Hydrofobowy. Cechuje się on dużo wyższymi parametrami
odporności na wilgoć. Puch Hydrofobowy wchłania znacząco mniej wody, mokry
zachowuje dłużej swoją sprężystość ale też szybciej schnie, przez co dużo lepiej
utrzymuje wysoką temperaturę wewnątrz. Co ważne, tak jak zwykły puch, nie
traci tych właściwości po praniu.
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ŚPIWORY
profi synthetic Materiał zewnętrzny: Poli Ripstop

Materiał wewnętrzny: Nylon
Wypełnienie:Microfill Super-Therm
Zamek: YKK dwukierunkowy +Anti-Bite System
Listwa termiczna: wzdłuż zamka i kaptura
Kieszeń wewnętrzna
Kaptur: profilowany, regulowany
Kołnierz termiczny (Trondeland,Troms)
Ocieplona dolna część śpiwora (Trondeland)
Worek kompresyjny: w zestawie

Wygląd modeli:
Trondeland, Troms,
Kjolen, Finmark

Cała seria Profi Synthethic (również Stretch) jest
dla tych, którzy chcą mieć bardzo uniwersalny
śpiwór. Dzięki syntetycznemu wypełnieniu
(MICROfill Super-Therm) śpiworów tych można
używać nawet w wilgotnych warunkach. Jeśli
turystyką zajmujesz się na poważnie, a od śpiwora
oczekujesz niezawodności i trwałości, to ta seria
jest właśnie dlaCiebie.

14 / -4 / -10 / -27

16 / 1 / -5 / -22

20 / 5 / -1 / -15

24 / 12 / 6 / -11

XL
MID
XL
MID
XL
MID
XL
MID

2,2 kg
2,0 kg
1,5 kg
1,4 kg
1,4 kg
1,3 kg
1,0 kg
0,9 kg

449,90zł
399,90zł
369,90zł
339,90zł
339,90zł
299,90zł
289,90zł
259,90zł

L/R
L/R
L/R
L/R
L/R
L/R
L/R
L/R

Temperatura (oC) Waga CenaRozmiar* ZamekNazwa T max / T comf / T lim / T min

*Rozmiar XL - długość: 225 cm, szerokość w stopach: 35 cm dostosowany do wzrostu 195 cm max.
Rozmiar MID - długość: 198 cm, szerokość w stopach: 30 cm dostosowana do wzrostu 178 cm max.

**Waga śpiwora podana bez worka zgodnie z normą PN-EN 13537:2004

**

DOBRY WYBÓR

TEST 10 PRAŃ
Spanie w brudnym i śmierdzącym śpiworze
nie należy do niczego przyjemnego. Wiemy,
że zawsze pojawia się dylemat, prać śpiwór
czy jednak nie? Dlatego przeprowadziliśmy
za was test 10 prań, żeby sprawdzić
wytrzymałość wypełnienia. Zbĳanie,
przemieszczanie się materiału oraz stabilność
termiczna w trakcie, jak również na
zakończenie testu, przeszły nasze
oczekiwania, a włóknina MICROFILL
Super-Therm nie zmieniła swojej grubości
i sprężystości.

Śpiwór TROMS uzyskał tytuł "Dobry Wybór"
magazynu turystycznego PODRÓŻE.
Nagroda przyznawana jest bardzo dobrym
produktom, których cena idzie w parze z
jakością. Cała seria Profi Synthetic bazuje na
tej samej jakości wypełnieniu orazmateriale.

Fot. Tomasz Polczyk

Doskonała kombinacja właściwości izolacyjnych i
ceny. Technologia wytwarzania włókien łączy
włókna o różnych średnicach, tworząc wypełnienie
o wysokich parametrach termicznych.

ŚPIWORY OUTDOOR

EKO LOFT HOLLOWFIBER

Śpiwory idealne na kilkudniowe wycieczki. Świetne dla osób, które cenią
sobie komfort, ale nie chcą nadwyrężyć swojego budżetu. Wygodne i l ekkie.

MOSS 239,90zł

Specjalnie dla dzieci!
Dwie długości! Gdy dziecko
jest małe dolną część
śpiwora możesz odpiąć,
gdy urośnie – dopinasz.

Temp.: 26 / 10 / 4 / -3 °C
Wymiary:
(dł. x szer. w ramionach
x szer. na dole):
180 x 70 x 30 cm,
Po odpięciu dolnej części:
145 x 70 x 50 cm
Waga: 1,3 kg

FJALAR
Worek kompresyjny.

Wymiary:
L - 27 x 57 cm
29,90zł
XL - 33 x 73 cm
35,90zł

LENVIK 159,90zł
Płachta biwakowa, nieprzemakalny pokrowiec na śpiwór
z podklejanymi szwami.

Wymiary: 230 x 85 x 36 cm
Waga: 0,36 kg

STAVANGER

HAMAR

DRAMMEN

VARDO

15 / -2 / -7 / -22

19 / 4 / -1 / -16

23 / 11 / 6 / -9

25 / 14 / 9 / -6

L/R
L/R
L/R
L/R
L/R
L/R
L/R
L/R

2,1 kg
1,9 kg
1,6 kg
1,5 kg
1,2 kg
1,1 kg
1,0 kg
0,9 kg

Nazwa Temperatura (oC) Waga CenaT max / T comf / T lim / T min Rozmiar* Zamek

Wygląd modeli:
Stavanger, Fredvang,
Hamar, Drammen, Vardo

Wygląd modeli:
Bivak

Wygląd modeli:
Stavoy i Floro

MID

MID

MID

MID

**

Nazwa

Temperatura (oC)Nazwa Waga CenaRozmiar* Zamek

*Rozmiar XL - długość: 225 cm, szerokość w stopach: 35 cm dostosowany do wzrostu 195 cm max.
Rozmiar MID - długość: 198 cm, szerokość w stopach: 30 cm dostosowana do wzrostu 178 cm max.

**Waga śpiwora podana bez worka zgodnie z normą PN-EN 13537:2004

STAVOY
FLORO

20 / 6 / 1 / -10
24 / 10 / 5 / -6

L
L

2,2 kg 289,90zł
1,3 kg 229,90zł

Temperatura (oC) Waga CenaRozmiar* Zamek

BIVAK 24 / 13 / 8 / -3 L1,2 kg 189,90zł

T max / T comf / T lim / T min

T max / T comf / T lim / T min **

**

FREDVANG 26 / 15 / 12 / 1 L/R
L/R

0,8 kg
0,6 kgMID

289,90zł
269,90zł
269,90zł
249,90zł
249,90zł
229,90zł
219,90zł
199,90zł
199,90zł
179,90zł

TRONDELAND

TROMS

KJOLEN

FINMARK

RADA EKSPERTA
Pamiętaj aby przechowywać śpiwór
rozłożony, w żadnym wypadku nie
schowanywworku!
Dzięki poprawnemu przechowywaniu
będzie on cały czas tak samo ciepły.

Materiał zewnętrzny: Poliester
Materiał wewnętrzny: Policotton
Wypełnienie: EkoLoft Hollowfiber
Zamek: dwukierunkowy +Anti-BiteTape
Listwa termiczna: wzdłuż zamka
Ocieplona dolna część śpiwora (Stavanger)
Worek kompresyjny: w zestawie
(oprócz: Fredvang, Bivak)
Typ: mumia



KERJAG 339,90zł
Materiał: poliester, powleczenie TPU
Wymiary: 183 x 51 x 3,5 cm Wymiary
po spakowaniu: 26 x 16,5 cm Waga:
0,8 kg
Minimalna temperatura
użytkowania: -3°C
R-Value: 2,6

HIKING NG 369,90zł
Materiał: poliester, powleczenie TPU
Wymiary: 196 x 63 x 5 cm Wymiary
po spakowaniu: 63 x 15 cm
Waga: 1,85 kg
Minimalna temperatura
użytkowania: -15°C
R-Value: 4,5

TREKKING NG 199,90zł
Materiał: poliester, powleczenie TPU
Wymiary: 183 x 51 x 2 cm Wymiary
po spakowaniu: 51 x 10 cm
lub 29 x 13 cm
Waga: 0,8 kg
Minimalna temperatura
użytkowania: -5°C
R-Value: 2,2

Maty samopompujące to sprawdzone i wygodne rozwiązanie w
podróży. Dzięki wypełnianiu powietrzem i specjalną pianką, po
złożeniu zajmują niewielką ilość miejsca. Zdecydowanie mniej
niż klasyczne karimaty. Użycie specjalnych zaworów pozwala
w łatwy i szybki sposób rozłożyć i napompowaćmatę.

ENMO LIGHT 299,90zł
Materiał: poliester, powleczenie TPU
Wymiary: 181 x 50/20 x 2,5 cm
Wymiary po spakowaniu: 27 x 13 cm
Waga: 0,57 kg
Minimalna temperatura
użytkowania: +2°C
R-Value: 2,2

TREKKER NG 259,90zł
Wymiary: 188 x 88 x 5 cm
Wymiary po spakowaniu: 14 x 10 cm
Waga: 0,4 kg
Materiał: nylon 20D

Ultralekka dmuchana mata,
wykonana z wytrzymałego Nylonu
20D o przyjemnej w dotyku fakturze.

TREKKER CAMPING 299,90zł
Wymiary: 183 x 51 x 9 cm
Wymiary po spakowaniu: 23x10 cm
Waga: 0,65 kg
Materiał: poliester 75D
R-Value: 2,2

Komfortowa mata dmuchana.
Idealna dla tych, którzy cenią
sobie wygodę. Druga
najbardziej pakowna
mata w naszej kolekcji,
a jednocześnie jedna
z wygodniejszych.
Spakowana zajmuje
niewiele więcej
miejsca niż
półlitrowa
menażka.

MATY
samopompujące

MARAK
Worek na karimatę.
rozmiar L: 57 x 18 cm 25,90zł
waga: 30 g
rozmiar XL: 75 x 20 cm 29,90zł
waga: 40 g

Im grubsza mata tym cieplejsza i bardziej
komfortowa. Pianka znajdująca się wewnątrz maty w
trakcie rozkładania rozpręża się i nabiera powietrza.
Na koniec wystarczy dmuchnąć 2-3x i zakręcić korek.
Sugerujemy nie dopompowywać jej do końca, gdyż
usztywni się pod Twoim ciężarem zwiększając Twój
komfort. W komplecie z matą dołączyliśmy zestaw
naprawczy.

Fot. Damian Berłowski Fot. Marta Czwordon

KIJE
trekkingowe

GRAVEL 139,90zł
Klasyczne kĳe trekkingowe, idealne
dla rozpoczynających swoją przygodę
z kĳami.
- Materiał: Duraluminium 6061
- Rękojeść z PVC
- Zewnętrzny system blokowania
- Regulowane, wygodne paski na nadgarstki
- Talerzyki
- Długość: min.: 62 cm; max: 135 cm
- Waga: 584 g

IRON II GRIP 239,90zł
Nasz najbardziej niezawodny i wytrzymały model. Wykonane z
Duraluminium 7075 przetrwają każdą próbę i wesprą w każdej sytuacji.
- Materiał: Duraluminium 7075
- Długa piankowa rękojeść
- Zewnętrzny system blokowania
- Regulowane, wygodne paski
na nadgarstki
- Talerzyki
- Długość: min.: 62 cm; max: 145 cm
- Waga: 550 g

NIVA 279,90zł
Najlżejszy model kĳów w naszej kolekcji.
Konstrukcja N-POLE pozwala na szybkie składanie
i rozkładanie kĳów. Są lekkie i małe po złożeniu.
- Materiał: duraluminium 7075
- Rękojeść: w całości pianka neoprenowa góra
zaokrąglona; z delikatnie wyściełaną taśmą;
- Zewnętrzny system blokowania połączony ze
składaniem jak sonda lawinowa
- Długość: min.: 34 cm; max: 110-130 cm
- Waga: 440 g
Pakowane w lekki woreczek.

NORDIC PRO II 139,90zł
Lekkie dwuczęściowe kĳe do Nordic Walking.
- Materiał: Duraluminium 6061
- Rękojeść. PVC, guma.
- Zewnętrzny system blokowania.
- Regulowane, wygodne paski na nadgarstki
z profilowanymi do dłoni nakładkami

- Talerzyki
- Długość; min.: 86 cm; max: 147 cm
- Waga: 540 g

Poprawiają tempo marszu, odciążają kolana i zapobiegają upadkom. Nasze
kĳe trekkingowe tworzymy już od 15 lat, stosując w nich jedno z
najlepszych zapięć zewnętrznych na rynku z możliwością łatwej regulacji.
Jako pierwsi w Europie wprowadziliśmy Click System II, który sprawdza
się nawet w najtrudniejszych warunkach. W mrozie czy w deszczu - jest
praktycznie niezawodny. Przy kĳach z zewnętrzną blokadą, nie ma
potrzeby wymieniać elementów, które się zużywają, tak jak w kĳach z
wewnętrzną blokadą. Dzięki czemu można ich używać dłużej, bez obawy
że się zużyją. Przez lata produkcji regularnie testujemy nasze kĳe i
wprowadzamy drobne innowacyjne zmiany, poprawiając ich parametry.
Kĳe trekkingowe Fjord Nansen powstają z elementów dostarczanych
tylko przez sprawdzonych poddostawców.

Ponieważ nie chcemy zostawić
naszych klientów w biedzie, w naszej
ofercie dostępne są także akcesoria
oraz części z amienne do
większośc i produktów, m.in. do:
namiotów, kĳów, termosów i wielu
innych.
Sprawdź nawww.fjordnasnen.pl

KIJE TREKKINGOWE

BACKCOUNTRY 189,90zł
2-cześciowy model kĳków. Można ich używać zarówno do trekkingu, jak
i do nart biegowych lub backcountry i taka była idea ich tworzenia.
- Materiał: duraluminium 7075
- Rękojeść: pianka neoprenowa;

długa; z delikatnie wyściełaną taśmą
- Zewnętrzny system blokowania
- Długość: min.: 84 cm; max:145 cm
- Waga: 530 g

Prostywobsłudze i niesamowicie skuteczny.
Ułatwia szybkie zmiany długości kĳówwzależności od potrzeby.
Dwukrotnie mniej podatny na przypadkowe składanie niż inne
systemynarynku.Nawet przy regulacjiwdeszczu czymrozie.
Banalnywkonserwacji.
Regulowana siła docisku poprzez dokręcenie nakrętki.
Zastosowanywewszystkichmodelach.

CLICK SYSTEM II

Jeżeli uprawiasz turystykę rekreacyjnie – możesz wybrać modele z duraluminium
6061. Jeżeli natomiast trekkingi to twoja pasja i oczekujesz maksymalnej
wytrzymałości, to jedynym słusznym wyborem jest stop 7075 (dwukrotnie
wytrzymalszy aniżeli pierwszy z wymienionych). Osobom oczekującym
maksymalnego komfortu użytkowania latem polecamy modele z rękojeścią z pianki
neoprenowej. Materiał ten jest przyjemniejszy w chwycie i redukuje ślizganie
spoconej dłoni. We wszystkich naszych kĳach używamy tylko oryginalnej widii,
która jest około dwudziestokrotnie mniej podatna na poślizgi w
stosunku do innych końcówek.

Darek - Product Manager
( miałem okazję testować kĳki 12 firm :-) )

RADA EKSPERTA

Istnieje możliwość
dokupienia części

zamiennych.

RADA EKSPERTA
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NANGA PARBAT 85+10 SOLID 579,90zł
Kolor: black/graphite
Waga: 3300 g

Bardzo duży plecak wyprawowy, a właściwie
2 plecaki w 1. Idealny na długą wyprawę,
na której czasami przydaje się też mały plecak
na pieszą wędrówkę.

- regulowany system nośny BACKBONE PILLOW SYSTEM
- pas biodrowy i piersiowy
- dwie komory z możliwością połączenia
- dostęp do plecaka od dołu
- dopinany mały plecak (5l) dostosowany do systemu

Hydration
- gumka ściągająca z przodu małego plecaka -
dwie skrzelowe kieszenie po bokach
- dwie kieszenie boczne z siateczki
- płaska kieszeń wewnątrz plecaka
- regulowana klapa zapinana na zamek z karabinkiem

na klucze
- troki kompresyjne z klamrą (2 na stronę) -
dwie małe szpejarki
- przelotki na klapie do troczenia
- podwójnie ściągany komin
- dwa wygodne uchwyty do przenoszenia -
troki kompresyjne pod dnem plecaka
- system mocowania kĳów lub czekana
- trok ściągający komorę główną

Uniwersalny plecak trekkingowy na dłuższe wyprawy.
- regulowany system nośny Special Pro System
- pas biodrowy z kieszonkami i pas piersiowy
- łatwy system ściągania pasa biodrowego
- dostęp do plecaka od przodu
- dwie skrzelowe kieszenie po bokach
- dwie płaskie kieszenie wewnątrz plecaka
- regulowana klapa z 2 kieszeniami
(wewnętrzną i zewnętrzną)

- troki kompresyjne z klamrą (2 na stronę)
- przegródka z przodu z rozciągliwej siateczki
- gumka trocząca na górze klapy
- podwójnie ściągany komin
- uchwyt do przenoszenia
- troki kompresyjne pod dnem plecaka
- system mocowania kĳów lub czekana
- trok ściągający komorę główną

Dostępne także
w kolorach:

HIMIL 60+10 SOLID 469,90zł
Kolor: red/black, spring power/black,
Waga: 2100 g

HIMIL 70+10 SOLID 499,90zł
Kolor: black/graphite,
lagoon/black
Waga: 2160 g

BACKBONE PILLOW SYSTEM
System nośny na bazie lekkiego stelaża zewnętrznego
– 2 szyny. Regulacja wysokości szelek za pomocą taśmy pozwala
na dopasowanie plecaka do wzrostu.

SPECIAL PRO SYSTEM
System nośny przygotowany z myślą o niższych osobach,
doskonale dopasowany dla kobiet. W pełni regulowany.
Wyposażony w krótsze szelki i pas biodrowy.

INSULAR MAPPING SYSTEM
Wygodny system nośny w postaci układu kilku wysepek
z gąbki, które zapewniają wentylację pleców i bardzo
dobrze rozprowadzają ciężar na plecach. System jest dodatkowo
usztywniany dwiema listwami.

SPONGE MAPPING SYSTEM
Klasyczny system nośny składający się z powierzchni gąbkowych
posiadających mini-wypustki, wyściełanych siateczką. Jest lekki,
zajmuje bardzo mało miejsca,
a wentylacja pleców jest zapewniona przez przepływ powietrza w
mini-kanałach pomiędzy wypustkami.

OXFORD POLIESTER
Jest to gęsto tkana,wytrzymała tkanina używana w
miejscach szczególnie podatnych na przetarcia jak
np. dno plecaka.

DIAMON NYLON
Wyjątkowo lekki i wytrzymały materiał
wykorzystany w najnowszej linii
plecaków.

by

HYDRATION system
Przygotowane do współpracy
z systemem hydration.

RAINCOVER
Pokrowiec przeciwdeszczowy.

by

by

W Fjord Nasnen wiemy, że sprzęt jest tak dobry jak jego najsłabsza część. Dlatego każdy, nawet
najmniejszy element naszych plecaków projektujemy i testujemy z równą dbałością – od systemu
nośnego po klamry. Pas biodrowy użyty w dobrym plecaku musi być jednocześnie miękki, by
zapewniać komfort, jak i sztywny, żeby odpowiednio przenieść ciężar z ramion. W pasie biodrowym
modelu Nanga Parbat zastosowaliśmy 4 rodzaje pianek najwyższej jakości. Korzyść: odczuwalna waga
plecaka jest o połowę mniejsza dzięki przeniesieniu wagi na biodra. Użycie najwyższej jakości
materiałów to tylko połowa sukcesu. Pozostała praca to przemyślenie każdego szczegółu i stałe
sprawdzanie, jak nasze produkty radzą sobiewakcji.

Schemat pasa biodrowego na przykładzie Nanga Parbat

*Doskonale dopasowuje się do bioder. Wysoce odporna na zniekształcenia – w przeciwieństwie do klasycznych
pianek, które po długim użytkowaniu mogą się odkształcić, tracąc początkową sprężystość.

1
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3
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PRZEMYŚLANE SZCZEGÓŁY - PAS BIODROWY

PLECAKI
transportowe
Przeznaczone na wielodniowe wyprawy, dostosowane do noszenia
ponadprzeciętnej wagi na plecach. Zaprojektowane tak aby możliwie
jak najbardziej zminimalizować obciążenie ramion.

PLECAKI
techniczne

HIMIL 45+10 SOLID 449,90zł
Kolor: black/graphite, lagoon/black
Waga: 2150 g

BODO 40 399,90zł
Kolor: black/black,
spring power/black
Waga: 1240 g
Niesamowicie lekka seria plecaków, zaprojektowana z myślą o najbardziej
wymagających użytkownikach.
- wygodny i oddychający system nośny INSULAR MAPPING SYSTEM -
dostosowany do systemu Hydration
- pas biodrowy z kieszonką i pas piersiowy
- dostęp do wnętrza plecaka od frontu
- płaska kieszeń wewnątrz plecaka
- regulowana klapa zapinana na zamek z karabinkiem na klucze
- przegródka z przodu z rozciągliwej siateczki
- dwie kieszenie boczne z siateczki
- troki kompresyjne z klamrą (2 na stronę)
- ściągany komin
- uchwyt do przenoszenia
- troki z klamrami w dolnej części plecaka
- podwójny system mocowania kĳów lub czekana
- trok ściągający komorę główną

VIGDA 50+10 SOLID 439,90zł
Kolor: lagoon/black Waga:
1800 g

Idealny plecak dla niewielkich osób.

- regulowany system nośny SPECIAL PRO SYSTEM
- pas biodrowy z kieszonką i pas piersiowy
- pas biodrowy z kieszonkami i pas piersiowy
- łatwy system ściągania pasa biodrowego
- dostęp do plecaka od przodu
- dwie skrzelowe kieszenie po bokach
- płaska kieszeń wewnątrz plecaka
- regulowana klapa z 2 kieszeniami (wewnętrzną i zewnętrzną)
- troki kompresyjne z klamrą (2 na stronę)
- przegródka z przodu z rozciągliwej siateczki
- gumka trocząca na górze klapy
- podwójnie ściągany komin
- uchwyt do przenoszenia
- troki kompresyjne pod dnem plecaka
- system mocowania kĳów lub czekana
- trok ściągający komorę główną

by

by

Dostępne także
w kolorach:

by

Czyli typowe, wielozadaniowce. Łączą ze sobą
przemyślane rozwiązania dostosowane do dobrego
rozkładania obciążenia wprost z plecaków
transportowych, razem z mniejszym litrażem
z kolekcji turystycznej.

BODO 32 379,90zł
Kolor: lagoon/black,
red/black
Waga: 1100 g

Fot. Marta Czwordon

Fot. Marta Czwordon

1 Odprowadzenie wilgoci i zapobieganie obtarciom
2 Zapobieganie uciskom, zapewnienie komfortu
3 Pianki EVA* o różnej gęstości, zapewniające

przeniesienie ciężaru plecaka na biodra
4 Dodatkowe usztywnienie

24 25

RAINCOVER
Nieprzemakalny pokrowiec na plecak.
Rain Cover S 45,90zł
Rain Cover M 55,90zł
Rain Cover L 59,90zł
Rain Cover XL 65,90zł



FREKI 25 SOLID 239,90zł
Kolor: cherry/black, lagoon/black, graphite/black
Waga: 1200 g

Idealny na krótki wypad rowerowy, jak i
sobotnią wędrówkę za miastem. Nowy
system nośny.

- regulowany system nośny AIR BRIDGE PRO -
dostosowany do systemu Hydration
- pas biodrowy i piersiowy
- z przodu kieszeń z organizerem i karabinkiem na klucze
- płaska kieszeń wewnątrz plecaka
- dwie kieszenie boczne z siateczki
- gumka ściągająca z przodu
- uchwyt do przenoszenia
- troki kompresyjne z klamrą (1 na stronę)
- pokrowiec przeciwdeszczowy schowany w dnie plecaka
- dyskretne odblaski

RAGO 28 SOLID 209,90zł
Kolor: black/black, lagoon/black
Waga: 720 g

Prosty plecak, zarówno dla turystów jak i studentów. Zmieści
podstawowe wyposażenie na zmianę pogody, ale też laptopa czy
podręczniki.

- miękki i wygodny system nośny SPONGE MAPPING SYSTEM
- pas biodrowy i piersiowy z gwizdkiem
- kieszonka w pasie biodrowym
- przegródka z przodu z rozciągliwej siateczki
- przednia komora na zamek, w środku otwarta kieszonka -
dodatkowa kieszeń u góry
- płaska kieszeń wewnątrz plecaka
- dwie kieszenie boczne z siateczki
- uchwyt do przenoszenia
- troki kompresyjne z klamrą (1 na stronę)
- system mocowania kĳów lub czekana
- odblaskowy pasek

GERANGER 30 SOLID 219,90zł
Kolor: black/graphite,
spring power/black
Waga: 760 g

Plecak do codziennego użytku, zarówno w mieście jak i podczas
pieszej wędrówki w weekend.

- miękki i wygodny system nośny SPONGE MAPPING SYSTEM
- dostosowany do systemu Hydration
- pas biodrowy i piersiowy
- z przodu kieszeń z organizerem i karabinkiem na klucze -
dodatkowa kieszeń u góry
- płaska kieszeń wewnątrz plecaka
- dwie kieszenie boczne z siateczki
- gumka ściągająca z przodu
- uchwyt do przenoszenia
- troki kompresyjne (2 na stronę)
- system mocowania kĳów lub czekana
- pokrowiec przeciwdeszczowy schowany w dnie plecaka -
dyskretne odblaski

MULTIBAG 59,90zł
Kolor: black
Waga:
Turystyczna torebka podręczna. Dzięki przemyślanemu
systemowi pasków i troków jest odpowiedzią na wymagania
stawiane podręcznemu bagażowi dźwiganemu razem z
głównym plecakiem. Doczepisz ją jako mały plecaczek z
ważnymi przedmiotami zarówno z przodu jak i tyłu plecaka.
Założysz jako torbę biodrową albo na ramię.

Dostępny także
w kolorach:

Dostępne także
w kolorach:

Dostępne także w
kolorach:

by

by

PLECAKI
rowerowe
i turystyczne
Kolekcja plecaków turystyczno-
miejskich przeznaczona jest dla
miłośników krótkich wycieczek,
spacerów oraz dla tych, którzy
nawet podczas wędrówki po
miejskich zaułkach lubią czuć się
swobodnie.

Dużo czasu spędzasz na dwóch
kółkach?
Dla Ciebie przygotowaliśmy
unowocześnione i różnorodne
plecaki rowerowe. Plecaki te
oparte są na systemie nośnym
AIR BRIDGE PRO. Wyginasz
wbudowany stelaż w łuk, a to
reguluje dopływpowietrza i
dostosowuje wentylację pleców
do Twoich potrzeb.

AIR BRIDGE PRO

Fot. Michał Grzywacz

GERANGER 20 SOLID 199,90zł
Kolor: lagoon/black, red/black
Waga: 630 g

RAGO 18 SOLID 189,90zł
Kolor: cherry/black , spring power/graphite
Waga: 630 g

Na naszej stronie internetowej znajdziesz całą
gamę akcesoriów plecakowych, pokrowce
w różnych rozmiarach, klamry, troki i inne.
Sprawdź www.fjordnansen.pl

AKCESORIA
PLECAKOWE

SILDA 549,90zł
Kolor: red/black
Waga: 2900 g

Wytrzymałe i wygodne nosidełko.
Wsadź swojego brzdąca na plecy
i pokaż mu górskie szlaki!

- nośność 20 kg
- czteropunktowe pasy
bezpieczeństwa dla dziecka
- szynowa regulacja do wzrostu
użytkownika
- trzy otwarte kieszenie siatkowe
- pod siedziskiem komora
bagażowa o pojemności

ok. 15 litrów

ORLAND 25 239,90zł
Kolor: black
Waga: 850 g

Plecak zasługujący na miano najlepszego przyjaciela
w podróży. Nigdy nie zawiedzie ilością możliwych
rozwiązań powiększenia pakowności,
ale również wytrzymałością.

- 2 komory z wygodnym dostępem
i dodatkowymi przegródkami

- mocne zamki z grubej spirali
- 2 frontowe komory
- 4 ściągacze po bokach
- pas biodrowy i piersiowy
- uniwersalny rzep na froncie
- wygodne systemy troczące
- miekki i wygodny system nośny

SPONGE MAPPING SYSTEM

TOMTE 20 159,90zł
Kolor: black, lagoon
Waga: 420 g

Najlżejszy w kolekcji, w prostym ponadczasowym kroju.
Zaprojektowany jako dodatkowy lub awaryjny plecak,
który można spakować do jego własnej klapy.

- miękki i wygodny system nośny
SPONGE MAPPING SYSTEM
z możliwością wyjęcia maty usztywniającej
co umożliwia spakowanie plecaka do jego klapy

- pas biodrowy
- klapa zapinana na zamek z karabinkiem na klucze -
dwie kieszenie boczne z siateczki
- uchwyt do przenoszenia
- system mocowania kĳów lub czekana
- ściągacz komory głównej

KAGEN CITY 25 189,90zł
Kolor: black
Waga: 510 g

Unowocześniona wersja plecaka KAGEN 25.

- miękki i wygodny system nośny
SPONGE MAPPING SYSTEM

- komora na laptop z ochroną od spodu
- pojemna komora główna
- przednia komora z kieszonkami otwartymi w środku -
z przodu kieszeń z organizerem i kieszonkami
- płaska kieszeń wewnątrz plecaka
- dwie kieszenie boczne z siateczki
- dwie szpejarki na froncie
- uchwyt do przenoszenia
- odblaskowy pasek na przodzie

by

by

by

Fot. Sandra Pek
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Jak większość naszych projektów tak i ten zrodził się z czystej potrzeby. Podczas planowania jednej z kolejnych
wypraw, doszliśmy do wniosku, że na rynku brakuje porządnej wodoszczelnej torby za rozsądne pieniądze.
Zapytaliśmy kilkoro naszych przyjaciół użytkujących podobne produkty topowych marek, czy jest coś, co
chcieliby w nich zmienić lub udoskonalić. Okazało się, że lista jest długa. Uwagi dotyczyły głównie mało
praktycznych rozwiązań systemu nośnego (zwłaszcza pod dużym obciążeniem użytkowanie stawało się
uciążliwe), czy też niewystarczającej długości komina, który utrudniał zamknięcie maksymalnie wypełnionej
torby. To był dla nas oczywisty sygnał, że musimy opracować własny produkt. Przy projektowaniu dużą uwagę
zwróciliśmy na szelki, które musiały być przede wszystkim ergonomiczne i zapewniać wysoki komfort
użytkowania podczas noszenia torby na plecach. Zależało nam także, aby były one zintegrowane z całą
konstrukcją, dzięki czemu zniknęła konieczność ich odpinania podczas noszeniaAdventure Bag jako klasyczną
torbę przewieszoną przez ramię lub noszoną w ręce.

Oczywiście zanim pojawiła się ostateczna wersja, torba musiała przejść szereg testów. Przez ponad rok
egzemplarz testowy był regularnie sprawdzany podczas cotygodniowych treningów kajakarstwa freestylowego
przez naszego specjalistę od rzeczy nieprzemakalnych - Darka Staniszewskiego. Towarzyszył mu także w
bardziej ambitnych wyjazdach sportowych wAlpy oraz do Czech. Kolejne wersje zdały też egzamin praktyczny
podczas wyprawy kajakowej Wisłą (ponad 1000 km) zorganizowanej przez Przemysława Siudema i Stanisława
Stanisława, a także podczas zimowego surfowania na Islandii wraz z czołowym polskim surferem Krzyśkiem
Jędrzejakiem.

Zanim ostatecznie zaakceptowaliśmy produkt przeszedł on długą drogę od biurka kreślarskiego, aż po
wyczerpujące testy w warunkach bojowych. Dzięki temu z dumą możemy przyznać, że Adventure Bag, który
oddajemy wWasze ręce jest jedną z najlepszych tego typu toreb na rynku.

Większość naszych projektów przechodzi podobną drogę. Są owocem ciężkiej pracy wielu kreatywnych osób,
które dzielą się wiedzą i doświadczeniami, przyczyniając się do stworzenia czegoś wyjątkowego.

WORKI, TORBY

TOLGA 40, 60, 90
TOLGA 40: 30 x 55 x 30 cm, 279,90zł
TOLGA 60: 31 x 68 x 31 cm, 299,90zł
TOLGA 90: 38 x 78 x 38 cm, 349,90zł

Praktyczna i wygodna torba transportowa.
Szeroki otwór główny umożliwia łatwy dostęp
do spakowanych rzeczy. Rączki zostały
wyprofilowane jako szelki do plecaka, dzięki
czemu torba jest wygodna także do noszenia
na plecach.

- wykonana z wytrzymałego materiału
Cordura

- kieszonka zewnętrzna
- dwie kieszenie wewnętrzne
- duża kieszeń w klapie
- wzmocniony dół torby

KAJ BAG 5, 10, 30, 50, 70
Uniwersalny worek wykonany z wodoszczelnego materiału.
W zestawie posiada odpinany pasek.

Pojemność rzeczywista
(po trzech zawinięciach):
KAJ BAG 5 - 5 L 45,90zł
KAJ BAG 10 - 10 L 49,90zł
KAJ BAG 30 - 30 L 69,90zł
KAJ BAG 50 - 50 L 79,90zł
KAJ BAG 70 - 70 L 89,90zł

Fot. Bartosz Czauderna Fot. Tomasz Stengert

ADVENTURE BAG 30, 65
Praktyczne torby wykonane z wodoszczelnego materiału. Idealne do
bezpiecznego przenoszenia suchych rzeczy nawet podczas najgorszej ulewy,
lub wręcz przeciwnie - transportu mokrych np. pianki. Świetnie sprawdzą się
podczas wyjazdu kajakowego czy motocyklowego.

ADVENTURE BAG 30 159,90zł
Posiada pasek, by móc ją nosić na ramieniu.
Kolor: pomarańczowy
Waga: 750 g
Pojemność rzeczywista (po trzech zawinięciach): 30L

ADVENTURE BAG 65 199,90zł
Dzięki specjalnie zaprojektowanym szelkom można ją
nosić jako plecak.
Kolor: navy blue
Waga: 970 g
Pojemność rzeczywista (po trzech zawinięciach): 65L
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VIKING TOWEL 89,90zł
Duży ręcznik plażowy dla fanów
marki Fjord Nansen.
Materiał: bawełna i mikrofibra
Wymiary: 140 x 70 cm.

Duży ręcznik do codziennego
użytku. Bardzo miękki i chłonny.
Dla tych z dzikością w sercu.

FIRST AID KIT 69,90zł
Wymiary: 18 x 13 x 6 cm
Kolor: red
Waga: 130 g

Saszetka na leki.
Bez wyposażenia.

LEKA 45,90zł
Wymiary: 13 x 30 cm
Kolor: cherry
Waga: 40 g

Wodoodporna saszetka
z odpinanym organizerem
o wymiarach 15 x 24,5 cm.
Bez wyposażenia.

GAVLE 89,9zł
Wymiary: 32 x 24 x 12 cm
Kolor: black
Waga: 250 g

Przestronna kosmetyczka.
Posiada dużą główną komorę
z przegródkami. W klapie
od środka - dwie małe kieszonki z
siateczki zapinane na zamek oraz
pojemna przegroda,
a także zewnętrzna kieszonka
również zapinana na zamek.

SENJA 59,90zł
Wymiary: 20 x 20 x 3 cm (zamknięta)
38 x 20 x 3 cm (otwarta).
Kolor: cherry, lagoon
Waga: 90 g

Niewielka kosmetyczka.
W środku przydatne
kieszonki. Zamykana
na zamek. Wbudowany
haczyk do powieszenia.

TRAMP LIGHT
Rozmiar: L 45,90zł
120 x 60 cm
Waga: 80 g
Kolor: herbal

Ręcznik wyjątkowo lekki i mały
po spakowaniu. Schnie 6 razy
szybciej niż zwykły ręcznik
bawełniany.

Rozmiar: M 29,90zł
90 x 40 cm
Waga: 40 g
Kolor: herbal

FROTA
Rozmiar: XL 59,90zł
150 x 63 cm
Waga: 290 g
Kolor: navy blue

Ręcznik szybkoschnący o fakturze
klasycznego ręcznika frotte wykonany
z higroskopĳnej mieszanki włókien
sztucznych. Ich skład chemiczny
stwarza środowisko niesprzyjające
rozwojowi bakterii.
Schnie około 2 razy szybciej
niż zwykły ręcznik bawełniany.
Zapakowany jest w przewiewny
siatkowy woreczek ze ściągaczem.

TRAMP
Rozmiar: L 49,90zł
120 x 60 cm
Waga: 160 g
Kolor: honey

Ręcznik szybkoschnący o
gładkiej fakturze.
Wykonany z higroskopĳnej
mieszanki włókien
sztucznych. Ich skład chemiczny
stwarza środowisko
niesprzyjające rozwojowi
bakterii.
Schnie około 3 razy szybciej niż
zwykły ręcznik
bawełniany. Zapakowany jest w
przewiewny
siatkowy woreczek ze
ściągaczem.

Rozmiar: L 49,90zł
120 x 60 cm
Waga: 220 g
Kolor: navy blue

Rozmiar: M 29,90zł
90 x 40 cm
Waga: 80 g
Kolor: honey

AKCESORIA



JACON SPORK 39,90zł
Waga: 20 g.
Ultralekki, tytanowy łyżko-widelec,
tzw. spork.

TOLLA ALU 0,5 89,90zł
TOLLA ALU 0,9 99,90zł
Turystyczny zestaw naczyń. Garnek i wielofunkcyjna
pokrywko-patelnia, wykonane z anodyzowanego
aluminium. Przystosowane do palników
turystycznych, dostępne w dwóch rozmiarach 0,5 L i
0,9 L. Zaprojektowane żeby zmieścić uniwersalne
kartusze z gazem turystycznym:
- 0,5 L pomieści 100 ml kartusz + mały palnik
- 0,9 L pomieści 250 ml kartusz z nakręconym

palnikiem lub sam 450 ml kartusz

VILL VIKING HIP FLASK 39,90zł
Waga: 110 g

Stalowa piersiówka
z nadrukowanym
wizerunkiem wikinga.
Pojemność: 200 ml

LANDO BLACK 79,90zł
LANDO SILVER 75,90zł
Pojemność: 0,45 l.
Waga: 330 g

Zakręcany termiczny kubek z przyciskiem One Touch.
Doskonały na biwaku. Dno kubka dopasowane do
samochodowych uchwytów.

VEL 59,90zł
Pojemność: 0,5 l.
Waga: 345 g

Zakręcany kubko-termos. Uniwersalny do każdego rodzaju
posiłków i napojów. Można go myć w zmywarce. Duża
średnica umożliwia jedzenie łyżką.

VelCzas
1h

6h

83,0°C

55,0°C
70,0°C

45,0°C

3h

9h

LandoCzas
1h

6h

87,0°C

62,0°C
75,0°C

53,0°C

3h

9h

AKCESORIA
W zestawieniu niezależnych testów termiki termosów
prowadzonych przez magazyny górskie (Alpin, NPM, Podróże,
Magazyn Górski), Niezależną Grupę Testową oraz niemiecki
instytut testowania produktów i usług Stiftung Warentest
nasze termosyw każdej pojemności zawsze plasują się na 1 lub 2
miejscu.
Uwaga: W naszych termosach nie ma konieczności
wygrzewania (preheat), ponieważ doskonale izolują
od momentu zalania.

TESTY TEMPERATUR
NASZYCH TERMOSÓW

HONER
Niezawodne, wytrzymałe termosy wykonane w technologi
próżniowej.
Pojemność: 1 l 99,90zł / 0,7 l 89,90zł / 0,5 l 69,90zł
Waga: 290g / 410g / 500g

0,7L* 1,0LCzas
12h 72,3°C

57,4°C
76,0°C
62,5°C

79,2°C
66,6°C24h

* wynik niezależnego testu z NGT

Fot. Krzysztof Jędrzejak

0,5L*

JACON CUP 149,90zł
Pojemność: 0,4 l.
Waga (kubek+przykrywka): 82 g.
Ultralekki, tytanowy kubek
jednościankowy z przykrywką
o pojemności idealnej do zalania
porcji liofizowanej żywności.

CLASSIC TRITAN BOTTLE 49,90zł
Butelka trytanowa o pojemności
650 ml. Posiada szczelny korek
z wygodnym lejkiem do picia oraz
sitko. Idealna do napojów
o temperaturze: -10 do 90 stopni C
Materiał: tritan - bezpieczny, wytrzymały,
i ekologiczny. BPA free.

BRANN 39,90zł
Pojemność: 0,5 l.
Waga: 130 g.
Powrót turystycznego klasyka. Stalowy kubek
jednościankowy ze składanymi uszkami.
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NECKY MINI 89,90zł
Wymiary: 17,5 x 12,5 x 5,5 cm
Kolor: black
Waga: 155 g

Uniwersalna torebka oferująca
aż dziewięć kieszonek o różnej
pojemności i przeznaczeniu.
Pomieści sporo drobiazgów,
dokumenty, a w największej
kieszeni możesz schować
aparat fotograficzny.
Wyposażona w odpinany
pasek na ramię i zaczep
do paska.
Torebka Necky uzyskała tytuł
„Dobry Wybór” magazynu

ETNE 59,90zł
Wymiary: 12 x 8 cm
(po rozłożeniu 25 x 12 cm)
Kolor: black
Waga: 60 g

Mały, bardzo praktyczny
portfel. Posiada mnóstwo
zakładek i kieszonek.
Kieszonka na monety
zapinana na zamek.

APNE 59,90zł
Wymiary: 17,5 x 28 cm (po
rozłożeniu: 35 x 28 cm)
Kolor: black
Waga: 160g

Posiada kieszonkę
po stronie zewnętrznej.

HEROY 65,90zł
Wymiary: 15,5 x 10 cm
otwarty 18 x 15,5 cm
Kolor: black
Waga: 30 g

Portfel z możliwością
przypięcia do paska,
wygodna kieszonka
na zamek w środku.

HUGLO 59,90zł
Wymiary: 37 x 15 x 10 cm, Waga: 75 g
Saszetka biodrowa.
- 2 komory zapinane na zamki
- wzmocniona wewnętrzna część
- 2 dodatkowe siateczkowe

przegródki po bokach
- wewnętrzna zapinana
bezpieczna kieszonka

- karabinek na klucze

HUGLO MINI 59,90zł
Wymiary: 33 x 12 x 7 cm, Waga:75 g
Saszetka biodrowa.
- komora zapinana na zamek
- zapinana bezpieczna kieszonka
- karabinek na klucze

VANGE 55,90zł
Wymiary: 9,5 x 15 cm
(otwarty 25 x 12 cm)
Kolor:black
Waga: 65 g

Praktyczny portfel z wieloma
kieszeniami. Zasuwany schowek
na monety.

graphite

TOBO 59,90zł
Wymiary: 13 x 19 cm
Kolor: black
Waga: 120 g

Bardzo rozbudowana
paszportówka. Posiada
wiele przegródek,
kieszonki na zamek,
miejsce na długopis.
z tyłu specjalny uchwyt
pozwalający na
przyczepienie jej do paska.

graphite

MAP CASE
REGULAR 45,90zł
Wymiary: 19 x 30 cm
Kolor: black
Waga: 150g

Mapnik. Odpinany pasek na ramię.

Waga: 45g

Waga: 150g

POTI
Kolor: transparent/yellow

Wodoodporna saszetka
na dokumenty, telefon
komórkowy lub inne
bardzo ważne rzeczy.

Rozmiary:
S - Waga: 20 g 19,90zł
M - Waga: 40 g 25,90zł

39,90zł

II 39,90zł

4

Waga: 70g

Pasek z ukrytym wewnętrznym schowkiem, zapinanym na zamek.

AKCESORIA

Fot. Aleksandra Wierzbowska

II 39,90zł

LEGGINGS 229,90złLONG SHIRT 279,90zł
Waga rozmiaru M: 155g

Bielizna została wykonana z połączenia ciepłej wełny MERINO i szybkoschnących włókien syntetycznych i oparta na
technologii Super Dry Dual. Materiał jest bardzo elastyczny, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do
ciała. Bielizna przeznaczona szczególnie do użytku jesienno-zimowego, ponieważ zapewnia bardzo dobrą ochronę
termiczną. Jest też bardzo przyjemna w dotyku, ani nie podrażnia skóry. Dzięki zastosowanym jonom srebra z
technologii Stop Bacteria, nie rozwĳają się brzydkie zapachy, a bielizna dłużej pozostaje świeża.

SCHOELLER - Szwajcarska firma Schoeller Textil AG działa od 1961 roku i produkuje elastyczne materiały najwyżej jakości,
charakteryzujące się funkcjonalnością, trwałością i wytrzymałością. Produkowana przez nią i używana w naszych produktach
wełna, pozyskiwana z owiec rasy Merino (owiec merynosowych) to wysokiej jakości, bardzo cienka przędza, uważana za
najlepszą wełnę na świecie. Posiada niski współczynnik absorpcji wody, nie podrażnia skóry, w naturalny sposób kontroluje
odprowadzanie wilgoci. Dodatkowo nie przyjmuje zapachów, ma naturalną rozciągliwość. Świetnie sprawdza się jako
materiał termoizolacyjny.

BIELIZNA
merino

Fot. Kamil Cisewski

LEGGINGS 229,90złLONG SHIRT 279,90zł
Waga rozmiaru L: 195 g
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34 35Fot. Anna Mika

Najnowszej generacji dzianina z modyfikowanych
mikrowłókien poliestrowych, której główną zaletą jest
bardzo duże i szybkie odprowadzanie potu. Jest w stanie
wchłonąć 2 razy więcej potu niż inne wysokiej klasy
materiały (np. Super Dry Dual) przy utrzymaniu
właściwego mikroklimatu pod bielizną. Jest także
dwukrotnie od niego cieplejsza, przez co staje się idealna na
jesień i zimę. Proces odparowania potu wspomagany jest
poprzez specjalną przestrzenną strukturę tkaniny. Dzięki
odpowiedniej ilości włókien Spandex dzianina posiada
system 4Way Stretch – rozciąga się w czterech
kierunkach, a co za tym idzie, doskonale dopasowuje się do
sylwetki. Dzięki konstrukcji materiału 3D, powietrze
zatrzymane w strukturze materiału wspomaga naturalną
termoregulację. Zewnętrzna warstwa materiału jest lekko
nieprzewiewna (gęstszy splot), co idealnie sprawdza się
przy mniejszym wietrze.

MICROPILE STRETCH

-30 oC +15 oC

Schemat działania
dzianiny Micropile ® Stretch

FALL ACTIVE 49,90zł
Materiał: Micropile ® Stretch
Kolor: navy melange,
graphite melange

Wygodna czapka
sportowa, której
nawet nie poczujesz
na głowie.

HALSA MEN
LEGGINGS* 129,90zł
Waga rozmiaru L: 290 g

HALSA MEN GOLF* 189,90zł
®Materiał: Micropile Stretch

Waga rozmiaru L: 350 g
Kolor: navy melange,
graphite melange (dostępny od 09.20)

HALSA WOMEN GOLF* 189,90zł
Materiał: Micropile ® Stretch
Waga rozmiaru M: 280 g
Kolor: navy melange,
graphite melange (dostępny od 09.20)

HASVIK MEN GOLF* 269,90zł
®Materiał: Micropile Stretch

Waga rozmiaru L: 350 g
Kolor: navy melange, graphite melange/black

HASVIK WOMEN GOLF* 269,90zł
Materiał: Micropile ® Stretch
Waga rozmiaru M: 280 g
Kolor: navy melange, graphite melange/black

HALSA WOMEN
LEGGINGS* 129,90zł
Waga rozmiaru M: 235 g
Kolor: navy melange, graphite melange

Kolor: navy melange, graphite melange

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

HASVIK WIND MEN 399,90zł
HASVIK WIND WOMEN 399,90zł
Kolor: blue/navy melange/red, graphite
melange/black
Materiał:
- Micropile Stretch
- Everest Nylon

Bluza sportowa wykonana z połączenia dwóch
znakomitych materiałów. Termoaktywnego Micropile
Stretch i bardzo wytrzymałego Everest Nylon.
Znajdzie swoje zastosowanie we wszystkich
aktywnościach. Zapewni doskonałą termoregulację
i cyrkulację powietrza, a jednocześnie dociepli
i ochroni korpus ciała.

- dopasowany kaptur z regulacją
- dwie kieszenie zapinane zamkami YKK
- doskonała cyrkulacja powietrza
- wytrzymała nylonowa tkanina na

przednich panelach

BIELIZNA
termoaktywna



SHORTS 89,90zł
Waga rozmiaru L: 85 g

SHORTS 89,90zł
Waga rozmiaru L: 85 g

Niesamowicie szybką oddychalność bielizny z serii: Are/Akka oraz
Merino uzyskaliśmy tworząc bardzo skomplikowany, 2-
warstwowymateriał:
Warstwa wewnętrzna (hydrofobowa) odprowadza wilgoć ze
skóry, transportując ją do warstwy drugiej. Powoduje to
pozostawienie warstwy pierwszej w suchej postaci, zapewniając
odpowiednią termikę bielizny. Testy wykazały kilkusekundowy
transport kropliwodymiędzywarstwami.
Zewnętrzna warstwa (hydrofilowa) zasysa wilgoć z
warstwy pierwszej oraz rozprowadza ją po zewnętrznej powierzchni
zwielokrotniając powierzchnię schnięcia, a tym
samymznacznie skracając czas odparowywania.

Termoaktywna, dwuwarstwowabielizna jesienno-wiosenna najnowszej generacji o najwyższych właściwościach oddychalności. Dzięki
zastosowaniu technologi Stop Bacteria i umieszczeniu na stałe jonów srebrawewnątrz strukturywłókien, osiągnęliśmy też wysoki poziomi
zachowania higieny, szczególnie przy długotrwałym wysiłku i użytkowaniu. Brak bocznych szwów poprawia komfort noszenia i wygląd
bielizny, zapobiega także obtarciompodpachami.

SUPER-DRY DUALDUAL

-20 oC +20 oC

Schemat działania
dzianiny Super-Dry Dual

BIELIZNA TERMOAKTYWNA Are long shirt to uniwersalna
koszulka zaprojektowana, żeby
sprostać nawet ekstremalnym
warunkom. Potwierdził nam to
Piotr Suchenia używając jej jako
pierwszej warstw, min. podczas
Polar Circle Marathon na
Grenlandii, Antarctic Ice
Marathon na Antarktydzie oraz
Spitsbergen Marathon. T-SHIRT MEN 99,90zł T-SHIRT WOMEN 99,90zł LONGSLEEVE MEN 119,90zł LONGSLEEVE WOMEN 119,90zł

KOSZULKI
Koszulki miejskie dla aktywnych. Dzięki zastosowaniu domieszki elastanu nasze koszulki lepiej dopasowują się do ciała, są lekko rozciągliwe, nie gniotą się, a przez to dłużej wyglądają dobrze, szczególnie po
wyjęciu z plecaka.

Nadruk: Sitodruk
Materiał:Materiał: 95% bawełna + 5% elastan, 180g/m².
Materiał ten posiada wyjątkowo niskie parametry kurczliwości – poniżej 6%, oraz znaczną odporność na wybarwienia, co gwarantuje wysoką jakość. Proces produkcji tego materiału jest zgodny z wymogami ISO PN-EN 9001-2001.
Dzianina dodatkowo jest zgodna z Oeko-Tex®Standard 100 - Tekstylia Godne Zaufania.

VILL VIKING SPORT 139,90zł
Materiał: 100 % poliester
Lekko dopasowana, męska koszulka sportowa. Idealna na
rower i do biegania. Wytrzymały naduk naniesiony metodą
sublimacji.

CLAWWOMEN
melange

CLAWWOMEN
red

ODYN LONGSLEEVEMEN
black

YGGDRASILMEN
curry

Earth
Women

Vill Viking
Men

New Moose Boo!
Men

Clav
Men

Earth
Men

Odyn
Men

Up
Men

Up
Men

T-SHIRT 129,90zł
Waga rozmiaru L: 165 g

ARE MEN
Materiał: Super-Dry Dual

AKKA WOMEN
Materiał: Super-Dry Dual

LONG SHIRT 159,90zł
Waga rozmiaru L: 195 g

LEGGINGS 139,90zł
Waga rozmiaru L: 170 g

LEGGINGS 139,90zł
Waga rozmiaru M: 125 g

BRA 89,90zł
Waga rozmiaru M: 40 g

T-SHIRT 129,90zł
Waga rozmiaru M: 110 g

LONG SHIRT 159,90zł
Waga rozmiaru M: 155 g

Yggdrasil
Men
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Fot. Marta Czwordon
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ANTI MOSQUITO 35,90zł
Skarpety ze specjalną impregnacją
odstraszającą komary, kleszcze,
pchły i inne owady. Dostępne także
w dziecięcym rozmiarze 31-34.
Kolor: beige
Materiał:
- Bawełna: 65%
- Poliamid: 15%
- Polipropylen: 15%
- Elastan: 5%

TREK KEVLAR 45,90zł
Skarpetki wzmocnione kevlarem.
Idealne na długie wędrówki.
Materiał:
- Merino Wool 35%
- Poliacryl 35%
- Coolmax 12%
- Prolen Siltex 11%
- Kevlar 4%
- Lycra 3%

MOUNTAIN KEVLAR 49,90zł
Wełniane skarpetki na górskie wędrówki.
Zapewniają miekkość, suchość
skóry i oddychalność.
Kolor: black/graphite
Materiał:
- Merino Wool 35%
- Poliakryl 35%
- Coolmax 12%
- Prolen Siltex 11%
- Lycra 3%
- Kevlar 4%

HIKE LOW 32,90zł
Turystyczne skarpetki
średnio wysokie.
Kolor: grey
Materiał:
- Amicor 69%
- Coolmax 14%
- Prolen Siltex 15%
- Lycra 2%

ANTI BUG SYSTEM

STOP BACTERIA

AntiBug System - skarpety zostały
spryskane specjalnym środkiem na
bazie permetryny, który odstrasza
komary, kleszcze, pchły i inne owady.
Skuteczna ochrona potwierdzona
została certyfikatem Swiss Tropical
and Public Health Institute. Repelent
zapewnia skuteczność do 30 prań.

W strukturę wszystkich naszych skarpet wprowa-
dziliśmy system antybakteryjny Stop Bacteria, który
redukuje powstawanie przykrego zapachu.

UŻYTE PRZĘDZE

SKARPETY

SKARPETY Z KEVLAREM
Tego typu skarpety wprowadziliśmy jako jedni z pierwszych w
branży. Po niezliczonej ilości testów mieszanek stworzyliśmy
skarpety, które doceniono w niezależnych testach.

Podsumowanie czteroletnich testów skarpet:
Skarpety Fjord Nansen Hike Kevlar to bardzo dobra pozycja.
Dla mnie wespół z pozostałymi modelami Kevlar - wręcz
idealne. Starannie zaprojektowane, takoż wykonane. Przy
udziale właściwie dobranych materiałów, daję pewność na
długich wędrówkach. Właściwie nie miałem do czynienia ze
skarpetami, które wytrzymałyby tak intensywne użytkowanie,
nie wykazując śladów znaczącego zużycia.

Niezależna Grupa Testingowa - NGT.pl

Podobnie jak reszta produktów, nasze
skarpety to ponad 20 lat doświadczenia.
Zastosowane rozwiązania są proste i
sprawdzone, co potwierdzają opinie naszych
klientów. W procesie projektowania skarpet,
największą uwagę przykładamy do tego, żeby
były bardzo wygodne, idealnie dopasowane
do stopy, ale też wytrzymałe na bezwzględne
traktowanie w podróży.

SKARPETY

PONCHO BACKPACKER
Rozmiary:
S-M 229,90zł
L-XL 249,90zł
Waga: 430 g

Ochroni Ciebie
i Twój plecak.

Świetne zarówno na drobny deszcz, jak i na ulewę.
Posiadają podklejane szwy i w pełni regulowany kaptur z
daszkiem. Dodatkowo rozpięcie pod szyją, które
zapobiega przegrzaniu się. Na piersi znajdziesz
kieszonkę osłoniętą listwą, która po odwróceniu na lewą
stronę staje się torebką na pelerynę. Po złożeniu są małe
i stosunkowo lekkie.

PELERYNY
PRZECIWDESZCZOWE

PONCHO TRAVELLER
Rozmiary:
S-M 199,90zł
L-XL 229,90zł
Waga: 320 g

Najprostszy model peleryny.

NORGE 49,90zł
Ciepłe zimowe skarpety do
uniwersalnego zastosowania.
Skład:
- Merino Wool 55%
- Thermolite 30%
- Poliamid 12%
- Lycra 3%

STRIPE 19,90zł
Wygodne skarpety z
systemem Stop Bacteria, do
codziennego użytku.
Sprawdzą się też na krótkich
wypadach. Kolor: Stripes
- Coolmax 83%
- Prolen Siltex 15%
- Lycra 2%

TRIP 25,90zł
Cienkie skarpetki
z Coolmax.
Kolor: black
Materiał:
- Coolmax 83%
- Prolen Siltex 15% -
Lycra 2 %

TOUR MERINO 35,90zł
Grube skarpetki idealne na
jesień. Kolor: black/
graphite Materiał:
- Wool 42%
- Poliakryl 42%
- Prolen Siltex 13%
- Lycra 3%

Coolmax® – włókna opracowane przez firmę Du'Pont. Zapewniają odprowadzanie wilgoci na
powierzchnię skarpety. Uniemożliwiają tym samym przegrzanie stopy i zapewniają przyjemne uczucie
suchości.

Lycra® – włókno z „pamięcią”, powodujące miękkie przyleganie skarpety do stopy - dzięki temu
zwiększa poczucie wygody.

Amicor® – włókno akrylowe mające właściwości antybakteryjne, zawiera Irgasan – preparat
zapobiegający rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za przykry zapach potu.

Wełna z Poliacrylem – włókna Poliacrylu skręcane są z wełną, aby zwiększyć ich mechaniczną trwałość.
Dzięki temu wełna przez długi czas zachowuje swoje właściwości (sprężystość, uczucie miękkości,
suchości i oddychanie skóry).

Prolen® Siltex – włókno o właściwościach antybakteryjnych, oparte na jonach srebra biogennego,
hamujące wzrost bakterii, grzybów i pleśni.

Kevlar® – Zastosowane włókna Kevlar zapewniają dużą wytrzymałość skarpety w miejscach
najbardziej narażonych na uszkodzenia i przetarcia, takich jak pięty i palce. Używamy opracowanej
specjalnie dla nas mieszanki z dodatkiem kevlaru w celu zapewnienia wytrzymałości, komfortu i
trwałości.

SKI KEVLAR 59,90zł
Wysokie skarpety dla narciarzy
i zimowych wędrowców
wzmocnione kevlarem.
Materiał:
- Wool 35%
- Poliakryl 35%
- Coolmax 12%
- Prolen Siltex 11%
- Kevlar 4%
- Lycra 3%

HIKE KEVLAR 39,90zł
Wzmocnione w miejscach narażonych
na przetarcia, skarpety turystyczne
z dodatkowymi włóknami
antybakteryjnymi Amicor.
Kolor: black/graphite
Materiał:
- Amicor 69%
- Coolmax 14%
- Prolen Siltex 11%
- Lycra 2%
- Kevlar 4%

HIKE KEVLAR ANTI
MOSQUITO
Wysokie skarpetki wzmocnione
kevlarem w miejscach narażonych
na przetarcia. Posiadają
antybakteryjne włókna Amicor
i specjalną impregnację
odstraszającą komary, kleszcze
i inne owady.
- Amicor 69%
- Coolmax 14%
- Prolen Siltex 11%
- Lycra 2%
- Kevlar 4%

AUTUMN KEVLAR 39,90zł
Ciepłe skarpety z dodatkiem wełny
i wzmocnione kevlarem.
Kolor: total eclipse
Materiał:
- Wełna 35%
- Poliakryl 35%
- Coolmax 12%
- Prolen Siltex 11%
- Kevlar 5%
- Lycra 2%



Fot. Lostitalianos

Climashield od przeszło 25 lat dostarcza
kompleksowe rozwiązania w dziedzinie izolacji
termicznej. Ocieplina ta wyróżnia się
parametrami technicznymi, wytrzymałością,
lekkością oraz wodoodpornością. Po
długotrwałym użytkowaniu i wielokrotnym
praniu nadal pozostaje sprężysta i nie traci
swoich właściwości. Bardzo dobrze oddycha i
odprowadza wilgoć poza ciało. Dodatkowo jest
też puszysta i miła w dotyku, nie odkształca się i
nie rozrywa.

OCIEPLINA CLIMASHIELD

KURTKI i POLARY

ROALD 419,90zł
Kolor: red/black
black
Materiał: Micropile ® Termic DWR
Waga rozmiaru L: 665 g

Klasyczna, ciepła tkanina polarowa. Dzięki
wykończeniu techniką DWR (Durable Water
Repellent) ma podwyższoną odporność na
wchłanianie wilgoci z zewnątrz.

- wzmocnienia na łokciach i ramionach
- niezawodne zamki YKK
- główny zamek z listwą termiczną
- 2 kieszenie boczne zamykane na zamek,

kieszeń napoleońska
- ściągacze na kołnierzu i dole kurtki

MICROPILE®

TERMIC DWR

STORM X-BLOCK 499,90zł
Kolory: black, red/black
Materiał: X ®-Block
Waga rozmiaru L: 760 g

Ponadczasowy klasyk. W sprzedaży od 2000 roku!
Lata doświadczeń zapoczątkowanych w harcerstwie,
kontynuowanych podczas górskich wędrówek i spływów
kajakowych zaowocowały stworzeniem idealnego polaru.
Gruby, nieprzewiewny polar techniczny, dla miłośników
ekstremalnych wyzwań. Bądź gotów na każdą przygodę
w dowolnych warunkach
atmosferycznych.

- rozpinane wywietrzniki pod pachą
- wzmocnienia na łokciach ramionach
- kieszeń napoleońska
- dwie kieszenie boczne zapinane

na zamek
- listwa zakrywająca zamek
- ściągacz w kołnierzu
- ściągacz na dole kurtki
- niezawodne zamki YKK

WIND & WATER PROTECTION

GOLFSTROM NG 439,90zł
Kolor: black
Materiał:
Softshell 4-way stretch, 100% poliester.
Rozciągliwy i wytrzymały materiał z lekkim ociepleniem
polarowym od wewnątrz.

Wygodna kurtka wierzchnia o podwyższonej odporności
na wiatr i deszcz. Brak membrany wewnątrz sprawia że
kurtka dobrze przylega do ciała oraz zapewnia świetną
oddychalność, dzięki czemu idealni sprawdzi się
podczas wszelkiej aktywności ale i na codzień.

- kieszeń napoleońska
- 2 kieszenie boczne zapinane na zamek, które łatwo
otworzysz i zamkniesz jedną ręką
-mankiety regulowane rzepem
- regulacja kołnierza ściągaczem
- regulacja w pasie ściągaczem
- niezawodne zamki YKK

X ®- Block to nieprzewiewny, oddychający
materiał z membraną. Wykonana z
niego kurtka zapewnia ochronę przed
silnym wiatrem i krótkotrwałym, lekkim
deszczem. Dzięki porowatej strukturze
membrany para wodna swobodnie
wydostaje się na zewnątrz materiału
skutecznie zapobiegając zbieraniu się
nadmiaru wilgoci powstałej przy
wzmożonym wysiłku fizycznym.

®X -BLOCK

wilgoć
odprowadzana z

ciała
wiatr

i deszcz

ciepło emitowane
przez organizm

IDUNN MEN 499,90zł
Kolor: blue/black
Waga rozmiaru L: 560 g
IDUNN WOMEN 499,90zł
Kolor: blue/black
Waga rozmiaru M: 530 g

Kurtka z wypełnieniem Climashield o gramaturze 120g/m²
i materiałem zewnętrznym Everest Nylon. Ultralekkim, bardzo
mocnym nylonem ripstop, wykończonym puchoszczelnie
i zaimpregnowanym DWR. Wstawki z lekkiego materiału, typu
softshell wzdłuż ciała sprawią, że Twoje ruchy będą
nieskrępowane i odczujesz wrażenie jakbyś nie miał na sobie
kurtki. Idealnie nadaje się do aktywności fizycznych.

Rozmiary: XS - XXL

- dopasowany kaptur
- 2 kieszenie boczne na zamek
- otwór na kciuk
- ściągacz na dole kurtki
- listwa termiczna pod głównym zamkiem
- kaptur z regulacją dopasowania
- zamki YKK
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AKCESORIA

NARVIK 49,90zł
Dostępne od jesieni.
Rozmiary: S-M, L-XL
Kolory: black, blue/black,
blue/skyblue

Bardzo wygodna
i elastyczna czapka.
Materiał: 100% poliester.

LANGTANG X -BLOCK 79,90zł
Dostępne od jesieni.
Kolory: black Rozmiary:
one size

Podszyta ciepłym,
wiatroszczelnym

®polarem X -block.

MANANG 59,90zł
Dostępne od jesieni.
Rozmiary: S-M., L-XL
Kolory: graphite, black
Waga*: 65g

Wełniana czapka.
Dostępna w dwóch
wersjach kolorystycznych.
Podszyta ciepłym
polarem.

FALL 45,90zł
Rozmiary: S-M, L-XL
Kolory: black
Waga*: 20 g

Bardzo lekka
czapka polarowa.

FALL 200 WIND 59,90zł
Rozmiary: S-M, L-XL
Kolory: black
Waga*: 20 g

Bardzo lekka
i nieprzewiewna
czapka polarowa

WIND & WATER PROTECTION

WIND & WATER PROTECTION

MICROPILE 49,90zł
Rozmiary: XS-XL Kolor:
black Waga*: 60 g

Rękawiczki wykonane
z polaru Micropile ® 150.

Większy wybór czapek, rękawiczek i innych akcesoriów
jesienno-zimowych znajdziecie na naszej stronie internetowej.
Wybrane produkty dostępne od września 2020.

WIND SMART 129,90zł
Dostępne od jesieni.
Rozmiary: S, M, L, XL
Kolor: black
Waga*: 82 g

Możliwość korzystania
z ekranów dotykowych
bez zdejmowania rękawiczek,
wiatroodporne
z antypoślizgowym
nadrukiem.

WIND & WATER PROTECTION

GRIP SMART 89,90zł
Dostępne od jesieni.
Rozmiary: S-M, L-XL
Kolor: black
Waga*: 44 g

Możliwość korzystania
z ekranów dotykowych
bez zdejmowania
rękawiczek

WHITEBLACK

MONT BLANC STRETCH 89,90zł
Dostępna od jesieni.
Rozmiary: S-M, L-XL
Kolor: black

Stretchowa czapka.
Oddychająca i wiatroszczelna.
Część dolna wyprofilowana

®na uszy (X -block) oraz górna
cześć z oddychającego i delikatnie
przewiewnego materiału

®Micropile Stretch.
Posiada technologię Easyfit
- wstawkę z tyłu, która pozwala lepiej
się dopasować do kształtu głowy.

®JUMLA X -BLOCK 79,90zł
Dostępne od jesieni.
Rozmiary: one size
Kolory: navy blue

Dzianiowa czapka z ciepłym,
polarowym i wiatroszczelnym
podszyciem.

WIND & WATER PROTECTION

WIND & WATER PROTECTION

BLEIK 49,90zł
Kolor: black
Matriał: Micropile 100
BLEIK STRETCH 49,90zł
Kolor: navy melange
Materiał: Micropile Stretch
Wymiary: 26 x 25 cm
Można go używac jako czapkę,
szalik lub maskę.

SHAPES BLUE FLUO GREEN

VIKING BLACK

HEADGEAR 8w1 39,90zł
Waga*: 30 g
Wielofunkcyjna chusta 8w1, wykonana z włókien poliestrowych.
Wzory: shapes, blue, fluo, green, white, viking black, black.

Prezentacja produktu

ICE WIND PRO 89,90zł
Rozmiary: S-M
Kolor: black
Waga*: 45 g

Maska z nieprzewiewnego
®polaru X -Block.

COURAGE 69,90zł
COURAGE KIDS 59,90zł
Rozmiary: S-M, L-XL
Kolor: black
Waga*: 48 g /Courage Kids 42 g

Kominiarka wykonana
w technologii bezszwowej
z materiału Micropile ® Stretch.

KAPRUN 59,90zł
Rozmiary: S-M, L-XL
Kolor: black
Waga*: 23 g

Opaska wykonana
z nieprzewiewnego
polaru. Posiada technologię Easyfit -
wstawkę z tyłu, która pozwala lepiej
się dopasować do kształtu głowy.

WIND & WATER PROTECTION

WIND & WATER PROTECTION

Ceny podane w katalogu, są cenami orientacyjnymi. Fjord Nansen
rezerwuje sobie prawo do zmian asortymentu oraz błędów w druku.
Po więcej szczegółów odwiedź www.fjordnansen.pl.
Produkty Fjord Nansen są objęte 24 miesięczną gwarancją.

HAGAL 49,90zł
Rozmiary: 52-54, 54-56, 56-58
Kolor: black
Uniwersalna, bawełniana
czapka miejska.

*Waga może różnić się nieznacznie przy różnych rozmiarach

LUKLA 59,90zł
Dostępne od jesieni. Kolory:
green, black Rozmiary: S-M,
L-XL Waga*: 85 g

Wełniana czapka
z pomponem. Dostępna w dwóch
wersjach kolorystycznych.
Podszyta ciepłym polarem.

FIKKE 49,90zł
Rozmiary: S-M, L-XL
Kolor: black/graphite
Waga*: 50

Kominiarka wykonana
w technologii bezszwowej.
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STOISKA FIRMOWE:

SKLEPY TURYSTYCZNE:

Bełchatów
BIWAK - ul. 9 maja 11
BIWAK - C.H. Leclerc, ul.Staszica 20

Białystok
GAWRA - ul. Artyleryjska 7;

Bielsko-Biała
OUTDOORZY.PL - ul. Komorowicka 39-41;
TECHSPORT - ul. Tadeusza Regera 77;

Brwinów
SKLEP TURYSTYCZNY WYPAD - ul. Kępińska 11;

Bydgoszcz
OLIMPIA – ul. Gdańska 27;

Chojnice
SKLEP TURYSTYCZNO-SPORTOWY
– ul. Sukienników 4;

Czechowice-Dziedzice
TREKMONDO - ul. Mazańcowicka 20;

Gliwice
8A.PL – ul. Witkiewicza 6;

Jelenia Góra
VERTICAL - Kopernika 4;

Kościerzyna
SKLEP TURYSTYCZNY KASZUBY
REGATTA SPORT - ul. Rzemieślnicza 25;

Kraków
SKLEP SPORTOWY PRESTO – ul. Mogilska 120;

SPORT-STYL – ul. Karmelicka 57;

Limanowa
STANSPORT - ul. M. B. Bolesnej 87;

Lublin
ALPEN-SPORT – ul. Chopina 8/9;
TRAMP - ul.Świętoduska 18

Lubliniec
WIARUS, pl. Kopernika 3;

Łódź
EVEREST – ul. Piotrkowska 9;
Nowa Sól
SKLEP TURYSTYCZNY "eTRAPER”
- ul. Traugutta 12;

Olkusz
SKLEP SPORTOWY TRAMP - ul. Rynek 8

Olsztyn
SKLEP DLA TURYSTY – ul. Stare Miasto 8,
II piętro;

Poznań
SKLEP PODRÓŻNICZO-GÓRSKI
WĘDROWANIE - ul. Romka Strzałkowskiego 10;

Przemyśl
EREM SPORT – ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 9;

Rybnik
FOCUS MAL – ul. Chrobrego 1;

Rzeszów
AFMA – ul. Langiewicza 30;

Tarnowskie Góry
MOUNTAINMARK - ul Sienkiewicza 3;

Toruń
SALAMANDRA - C.H. Galeria Copernicus,
ul. Żółkiewskiego 15;

Tychy
HIMAL SPORT ROTUNDA – al. Jana Pawła II 10;

Warszawa
GoMarket.pl – ul . Wybrzeże Gdyńskie 2;
HORYZONT - ul. Mariensztat 8;

Wodzisław Śląski
SKLEP TURYSTYCZNO SPORTOWY WOJCIECH
- ul Księżnej Konstancji 1

Wrocław
HORYZONT - ul. Ładna 2B;

Zakopane
HORYZONT - ul. Krupówki 28;

Zielona Góra
SKLEP TURYSTYCZNY "eTRAPER”
- ul. Pod Filarami 4.

Żywiec
Military-Zone - Dworcowa 10

2020

�ordnansen.pl
instagram.com/�ordnansen
facebook.com/�ordnansen

Gdańsk Wrzeszcz - CH Manhattan
Tuttu – Al. Grunwaldzka 82

Gdańsk Osowa / Chwaszczyno
Globtrek.com – ul. Szafirowa 1;

Poznań
Tuttu – ul. Dąbrowskiego 54

Katowice
Tuttu – ul. Kościuszki 8

SKLEP INTERNETOWY
https://sklep.fjordnansen.pl

Nasze dzikie podróże
realizujemy przy współpracy
z Volkswagen Polska.


