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 BATOHY / BACKPACKS2

Při vývoji a výrobě batohů je kladen důraz na řešení nosných 
zádových systemů, jejich schopnosti ergonomicky optimálního 
vyladění pro postavu uživatele, maximálního odvětrání zad 
a dlouholeté životnosti batohu. Proto jsme vsadili na kvalitní 
materiály a komponenty:

HICOR - tkanina z Polyesterových vláken s vysokou pevností, 
otěruvzdorností a s vodonepropustným polyuretanovým zátěrem 
YKK - značkové zipy renomovaného japonského výrobce
DURAFLEX (Itálie) – značkové spony s doživotní zárukou
3D - prostorově tkaný materiál, který výrazně zlepšuje odvětrání 
dosedajících částí zad. 

When developing and manufacturing our backpacks, the main 
emphasis is put to reach the best back carrying system possible. The 
backpack carrying system must provide maximum back ventilation 
and long durability together with the possibility to be optimally 
adjustable to fit its users. 
Therefore, only the best quality materials and components are used 
for our backpacks: 

HICOR - fabric made of Polyester yarns of great strength is abrasion-
free and provided with waterproof PU coating. 
YKK - brand zippers of respected Japanese manufacturer 
DURAFLEX (Italy) – brand buckles with lifelong guarantee
3D - three-dimensional woven fabric providing great back 
ventilation 
   

LEDVINKA/ HIPBAG

Možnost vytvoření ledvinky z víka batohu a bederního pásu 
u modelů EXPLORER a ACTIVENT. 
Backpacks EXPLORER and ACTIVENT have the possibility to 
create a hipbag from their cover and hipbelt.

INTEGROVANÁ PLÁŠTĚNKA/ INTEGRATED RAINCOVER

Je ve výbavě všech ruksaků Pinguin.
Is a stable part of every  
Pinguin backpack.

RAMENNÍ POPRUHY/ SHOULDER STRAPS

Jsou u největších modelů výškově stavitelné,  
u ostatních pevné.
Adjustable with the largest backpacks, fixed with 
other models.

BEDERNÍ PÁS/ HIPBELT

Je téměř u všech typů odnímatelný
Beside the smallest backpack the hipbelt is removable  

TKANINA 3D/  THE 3D FABRIC

Je prostorově tkaný materiál, ze kterého jsou ušity  
díly zádového systému, čímž se výrazně zlepšuje 
odvětrání jeho dosedajících částí. 
Three-dimensional woven fabric used for back parts, 
which improves back ventilation considerably.

BOČNÍ KAPSY/ SIDE POCKETS

Jsou integrované, po vyprázdnění zcela 
splynou se siluetou batohu. Rozložení 
obsahu je fixováno kompresními popruhy. 
Are integrated, when empty they practically 
merge with the backpack shape. The inside 
load distribution is fixed with compress 
straps.

BALANČNÍ POPRUHY/ BALANCE STRAPS

Fixují batoh na bederní pás a ramenní popruhy. Posouvají těžiště 
batohu co nejvíce k zádům a zabraňují kývavému pohybu do stran 
při chůzi. 
Thanks to balance straps you can fix backpack to its hipbelt and 
shoulder straps. The balance straps shift the backpack centre of 
gravity as close to useŕ s back as possible, by which rocking of 
backpack from side to side during hiking is eliminated.

KOMPRESNÍ POPRUHY/ COMPRESS STRAPS

Zajistí správné rozložení nákladu a tvar i při 
ne zcela naplněném batohu. Po uvolnění 
je umožněn přístup postranním zipem do 
hlavní komory. 
Ensure the right load distribution and 
backpack shape even when the backpack is 
not fully loaded. When loosen, the entrance 
to the main compartment is made possible 
through a side zipper. 

SPODNÍ KOMORA/ BOTTOM COMPARTMENT

Je oddělena od hlavní komory přepážkou, která po rozepnutí propojí 
obě komory v jednu společnou.
Is separated with a divider from the main compartment. When unzipped, 
the main and bottom compartments create one big compartment of the 
backpack. 

PITNÝ VAK/ CAMELBAG   

Je možno použít u všech modelů díky 
uzpůsobení pro protažení hadičky  
a jeho upevnění uvnitř batohu. 
Is possible to be used in every Pinguin 
backpack model.

BACKPACKS
BATOHY
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EXPLORER 100 / 75 / 60

Dobře větraný, ve velkém rozsahu seříditelný 
zádový systém ABS má nastavitelnou výšku 
ramenních popruhů a odnímatelný bederní pás. 
Dvě integrované postranní kapsy, boční zipový 
vstup do hlavní komory. Dvě tvarované duralové 
výztuhy, velká vnitřní zádová kapsa, jedna vnější  
a jedna vnitřní kapsa v odnímatelném víku batohu. 
Středový kompresní popruh pod víkem s možností 
upevnění lana. Čelní držadlo pro přenášení.
Možnost vytvoření ledvinky z víka a bederního 
pásu. 

Well ventilated and highly adjustable back carrying 
system ABS. It has adjustable shoulder straps and 
removable hipbelt. Two integrated side pockets, 
zippered side entrance to the main compartment. 
Two shaped duralumin supports, large back pocket 
inside, one outer and one inner pocket in the cover 
that can be removed as well. Central compress strap 
under the cover to fix the rope. Front carrying handle. 
Possibility to make a hipbag from the backpack cover 
and hipbelt.  

Explorer 60 - menší varianta nejoblíbenějšího 
batohu z naší nabídky. Stejně jako Explorer 75 
a Explorer 100 je určen pro vícedenní pobyty  
v přírodě, pro svou nižší hmotnost je oblíbený  
také mezi ženami. I tato varianta má možnost 
vytvoření ledvinky z víka a bederního pásu. 

Explorer 60 - smaller model of the most popular 
backpack in our offer. The same as Explorer 75 and 
Explorer 100, the backpack is suitable for longer 
outdoor stays. For its lower weight the model is 
popular with women. Possibility to make a hipbag 
from the backpack cover and hipbelt. 

ACTIVENT 48

Plnohodnotný zádový systém ABS s výškově 
stavitelnými ramenními podruhy a odníma- 
telným bederním pásem. Lze jej velmi dobře 
nastavit i pro menší postavy a tak může 
sloužit doslova celé rodině. Dvě boční kapsy 
pod kompresními popruhy, dvě výztuže zad, 
vnitřní přepážka mezi komorami je na zip. Dva 
horizontální čelní popruhy pro uchycení stanu, 
karimatky, sněžnic atd. Středový kompresní 
popruh pod víkem s možností upevnění lana. 
Možnost vytvoření ledvinky z víka a bederního 
pásu. 

Fully-fledged back carrying system ABS with 
adjustable shoulder straps and removable hipbelt. 
The backpack is very easily adjustable to fit smaller 
figures, which means every family member can 
use it. Two side pockets under the compress straps, 
two duralumin back supports, inner Zipper divider 
between compartments. Two horizontal front straps 
to fix tent, sleeping mat, snowshoes, etc. Central 
compress strap under the cover to fix the rope. 
Possibility to make a hipbag from the backpack cover 
and hipbelt.

Menší varianta batohu ACTIVENT 55. Ramenní 
popruhy jsou pevné a Duralová vyztuž je pouze 
jedna, ostatní viz. Activent 55.  

Smaller variant of ACTIVENT 55. Fixed shoulder 
straps, only one duralumin back support. The rest is 
the same as ACTIVENT 55. 

1,95 kg55 lMožnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 1,75 kg48 lMožnost pitného vaku

Camelbag compatible 
Plášťěnka
Raincover 

2,6 kg / 2,35 kg / 2,25 kg100/ 75/ 60 lMožnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 

ACTIVENT 55

GREEN BLUE BLACK GREEN

GREEN

BLUE

BLUE

BLACK

BLACK
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ATTACK 45 TRAIL 42

Dvoukomorový batoh určený pro horolezecké 
výstupy, lyžování i pobyt v přírodě. Možnost 
připnout lyže či cepíny a mačky. Možnost 
vytvoření ledvinky z víka a bederního pásu.

Mountain backpack  suitable for  ski touring  and 
climbing . Loops for skis and ice axes, front straps to 
attach  crampons. Possibility to make hipbag from 
backpack cover and hipbelt.

Jednokomorový batoh s vrchním plněním. Velmi 
pohodlný zádový systém AVBS s pevnou a tva-
rově stálou síťovinou, který umožňuje maximální 
možné odvětrání zad při zachování optimálního 
rozložení nákladu. Čelní zipová kapsa, strečové 
boční kapsy, poutka pro uchycení trekových holí.  
   

One compartment backpack with top-loading. 
Very comfortable back carrying system AVBS with 
fixed and shape keeping mesh that provide the best 
ventilation possible together with optimal load 
distribution. Front zipper pocket, stretch side pockets, 
loops to fix trekking poles.

1,8 kg50 lMožnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 1,55 kg50 lMožnost pitného vaku

Camelbag compatible 
Plášťěnka
Raincover 

1,75 kg45 lMožnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 1,25 kg42 lMožnost pitného vaku

Camelbag compatible 
Plášťěnka
Raincover 

Středně velký dvoukomorový batoh. Velmi poho-
dlný zádový systém AVBS s pevnou a tvarově 
stálou síťovinou, který umožňuje maximální 
možné odvětrání zad při zachování optimálního 
rozložení nákladu. Čelní zipová kapsa, strečové 
boční kapsy, poutka pro uchycení trekových holí.

A medium sized two compartment backpack. 
Very comfortable back carrying system AVBS with 
fixed and shape keeping mesh that provide the 
best ventilation possible together with optimal 
load distribution. Front Zipper pocket, stretch side 
pockets, loops to fix trekking poles.   
   

Jednoduchý jednokomorový batoh s rolovacím 
uzávěrem pod víkem. Možnost odepnutí víka. 
Pevný zádový systém pro velké zátěže. Poutka 
pro uchycení holí a cepínů, boční kapsy a kom-
presní popruhy, čelní držadlo pro přenášení.

A simple one-compartment backpack with a rolling 
closure under the lid. Removable lid. Tough back 
system for large loads. Loops for attaching ice axes 
and poles, side pockets and compression straps, front 
handle for carrying.

WALKER 50 MINIMALIST 50

GREEN BLUE BLACK GREEN BLUE BLACK

GREEN ORANGE BLACK GREEN BLUE BLACK



5 BATOHY / BACKPACKS

AIR 33

Nejmenší dvoukomorový batoh v naší nabídce. 
Velmi pohodlný zádový systém AVBS s pevnou  
a tvarově stálou síťovinou, který umožňuje maxi- 
mální možné odvětrání zad při zachování optimál-
ního rozložení nákladu. Předpětí zádového oblouku 
vytváří dvě pružné výztuhy zasazené do lamel  
v horní a dolní části batohu. Velká vnitřní zádová 
kapsa, prostorná čelní zipová kapsa s organizérem 
na nářadí, reflexní poutka v horní části batohu 
pro zavěšení přilby, reflexní poutko na blikačku. 
Zipová přepážka horní a dolní komory. Odnímatelná 
pruženka na čele batohu, velké boční strečové 
kapsy, pružné poutko na trekové hole.

The smallest two compartment backpack in our 
offer. Very comfortable back carrying system AVBS 
with fixed and shape keeping mesh that provide the 
best ventilation possible together with optimal load 
distribution. Prestress of back curve is made with two 
flexible supports in plates in the up and down sides of 
the backpack. Large back inner pocket, spacious front 
Zipper  pocket with tool organizer, reflective loops on the 
upper side of the backpack to fix helmet, reflective loop 
to fix flashlight. Zippered divider between up and down 
compartments. Removable stretch cord in front of the 
backpack, large stretch side pockets, stretch loop to fix 
trekking poles. 

1,35 kg35 lMožnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 

1,3 kg38 lMožnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 

1,15 kg33 lMožnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 

Jednokomorový batoh určený pro horolezecké 
výstupy, skialpinismus, lyžování i pobyt v přírodě. 
Tuhý a kvalitně odvětraný šitý zádový systém 
s jednou vyjímatelnou Duralovou výztuží, od-
nímatelný bederní pás, vnitřní zádová kapsa. Dvě 
integrované boční kapsy, dvě kapsy ve víku, oka 
pro zavěšení lyží po stranách batohu. Poutka pro 
uchycení trekových holí a cepínů, odnímatelná 
pruženka na čele batohu. Středový kompresní 
popruh pod víkem s možností upevnění lana.   

One compartment backpack suitable for 
mountaineering, skialpinism, skiing or outdoor stay. 
Tough and well ventilated sewn back carrying system 
with one removable duralumin support, removable 
hipbelt, back inner pocket. Two integrated side 
pockets, two pockets in cover, loops on the sides to 
fix skis. Loops to fix trekking poles and snow axes, 
removable stretch cord in front of the backpack. 
Central compress strap under the cover to fix the rope.

Dvoukomorový batoh. Šitá záda jsou stejně 
jako u ostatních typů zkonstruována s ohledem 
na co nejlepší větrání při optimálním rozložení 
nákladu. Jedna tvarovaná Duralová výztuha, 
jedna vnitřní a jedna vnější kapsa. Odnímatelná 
pruženka na čele batohu, boční strečové kapsy, 
poutka pro uchycení trekových holí, reflexní 
poutko na blikačku. 

Two compartment backpack. The sewn backpack 
carrying system is made to reach the best ventilation 
possible together with optimal load distribution. One 
shaped duralumin back support, one inner and one 
outer pocket. Removable stretch cord in front, side 
stretch pockets, loops to fix trekking poles, reflective 
loop to fix flashlight.

BOULDER 38

VECTOR 35

1,545 kg 
1,39 kg

40 l 
28 l

Možnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 

Batoh se zadním vstupem určený především pro zimní 
aktivity jako je skitouring, splitboarding a výlety 
na sněžnicích. Prostorná přední kapsa pro uložení 
a snadnou dostupnost lavinové výbavy. Poutka 
pro uchycení cepínů nebo holí v  dolní části, 
možnost připevnění lyží jakékoliv šířky na bocích 
batohu nebo snowboardu či sněžnic na jeho čele. 
Tuhý šitý zádový systém batohu funguje jako 
částečná ochrana zad, kapsy na odnímatelném 
bederním pásu.

Winter backpack with rear entrance designed 
especially for skitouring, splitboarding and snowshoe 
trips. Spacious front pocket for storage and easy 
accessibility of avalanche equipment. Loops for 
attaching of ice axes or poles, the possibility of 
attaching of any width ski on side or snowboard on 
front of backpack. Tough sewn back system works 
partly as a back protector, pockets on the removable 
hip belt.

RIDGE 40/28 

BLUE GREEN BLACK GREEN RED BLACK

ORANGE BLUE BLACK GREEN RED BLACK
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1,45 kg 0,85 kg27 l 25 lMožnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Možnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 

Plášťěnka
Raincover 

0,76 kg30 lMožnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 

Prostorný městský batoh s pořadačem a s kapsou 
na notebook.

Spacious urban backpack with binder and pocket for 
notebook.

Multi sezónní freeride batoh určený pro aktivní 
použití ve volném terénu bez ohledu na to, zda se 
jedná o brázdění horských svahů v létě na horském 
kole či v zimě na lyžích či snowboardu.Prostorná 
přední kapsa pro uložení a snadnou dostupnost 
lavinové výbavy v zimě, v létě pro uložení větrovky, 
malého stanu při horských přejezdech či chráničů 
při výjezdu na vrchol hory. Tuhý šitý zádový 
systém batohu funguje jako částečná ochrana zad, 
kapsy na odnímatelném bederním pásu.

Multi seasonal freeride backpack designed for active 
use in open terrain regardless of whether you are 
cruising the mountain slopes in summer on mountain 
bike or on  snowboard or ski in winter.
Spacious front pocket for storage and easy access to 
avalanche gear in winter, in summer to save anoraks, 
a small tent or knee guards during exit at the top of 
the mountain. Tough sewn back system works partly 
as a back protector, pockets on the removable hip 
belt.

Pro zádový systém je použita velmi pevná a tvarově 
stálá síťovina, která umožňuje maximální odvětrání. 
Předpětí zádového oblouku vytváří kompaktní 
kovový rám. Velká vnitřní zádová kapsa, dvě vnější 
zipové kapsy, vnitřní organizér na nářadí, reflexní 
poutka v horní části batohu pro zavěšení přilby, 
reflexní poutko na blikačku. Odnímatelná pruženka 
na čele batohu, boční strečové kapsy, pružné poutko 
na trekové hole. Možnost schování bederního pásu 
do strečových kapes v případě jeho nepoužívání. 

Very tough and shape keeping mesh is used for back 
carrying system, which provides the best ventilation 
possible. Prestress of back curve is made with compact 
metal frame. Large back inner pocket, two outer 
zippered pockets, inner tool organizer, reflective loops 
on the upper side of the backpack to fix helmet, reflective 
loop for flashlight. Removable stretch cord in front of the 
backpack, stretch side pockets, stretch loop to fix trekking 
poles. Possibility to hide hipbelt into the stretch pockets 
when not used. 

FLY 30 INTEGRAL 30

ACE 27 BIKER 25

Lehký jednokomorový batoh s výborně 
odvětraným zádovým systémem. Pružné boční 
kapsy a možnost připnout trekkingové hole.

Light one compartment backpack with very well 
vented  back system. Loops for attaching poles, 
stretch side pockets.

0,9/0,65 kg bez zádové výstuhy, 
without back reinforcement

30 lMožnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 

BLUE ORANGE BLACK
GREEN RED BLACK

BLUEGREEN BLACK GREEN ORANGE BLACK
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STEP 24

Jednokomorový batoh vhodný pro každý den, 
nejen do města.

One compartment  backpack  suitable for everyday   
use, not only to the city

Batoh určený nejen na cyklistiku. Reflexní poutka 
v horní části pro zavěšení přilby a reflexní poutko 
v dolní části pro uchycení blikačky. Strečové 
boční kapsy a pruženka v přední části. 

Backpack not only for biking with reflective loops 
on the upper side to fix helmet and one loop on the 
lower side to fix flashlight. Stretch cord in front of the 
backpack, stretch side pockets. 

Malý batoh pro běh a kolo. Velká vnitřní kapsa 
pro camelbag, reflexní poutka v horní části  
pro zavěšení přilby a reflexní poutko v dolní části 
pro uchycení blikačky.

Small backpack for biking and runinng. Big inner 
pocket for camelbag, reflective loops on the upper 
side to fix helmet and reflective loop to fix flashlight.

1,15 kg15 lMožnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 

0,62 kg

0,45 kg

19 l

8 l

Možnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Možnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 

Plášťěnka
Raincover 

Plášťěnka
Raincover 

Plášťěnka
Raincover 

0,68 kg24 lMožnost pitného vaku
Camelbag compatible 

Plášťěnka
Raincover 

Freeride batoh určený nejen pro horské kolo. 
Prostorná přední kapsa pro uložení větrovky, 
či chráničů. Tuhý šitý zádový systém batohu 
funguje jako částečná ochrana zad, kapsy na 
odnímatelném bederním pásu.

Freeride backpack not only for mountain bike. 
Spacious front pocket for storage of anoraks, or knee 
guar. Tough sewn back system works partly as a back 
protector, pockets on the removable hip.

RIDE 19 
RIDE 25

MOVE 8FLUX 15

GREEN BLUE BLACK
GREEN ORANGE BLACK

GREEN RED BLACK
GREEN ORANGE BLACK
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 BATOHY / BACKPACKS

Velikost / Size                   Hmotnost/ Weight

70L    1600 g 

100L    2000 g 

140L           2200 g 

Velikost / Size                   Hmotnost/ Weight

70L    3050 g 

100L    3350 g 

140L           3750 g 

DUFFLE BAG ROLLER DUFFLE BAG

Materiál/Fabric :              Tarpaulin Materiál/Fabric :              Tarpaulin

Batoh
Backpack

Objem
Volume (l)

Hmotnost
Weight (kg)

Zádové výztuhy
Back reinforcements

Spony 
Buckles

Zipy 
Zipper

Pláštěnka 
Raincover

Odnímatelný bederní pás
Removable hipbelt

Ledvinka z víka a bederního pásu 
Hipbag from cover and hipbelt

Možnost pitného vaku
Camelbag compatible

Explorer 100 100 2,60 2 DURAFLEX YKK • • • •

Explorer 75 75 2,35 2 DURAFLEX YKK • • • •

Explorer 60 60 2,25 2 DURAFLEX YKK • • • •

Activent 55 55 1,95 2 DURAFLEX YKK • • • •

Walker 50 50 1,55 1 DURAFLEX YKK • •

Minimalist 50 50 1,8 1 DURAFLEX YKK • • •

Activent 48 48 1,75 1 DURAFLEX YKK • • • • 

Ridge 40 40 1,545 1 DURAFLEX YKK • • •

Attack 45 45 1,75 1 DURAFLEX YKK • • • •

Trail 42 42 1,25 1 DURAFLEX YKK • •

Boulder 38 38 1,3 1 DURAFLEX YKK • • •

Vector 35 35 1,35 1 DURAFLEX YKK • • •

Air 33 33 1,15 1 DURAFLEX YKK • •  •

Fly 30 30 0,9 / 0,65 1 DURAFLEX YKK • • •

Integral 30 30 0,76 0 DURAFLEX YKK • • •

Ridge 28 28 1,39 1 DURAFLEX YKK • • •

Biker 25 25 0,85 1 DURAFLEX YKK • •

Ace 27 28 1,45 1 DURAFLEX YKK • • •

Step 24 24 0,68 0 DURAFLEX YKK • • •

Ride 19 19 0,62 1 DURAFLEX YKK • • •

Flux 15 15 1,15 1 DURAFLEX YKK • • •

Move 8 8 0,45 0 DURAFLEX YKK • • •

Duffle Bag 70 / 100 / 140 1,6 / 2 / 2,2 0 DURAFLEX YKK

Wheeled Duffle Bag 70 / 100 / 140 3,05 / 3,35 / 3,75 0 DURAFLEX YKK
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Tkanina / Fabric       Nylon

Pruženka s brzdičkou 
Elastic string with stopper
Reflexní potisk 
Reflective print   

YELLOW

BLACK

Vodotěsné obaly s rolovacím uzávěrem vyrobené ze Nylon 
ripstop textilie (PU zátěr). 
Objem: 4L, 8L, 13L, 20L, 35L
Waterproof dry bags with roll top closure  
made of Nylon ripstop fabric  
(PU coating).
Volume: 4L, 8L, 13L, 20L, 35L

Peněženka/ Wallet 12 x 9/27 cm Skládací toaletka /Foldable washbag S 22,5 x 17 / 48,5 cm
Skládací toaletka/ Foldable washbag L 32,5 x 17,5 x 53,5 cm

RAINCOVER DRY BAGS

HANDBAG S/L HIPBAG

WALLET
FOLDABLE 
WASHBAG  S/L

Rozměry / Sizes            

S 15-35L

M 35- 55L

L 55 – 75L

XL 75 – 100L

Velká ledvinka s přední  
strečovou kapsou.

Large hipbag with big  
front stretch pocket.

Objem / Volume:    8L

Hmotnost/ Weight:   290 g

BLACK BLUEGREEN BLUEBLACK

BLACK BLUE

Příruční taška /Handbag S 21,5 x 15 x 5,5 cm
Příruční taška /Handbag L 24 x 18 x 7 cm

GREEN BLUEBLACK



GREEN

OLIVE

BLUE

PETROL

ORANGE GREY

RED

L 

10 TREKOVÉ HOLE / TREKKING POLES DOPLňKY / ACCESSORIES

Bezpečnostní kapsa na krk/ Neck security pocket S 19,5 x 14,5 cm Bezpečnostní kapsa na krk/ Neck security pocket L 18 x 13,5/ 25,5 cm

Bezpečnostní kapsa do pasu/ Waist security pocket S 31 x 10 cm Bezpečnostní kapsa do pasu/ Waist security pocket L 31 x 13 cm

NECK SECURITY 
POCKET S

NECK SECURITY 
POCKET L

WAIST SECURITY 
POCKET S

FIRST AID KIT S/M/L MICRO TOWEL

TERRY TOWEL

GREEN

GREEN

GREEN

GREEN

BLACK

BLACK

BLACK

BLACK
WAIST SECURITY 
POCKET L

RED

Froté ručník vyrobený ze savého a rychleschnoucího 
antibakteriálního mikrovlákna. Froté tkaní zvětšuje 
plochu ručníku, čímž saje více vody a rychleji schne.  
Ručník je příjemnější na omak. Lze prát v pračce. 85% 
Polyester, 15% Nylon.
Terry towel made of absorbent and fast drying antibacterial microfiber,  Terry weaving 
makes towel surface bigger, thereby absorbs more water and dries quicker.  Towel feel is 
more comfortable.  Machine washable. 85% Polyester, 15% Nylon.

Outdoorový ručník
Outdoor towel 
40 x 40 cm  | 40 x 80 cm 
60 x 120 cm  | 75 x 150cm

Froté ručník/ Towel 
40 x 40 cm  |  40 x 80 cm 
60 x 120 cm |  75 x 150cm 

S

M

Lékárnička/ First aid kit  S    14 x 9 x 7 cm
Lékárnička/ First aid kit  M  17 x 13 x 5 cm
Lékárnička/ First aid kit  L    22 x 18 x 7 cm

antibakteriální / Antibacterial
lehký / Lightweight
rychleschnoucí / Fast drying
ultrajemné mikrovlákno / Ultrafine microfiber

TREKOVÉ HOLE
TREKKING POLES
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Materiál / Material: Aluminium 7075          
Průměr trubek / Tube Diameters: 18/16/14 mm
Délka / Lenght: 110 - 136 cm /36 cm        
Hmotnost / Weight: 275 g / ks/pc  
Rukojeť / Handle: EVA pěna dlouhá / EVA foam long 
Hrot / Tip: Karbid wolframu / Tungsten carbide
Adjustable loop / Nastavitelné poutko        Ano / Yes        
Zámek / Lock: Fast Lock        
Antishock Ne / Ne
Košík / Basket: 38 mm, 53 mm         

Materiál / Material: Aluminium 7001/7075       
Průměr trubek / Tube Diameters: 16/14/12 mm
Délka / Lenght: 66 - 136 cm         
Hmotnost / Weight: 198 g / ks/pc  
Rukojeť / Handle: EVA pěna dlouhá / EVA foam long  
Hrot / Tip: Karbid wolframu / Tungsten carbide
Adjustable loop / Nastavitelné poutko        Ano / Yes        
Zámek / Lock: Twist Lock          
Antishock Ne / No
Košík / Basket: 38 mm, 53 mm         

COMPACT FL FOAM

CARBON FL FOAM

LIGHT FL  FOAM

BAMBOO FL  FOAM

TREKOVÉ HOLE
TREKKING POLES

Kvalitní trekové hole by měly být nedílnou součástí outdoorové 
výbavy každého turisty.
Hole, nejen, že pomáhají vašim unaveným kolenům při sestupech 
(mohou odebrat až 15% váhy dolním končetinám ), ale pomáhají 
především udržet balanc při pohybu v členitém terénu.
 Při putování s 20-ti kilovým batohem může dojít k zaškobrtnutí 
nebo ztrátě rovnováhy velmi snadno a právě trekové hole mohou 
zabránit výronům kotníků a podobným zraněním.
High quality trekking poles should be an integral part of outdoor 
equipment of each tourist. Poles does not only help your tired knees 
in descent (they can take up to 15% weight to the lower limbs), but 
they help to keep balance when moving in rugged terrain.
   When traveling with a 20kg backpack, the balance can be skipped 
or lost very easily and the treadmills can prevent ankle sprains and 
similar injuries.

Aluminium 
7001 - duralová slitiny vynikající svou lehkostí, odolností a pružností, 
která se využívá např. i v letectví. Dural alloy excel in its lightness, 
durability and flexibility, very often used for example in aviation 
industry.

7075 – pevná slitina s  pevností srovnatelnou s  některými typy 
oceli. A solid alloy with a strength similar to some types of steel.
Hrot / Tip
Použitý hrot z Karbidu Wolframu je velmi tvrdý, což zaručuje jeho 
dlouhou životnost. Used Wolfram carbide tip is very hard, which 
ensures its long service life.
Zámek / Lock
Twist lock – otočná (šroubovací) varianta zámku, kde se při 
otáčení vnitřního dílu hole otevírá rozpěrka, která doléhá na 
stěnu vnějšího dílu hole. Toto řešení je velmi lehké a vhodné  
i pro hole s Antishockem. A screw-type locking variant, where  
a spacer that is attached to the inner part of the pole opens if it is 
rotated and fix to inner wall of outer part of pole. This solution is 
very lightweight and also suitable for Antishock poles.
Fast lock – Jednoduché řešení uzavírání holí, kde páčka 
bezpečně stahuje objímku horního dílu hole. Úroveň stažení 
objímky lze nastavit otočením matice páčky. Simple lock closing 
solution where the lever safely tight the top part of the pole. The 
level of tightening can be adjusted by turning the lever nut.

Rukojeť / Handle
EVA – lehká rukojeť z pěny EVA, která má uzavřenou strukturu, 
tedy nenasáká vodu, má výbornou tvarovou stálost, skvěle tlumí 
nárazy a je odolná vůči UV záření. Její prodloužení umožňuje najít 
optimální pozici úchopu v členitém terénu. 
The light EVA foam handle, which has a closed structure, does not 
absorb water, has excellent shape stability, greatly reduces impact 
and is resistant to UV radiation. Its extension allows you to find the 
optimal grip position in rugged terrain.
Talířky / Baskets
K holím Pinguin (dle typu) dodáváme talířky o průměrech 38 
a 53mm ( ultralehké talířky pro zpevněný terén ) a 80mm pro 
měkký terén a sníh. Pinguin poles (according to the type) are 
delivered with baskets with diameters of 38 and 53 mm (ultralight 
baskets for paved terrain) and 80 mm for mild terrain and snow.
Poutka / Loops
Komfortní nastavitelná textilní poutka pro bezpečný úchop 
rukojeti. Comfortable adjustable textile loops for secure handle 
grip.

Materiál / Material: Aluminium 7075 / Carbon         
Průměr trubek / Tube Diameters: 16/14/12 mm
Délka / Lenght: 64 - 135 cm         
Hmotnost / Weight: 235 g / ks/pc  
Rukojeť / Handle: EVA pěna dlouhá / EVA foam long 
Hrot / Tip: Karbid wolframu / Tungsten carbide
Adjustable loop / Nastavitelné poutko        Ano / Yes        
Zámek / Lock: Fast Lock          
Antishock Ne / No
Košík / Basket: 38 mm, 53 mm         

Materiál / Material: Aluminium 7075 / BAMBOO         
Průměr trubek / Tube Diameters: 16/14/12 mm
Délka / Lenght: 63 - 135 cm         
Hmotnost / Weight: 235 g / ks/pc  
Rukojeť / Handle: EVA pěna  / EVA foam  
Hrot / Tip: Karbid wolframu / Tungsten carbide
Adjustable loop / Nastavitelné poutko        Ano / Yes        
Zámek / Lock: Fast Lock          
Antishock Ne / No
Košík / Basket: 53 mm, 80 mm         
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Materiál / Material: Aluminium 7075          
Průměr trubek / Tube Diameters: 16/14/12 mm
Délka / Lenght: 63 - 135 cm         
Hmotnost / Weight: 280 g / ks/pc  
Rukojeť / Handle: Korek / Cork 
Hrot / Tip: Karbid wolframu / Tungsten carbide
Adjustable loop / Nastavitelné poutko        Ano / Yes        
Zámek / Lock: Fast Lock          
Antishock Ne / No
Košík / Basket: 53 mm, 80 mm         

Materiál / Material: Aluminium 7075          
Průměr trubek / Tube Diameters: 18/16/14 mm
Délka / Lenght: 91 - 160 cm       
Hmotnost / Weight: 285 g / ks/pc  
Rukojeť / Handle: EVA pěna dlouhá / EVA foam long
Hrot / Tip: Karbid wolframu / Tungsten carbide
Adjustable loop / Nastavitelné poutko        Ano / Yes        
Zámek / Lock: Fast Lock        
Antishock Ne / Ne
Košík / Basket: 53 mm, 80 mm         

ASCENT FL FOAM TOUR LONG FL FOAM

COMPACT FL 
FOAM LIGHT FL  FOAM CARBON FL 

FOAM
BAMBOO FL  

FOAM
SHOCK FL / TL 

FOAM ASCENT FL FOAM TOUR LONG FL 
FOAM

Materiál / Material: Aluminium 7075         Aluminium 
7001/7075      

Aluminium 7075 / 
Carbon        

Aluminium 7075 / 
BAMBOO        Aluminium 7075         Aluminium 7075         Aluminium 7075         

Průměr trubek / Tube Diameters: 18/16/14 mm 16/14/12 mm 16/14/12 mm 16/14/12 mm 16/14/12 mm 16/14/12 mm 18/16/14 mm

Délka / Lenght: 110 - 136 cm /36 cm       66 - 136 cm        64 - 135 cm        63 - 135 cm        63 - 135 cm        63 - 135 cm        91 - 160 cm      

Hmotnost / Weight: 275 g / ks/pc  198 g / ks/pc  235 g / ks/pc  235 g / ks/pc  243 g / ks/pc  280 g / ks/pc  285 g / ks/pc  

Rukojeť / Handle: EVA pěna dlouhá / 
EVA foam long 

EVA pěna dlouhá / 
EVA foam long  

EVA pěna dlouhá / 
EVA foam long 

EVA pěna  /  
EVA foam  

EVA pěna dlouhá / 
EVA foam long Korek / Cork EVA pěna dlouhá / 

EVA foam long

Hrot / Tip: Karbid wolframu / 
Tungsten carbide

Karbid wolframu / 
Tungsten carbide

Karbid wolframu / 
Tungsten carbide

Karbid wolframu / 
Tungsten carbide

Karbid wolframu / 
Tungsten carbide

Karbid wolframu / 
Tungsten carbide

Karbid wolframu / 
Tungsten carbide

Adjustable loop / Nastavitelné poutko       Ano / Yes       Ano / Yes       Ano / Yes       Ano / Yes       Ano / Yes       Ano / Yes       Ano / Yes       

Zámek / Lock: Fast Lock      Twist Lock        Fast Lock        Fast Lock        Fast Lock / Twist Lock Fast Lock        Fast Lock      

Antishock Ne / Ne Ne / No Ne / No Ne / No Ano / Yes Ne / No Ne / Ne

Košík / Basket: 38 mm, 53 mm        38 mm, 53 mm        38 mm, 53 mm        53 mm, 80 mm        53 mm, 80 mm        53 mm, 80 mm        53 mm, 80 mm        
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SLEEPING BAGS
SPACÁKY

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1
POUTKA / LOOPS

K zavěšení a větrání.
The loops facilitate hanging and airing the sleeping bags.

VNITŘNÍ LÍMEC / INNER COLLAR

Dělí spací pytel na prostor pro hlavu, kde je nutná cirkulace 
vzduchu z venku a prostor pro tělo, kde je cirkulace nežádoucí. 
The inner collar divides the sleeping bag into a section for the head, where the circulation of air from  
the outside is necessary, and into a section for the body, where no circulation is desirable. 

TEPLOTY / TEMPERATURES (°C) NÁPLň / FILLING  MATERIÁL / FABRICS

comfort limit
extrem

EN 13537
hmotnost
 weight (kg)

druh 
type*

g/m2 konstrukce
construction

vnější / outer vnitřní / inner

Lite 14 10 0 0,53 BHB 60 1 Nylon Ultralight DWR Nylon Ultralight
Micra 6 1 -14 0,95 BHB 120 2 Nylon Ultralight DWR Polyester Microlite
Topas -1 -7 -25 1,55 BHB 200 4 Nylon Ultralight DWR Polyester Microlite
Spirit -5 -12 -31 1,85 BHB 300 3 Nylon Ultralight DWR Polyester Microlite
Expert -9 -17 -37 2 BHB 400 3 Nylon Ultralight DWR Polyester Microlite
Tramp 9 5 -9 0,95 T6 100 1 Polyester Ripstop DWR Polyester Soft
Savana 6 1 -15 1,4 T6 200 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Soft
Savana Lady 6 1 -15 1,4 T6 200 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Softlite
Savana Junior 6 1 -15 0,95 T6 200 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Softlite
Trekking 2 -4 -20 1,65 T1 300 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Soft
Mistral 3 -3 -19 1,7 T4 300 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Soft
Mistral Lady 3 -3 -19 1,7 T4 300 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Softlite
Mistral Junior 3 -3 -19 1,25 T4 300 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Softlite
Comfort -1 -7 -24 2 T4 400 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Soft
Comfort Lady -1 -7 -24 2 T4 400 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Softlite
Comfort Junior -1 -7 -24 1,35 T4 400 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Softlite
Blizzard 4 -1 -17 1,8 T4 300 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Softlite
Blizzard Junior 4 -1 -17 1,2 T4 300 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Softlite
Blizzard Wide 4 -1 -17 2,1 T4 300 2 Polyester Ripstop DWR Polyester Softlite
Safari 6 1 -14 1,55 T1 250 1 Polyester Ripstop DWR Polyester Softlite
Travel 9 5 -10 1,35 T1 200 1 Polyester Ripstop DWR Polyester Softlite

* Druh teploizolačního materiálu / Insulation fibre type: BHB = BHB micro, T6 - T4 - T1 = Thermicfibre 6 - 4 - 1

 

Konstrukce / Construction 

1

2

3

4

1-layer/ vrstva

2-layers/ vrstvy

3-layers/ vrstvy

shingel 2-layers
šindelová

KOMPRESNÍ OBAL / COMPRESSION BAG

popruhy umožní stlačit jeho objem až o 40 %.
Using the straps on the compression bag you can compress the volume 
of the sleeping bag by 40%. 

ZATEPLOVACÍ LEGA / ZIPPER THERMAL INSULATION

Zabraňuje úniku tepla kolem zipu, po obou stranách zipu je našita 
stuha proti zadrhávání.

There is a false hem along the Zipper for better thermal insulation. 
The Zipper is provided with a ribbon on its both sides  

to prevent it from getting stuck.

PŘEZKA NA SUCHÝ ZIP/ VELCRO CLOSURE

proti samovolnému rozepnutí.
The velcro closure prevents the sleeping bag from 
spontaneous opening.

OBOUSMĚRNÝ ZIP / THE TWO-WAY ZIPPER FASTENER

umožňuje rozepnout spacák od nohou a regulovat tak vnitřní teplotu, 
dva spacáky se dají spojit.
The two-way zipper fastener enables user to open the sleeping back from the feet  
to control the inside temperature. Two sleeping bags can be joined together

BHBmicro - (Body Heat Barrier)
je termoizolační materiál, který se svými parametry řadí ke špičce 
mezi nejvýkonnějšími materiály pro extremní použití na současném 
outdoorovém trhu. BHB Micro je použit v  nejvyšší modelové řadě 
spacích pytlů Pinguin, kde nahradil dříve používané značkové 
materiály PrimaLoft® Sport a Polarguard 3D®. Zařazení BHB 
Micro do  naší kolekce předcházela mj. série srovnávacích měření 
v akreditované testovací laboratoři, kdy BHB Micro vykazoval nejvyšší 
hodnoty tepelného odporu mezi všemi měřenými značkovými 
izolačními materiály. BHB Micro používá ve svých produktech 
řada renomovaných světových značek, na rozdíl od značkových 
termoizolací však většinou nesou vlastní komerční název a tím 
i výhradní právo k jeho používání. 
Základem termoizolace BHB Micro jsou: 
1.) silikonizovaná ultrajemná mikrovlákna, jejich povrch díky 

mikroskopickým rozměrům váže velké množství molekul vzduchu 
2.) výborný loft, kterého je dosaženo kombinací mikrovláken se 

strukturou silnějších dutých vláken. 
Tyto dva aspekty připravují optimální fyzikální podmínky pro do-
sažení jeho vynikajících tepelně izolačních parametrů.  
BHB Micro je velmi lehký, měkký, prodyšný, dobře stlačitelný. Snadno 
se udržuje, lze jej prát, velmi rychle schne. Silikonizovaná vlákna 
odpuzují vodu a díky své hustotě tvoří barieru, která částečně chrání 
uživatele proti vlhkosti a udržuje jej v suchu a v teple i při extrémních 
podmínkách. BHB Micro je velmi zdařilá náhrada peří, na rozdíl od něj 
však velmi vhodná pro alergiky.

BHBmicro - (Body Heat Barrier) is a thermal insulation 
material with parameters, which ranks it among the most powerful 
materials for extreme outdoor use in today market. BHB Micro is used 
in the highest product line of Pinguin sleeping bags, which replaced 
the previously used materials PrimaLoft® Sport and Polarguard 3D®. 
The inclusion of BHB Micro in our collection preceeded by a series of 
comparative measurements in an accredited test laboratory, where 
the BHB Micro showed the highest values of thermal resistance among 
all measured branded insulation materials. There are many renowned 
brands, that use the BHB Micro in their products, but unlike most 
branded thermal insulation it usually bears their own commercial name 
and thus the exclusive right to its use. 
The basis of the Micro BHB thermal insulation are: 
1) ultra-fine siliconized microfiber, which due to its microscopic size 

binds a large number of air molecules 
2) excelent loft, which is achieved by combining the micro structure of 

stronger hollow fibers. 
These two aspects prepare optimal physical conditions for the 
achievement of its excellent thermal insulation parameters. 
BHB Micro is very light, soft, breathable and well compressible. Easy 
to maintain, it can be washed and dries very quickly. Siliconized fibers 
repel water due to its density and forms a barrier that partially protects 
the user against moisture and keeps it dry and warm even in extreme 
conditions. BHB Micro is a very successful replacement for goose down. 
However, unlike goose down it's suitable for allergy sufferers.

Thermicfibre 1, 4 a 6
jsou spirálově stočená Polyesterová vlákna, která mají 1, 4 nebo 6 
kanálků. Vzduch zadržovaný v těchto kanálcích způsobuje jejich 
vynikající izolační schopnosti. Díky pružné vazbě a specifickému 
ukládání do vrstev dosahují vlákna tzv. LOFT. To znamená, že po 
vybalení z obalu zaujmou původní objem a vyplní prostor komor 
spacího pytle. Maximálního účinku a životnosti je dosaženo nanesením 
vrstvičky silikonu na povrch vláken, jenž zafixuje vzájemnou polohou 
vláken a sníží vzájemné tření. Dutá vlákna výborně izolují i při vysoké 
vzdušné vlhkosti, jsou nenasákavá, rychle vysychají, jsou nealergická. 
Snadno se udržují, lze je klasicky prát a sušit.
Thermicfibre 1, 4 a 6 are coiled polyester filaments containing 1, 
4 or 6 channels inside. The air kept in these channels gives them excellent 
insulating qualities. Thanks to their elastic binding and specific layering, 
the filaments show higher lofting, which means that after unpacking 
their original volume is taken up and thus fill up the space of the sleeping 
bag chambers. A thin layer of silicone that has been put on the outer 
part of the filaments fixes their mutual positions and decreases friction 
between them, which assures the maximum insulation and sleeping bag 
durability. The hollow fibres offer an excellent insulation even at high 
air humidity, they have no absorbing capacity, dry up quickly, and are 
hypoallergic. They are easy to keep and can be washed and dried in an 
usual way.
Dámské varianty spacáků se od pánských verzí liší kratší délkou do 
175 cm výšky postavy ženy, pohodlnějším střihem, větší vrstvou izolační 
náplně a použitím broušeného polyesteru (fleece) v místě nohou.  
Womeń s sleeping bags are specially designed, because of their 
different anatomies. Women's sleeping bags are now built to reflect 
those differences, with the lenght of 175 cm, shape of sleeping bag 
reflects woman body,it is wider in chest and hip part and there is extra 
insulation and fleece fabric inside foot box.

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1
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GREY

ORANGE

třívrstvá 
termoizolace 
3-layers thermal 
insulation

třívrstvá 
termoizolace 
3-layers thermal 
insulation

Rozměry / Breadth
85/55
Vnější materiál / Outer fabric  
Nylon Ultralight DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Micro
Náplň / Filling  
BHB micro, 200g/m2 - ( 2 x 100g/m2)
Zip / Zipper
YKK

Rozměry / Breadth
85/55
Vnější materiál / Outer fabric  
Nylon Ultralight DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Micro
Náplň / Filling  
BHB micro, 300g/m2 - ( 3 x 100g/m2)
Zip / Zipper
YKK

Rozměry / Breadth
85/55
Vnější materiál / Outer fabric  
Nylon Ultralight DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Micro
Náplň / Filling  
BHB micro, 400g/m2

Zip / Zipper
YKK

dvouvrstvá šindelová 
termoizolace 
2-layers shingle 
thermal insulation

MICRA 

TOPAS

EXPERT

14°C 57°F

6°C 43°F

-1°C 30°F

-9°C 16°F

0°C 32°F

-14°C 7°F

-25°C -13°F

-37°C -35°F

10°C 50°F

1°C 34°F

-7°C 19°F

-17°C 1°F

LITE MuMMy/bLanket

SPIRIT -5°C 23°F -31°C -24°F-12°C 10°F

KHAKI KHAKI

PETROL PETROL

Rozměry / Breadth
85/55
Vnější materiál / Outer fabric  
Nylon Ultralight DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Nylon Ultralight
Náplň / Filling  
BHB micro, 60g/m2

195 cm / 0,55  kg
190 cm / 0,55  kg
185 cm / 0,53 kg

195 cm / 1 kg
185 cm / 0,95 kg

195 cm / 1,55 kg 
185 cm / 1,5 kg

195 cm / 1,9 kg 
185 cm / 1,85 kg 

195 cm / 2,05 kg
185 cm / 2,0 kg

15×28/18 cm
if compressed

15×28/18 cm
if compressed

19×38/24 cm
if compressed

21×41/27 cm
if compressed

25×43/30 cm
if compressed

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

jednovrstvá termoizolace /1-layer thermal insulation

dvouvrstvá 
termoizolace 
2-layers thermal 
insulation

EN 13537

EN 13537

EN 13537

EN 13537

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

Rozměry / Breadth
85/55
Vnější materiál / Outer fabric  
Nylon Ultralight DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Micro
Náplň / Filling  
BHB micro, 120g/m2 - (2 x 60g/m2)
Zip / Zipper
YKK

BLUE

GREEN

BLUE

GREY

GREEN

BLUE
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SAVANA 

SAVANA LaDy

MISTRAL

9°C 48°F

6°C 43°F

6°C 43°F

3°C 37°F

-9°C 16°F

-15°C 5°F

-15°C 5°F

-19°C 2°F

5°C 41°F

1°C 34°F

1°C 34°F

-3°C 27°F
fibre 6

fibre 4

fibre 1

TRAMP

SAVANA JunIOR 6°C 43°F -15°C 5°F1°C 34°F

KHAKI

BLUE

BLUE

RED

GREEN

PETROL

GREEN

RED

BLUE

BLUE

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1

Rozměry / Breadth
85/55
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Soft
Náplň / Filling  
Thermicfibre 6, 1 x 100g/m2

Rozměry / Breadth
85/55 cm
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Soft
Náplň / Filling  
Thermicfibre 6, 200g/m2 - ( 2x 100g/m2)

Rozměry / Breadth
88/55 cm 
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Softlite
Náplň / Filling  
Thermicfibre 6, 200g/m2 - ( 2x 100g/m2)

Rozměry / Breadth
75/52 cm
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Softlite
Náplň / Filling  
Thermicfibre 6, 200g/m2 - ( 2x 100g/m2)

Rozměry / Breadth
85/55 cm
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Soft
Náplň / Filling  
Thermicfibre 4, 300g/m2 - ( 2 x 150g/m2)

195 cm / 1,0  kg
185 cm / 0,95 kg

185 cm / 1,4  kg
195 cm / 1,45  kg

175 cm / 1,40  kg

150 cm / 0,95  kg

195 cm / 1,75  kg
185 cm / 1,7 kg

15×28/18 cm
if compressed

18×37/24 cm
if compressed

18×37/24 cm
if compressed

15×28/18 cm
if compressed

22×43/27 cm
if compressed

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

jednovrstvá termoizolace /1-layer thermal insulation

dvouvrstvá termoizolace /2-layers thermal insulation

dvouvrstvá termoizolace /2-layers thermal insulation

dvouvrstvá termoizolace /2-layers thermal insulation

dvouvrstvá termoizolace /2-layers thermal insulation

EN 13537

EN 13537

EN 13537

EN 13537

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort
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MISTRAL JunIOR

COMFORT 

COMFORT JunIOR

3°C 37°F

3°C 37°F

-1°C 30°F

-1°C 30°F

-19°C -2°F

-19°C -2°F

-24°C -11°F

-24°C -11°F

-3°C 27°F

-3°C 27°F

-7°C 19°F

-7°C 19°F

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1

MISTRAL LaDy

COMFORT LaDy -1°C 30°F -24°C -11°F-7°C 19°F
fibre 6

fibre 4

fibre 1

RED

BLUE

KHAKI

BLUE

BLUE

RED

BLUE

GREEN

BLUE

RED

Rozměry / Breadth
88/55
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Softlite
Náplň / Filling  
Thermicfibre 4, 300g/m2 - ( 2 x 150g/m2)

Rozměry / Breadth
75/52 cm
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Softlite
Náplň / Filling  
Thermicfibre 4, 300g/m2 - ( 2 x 150g/m2)

Rozměry / Breadth
85/55 cm 
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Soft
Náplň / Filling  
Thermicfibre 4, 400g/m2 - (2 x 200g/m2)

Rozměry / Breadth
88/55 cm
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Softlite
Náplň / Filling  
Thermicfibre 4, 400g/m2 - (2 x 200g/m2)

Rozměry / Breadth
75/52 cm
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Softlite
Náplň / Filling  
Thermicfibre 4, 400g/m2 - (2 x 200g/m2)

175 cm / 1,7  kg

150 cm / 1,25  kg

195 cm / 2,05  kg
185 cm / 2,00  kg

175 cm / 2,0  kg

150 cm / 1,35  kg

22×43/27 cm
if compressed

18×37/24 cm
if compressed

24×44/30 cm
if compressed

24×44/30 cm
if compressed

18×37/24 cm
if compressed

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

dvouvrstvá termoizolace /2-layers thermal insulation

dvouvrstvá termoizolace /2-layers thermal insulation

dvouvrstvá termoizolace /2-layers thermal insulation

dvouvrstvá termoizolace /2-layers thermal insulation

dvouvrstvá termoizolace /2-layers thermal insulation

EN 13537

EN 13537

EN 13537

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

RED
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190 cm / 1,35  kg

2°C 36°F

4°C 39°F

4°C 39°F

9°C 48°F

-20°C -4°F

-17°C 1°F

-17°C 1°F

-10°C 14°F

-4°C 25°F

-1°C 30°F

-1°C 30°F

5°C 41°F

6°C 49°F -14°C 7°F1°C 34°F

KHAKI

PETROL

KHAKI

BLUE

BLUE

BLUE

BLUE

RED

PETROL

PETROL

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1

EN 13537

EN 13537

EN 13537

EN 13537

BLIZZARD 
    BLIZZARD WIDE

BLIZZARD JunIOR

TRAVEL

TREKKING

SAFARI

Rozměry / Breadth
85/55
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Soft
Náplň / Filling  
Thermicfibre 1, 300g/m2 - ( 2 x 150g/m2)

Rozměry / Breadth
85 cm/100 cm
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Softlite
Náplň / Filling  
Thermicfibre 4, 300g/m2 - ( 2 x 150g/m2)

Rozměry / Breadth
70 cm 
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Softlite
Náplň / Filling  
Thermicfibre 4, 300g/m2 - ( 2 x 150g/m2)

Rozměry / Breadth
80 cm
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Softlite
Náplň / Filling  
Thermicfibre 1, 250g/m2

Rozměry / Breadth
80 cm
Vnější materiál / Outer fabric  
Polyester Ripstop DWR
Vnitřní materiál / Inner fabric  
Polyester Softlite
Náplň / Filling  
Thermicfibre 1, 200g/m2

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

comfort extremcomfort

fibre 6

fibre 4

fibre 1

fibre 6

fibre 4

fibre 1

190 cm / 1,55  kg

150 cm / 1,2  kg

190 cm / 1,8  kg
190 cm / 2,1  kg

205 cm / 1,7 kg
190 cm /  1,65 kg
175 cm / 1,6 kg

19×38/24 cm
if compressed

22×38/24 cm
if compressed

19×37/25 cm
if compressed

24×44/30 cm
24×48/30 cm
if compressed

22×42/29 cm
if compressed

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

spojitelnost P+L
connectivity L+R

jednovrstvá termoizolace /1-layers thermal insulation

jednovrstvá termoizolace /1-layers thermal insulation

dvouvrstvá termoizolace /2-layers thermal insulation

dvouvrstvá termoizolace /2-layers thermal insulation

dvouvrstvá termoizolace /2-layers thermal insulation
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HORIZONTÁLNÍ DUTINY/ Horizontal Hollows: Použití horizontálních dutin pro odlehčení pěny je 
nejlepším kompromisem mezi izolačními vlastnostmi a hmotností matrace. Tento typ odlehčení má vysoký tepelný odpor, 
protože vzduchový válec v dutině pěny je z horní i dolní části chráněn pěnou, která zabraňuje ochlazování vzduchu v dutině 
od země. Karimatky s tímto typem konstrukce jsou vhodné pro čtyřsezónní použití. 

Using horizontal hollows for foam reduction is the best possibility to reach the compromise between good insulation and weight of the matress. 
This type of foam reduction has high termal resistance as the air column in a foam hollow is protected with foam from its upper and bottom part, 
which prevents the air in the hollow from being cooled. Insulation mats of this construction are suitable for year-round use. 

VERTIKÁLNÍ DUTINY/ Vertical Hollows: Hustě rozmístěné vertikální dutiny v pěně zaručují nízkou 
hmotnost karimatky a její velmi dobrou sbalitelnost. Tento typ konstrukce karimatky je vhodný pro užití od jara do podzimu.   
By using densely placed vertical hollows in foam, insulation mats are provided very low weight and are easily packable. Insulation 
mats of this construction are suitable from spring to autumn.

HORIZONTÁLNÍ + VERTIKÁLNÍ DUTINY/ Horizontal + Vertical Hollows: Kombinací 
horizontálních a vertikálních dutin je dosaženo nejvyššího možného odlehčení pěny karimatky. Tuto kombinaci však 
vzhledem k částečnému snížení únosnosti „dvojitě děrované“ pěny používáme jen v těch zónách, které jsou méně zatěžované 
–  tzn. v oblasti hlavy a nohou. V nejvíce exponované zóně (oblast od ramen po hýždě ) je tento typ karimatky odlehčen jen 

horizontálními dutinami, které zároveň zaručují její nejlepší  izolační vlastnosti. Karimatka s takto kombinovanou konstrukcí je nejlehčí 
variantou vhodnou pro čtyřsezónní použití. 
Combination of horizontal and vertical hollows  achieves  the highest possible weight reduction of foam. This combination, however, due to  
a partial reduction in carrying capacity of "double-punched" foam is used only in those areas that are less stressed -  the head and legs. In the most 
exposed zone (area from shoulders to buttocks)  is this type of mats lightened only with horizontal hollows which guarantees the best insulating 
properties. Mat with this type of combined construction is the lightest option suitable for year- round use.

PLNÁ PĚNA/ soliD foam: Plná pěna bez odlehčení je nejkomfortnější konstrukce s nejlepšími izolačními 
vlastnostmi avšak za cenu vysoké hmotnosti a horší sbalitelnosti. Karimatky s tímto typem konstrukce jsou celoroční,  
ale díky vysoké hmotnosti nejsou příliž vhodné pro pěší turistiku. 
Solid foam without any reduction is the most comfortable construction ensuring the best insulation qualities, however, the mat 

is rather heavy and cannot be packed so easily. Insulation mats of this construction are suitable for year-round use, however, because of their 
weight they are not fully recommended for hiking. 

Kvalitní izolační podložka by měla být nedílnou součástí vaší 
outdoorové výbavy. I ten nejkvalitnější spacák vám bez ní 
nebude sloužit dostatečně. Důvodem je stlačení spodní strany 
spacáku váhou lidského těla, čímž dochází ke slehnutí výplně 
spacího pytle do tenké vrstvy s minimem vzduchu. Právě 
samotný vzduch funguje ve spacáku jako izolace. Proto je 
třeba použít kvalitní izolační podložku, která zabrání přímému 
styku spacáku se zemí a vzduch uvnitř její pěny bude izolovat 
od chladu.

Insulation mats of the best quality should be a stable part of 
your outdoor equipment. Without an insulation mat even the 
top quality sleeping bag will not work efficiently. When lying in 
a sleeping bag, the weight of your body compresses the sleeping 
bag filling underneath, which means there is practically no air left 
inside. And it is the air that creates insulation in sleeping bags. 
Therefore, it is essential to use a good mat that prevents your 
sleeping bag from lying directly on the ground and that ensures 
the insulation thanks to the air inside its foam. 

KONSTRUKCE PĚNY/ foam construction: 
Jednotlivé typy karimatek se od sebe liší nejen tvarem 
a použitým svrchním materiálem, ale především vnitřní 
konstrukcí Polyuretanové pěny. Rozdílné typy odlehčení pěny 
dávají každému modelu matrace jiné izolační a hmotnostní 
parametry. 

Insulation mats differ not only in its shape and outer fabric but 
also in their inner construction of PU foam. Because of various 
types of foam reduction, each type of mat is given different 
weight and insulation quality. 

VENTIL / VALVE

Na našich karimatkách cíleně používáme Nylonové ventily. 
Důvodem jejich užití namísto mosazných ventilů je jejich 
100% těsnost způsobená částečnou poddajností materiálu, 
nízká hmotnost a zvýšená odolnost vůči namrzání. Nylon 
použitý na ventilech je dostatečně pevný a houževnatý.
Most other insulation mats use brass valves. However, our 
mats use Nylon valves in purpose. Nylon valves are strong and 
tough, they fit tightly as they are supple, have low weight and 
are resistent against freezing. 

LAMINACE / LAMINATION

Proto, aby nedocházelo k úniku vzduchu svrchní látkou matrace, je na Polyesterové tkanině nalaminována 
neprodyšná membrána. Laminace souvislé membrány namísto nanášení zátěru vylučuje možnost nanesení 
nerovnoměrné vrstvy zátěru v místech s materiálovými nerovnostmi. To může vést k nanesení nedostatečné vrstvy 
zátěru a úniku vzduchu v takto postižených místech. Použití PU pěny s tepelně laminovanou membránou (TPU) je 
nejkvalitnější materiálovou kombinací na současném trhu.
To prevent the air from escaping through the outer fabric of insulation mat, hermetic membrane is laminated on Polyester 
fabric of the matress. Coating the fabric may cause uneven application of the coating material on such spots where 
the fabric is not completely flat. It means some places can have unsufficient coating, which leads to the air escaping. 
Lamination of membrane eliminates such kind of trouble. The use of PU foam together with thermal laminated membrane 
(TPU) is the best possible combination of materials currently used in the market.

PĚNA / FOAM

Jádrem každé samonafukovací matrace je vnitřní pěna. Karimatky Pinguin 
jsou vyplněny pěnou z Polyuretanu, jejíž otevřené póry zadržují vzduch a tím 
jí dodávají výborné izolační vlastnosti. Pěna má velmi dobrou tvarovou paměť, 
což přispívá k jejímu rychlému nafouknutí a ani po létech častého používání 
nedochází k jejímu slehnutí.
The core of self-inflating insulation matresses is foam inside. Pinguin insulation mats 
use PU foam. Its open pores keep the air inside by which great insulation quality 
is ensured. The foam has a wonderful shape memory, which contributes to quick 
inflation of the mat, and even after many years of use the mat does not get flatten.

KARIMATKY
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Svrchní materiál  (Upper fabric)          
/ Spodní materiál (Bottom fabric)

Polyester Ripstop Diamant (Polyester Diamond 
RipStop)/ Polyester (Polyester)

Polyester broušený nesmekavý (Polyester non slip 
brushed) / Polyester (Polyester)

Polyester Ripstop Diamant (Polyester Diamond RipStop)
/ Polyester (Polyester)

Laminace (Lamination) / Zátěr (Coating) TPU laminace  (TPU lamination)

Nesmekavý potisk (Non slip print) x x x

Horizont. Dutiny (Horizontal hollows) x x x x

Vertikál. dutiny  (Vertical hollows) x x x x x x

Plná pěna  (Solid foam) x x x x x x x

Integrovaná pumpa  (Integrated pump) x x x

Opravná sada  (Repair kit) x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Hmotnost  (Weight)  (g) 480 690 890 860 1180 770 960 1390 1650 2200 3200 750 790 990 1050 750 850 520

*Hmotnostní odchylka karimatek / Mats weight diff erence: ± 8 %
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PEAK 25 Short 

PEAK 25

PEAK 38

MATRIX 25

MATRIX 38

BLUE

BLUE

BLUE

BLUE

ORANGE

ORANGE

ORANGE

ORANGE

BLUE

ORANGE

Pěna s vertikálními dutinami
Foam with vertical hollows

Pěna s vertikálními dutinami
Foam with vertical hollows

Pěna s vertikálními dutinami
Foam with vertical hollows

Pěna s horizontálními / vertikálními dutinami
Foam with horizontal / vertical hollows

Pěna s horizontálními / vertikálními dutinami
Foam with horizontal / vertical hollows

ø 12 x 26 cm 

ø 15 x 27 cm

ø 17 x 27 cm

ø 13 x 34 cm

ø 17 x 34 cm

490 g

690 g

890 g

860 g

1190 g

Rozměry / Dimensions: 
  183 x 51 x2,5 cm
Svrchní materiál / Upper material  
Polyester Ripstop Diamant, nesmekavý potisk, TPU laminace
Polyester Diamond RipStop, non slip print, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester, TPU laminace
Polyester, TPU laminated
Ostatní / Accessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Packing bag

Rozměry / Dimensions: 
Regular 183 x 51 x 3,8 cm
Svrchní materiál / Upper material  
Polyester Ripstop Diamant, nesmekavý potisk, TPU laminace
Polyester Diamond RipStop, non slip print, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester, TPU laminace
Polyester, TPU laminated
Ostatní / Accessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Packing bag

Rozměry / Dimensions: 
Regular 198 x 63 x 2,5cm
Svrchní materiál / Upper material  
Polyester Ripstop Diamant, TPU laminace
Polyester Diamond RipStop, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester, TPU laminace
Polyester, TPU laminated
Ostatní / Accessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Packing bag

Rozměry / Dimensions: 
Regular 198 x 63 x 3,8cm
Svrchní materiál / Upper material  
Polyester Ripstop Diamant, TPU laminace
Polyester Diamond RipStop, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester, TPU laminace
Polyester, TPU laminated
Ostatní / Accessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Packing bag

Rozměry / Dimensions: 
Short 120 x 51 x 2,5 cm
Svrchní materiál / Upper material  
Polyester Ripstop Diamant, nesmekavý potisk, TPU laminace
Polyester Diamond RipStop, non slip print, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester, TPU laminace
Polyester, TPU laminated
Ostatní / Accessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Packing bag
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SHERPA 30

SHERPA 38

BLUE

GREEN

BLUE

GREEN

Pěna s vertikálními dutinami
Foam with vertical hollows

Pěna s horizontálními dutinami
Foam with horizontal hollows

Pěna s horizontálními dutinami
Foam with horizontal hollows

ø 14 x 27 cm

ø 17 x 27 cm

770 g

960 g

Rozměry / Dimensions: 
183 x 51 x 3 cm
Svrchní materiál / Upper material  
Broušený Polyester - nesmekavý, TPU laminace
Polyester non slip bruhsed, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester, TPU laminace
Polyester, TPU laminated
Ostatní / Accessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Packing bag

Rozměry / Dimensions: 
Regular 183 x 51 x 3,8 cm
Svrchní materiál / Upper material  
Broušený Polyester - nesmekavý, TPU laminace
Polyester non slip bruhsed, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester, TPU laminace
Polyester, TPU laminated
Ostatní / Accessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Packing bag

NOMAD 38

NOMAD 50/ NOMAD 75

NOMAD 50 DOubLe

ORANGE

KHAKI

GREY

GREY

KHAKI

KHAKI

Plná pěna s tvarovaným povrchem
Solid TPU foam with egg - wave - egg digging surface

Plná pěna s tvarovaným povrchem
Solid TPU foam with egg - wave - egg digging surface

20x34 cm

ø 15 x 63 cm
ø 19 x 63 cm

ø 23 x 65 cm

1390 g

1650 g
2200 g

3200 g

Rozměry / Dimensions: 
198 x 63 x 3,8 cm
Svrchní materiál / Upper material  
Broušený Polyester - nesmekavý, TPU laminace
Polyester non slip bruhsed, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester, TPU laminace
Polyester, TPU laminated
Ostatní / Accessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Packing bag

Rozměry / Dimensions: 
198 x 63 x 5,0/7,5 cm
Svrchní materiál / Upper material  
Broušený Polyester - nesmekavý, TPU laminace
Polyester non slip bruhsed, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester, TPU laminace
Polyester, TPU laminated
Ostatní / Accessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Packing bag

Rozměry / Dimensions: 
198 x 130 x 5 cm
Svrchní materiál / Upper material  
Broušený Polyester - nesmekavý, TPU laminace
Polyester non slip bruhsed, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester, TPU laminace
Polyester, TPU laminated
Ostatní / Accessories  
2x Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
2x Plastic valve, Repair kit, Packing bag



21 KARIMATKY / MATS 21

HORN 30/ HORN 30 LOnG

HORN 20/ HORN 20 LOnG

ORANGE

ORANGE

GREEN

GREEN

ø 16 x 27 cm

ø 12 x 27 cm

990 g 
1050 g (L)

750 g 
790 g (L)

Rozměry / Dimensions: 
Regular 181 x 51 x 3,0 cm, Long 195 x 51 x 3 cm
Svrchní materiál / Upper material  
Polyester Ripstop Diamant, TPU laminace
Polyester Diamond RipStop, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester, TPU laminace
Polyester, TPU laminated
Ostatní / Accessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Packing bag

Rozměry / Dimensions: 
Regular 181 x 51 x 2,0 Long 195 x 51 x 2 cm
Svrchní materiál / Upper material  
Polyester Ripstop Diamant, TPU laminace
Polyester Diamond RipStop, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester, TPU laminace
Polyester, TPU laminated
Ostatní / Accessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Packing bag

Plná pěna
Solid TPU foam 

Plná pěna
Solid TPU foam 

TUBE

SKYLINE L

SKYLINE XL

ORANGE

GREEN

BLUE

BLUE

ORANGE

ORANGE

ø 10 x 25cm

ø 13 x 32 cm

ø 13 x 36 cm

520 g

750 g

 850 g

Nafukovací, integrovaná pumpa
Inflatable, pump

Nafukovací, integrovaná pumpa
Inflatable, pump

Rozměry / Dimensions: 
183 x 50 x 7cm
Svrchní materiál / Upper material  
Polyester Ripstop Diamant, TPU laminace
Polyester Diamond RipStop, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester Ripstop Diamant, TPU laminace
Polyester Diamond RipStop, TPU laminated
Ostatní / Acessories  
 Plastový ventil, Opravná sada, Přepravní obal
 Plastic valve, Packing bag, Pump

Rozměry / Dimensions: 
183 x 51 x 7cm
Svrchní materiál / Upper material  
Polyester Ripstop Diamant, TPU laminacee
Polyester Diamond RipStop, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester Ripstop Diamant, TPU laminace
Polyester Diamond RipStop, TPU laminated
Izolace / Insulation  
BHBmicro
Ostatní / Acessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Integrovaná pumpa, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Pump, Packing bag

Rozměry / Dimensions: 
195 x 65 x 9 cm
Svrchní materiál / Upper material  
Polyester Ripstop Diamant, TPU laminacee
Polyester Diamond RipStop, TPU laminated
Spodní materiál / Bottom material  
Polyester Ripstop Diamant, TPU laminace
Polyester Diamond RipStop, TPU laminated
Izolace / Insulation  
BHBmicro
Ostatní / Acessories  
Plastový ventil, Opravná sada, Integrovaná pumpa, Přepravní obal
Plastic valve, Repair kit, Pump, Packing bag

Nová generace nafukovacích karimatek přichází s několika zásadními vylepšeními : konstrukce s navařenými vnitřními přepážkami definitivně odstranila „studené spoje“, což v kombinaci 
se zateplením termoizolací BHB Micro uvnitř kanálů přineslo významné zvýšení hodnoty tepelného odporu. To vše při bezkonkurenčním komfortu 7 cm vysoké  matrace a minimalistických 
rozměrech po sbalení, integrovaná pumpa pro snadnější nafukování. The new generation of inflatable mats comes with several major enhancements: design with welded internal baffles
removed permanently "cold seams", which in combination with thermal insulation BHB Micro inside channels has brought 
a significant increase in the value of thermal resistance. All at unbeatable comfort of 7 cm high mat and minimalist packed 
dimensions, an integrated pump for easy inflation.

Nová generace nafukovacích karimatek přichází s několika zásadními vylepšeními : konstrukce s navařenými vnitřními přepážkami definitivně odstranila „studené spoje“, což v kombinaci 
se zateplením termoizolací BHB Micro uvnitř kanálů přineslo významné zvýšení hodnoty tepelného odporu. To vše při bezkonkurenčním komfortu 9 cm vysoké  matrace a minimalistických 
rozměrech po sbalení, integrovaná pumpa pro snadnější nafukování. The new generation of inflatable mats comes with several major enhancements: design with welded internal baffles
removed permanently "cold seams", which in combination with thermal insulation BHB Micro inside channels has brought 
a significant increase in the value of thermal resistance. All at unbeatable comfort of 9 cm high mat and minimalist packed 
dimensions, an integrated pump for easy inflation.

Nafukovací, integrovaná pumpa
Inflatable, pump



2222  VAŘIČE / STOVES

není součástí /not including

175 g

125 x 155 mm / 255 g

1000 ml využitelný/usable
1250 ml  celkový/total

ø125 x 235 mm     / 485 g

Ø 109 x 90 mm / 345g 

Ø 68 x 185 mm  / 345 g 

Ø 109 x 150 mm  / 598 g

Ø 173 x 88mm

255 g

3000 W

sestavený/assembled
Ø125 x 235mm

sbalený/packed 
Ø125 x 172 mm

485 g 

1150 W
230g=27L ( 15-96´C ) H2O 

450g 220g230g

230g

GAS CARTRIDGES
220g  PROPAN-BUTAN PLYNOVÁ KARTUŠE / GAS CARTRIDGE      

230g  PROPAN-BUTAN PLYNOVÁ KARTUŠE /       

450g  PROPAN-BUTAN PLYNOVÁ KARTUŠE /    

Čtyřsezónní mix plynu Propan- Butan- Izobutan
Four season mixture of Propane – Butane – Isobutane gas

PLYNOVÉ KARTUŠE

STOVES
VAŘIČE

Samostatně stojící kombinovaný vařič, který spaluje plynná a kapalná paliva. Hořák 
z nerezové oceli ve tvaru lotosového květu a předehřívací trubice urychlují proces 
předehřívání, zvyšují rychlost vaření a činí plamen stabilní, a to i ve velmi tvrdých 
klimatických podmínkách. Standartně připojitelný k 230g a 450g kartuši.
ADAPTOR umožňuje připojit vařič i k 220g kartuši. Není součastí vařiče.

 Self standing multifuel stove that burns gas and liquid fuels. Stainless steel burner in  the 
shape of lotus flower and the preheating tube fastens the preheating  process, increase 
cooking speed and make the flame stable, even in  very hard weather conditions. 
Commonly joined to 230 g and 450 g cartridges. 
ADAPTOR enables to join the stove 220 g cartridge.  
Not included in package.

PYRO

AURA

s adaptorem
(Only with Adaptor)

EXCHANGER
Exchanger ušetří  
20 - 30% paliva.
The exchanger can save 
 up to 20 - 30% of fuel.

plynový ventil / gas valve

lahev / fuel bottle

pumpa / pump

125 g

48 g

25 g

Přenosný outdoorový vařič kombinovaný s hrncem. Integrovaný tepelný 
výměník a závětří maximalizuje efektivitu přenosu tepla,  šetří plyn a 
účinně chrání plamen vařiče před větrem. Vestavěný piezo zapalovač. 
S využitím příslušenství může být systém zavěšen a je tak použitelný  
i tam, kde jej nelze postavit na rovný podklad. 

Portable outdoor stove combined with pot. Integrated heat exchanger and 
windscreen maximize heat efficiency, saves gas and effectively protects fire 
of stove against wind. Built-in piezo igniter. With the use of accessories can 
be system hang up and so is applicable even when is not possible to stand it 
on a flat surface.
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Titan 48 g / Steel 62 g

95 g

95 g

165 g

Ø 110 x 70 mm

Ø 120 x 78 mm

Ø 160 x 80 mm

Ø 170 x 75 mm

3500 W

3000 W

3000 W

3000 W

SURPASS tItan /SURPASS SteeL
Je perfektní kombinací přímého plamene s velkým hořákem. Skládací podpěry dělají 
tento vařič jěště stabilnější a lehčí což ho řadí mezi nejlehčí vařiče na světě. 
It is the perfect combination of straight flame and big burner head. The enlarging support 
makes it more stable and lighter, which leads it to the lightest camping stove in the world. 

Jednoduchý plynový vařič se snadnou údržbou. Vhodný pro použití v horách. Odolá  
i silnému větru díky závětří na hořáku. 
A simple stove for an  easy operation and maintenance. Suitable for high mountains. It can 
withstand a strong wind thanks to the baffle on the burner. 

Kompaktní a skladný plynový vařič vyrobený z nerezové oceli a aluminia.
Compact gas stove for an easy operation and maintenance. Made of stainless steel and 
aluminum. 

Stabilní vařič s širokou základnou vyrobený z nerezové oceli a aluminia
Stable stove with large support made of stainless steel and aluminium 

450g

450g

450g

450g 2 kg

230g

230g

230g

230g

HIKER

TREK

CAMPER

+
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98 g

Ø145 x 75 mm

3000 W

230 g

Ø 168 x 72 mm

2600  W

145 g

Ø145 x 75 mm

3000 W

450g

450g 220g

230g

230g

s Adaptorem
(Only with Adaptor)

MANTIS

450g 220g230g
s Adaptorem
(Only with Adaptor)

Nová odlehčená verze oblíbeného vařiče Spider, 
vylepšená o plynový předehřev. Vařič Mantis je pevný 
a stabilní samostatně stojící plynový vařič, který bez 
problémů zvládne větší zatížení a díky širokému 
hořáku a předehřevu plynu bude vaření velmi rychlé 
i v nepříznivých klimatických podmínkách. 

The new lightened version of the popular Spider stove, 
enhanced by gas preheating. Mantis stove is solid 
and stable stand-alone gas stove, which easily 
handles large loads and due to the wide burner and 
gas preheating will be cooking very fast even in hard 
weather conditions. 

Titanová verze vařiče Mantis. Vařič Mantis Titan je se 
svými 98g nejlehčím samostatně stojícím vařičem 
v naší nabídce. Je to pevný a velmi stabilní plynový 
vařič, který zvládne větší zatížení a díky širokému 
hořáku bude vaření velmi rychlé.

Titanium version of Mantis stove. Mantis Titan stove is 
with its 98g our lightest stand-alone stove. It is solid and 
very stable gas stove that can handle larger loads and  
due to the wide burner cooking will be very fast. 

MANTIS tItan

Robustní a stabilní plynový vařič, který snese 
velkou zátěž. Velmi výkonný díky širokému rozptylu 
plamene. Vyroben z nerezové oceli a aluminia.

Tough and stable gas stove. This stove can hold massive 
loads and keeps cooking well thanks to an ultrawide 
flame spreader. Made of stainless steel and aluminum. 

SPIDER
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19 g

195 x 195 x 20 mm

40 g

40 g

40 g

82 x 25 mm

240 x 80 x 30 mm

80 x 20 x 10 mm

WINDSCREEN

FIRESTARTER FIRESTARTER BOX

Křesadlo z magneziové slitiny. 
Jiskra o teplotě 3000 °C zaručeně 
zapálí oheň za jakýchkoliv pově-
trnostních podmínek.  
Životnost 5000 - 12000 škrtnutí.
Made of Magnesium alloy and steel 
friction piece. Its 3,000 degrees of 
Celsius spark makes fire
building easy in any
weather.  
Lifetime period  
of 5,000 to 12,000 strikes.

Lehké a skladné aluminiové závětří na ochranu plamene vařiče před větrem.

Light and storable aluminum wind screen protects fire of your stove against wind. 

Křesadlo z magneziové slitiny v novém 
kompaktním balení. Jiskra o teplotě 
3000 °C zaručeně zapálí oheň za 
jakýchkoliv povětrnostních podmínek. 
Životnost 5000 - 12000 škrtnutí.
Firestarter made of magnesium alloy in a 
new compact design. Its 3,000 degrees of 
Celsius spark makes fire building easy in 
any weather. Lifetime period of 5,000 to 
12,000 strikes.

CARTRIDGE STAND

Skládací plastový podstavec plynové kartuše pro zvýšení stability při vaření. Konce nožiček jsou 
pogumovány pro vyšší přilnavost.
It makes any canister stove or lantern more stabile. Unfold its legs to lock your can in place and let the 
rubber feet grip any surface.
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HARD
ANODIZED
ALUMINIUM

 *500 ml/ 375 ml / ø120 x 60 mm / 85 g

*1000 ml / 750 ml  /ø127 x 102 mm / 132 g

ø127 x 166 mm    / 271 g

HARD
ANODIZED
ALUMINIUM *750 ml/ 550 ml / ø127 x 65 mm / 96 g

*500 ml/ 375 ml / ø120 x 60 mm / 85 g

*1500 ml/ 1125 ml / ø142 x 112 mm / 166g

*1000 ml / 750 ml  / ø125 x 102 mm / 141 g

HARD
ANODIZED
ALUMINIUM

*800 ml/ 500 ml / ø170 x 46 mm / 169 g

*375 ml / ø152 x 43 mm / 111 g

*1750ml/1375ml/ ø170 x 92 mm / 172g

*1100 ml/ 875 ml / ø136 x 78 mm / 146 g

ø142 x 184 mm / 554 g

ø170 x 144 mm / 802 g

EXCHANGER
Exchanger ušetří  
20 - 30% paliva.
The exchanger can save 
 up to 20 - 30% of fuel.

celkový/využitelný objem
  total/usable volume*

Sada nádobí s tepelným výměníkem vyrobená z tvrzeného hliníku. 
Vhodná pro 1 osobu.
Hard aluminum cookware set with heat exchanger. Suitable for 1 person.

Sada nádobí s tepelným výměníkem vyrobená z tvrzeného hliníku. 
Vhodná pro 2 osoby.
Hard aluminum cookware set with heat exchanger. Suitable for 2 persons.

Sada nádobí s tepelným výměníkem vyrobená z tvrzeného hliníku. 
vhodná pro 3 - 5 osob.
Hard aluminum cookware set with heat exchanger. Suitable for 3 - 5 persons.

EXCHANGER
Exchanger ušetří  
20 - 30% paliva.
The exchanger can save 
 up to 20 - 30% of fuel.

EXCHANGER
Exchanger ušetří  
20 - 30% paliva.
The exchanger can save 
 up to 20 - 30% of fuel.

SOLO X
Na povrchu je eloxovaná vrstva s ohnivzdornou  
a otěruvzdornou úpravou. Obsahuje 1x větší + 
1x  menší hrnec, který lze použít jako pokličku. 
Sada umožňuje bezpečnou přepravu plynové 
kartuše a malého vařiče uvnitř nádoby. Vařič  
a kartuše nejsou součástí balení. 
Includes 1 pot, 1 cover.  Imported aluminum and 
advanced hard aluminum oxidation, which is fire 
resistant and wear-resistant. A gas cartridge and 
a stove can be put into the pot.  

DOUBLE X Na povrchu je eloxovaná vrstva s ohnivzdornou  
a otěruvzdornou úpravou. Obsahuje 2 větší hrnce 
+ 2 menší, které lze použít jako pokličky. Sada 
umožňuje bezpečnou přepravu plynové kartuše 
a malého vařiče uvnitř nádoby. Vařič a kartuše 
nejsou součástí balení.    
Includes 2 pots, 2 covers. Light weight aluminum 
and advanced hard aluminum oxidation, which is 
fire resistant and wear-resistant, easy to be cleaned. 
The small pot can put into the big pot. A gas cartridge 
and a stove can be put into the small pot. 

QUADRI X
Na povrchu je eloxovaná vrstva s ohnivzdornou 
a otěruvzdornou úpravou. Obsahuje 2 hrnce, 2 
pánve. Vše je možné naskládat dovnitř největšího 
hrnce. Kartuše není součástí balení. 
Using imported anodizing aluminum, the cookset is 
heat and friction resistant, includes 2 pots, 2 frying 
pans. Suitable for 3-5 persons. The  frying pan also 
can be used as pot cover. 

NÁDOBÍ / COOKWARE
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HARD
ANODIZED
ALUMINIUM

HARD
ANODIZED
ALUMINIUM

HARD
ANODIZED
ALUMINIUM

150 ml     / 4x 28 g 

12 g

23 g

*500 ml/ 375 ml / ø120 x 60 mm / 85 g

*1000 ml/ 750 ml  /ø127 x 102 mm / 132 g

ø127 x 150 mm    / 218 g

*750 ml/ 550 ml / ø127 x 65 mm / 96 g

*500 ml/ 375 ml / ø120 x 60 mm / 85 g

*1500 ml/ 1125 ml / ø142 x 112 mm / 166g

ø142 x 168 mm     / 488 g 

*1000 ml/ 750 ml  / ø125 x 102 mm / 141 g

*800 ml/ 500 ml / ø170 x 46 mm / 169 g

*600 ml/ 375 ml / ø152 x 43 mm / 111 g

*1750 ml/ 1375 ml / ø170 x 92 mm / 172g

ø170 x 128 mm / 722 g

*1100 ml/ 875 ml / ø136 x 78 mm / 146 g

celkový/využitelný objem
  total/usable volume*

Sada nádobí z tvrzeného hliníku pro 1 osobu.
Hard aluminium cookware set for 1 person.

Sada nádobí z tvrzeného hliníku pro 2 osoby.
Hard aluminium cookware set for 2 persons.

Sada nádobí z tvrzeného hliníku pro 3 -5 osob.
Hard aluminium cookware set for 3 - 5 persons.

SOLO
Na povrchu je eloxovaná vrstva s ohnivzdornou a 
otěruvzdornou úpravou. Obsahuje 1x větší + 1x 
menší hrnec, který lze použít jako pokličku a houbič- 
ku na mytí. Sada umožňuje bezpečnou přepravu 
plynové kartuše a malého vařiče uvnitř nádoby. 
Vařič a kartuše nejsou součástí balení.
Includes 1 pot, 1 cover & 1 sponge. It adopts 
imported aluminum and advanced hard aluminum 
oxidation, which is fire resistant and wearresistant. 
A gas cartridge and a stove can be put into the pot.

DOUBLE
Na povrchu je eloxovaná vrstva s ohnivzdornou  
a otěruvzdornou úpravou. Obsahuje 2 větší 
hrnce + 2 menší, které lze použít jako pokličky 
a houbičku na mytí. Sada umožňuje bezpečnou 
přepravu plynové kartuše a malého vařiče uvnitř 
nádoby. Vařič a kartuše nejsou součástí balení.  
 Includes 2 pots, 2 covers, & 1 sponge. Light weight 
aluminum and advanced hard aluminum oxidation, 
which is fi re resistant and wear-resistant, easy to be 
cleaned. The small pot can put into the big pot. A gas 
cartridge and a stove can be put into the small pot. 

QUADRI

Na povrchu je eloxovaná vrstva s ohnivzdornou  
a otěruvzdornou úpravou. Obsahuje 2 hrnce, 2 pán-
ve, 2 polypropylenové lžíce, 4 polypropylenové 
misky a houbičku na mytí nádobí. Vše je možné 
naskládat dovnitř největšího hrnce. Kartuše není 
součástí balení.
Using imported anodizing aluminum, the cookset is 
heat and friction resistant, includes 2 pots, 2 frying 
pans, 2 pp spoons, 4 pp bowls and 1 sponge, suitable 
for 3-5 persons. The frying pan also can be used as 
pot cover.
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*1600 ml/ 1250 ml / ø218 x 55 mm /237 g

*4200 ml/ 3250 ml / ø213 x 140 mm /414 g

*2750 ml/ 2250 ml / ø195 x 120 mm /238 g

*1700 ml/ 1500 ml / ø170 x 100 mm /183 g

*1150 ml/ 875 ml / ø150 x 80 mm /162 g

ø218 x 149 mm / 1925 g

*1000 ml/ 750 ml / 197 x 45 mm / 190 g

*2700 ml/ 2250 ml / 195 x 120 mm / 223 g

*1700 ml/ 1500 ml / 170 x 90 mm / 180 g

*1150 ml/ 875 ml / 155 x 80 mm / 145 g

197 x 125 mm / 930 g

celkový/využitelný objem
  total/usable volume*

Velikost / Size:                  Ø153 x 78 mm                  
Objem / Volume:             *900 ml/ 700 ml
Hmotnost / Weight:        183 g      

Velikost / Size:                  Ø153 x 67 mm                  
Objem / Volume:             *900 ml/ 700 ml
Hmotnost / Weight:        165 g      

Velikost / Size:                  Ø150 x 115 mm                  
Objem / Volume:             *1500 ml
Hmotnost / Weight:        239 g      

KETTLE X KETTLE S/ KETTLE L

HARD
ANODIZED
ALUMINIUM

HARD
ANODIZED
ALUMINIUM

FAMILY

HARD
ANODIZED
ALUMINIUM

ROVER S/ ROVER L

Velká rodinná sada nádobí z tvrzeného hliníku pro 5 - 8 osob
Big family hard aluminium cookware set for 5 -  8 persons.Sada nádobí z tvrzeného  

hliníku pro 3 -5 osob.
Hard aluminium cookware  
set for 3 - 5 persons.

Sada nádobí z tvrzeného hliníku  
pro 4 -6 osob.
Hard aluminium cookware  
set for 4 - 6 persons.

Na povrchu je eloxovaná vrstva s ohnivzdornoua otěruvzdornou úpravou. 
Obsahuje 4 hrnce, 1 pánev z hliníku a naběračku, lžíci, 3 talíře a 6 misek  
z Polypropylenu. Součástí je i houbička na mytí nádobí.
Big family set. Includes 1 frying pan, 4 pots, 1 spoon, 1 ladle, 1 sponge, 3 dishes and 
6 bowls. Made of imported aluminum and hard aluminum oxidation, which is fire 
resistant and wetar-resistant, easy to be cleaned. Plates and bowls are made of PP 
material.

Na povrchu je eloxovaná vrstva s ohnivzdornou a otěruvzdornou úpravou. 
Obsahuje 2 hrnce (Rover S) / 3 hrnce (Rover L) a 1 pánev z hliníku. Součástí je  
i houbička na mytí nádobí.
Includes 1 frying pan and 2 pots (Rover S)/ 3 pots( Rover S). Light weight, fire and heat 
resistant,  hard anodised aluminum. Easy to clean. Folding anti slip grips. Packed in 
a mesh bag. 

Skladná konvička s tepelným 
výměníkem z tvrzeného hliníku 
s pokličkou a skládacím držad- 
lem o objemu 0,7 L. Na povrchu 
je eloxovaná vrstva s ohnivzdor-
nou a otěruvzdornou úpravou.
It adopts imported alloy 
aluminum, high intensity, light 
weight. The outside and 
inside of the kettle is advanced 
hard aluminum oxidation 
processing, which is fire resistant  
and wear-resistant,  easy to  be 
cleaned. The folding handle feels 
comfortable.

Skladná konvička z tvrzeného hliníku s pokličkou a skládacím držadlem o objemu 
0,7 L. Na povrchu je eloxovaná vrstva s ohnivzdornou a otěruvzdornou úpravou.
It adopts imported alloy aluminum, high intensity, light weight. The outside and inside 
of the kettle is advanced hard aluminum oxidation processing, which is fire resistant  
and wear-resistant,  easy to be cleaned. The folding handle feels comfortable.

EXCHANGER
Exchanger ušetří  
20 - 30% paliva.
The exchanger can save 
 up to 20 - 30% of fuel.

HARD
ANODIZED
ALUMINIUM

1x 23 g

150 ml /    6x 28 g 

3x 71 g

23 g
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STEELSTAINLESS 

STEELSTAINLESS 

STEELSTAINLESS 

STEELSTAINLESS 

DUO L 20/18

TRIO L 20/18/16 

DUO S 16/14

TRIO S 18/16/14

Sada nerezového nádobí pro 
1-2 osoby. Sada obsahuje 
jeden menší hrnec o objemu 
2.25L s pokličkou, jeden větší 
hrnec o objemu 3L s pokličkou  
a pánev.
Stainless steel cookware set for 
1-2 persons. Set includes 1 smaller 
pot with 2.25L volume+ lid and 1 
bigger pot with 3L volume +lid and 
pan.

Sada nerezového nádobí pro 
2-3 osoby. Sada obsahuje jeden 
hrnec o objemu 1.5L s pokličkou, 
jeden hrnec o objemu 2.25L s 
pokličkou, jeden hrnec o objemu 
3L  a pánev.
Stainless steel cookware set for 2-3 
persons. Set includes 1 pot with 
1.5L volume + lid, 1 pot with 2.25L 
volume, 1 pot with 3L volume +lid 
and pan.

Sada nerezového nádobí pro 
1-2 osoby. Sada obsahuje jeden 
menší hrnec o objemu 1L s po- 
kličkou, jeden větší hrnec o objemu 
1.5L s pokličkou  a pánev.
Stainless steel cookware set for 1-2 
persons. Set includes 1 smaller pot 
with 1L volume+ lid and 1 bigger 
pot with 1.5L volume +lid and pan.

Sada nerezového nádobí pro 
2-3 osoby. Sada obsahuje jeden 
hrnec o objemu 1L s pokličkou, 
jeden hrnec o objemu 1.5L  
s pokličkou, jeden hrnec o objemu 
2.25L  a pánev.
Stainless steel cookware set for 2-3 
persons. Set includes 1 pot with 1L 
volume+ lid, 1 pot with 1.5L volume, 
1 pot with 2.25L volume +lid and 
pan.

80 g

100 g 120 g
80 g 100 g

120 g

* 1 000 ml / 850 ml
/  ø152 x 66 mm / 185 g

* 1000 ml / 850 ml 
/ ø 152 x 66 mm / 185 g

* 1500 ml / 1300 ml 
/ ø 172 x 83 mm / 235 g

* 2250 ml / 2000 ml / ø 192 
x 100 mm / 280 g

* 1 500 ml / 1 300 ml
/  ø172 x 83 mm / 235 g

* 1500 ml / 1300 ml  
/ ø 172 x 83 mm / 235 g

* 2250 ml / 2000 ml 
/ ø 192 x 100 mm / 280 g

* 3000 ml / 2500 ml / ø 212 
x 117 mm / 340 g

* 900 ml / 750 ml
/  ø175 x 50 mm / 175 g

* 2250 ml / 2000 ml  
/ ø 192 x 100 mm / 280 g

* 3000 ml / 2500 ml 
/ ø 212 x 117 mm / 340 g

* 1600 ml / 1400 ml / ø 215 
x 55 mm / 245 g

 ø175 x 83 mm / 775 g

ø 195 x 100 mm / 1215 g ø 215 x 117 mm / 1470 g

* 1100 ml / 900 ml  
/ ø 195 x 50 mm / 215 g

* 1600 ml / 1400 ml
 / ø 200 x 55 mm / 245 g

ø 215 x 117 mm / 1135 g

100 g

120 g 150 g

150 g
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Velikost / Size:       ø 107 x 75 mm                  
Objem / Volume:       * 600 ml / 500 ml
Hmotnost / Weight:  150 g      

Velikost / Size:       ø 87 x 76 mm                  
Objem / Volume:       350 ml
Hmotnost / Weight:  70 g      

STEELSTAINLESS 

STEELSTAINLESS 

STEELSTAINLESS 

STEELSTAINLESS 

celkový/využitelný objem
  total/usable volume*

THERMO MUG

ALU MUGSTEEL MUG

SPORK 

SPOONFORK

Termohrnek z nerezové oceli s plastovým víčkem a sklopnými 
rukojeťmi.
Stainless steel  thermo mug 
with folding handle and plastic cover. 

Hrnek z anodizovaného hliníku o užitném objemu 350ml se sklopnými rukojeťmi.
Hard anodized aluminium mug with usable volume 300ml and with foldable handles.

Nerezový skládací Spork ( lžíce a vidlička v jednom ) v textilním přepravním 
pouzdře.   
Stainless steel foldable Spork  (spoon and fork in one ) Packed in a pouch bag. 

Nerezový hrnek o užitném objemu 500ml se sklopnými rukojeťmi.
Stainless steel mug with usable volume 500ml and with foldable handles.

Skládací lžíce vyrobena z nerezové oceli v přepravním pouzdře.
Stainless steel foldable spoon. Packed in a pouch bag. 

Skládací vidlička vyrobena z nerezové oceli v přepravním pouzdře.
Stainless steel foldable fork. Packed in a pouch bag. 

Velikost / Size:       Ø80 x 94 mm                  
Objem / Volume:       300 ml
Hmotnost / Weight:  150 g      

Velikost / Size:  155 / 90 mm     
Hmotnost /  Weight: 30 g      

Velikost / Size:  155 / 90 mm
Hmotnost /  Weight: 30 g      

Velikost / Size:  155 / 90 mm
Hmotnost /  Weight: 26 g      

STEELSTAINLESS 

HARD
ANODIZED
ALUMINIUM
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Materiál: Nerezová ocel 18/8  
Material: Stainless steel 18/8 
Objem / Volume: 500 ml, 800 ml, 1000 ml

Materiál: Nerezová ocel 18/8  
Material: Stainless steel 18/8 
Objem / Volume:           
380 ml/580 ml

Tritan Fat bottle 1000 ml
Tritan Slim bottle 1000 ml
Tritan Slim bottle 650 ml

Objem / Volume:           
800 ml/1000 ml

FOOD CONTAINER

TRITAN BOTTLEBOTTLE S/L

VACUUM 
THERMOBOTTLE 

Nerezové dvoustěnné vakuové nádoby na jídlo. Udrží vaše jídlo teplé nebo 
studené po velmi dlouhou dobu. 
Stainless steel double wall vacuum food countainers. It keeps your food warm or cold 
for a very long time. 

Čirá lahev z odolného materiálu Tritan  (BPA-free ) se širokým hrdlem.  
Clear wide-mouth bottle from durable Tritan (BPA-free ) material. 

Nerozbitná jednostěnná nerezová lahev o objemu 800ml/1000ml se šroubovacím 
uzávěrem. Díky použité potravinářské oceli s 0% obsahem Niklu je anti alergenní 
a velmi tvrdá. Tato lahev bezpečně přepraví vodu na vašich cestách. Součástí 
lahve jsou různé 2 uzávěry.
Materiál: Nerezová ocel 18/0
Unbreakable single wall stainless steel 
bottle with volume of 800ml /1000ml 
and screw plug.
Thanks to the food grade steel with 0% 
nickel content is anti allergenic and 
very hard. This bottle will safely carry 
water on your trips. A part of bottle are 
2 different plugs.
Material: Stainless steel 18/0

Nerezová dvoustěnná vakuová termo láhev o objemu 500 ml, 800 ml, 1000 ml  
se šroubovacím uzávěrem a kalíškem. Udrží horké nápoje horké a studené 
nápoje studené po velmi dlouhou dobu.   
Stainless steel double wall vacuum thermo bottle with 
volume of 900ml. It keeps hot drinks hot and cold 
drinks cold for a very long time. 

GREENBLUEORANGE GREY
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CAP WITH FILTER STRAW

CAMELBAG BASIC

GWF FILTER

CAMELBAG TOPFILL

Objem / Volume:                    2L, 3L 

Materiál vaku  / Bladder material: 

mPE, Metallocene film

Non-PVC, BPA Free, Latex Free,  
Phthalate Free, Taste Free

Objem / Volume:                    2L, 3L 

Materiál vaku  / Bladder material: 

mPE, Metallocene film

Non-PVC, BPA Free, Latex Free,  
Phthalate Free, Taste Free

Materiál hadice / Hose material:   TPU

Šířka uzávěru / Filling hole width:   78 mm

Zamykatelný sací ventil / Lockable bite valve:  Ano / Yes

Prodloužená rukojeť / Extended handle:   Ne / No

Spojka na hadici / Hose inline connection:   Ne / No

Krytka sacího ventilu / Bite valve cover:  Ne / No

Materiál hadice / Hose material:   TPU

Šířka uzávěru / Filling hole width:   130 mm

Zamykatelný sací ventil / Lockable bite valve:  Ano / Yes

Prodloužená rukojeť / Extended handle:   Ano / Yes

Spojka na hadici / Hose inline connection:   Ano / Yes

Krytka sacího ventilu / Bite valve cover:  Ano / Yes

STANY
TENTS

Filter se skládá z ultrajemných dutých vláken a aktivního uhlíku ze skořápek 
kokosových ořechů. Díky velmi malým (0.1 mikronu) pórům v dutých vláknech 
filtr odstraní ze znečištěné vody 99.99% veškerých bakterií.
Filter is made of ultra fine hollow fibers and coconut activated carbon. Thanks to very 
small pores (0.1 micrones ) in hollow fibers removes 99.99% of all bacterias from dirty 
water. 

Kompatibilní s / Compatible with:
Tritan Slim 650 ml bottle / Tritan Fat 1000 ml bottle.

Průtočný filtr (800-1000ml/min) na čištění vody. Skládá se z ultrajemných dutých 
vláken. Díky velmi malým (0.1 mikronu ) pórům v dutých vláknech filtr odstraní ze 
znečištěné vody 99.99% veškerých bakterií.
Flow (800-1000ml/min) water cleaning filter. Thanks to very small pores (0.1 micrones) 
in hollow fibers removes 99.99% of all bacterias from dirty water.

Carbon filter 
cartridge

Microfilter 
cartridge
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STANY
TENTS

DURALOVÁ KONSTRUKCE / DURALUMIN SUPPORT 

je z tenkostěnných trubiček ze speciální Duralové slitiny 7001 T6 (popř. 7075 T9 u modelů Extreme). Precizní 
provedení a povrchová úprava jsou zárukou tuhosti, pevnosti a minimalizují riziko defektu. 
The support construction is made of thin-wall duralumin alloy poles 7001 T6 ( or 7075 T9 with the EXTREME 
models). The perfect workmanship and its surface finish both guarantee the required rigidity, strength and 
minimize the risk of any defects.

VENTILACE/ VENTILATION

originální řešení umožňuje regulovat velikost větracího okénka zevnitř 
stanu popř. jej i větrutěsně uzavřít. Stříška okénka je konstruována tak,  
aby nebyla sklápěna větrem, podpěra zabraňuje jeho samovolnému uzavření. 
Our unique design enables the users to regulate the ventilation opening from 
the inside of the tent or even to close it so that the wind cannot get inside. The 
ventilation hood is designed in such a way so that it could not be closed by 
the wind. Moreover, is has a support to prevent it from spontaneous closing.

VCHODY/ DOORS

jsou na vnějším stanu řešeny tak, že lze otevřít levou nebo pravou stranu vchodu, popř. obě současně 
a dosáhnout tak maximálního větrání. Obousměrné zipy tropika jsou překryty na ochranu proti vodě, 
prachu či zamrzání. 
The doors in the fly sheet can be opened from either the left- or the right-hand side or eventually from 
both sides at the same time and thus provide the maximum ventilation. The two-way zipper fasteners of 
the fly sheet are covered with flaps to create protection from  he dust, water or freezing over.

VNITŘNÍ STAN /INNER TENT
je vyroben z velmi lehkého prodyšného Nylonu s Rip-Stop úpravou.
The inner tent is made of a very light permeable ripstop nylon.

ODKLÁDACÍ SÍŤKA/ MESH SHELF

je zavěšena pod vrcholem vnitřního stanu  
a je určena k odkládání drobných předmětů. 
The mesh shelf is intended to be used for   
putting off small things and is suspended 
         under the top of the canopy

ŠVY A POUTKA/ SEAMS AND LOOPS

jsou přelepeny speciální páskou. Poutka, 
která jsou našita na již zalepené švy, jsou 
taktéž ještě oboustranně přelepena. 
The seams and loops are covered and sealed 
with a special tape. The loops are sewed on 
the seams that have previously been sealed, 
which means that they are sealed and covered 
on  both sides.

KOTVÍCÍ BODY/ PEGGING POINTS

jsou zesíleny proti vytržení.
The pegging points are reinforced in order to prevent them from being  
pulled out.

Koncepce třídy HIKING & EXTREME vychází z požadavků pro 
použití v nejobtížnějších expedičních a vysokohorských 
podmínkách. Třída se vyznačuje moderním designem, vysoce 
technickými materiály a propracovanými detaily, výsledkem 
čehož jsou stany na úrovni špičkových zahraničních značkových 
výrobků. Jsou určeny především těm, kteří preferují kvalitu  
a dlouhou životnost. U modelů EXTREME se použitím ultralehké 
tkaniny s Rip-Stop úpravou podařilo snížit hmotnost při zachování 
všech pevnostních parametrů. Mnohaletá tradice stanů PINGUIN, 
zkušenosti z řady vysokohorských expedic k nejvyšším světovým 
horám a zavádění nových poznatků u již tak osvědčených modelů 
jsou předpokladem spokojenosti uživatelů.  
Tents of this serie result from the knowledge gained when used in 
the hardest alpine conditions. They are characterized mainly by 
modern design, hi-tech materials and work-out details. By using 
the ultralight fabric with rip-stop arrangement the weight has been 
reduced with all the firmness parameters preserved at the same 
time. The tents are intended for those who prefer high quality and 
long durability. 

KOTVENÍ/ PEGGING 

je založeno na zásadě, že upevnit spodní okraj tropika pouze kolíky 
k zemi je nedostačující. Tropiko je proto kotveno též k prutové 
konstrukci. Jsou použity kvalitní spony ITW Nexus, které urychlí 
stavbu stanu a umožní regulaci napětí 
látky tropika. Všechny modely jsou 
vybaveny Duralovými jehlovými kolíky. 
The anchorage system is based on the 
fact that pegging just the bottom part 
of the fly to the ground is insufficient. 
For that reason the fly is also anchored to 
the poles with the use of top-quality ITW 
Nexus buckles. These buckles speed up 
putting up the tent and enable the user to control the tension of the fly. 
All the models are provided with needle-shaped duralumin pegs.

VNĚJŠÍ STAN (TROPIKO)/ OUTER TENT 
(FLY SHEET)
je z lehkého pevného Nylonu (Polyesteru) s vysokou odolností proti 
UV záření. Vícenásobný zátěr Silikonu (PU) udrží vodní sloupec až  
4000 mm a zachovává pružnost i při extremně nízkých teplotách. 
The outer tent is made of a light light Nylon (Polyester) fabric highly  
resistant aginst UV radiation. The multi-layer silicone (PU) coating can 
hold up to 4 000 mm water column and maintains its flexibility even at 
extremely low temperatures.

10
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PODLÁŽKA/ GROUNDSHEET 

je z lehké Nylonové tkaniny se speciálním polyuretanovým zátěrem,  
který unese tlak 10 000 mm (resp. 12 000 mm) vodního sloupce, švy jsou přelepeny. 
The groundsheet is made of a light Nylon fabric with a special polyurethane coating  
that can resist the pressure of 10 000 mm ( or 12 000 mm) of water column, with its sews being taped.

EXTREME & ULTRALIGHT & HIKING SERIES

4 
00

0
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Přelepené švy
Taped seams

1,65 kg / 1,15 kg
1,9 kg / 1,25 kg

40×12 cm 
44×12 cm
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Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV ochrana
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV protection
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 12 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating, 120 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Dural/Duraluminium 7075 T9, 1 prut / 1 pole Ø 8,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
100 (105) cm

Přelepené švy
Taped seams 2,10 kg 42×15 cm

ARRIS eXtReMe

Upravená verze modelu Arris do obzvláště 
obtížných povětrnostních podmínek má pruto-
vou konstrukci ze speciální duralové slitiny  
7075 T9, ultralehká ripstop tkanina na tropiku 
s UV ochranou ušetří hmotnost. Ideální pro 
každého, kdo hledá dostatečně rozměrný 
samonosný stan s minimální váhou a snadnou 
stavbou.
Adjusted version of Arris model particularly 
to the difficult weather conditions. It has firm 
pole support made from special duralumin 
alloy 7075 T6, fly sheet with UV protection 
made from ultralight ripstop fabric reduces 
the weight.

34

SPHERE eXtReMe AERO2 / AERO3

ECHO 1 / ECHO 2

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV ochrana
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV protection
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating, 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Dural/Duraluminium 7001 T6, 3 pruty / 3 poles Ø 8,5/7 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
95 (100) cm/105 (115) cm 

Expediční stan pro tři osoby. Velké vchody na 
obou koncích stanu a prostorné předsíňky 
jsou ideální jako úložný prostor mimo ložnice  
a místo pro vaření  
Three persons expedition tent. Large doors at 
both ends and a roomy vestibule are useful for 
external storage and cooking. 

Ultralehký jednomístný (Echo 2 - dvoumístný)
stan s jedním vchodem a předsíňkou.
Ultralight 1 person (Echo2 - 2 persons) tent 
with one side entry and vestibul

Ultralehký stan pro dvě osoby (Aero3 - pro 3 
osoby) s dvěma vchody a dvěma předsíňkami.
Lightweight 2 persons (Aero 3- 3 persons) tent 
with two entries and two vestibules.

Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams4,25 kg/ 3,15 kg 2,55 kg

2,85 kg50×18 cm 42×15 cm
45×15 cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Nylon Ripstop, PU zátěr 4 000 mm H2O, UV ochrana
Nylon Ripstop, PU coating 4 000 mm H2O UV protection
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 12 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating, 12 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Dural/Duraluminium 7075 T6, 5 prutů / 5 poles Ø 9,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
110 (120) cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV ochrana
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV protection
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating ,10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Dural/Duraluminium 7001 T6, 2 pruty / 2 poles Ø 9,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
110 (118) cm /115 (123) cm

* Lze postavit bez ložnice
* Useable without inner tent

* Lze postavit bez ložnice
* Useable without inner tent
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Podobně jako Gemini 150 Extreme je horskou 
variantou oblíbeného a mimořádně tuhého 
stanu Vega.
Similar to Gemini 150 Extreme, Vega Extreme 
is the alpine variant of the popular and extra-
ordinarily rigid Vega tent. 

Podobně jako Gemini 150 Extreme je horskou 
variantou oblíbeného a mimořádně tuhého 
stanu Vega. Verze Vega Extreme Snow má 
navíc sněhový límec na spodním okraji 
tropika.  
Similar to Gemini 150 Extreme, Vega Extreme 
is the alpine variant of the popular and 
extraordinarily rigid Vega tent. Vega Extreme 
Snow is equipped with snowcatcher on the fly 
sheet bottom border. 

Upravená verze modelu Gemini 150 do 
obzvláště obtížných povětrnostních podmí-
nek má tuhou prutovou konstrukci ze spe-
ciální Duralové slitiny 7075 T9, ultralehká 
Ripstop tkanina na tropiku s UV ochranou 
ušetří hmotnost.  
Adjusted version of Gemini 150 model 
particularly to the difficult weather conditions. 
It has firm pole support made from special 
duralumin alloy 7075 T9, fly sheet with UV 
protection made from ultralight ripstop fabric 
reduces the weight.   

Upravená verze modelu Gemini 150 do 
obzvláště obtížných povětrnostních podmí-
nek má tuhou prutovou konstrukci ze spe-
ciálni Duralové slitiny 7075 T9, ultralehká 
Ripstop tkanina na tropiku s UV ochranou 
ušetří hmotnost a verze Snow je navíc 
vybavena sněhovým límcem.  
Adjusted version of Gemini 150 model parti- 
cularly to the difficult weather conditions. 
It has firm pole support made from special 
duralumin alloy 7075 T9, fly sheet with UV 
protection made from ultralight ripstop fabric 
reduces the weight. Snow version is equipped 
with snowcatchers.  

VEGA eXtReMe GEMINI150 eXtReMe

VEGA eXtReMe SnOW GEMINI150 eXtReMe SnOW

Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams3,7 kg

3,6 kg 4,1 kg

3,4 kg 50×18 cm

50×17 cm50×18 cm

50×17 cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV ochrana
Nylon Ripsto, 4000mm H2O, UV protection
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 12 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating, 12 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Dural/Duraluminium 7075 T9, 3 pruty / 3 poles Ø 9,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
110 (120) cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV ochrana
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV protection
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 12 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating, 12 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Dural/Duraluminium 7075 T9, 3 pruty / 3 poles Ø 9,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
110 (120) cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV ochrana
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV protection
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 12 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating, 12 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Dural/Duraluminium 7075 T9, 3 pruty / 3 poles Ø 9,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
110 (115) cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV ochrana
Nylon Ripstop, 4000mm H2O, UV protection
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 12 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating, 12 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Dural/Duraluminium 7075 T9, 3 pruty / 3 poles Ø 9,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
110 (115) cm
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Prostorný a lehký semigeodetický stan s velmi 
dobrou stabilitou ve větru je vhodný pro horo-
lezectví, turistiku a pro každého, kdo ocení 
jeho tuhou konstrukci se třemi pruty a čtyřmi 
body křížení, vyjímečně prostornou předsíň  
i nízkou váhu.
Spacious and light semigeodetic tent very stable in 
wind is suitable for climbing, tourism as well as for 
those who appreciate its rigid three-pole support 
with four points of intersection, extraordinarily 
spacious vestibule and low weight.

Nejúspěšnější model s dvěma vchody a předsíňkami a s osvědčenou konstrukcí s příčným vrcholovým prutem 
poskytuje dostatek prostoru a komfort vlastního vchodu nocležníkům na obou stranách ložnice. Tuhost konstrukce 
předurčuje stan k použití v náročných podmínkách.
The most successful model with two doors 
and vestibules having the well-tried structure 
with a transversal pole at the top. It provides 
enough space and comfort for the users as each 
of them has their own door. The rigidity of the 
supporting structure makes this product truly 
a weatherproof tent, able to withstand the 
harshest winter or high-mountain conditions.

Tento model je navržen tak, aby vyhověl  
požadavkům pěší a cyklo turistiky. Ideální 
pro každého, kdo hledá dostatečně rozměrný 
samonosný stan s minimální váhou a snad-
nou stavbou.
This model has been projected to meet the 
demands of hikers and cyclotourists. It is ideal 
for those who look for a self-supposrting tent 
spacious enough, easy to be built and with 
minimal weight at the same time.

SUMMIT2 / SUMMIT3

GEMINI150/210 ARRIS

Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams

3,6 kg/ 2,7 kg *
3,8 kg/ 3,1 kg *

2,3 kg3,5 kg
4,1 kg

52×15 cm
53×17 cm

42×15 cm50×17 cm
52×18 cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O, UV ochrana Polyester, PU 
coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Dural 7001 T6, 3 pruty / 3 poles Ø 9,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
115 (120) cm / 120 (125) cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Dural 7001 T6, 3 pruty / 3 poles Ø 9,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
110(115)cm / 120(125)cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Dural 7001 T6, 1 prut / 1 pole Ø 8,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
100 (105) cm
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* Lze postavit bez ložnice
* Useable without inner tent
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LAMINÁTOVÁ KONSTRUKCE / FIBREGLASS SUPPORT 

je vyrobena novou technologií, kdy je dosaženo nižší hmotnosti trubičky při zvýšené odolnosti proti prasknutí.  
The poles are made by using a new technology in order to achieve the lower weight of the tube and the increased breaking and splitting resistance. 

VENTILACE/ VENTILATION

originální řešení umožňuje regulovat velikost větracího okénka zevnitř stanu popř. 
jej i větrutěsně uzavřít. Stříška okénka je konstruována tak, aby nebyla sklápěna 
větrem, podpěra zabraňuje jeho samovolnému uzavření. 
Our unique design enables the users to regulate the ventilation opening from the 
inside of the tent or even to close it so that the wind cannot get inside. The ventilation 
hood is designed in such a way so that it could not be closed by the wind. Moreover, is 
has a support to prevent it from spontaneous closing.

VCHODY/ DOORS

jsou na vnějším stanu řešeny tak, že lze otevřít levou nebo pravou stranu vchodu, popř. obě současně a dosáhnout tak maximálního větrání. 
Obousměrné zipy tropika jsou překryty na ochranu proti vodě, prachu či zamrzání. 
The doors in the fly sheet can be opened from either the left- or the right-hand side or eventually from both sides at the same time and thus provide 
the maximum ventilation. The two-way zip fasteners of the fly sheet are covered with flaps to create protection from  he dust, water or freezing over.

VNITŘNÍ STAN /INNER TENT
je vyroben z velmi lehkého prodyšného Nylonu s Rip-Stop úpravou.
The inner tent is made of a very light permeable ripstop nylon.

ODKLÁDACÍ SÍŤKA/ MESH SHELF

je zavěšena pod vrcholem vnitřního stanu  
a je určena k odkládání drobných předmětů. 
The mesh shelf is intended to be used for   
putting off small things and is suspended 
         under the top of the canopy

ŠVY A POUTKA/ SEAMS AND LOOPS

jsou přelepeny speciální páskou. Poutka, 
která jsou našita na již zalepené švy, jsou 
taktéž ještě oboustranně přelepena. 
The seams and loops are covered and sealed 
with a special tape. The loops are sewed on 
the seams that have previously been sealed, 
which means that they are sealed and covered 
on  both sides.

KOTVÍCÍ BODY/ PEGGING POINTS

jsou zesíleny proti vytržení.
The pegging points are reinforced in order to prevent them from being  
pulled out.

Turistické stany této třídy jsou vhodné pro celoroční používání 
včetně táboření na sněhu a jsou určeny náročným uživatelům, 
kteří ocení vysokou užitnou hodnotu, kvalitní zpracování a řadu 
praktických detailů za příznivou cenu. Nosná konstrukce je 
vyrobena z laminátových trubiček. Modely označené FAMILY jsou 
velkoprostorové rodinné stany s důrazem na pohodlí uživatelů při 
delším pobytu na jednom místě.    
This class of our tourist tents offers a series of very favourable 
products for a reasonable price. The tents are intended for year-
round use including camping on snow. The supporting structure is 
made of fiberglass tubes. The FAMILY line models are large-space 
family tents designed to be highly comfortable for the users during 
a longer stay in one place. 

KOTVENÍ/ PEGGING 

je založeno na zásadě, že upevnit spodní okraj tropika pouze kolíky 
k zemi je nedostačující. Tropiko je proto kotveno též k prutové 
konstrukci. Jsou použity kvalitní spony ITW Nexus, které urychlí 
stavbu stanu a umožní regulaci napětí látky tropika. Všechny modely 
jsou vybaveny Duralovými jehlovými kolíky. 
The anchorage system is based on the fact that pegging just the bottom 
part of the fly to the ground is insufficient. For that reason the fly is also 
anchored to the poles with the use of top-quality ITW Nexus buckles. 
These buckles speed up putting up the tent and enable the user to control 
the tension of the fly. All the models are provided with needle-shaped 
duralumin pegs.

VNĚJŠÍ STAN (TROPIKO)/ OUTER TENT 
(FLY SHEET)
je z lehkého pevného Polyesteru s vysokou odolností proti UV záření. 
Vícenásobný zátěr polyuretanu udrží vodní sloupec až 4000 mm  
a zachovává pružnost i při extremně nízkých teplotách.  
The outer tent is made of a light polyester fabric highly resistant aginst 
UV radiation. The multi-layer polyurethane coating can hold up to  
4 000 mm water column and maintains its flexibility even at extremely 
low temperatures. 

PODLÁŽKA/ GROUNDSHEET 

je z lehké Nylonové tkaniny se speciálním polyuretanovým zátěrem,  
který unese tlak 10 000 mm vodního sloupce, švy jsou přelepeny.   
The groundsheet is made of a light Nylon fabric with a special polyurethane coating 
that can resist the pressure of 10 000 mm of water column, with its sews being taped. 

TREKKING & FAMILY SERIES
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3,95 kg/ 3,1 kg *
4,95 kg/ 3,9 kg *
6,2 kg/ 4,9 kg  *

4,05 kg/ 2,9 kg *
5,1 kg/ 3,7 kg *
5,9 kg/ 4,3 kg  *

Laminát / FibreglassLaminát / Fibreglass Dural / DuraluminDural / Duralumin
3,6 kg/ 2,7 kg *
4,4 kg/ 3,4 kg *
5,6 kg/ 4,3 kg  *
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Universální lehký stan pro všechny typy 
turistiky, při plném ukotvení i velmi stabilní. 
Lze postavit bez vnitřního stanu, kdy získáme 
velmi lehký  přístřešek.
A universal light tent for all kinds of hiking or 
trekking activities. Very stable if fully pegged. If 
being put up without the canopy, the tent can be 
an extremely light shelter.

Lehký, jednovchodový, velmi snadno stavitelný
stan. Klasická samonosná konstrukce s velkou 
apsidou pro uložení zavazadel. Lze použít 
jak levý tak pravý trojúhelníkový vchod nebo 
prostřední vstup,  popř. otevřít vše současně. 
A light, single-door, easy-to-build tent provided 
with the classic self-supporting structure with a 
large apse for putting off the backpacks. To enter 
the tent, left- or right-hand triangular door or 
the central door can be used. All the doors can 
also be opened at the same time.

Inovovaný model s dvěma vchody a předsíňkami 
a s dvěma příčnými pruty. Předsíňky jsou dosta-
tečně vysoké, tuhost konstrukce předurčuje stan 
k použití i v náročnějších podmínkách. 
Innovative model with two doors, vestibules and 
two transversal poles. Thanks to its vestibules 
that are high enough and the rigidity of the 
supporting structure, this product is truly a 
weatherproof tent, able to withstand even the 
harsh weather conditions.

EXCEL 
EXCEL Duralu

TORNADO2 /3/4
TORNADO2 /3/4 Duralu

BORA2 /BORA3
Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams

3,8 kg/ 2,9 kg *
3,4 kg/ 2,5 kg *

3,2 kg 
3,6 kg45×17 cm 45×17 cm  

48×19 cm

46×20 cm 
48×21 cm 
55×22 cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass, 3 pruty/ 3 poles Ø 8,5 mm
Dural 7001 T6 / Duralumin, 3 pruty/ 3 poles Ø 8,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
110 (115)

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass, 3 pruty / 3 poles Ø 8,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
110 (115) cm  / 115 (120) cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass, 4 pruty / 4 poles Ø 8,5 / 9,5 / 11 mm
Dural 7001 T6 / Duralumin, 4 pruty / 4 poles Ø 8,5 / 9,5 / 11 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
115 (124) cm / 128 (137) cm / 130 (140) cm 

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass, 3 pruty / 3 poles Ø 9,5 mm
Dural 7001 T6 / Duralumin, 3 pruty / 3 poles Ø 8,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
90 (100) cm, 100 (110) cm, 110 (120) cm

* Lze postavit bez ložnice
* Useable without inner tent

* Lze postavit bez ložnice
* Useable without inner tent

* Lze postavit bez ložnice
* Useable without inner tent

STORM2 /3/4 
STORM2 /3/4 Duralu
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Velmi prostorný, jako všechny stany tunelové-
ho typu není samonosný. Tato skutečnost je však 
vyvážena několika výhodami: nejlépe využitý 
vnitřní prostor, nejlepší poměr mezi vnitřním 
objemem a hmotností stanu, současně se staví 
tropiko i ložnice, což zrychlí stavbu stanu.
A very roomy tent even if not self-supporting 
as all tunnel-type tents. This fact however is 
counterbalanced with several advantages: Best 
utilized inside space and the best inner-space-to-
weight ratio. The tent can be put up quickly as the 
fly and the sleeping space are built together.

3,6 kg/ 2,45 kg *
4,5 kg/ 3,1 kg *
5,3 kg/ 3,7 kg *

45×18 cm 
48×20 cm 
50×21 cm
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Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams

14,6 kg/ 12,6 kg*
17,3 kg/ 15,1 kg *

14,5 kg
19,9 kg

67×28 cm 
75×33 cm 45x80 cm

* Lze postavit bez ložnice
* Useable without inner tent

* Lze postavit bez ložnice
* Useable without inner tent

Integrovaná podlážka
Integrated groundsheet 

Integrovaná podlážka
Integrated groundsheet 

14,6 kg/ 12,6 kg *
17,3 kg/ 15,1 kg *

20,5 kg/ 18,0 kg *
23,3 kg/ 20,2 kg *

Laminát / Fibreglass Ocel / Steel
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Prostorný stan s velkou variabilitou vchodů  
a rozměrnou předsíní zachovává výhodu 
malých stanů – snadnou a rychlou stavbu. 
A roomy tent with variable door arrangement 
and a spacious vestibule guarantees campers 
comfort while preserving the main advantage 
of small tents - easy and quick building.

Prostorný stan s velkou variabilitou vchodů  
a rozměrnou předsíní zachovává výhodu 
malých stanů – snadnou a rychlou stavbu. 
A roomy tent with variable door arrangement 
and a spacious vestibule guarantees campers 
comfort while preserving the main advantage 
of small tents - easy and quick building.

Prostorný stan s variabilním uspořádáním 
dveří a prostornou předsíní má dostatek pro-
storu pro 4 až 5 táborníků (6 až 7 Interval 6).
A roomy tent with variable door arrangement 
and a spacious vestibule has enough space for 
4 to 5 campers (6 to 7 Interval 6).

Prostorný nafukovací stan s variabilním 
uspořádáním dveří a prostornou předsíní má 
dostatek prostoru pro 4-5 osob (6-7 osob). 
Díky použité technologii Airtube je jeho 
stavba velmi snadná a rychlá.
A roomy inflatable tent with variable door 
arrangement and a spacious vestibule has 
enought space for 4-5 persons (6-7 persons). 
Thanks to used Airtube technology is tent put up 
very easy and quick.

CAMPUS3
CAMPUS4/ CAMPUS5   

CAMPUS3 Duralu
CAMPUS4 Duralu
CAMPUS5 Duralu

INTERVAL6 airtubeINTERVAL4/6 Steel
INTERVAL4 airtubeINTERVAL4/6

Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams

6,5 kg/ 4,9kg*
7,5 kg/ 5,7 kg*
12,3 kg /10,0 kg* 

5,6 kg/ 4,0kg*
6,4 kg/ 4,6 kg*

10,5 kg/ 8,3 kg*

59×19 cm 
60×21 cm 
67×28 cm

59×19 cm
60×21 cm
67×28 cm
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* Lze postavit bez ložnice
* Useable without inner tent

* Lze postavit bez ložnice
* Useable without inner tent

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass, 3 pruty/3 pole Ø 11,0 mm
Ocel / Steel, 3 pruty/3 pole Ø 11,0 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
195 (210) cm /200 (215) cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr, 4 000mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating, 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Airtube-nafukovací / inflatable, 3 tubusy / 3 tubes
Výška vnějšího stanu/ Height of outer tent
195 cm (210cm)

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Dural 7001 T6/ Duralumin, 4 pruty / 4 poles Ø 8/ Ø 8.5/ 9.5/ Ø 11 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
135 (140) cm / 160 (170) cm / 190 (200) cm 

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass, 4 pruty / 4 poles
Ø 7/ Ø 8.5/ Ø 9.5/ Ø 11/ 13 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
135 (140) cm / 160 (170) cm / 190 (200) cm
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Přelepené švy
Taped seams

14,7 kg/ 13,3 kg*
16,4 kg/ 14,9 kg *

65×27 cm 
68×28 cm

* Lze postavit bez ložnice
* Useable without inner tent

Integrovaná podlážka
Integrated groundsheet 
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Rodinný stan se dvěma ložnicemi a s mož-
ností vytvořit podepřením vchodového dílu 
stříšku. Konstrukce ze čtyř prutů křížících se 
v pěti bodech je navíc mimořádně tuhá a přes 
svou rozměrnost výborně odolává větru.  
A family tent with two bedrooms. Moreover, the 
door section can be used as an awning after being 
erected and supported. The supporting structure 
consisting of four poles that intersect in five points 
is extraordinarily rigid and wind resistant despite 
its size. 

Řada rodinných stanů Omega je cenově 
dostupnou kombinací komfortu, prostoru, 
stability a snadné stavby. Tyto modely jsou 
velkorysým prostorovým řešením pro větší 
skupiny nebo rodinné kempování.
An ideal tent for long-term family camping. The 
bedroom has enough space for 4 to 5 campers, 
which together with the extraordinarily 
large „living room” makes this tent the most 
comfortable one of all tents in the product 
range.

Omega 6 nabízí komfort dvou oddělených 
ložnic. Obývací plocha však bude ještě větší 
zavěsíme-li jen jednu z nich a takto vzniklý 
prostor pak můžeme využít pro bydlení nebo 
skladování.  
Omega 6 model offers the comfort of two 
separate bedrooms. When putting up only one 
of them, the living room grows bigger, which 
we can use either for living or storing things.  

Nosná konstrukce skládající se ze čtyř prutů, 
které se protínají v pěti bodech je i přes svou 
velikost mimořádně pevná a odolná proti 
větru.
The supporting structure consisting of four poles 
that intersect in five points is extraordinarily 
rigid and wind resistant despite its size.

BASE CAMP NIMBUS3, NIMBUS4

OMEGA4 OMEGA6

Přelepené švy
Taped seams

13,6 kg
11,5 kg *62×28 cm * Lze postavit bez ložnice

* Useable without inner tent

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass, 4 pruty/4 poles  Ø 9,5/11 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
160 (200) cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass, 5 prutů/5 poles  Ø 9,5/11 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
160 (200) cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass, 4 pruty/4 poles  Ø 11/13 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
185 (200) cm / 200 (215) cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Nylon, PU zátěr, 10 000 mm vodního sloupce
Nylon, PU coating 10 000 mm H2O
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass, 4 pruty/4 poles  Ø 9,5/11 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
160 (190) cm

Integrovaná podlážka
Integrated groundsheet 

Přelepené švy
Taped seams

13,9 kg/
12,4 kg *67×28 cm * Lze postavit bez ložnice

* Useable without inner tent
Integrovaná podlážka
Integrated groundsheet 

Přelepené švy
Taped seams

17,4 kg/
14,4 kg *68×32 cm * Lze postavit bez ložnice

* Useable without inner tent
Integrovaná podlážka
Integrated groundsheet 
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LAMINÁTOVÁ KONSTRUKCE / FIBREGLASS SUPPORT 

je vyrobena novou technologií, kdy je dosaženo nižší hmotnosti trubičky při zvýšené odolnosti proti prasknutí.  
The poles are made by using a new technology in order to achieve the lower weight of the tube and the increased breaking and splitting resistance. 

VCHODY/ DOORS

jsou na vnějším stanu řešeny tak, že lze otevřít levou nebo pravou stranu vchodu, popř. obě současně  
a dosáhnout tak maximálního větrání. Obousměrné zipy tropika jsou překryty na ochranu proti vodě,  
prachu či zamrzání. 
The doors in the fly sheet can be opened from either the left- or the right-hand side or eventually from both sides at the same time and thus provide 
the maximum ventilation. The two-way zipper fasteners of the fly are covered with flaps to create protection from  he dust, water or freezing over.

VNITŘNÍ STAN /INNER TENT
je vyroben z velmi lehkého prodyšného Polyesteru.
The inner tent is made of a very light permeable nylon.

ODKLÁDACÍ SÍŤKA/ MESH SHELF

je zavěšena pod vrcholem vnitřního stanu  
a je určena k odkládání drobných předmětů. 
The mesh shelf is intended to be used for   
putting off small things and is suspended 
         under the top of the canopy

ŠVY A POUTKA/ SEAMS AND LOOPS

jsou přelepeny speciální páskou. Poutka, která jsou našita na již zalepené 
švy, jsou taktéž ještě oboustranně přelepena. 
The seams and loops are covered and sealed with a special tape. The loops 
are sewed on the seams that have previously been sealed, which means that 
they are sealed and covered on  both sides.

KOTVÍCÍ BODY/ PEGGING POINTS

jsou zesíleny proti vytržení.
The pegging points are reinforced in order to prevent them from being  
pulled out.

Tato třída nabízí za velmi příznivé ceny řadu kvalitních stanů pro 
turistiku a volný čas, určených pro využití od jara do podzimu. 
Materiál podlahy je vyroben z vrstveného polyetylenu, který má 
vetkanou síťovou (RipStop) strukturu pro zvýšení pevnosti  
a  odolnosti. Nosná konstrukce je vyrobena z  laminátových 
trubiček.
This product range offers a series of tourist and leisure time tents 
for a very favourable price. The tents are intended to be used for the 
season camping from spring to autumn. The groundsheet is made 
of layered polyethylene ripstop, which makes it very tough and 
damage resistant. The supporting structure is made of fiberglass 
tubes. 

KOTVENÍ/ PEGGING 

je založeno na zásadě, že upevnit spodní okraj tropika pouze kolíky 
k zemi je nedostačující. Tropiko je proto kotveno též k prutové 
konstrukci. Jsou použity kvalitní spony ITW Nexus, které urychlí 
stavbu stanu a umožní regulaci napětí látky tropika. Všechny modely 
jsou vybaveny Ocelovými kolíky. 
The anchorage system is based on the fact that pegging just the bottom 
part of the fly to the ground is insufficient. For that reason the fly is also 
anchored to the poles with the use of top-quality ITW Nexus buckles. 
These buckles speed up putting up the tent and enable the user to control 
the tension of the fly. All the models are provided with steel pegs.

VNĚJŠÍ STAN (TROPIKO)/ OUTER TENT 
(FLY SHEET)
je z lehkého pevného Polyesteru s vysokou odolností proti UV záření. 
Vícenásobný zátěr polyuretanu udrží vodní sloupec více než 4 000 mm 
a zůstává pružný i při extremně nízkých teplotách.  

The outer tent is made of a light polyester fabric highly resistant aginst 
UV radiation. The multi-layer polyurethane coating  
can hold up to 4 000 mm water column and maintains  
its flexibility even at extremely low temperatures. 

PODLÁŽKA/ GROUNDSHEET 

je vyrobena z vrstveného polyetylenu, který má vetkanou síťovou  
(rip-stop) strukturu pro zvýšení  pevnosti a odolnosti.   
The groundsheet is made of layered polyethylene ripstop, which makes it very  
tough and damage resistant.

OUTDOOR SERIES
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Universální lehký stan pro všechny typy turistiky,  
při plném ukotvení i velmi stabilní. Samonosná 
konstrukce s apsidou pro uložení zavazadel.
A universal light tent for all kinds of trekking 
activities. Very stable if fully pegged. Self-
supporting structure with an apse for putting 
off the backpacks.

Inovovaný model s dvěma vchody a předsíňkami  
a s dvěma příčnými pruty. Předsíňky jsou do-
statečně vysoké, tuhost konstrukce předurčuje  
stan k použití i v náročnějších podmínkách.  
Innovative model with two doors, vestibules 
and two transversal poles. Thanks to its vestibules 
that are high enough and the rigidity of the 
supporting structure, this product is truly a 
weatherproof tent, able to withstand even the 
harshest weather conditions.

Prostorný stan s velkou variabilitou vchodů  
a rozměrnou předsíní zachovává výhodu malých 
stanů – snadnou a rychlou stavbu. 
A roomy tent with variable door arrangement 
and a spacious vestibule guarantees campers‘ 
comfort while preserving the main advantage of 
small tents - easy and quick building.

Jednovchodový, velmi snadno stavitelný stan. 
Klasická samonosná konstrukce s velkou apsidou 
pro uložení zavazadel. Lze použít jak levý tak 
pravý trojúhelníkový vchod, popř. otevřít oba 
současně.
A single-door, easy-to-build tent provided with 
the classic self-supporting structure with a large 
apse for backpacks. To enter the tent, left- or 
right-hand triangular door can be used or both 
doors can also be opened at the same time.

SCOUT SERAC

TAIFUN2, TAIFUN3 HORIZON

Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams

Přelepené švy
Taped seams3,2 kg

4,3 kg /3,2 kg *  
5,2 kg /4,0 kg * 

3,9 kg46×19 cm

46×22 cm  
45×22 cm

47×21 cm

4,9 kg 47×24 cm
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* Lze postavit bez ložnice
* Useable without inner tent

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Vrstvený Polyetylen rip-stop
Layered Polyethylen RipStop
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass,  2 pruty / 2 poles Ø 8,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
110 (115)

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Vrstvený Polyetylen rip-stop
Layered Polyethylen RipStop
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass,  4 pruty / 4 poles Ø 8,5/9,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
115 (124) cm / 128 (137) cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Vrstvený Polyetylen rip-stop
Layered Polyethylen RipStop
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass,  3 pruty / 3 poles Ø 8,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
130 (135) cm

Vnější stan - tropiko / Outer tent-fly sheet  
Polyester, PU zátěr 4 000 mm H2O
Polyester, PU coating 4 000 mm H2O
Podlážka / Groundsheet
Vrstvený Polyetylen rip-stop
Layered Polyethylen RipStop
Konstrukce / Poles material
Laminát / Fibreglass,  2 pruty / 2 poles Ø 8,5 mm
Výška vnitřního (vnějšího) stanu/ Height of inner (outer) tent
115 (120) cm
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Sphere Extreme 3 2 K 4     5 Ø 9,5 Dural 7075 T9 * 4,25 3,15 21 / 0,33 6

Aero 2 2 2 K 2    1 Ø 9,5 Dural 7001 T6 2,55 13 / 0,21 2

Aero 3 3 2 K 2    1 Ø 9,5 Dural 7001 T6 2,85 13 / 0,21 2

Echo 1 1 1 T 3   0 Ø 8,5 / 7 Dural 7001 T6 * 1,65 1,15 12 / 0,2 3

Echo 2 2 1 T 3   0 Ø 8,5 / 7 Dural 7001 T6 * 1,9 1,25 12 / 0,2 3

Arris Extreme 2 1 K 1   0 Ø 8,5 Dural 7075 T9 2,1 13 / 0,21 2

Vega Extreme 2 2 K 3    3 Ø 9,5 Dural 7075 T9 3,7 22 / 0,34 2

Vega Extreme Snow 2 2 K 3    3 Ø 9,5 Dural 7075 T9 4,1 29 / 0,45 2

Gemini 150 Extreme 2+ 2 K 3    1 Ø 9,5 Dural 7075 T9 3,4 16 / 0,25 2

Gemini 150 Extreme Snow 2+ 2 K 3    1 Ø 9,5 Dural 7075 T9 3,6 21 / 0,33 2

Summit 2 2 2 K 3   4 Ø 9,5 Dural 7001 T6 * 3,6 2,7 20 / 0,31 2

Summit 3 3 2 K 3   4 Ø 9,5 Dural 7001 T6 * 3,8 3,1 22 / 0,34 2

Gemini 150 2+ 2 K 3    1 Ø 9,5 Dural 7001 T6 3,5 16 / 0,25 2

Gemini 210 3+ 2 K 3    1 Ø 9,5 Dural 7001 T6 4,1 16 / 0,25 2

Storm 2 Duralu 2 2 T 3    0 Ø 9,5 Dural 7001 T6 * 3,4 2,6 20 / 0,31 3

Storm 3 Duralu 3 2 T 3    0 Ø 9,5 Dural 7001 T6 * 4,1 3,2 20 / 0,31 3

Storm 4 Duralu 4 2 T 3    0 Ø 9,5 Dural 7001 T6 * 4,7 3,7 20 / 0,34 3

Arris 2 1 K 1   0 Ø 8,5 Dural 7001 T6 2,3 13 / 0,21 2
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Excel Laminát 2+ 1 K 3    3 Ø 8,5 Laminát/ Fiberglas * 3,8 2,9 20 / 0,31 3

Excel Duralu 2+ 1 K 3    3 Ø 8,5 Dural 7001 T6 * 3,4 2,5 20 / 0,31 3

Storm 2 2 2 T 3    0 Ø 9,5 Laminát/ Fiberglas * 3,7 2,9 20 / 0,31 3

Storm 3 3 2 T 3    0 Ø 9,5 Laminát/ Fiberglas * 4,5 3,6 20 / 0,31 3

Storm 4 4 2 T 3    0 Ø 9,5 Laminát/ Fiberglas * 5,2 4,2 20 / 0,34 3

Tornado 2 2+ 2 K 4    5 Ø 8,5 / 9,5 Laminát/ Fiberglas * 3,95 3,1 16 / 0,25 2

Tornado 3 3+ 2 K 4    5 Ø 9,5 Laminát/ Fiberglas * 4,95 3,9 16 / 0,25 2

Tornado 4 4+ 2 K 4    5 Ø 11 Laminát/ Fiberglas * 6,2 4,9 16 / 0,25 2

Tornado 2 Duralu 2+ 2 K 4    5 Ø 8,5 / 9,5 Dural 7001 T6 * 3,6 2,7 16 / 0,25 2

Tornado 3 Duralu 3+ 2 K 4    5 Ø 9,5 Dural 7001 T6 * 4,4 3,4 16 / 0,25 2

Tornado 4 Duralu 4+ 2 K 4    5 Ø 11 Dural 7001 T6 * 5,6 4,3 16 / 0,25 2

Bora 2 2+ 1 K 3    1 Ø 8,5 Laminát/ Fiberglas 3,2 16 / 0,25 2

Bora 3 3+ 1 K 3    1 Ø 8,5 Laminát/ Fiberglas 3,6 16 / 0,25 2

Campus 3 3+ 2 K 4    1 Ø 7 / 8,5 / 9,5 Laminát/ Fiberglas * 6,5 4,9 21 / 0,33 5

Campus 4 4+ 2 K 4    1 Ø 7 / 9,5 Laminát/ Fiberglas * 7,5 5,7 24 / 0,38 5

Campus 5 5+ 2 K 4    1 Ø 7 / 11 / 13 Laminát/ Fiberglas * 12,3 10 27 / 0,4 5

Campus 3 Duralu 3+ 2 K 4    1 Ø 8 / 8,5 / 9,5 Dural 7001 T6 * 5,6 4 24 / 0,38 5

Campus 4 Duralu 4+ 2 K 4    1 Ø 8 / 8,5 / 9,5 Dural 7001 T6 * 6,4 4,6 27 / 0,4 5

Campus 5 Duralu 5+ 2 K 4    1 Ø 8 / 9,5 / 11 Dural 7001 T6 * 10,5 8,3 27 / 0,4 5

Base Camp 4 2 K 4    5 Ø 9,5 / 11 Laminát/ Fiberglas * 13,6 11,5 30 / 0,47 4

Omega 4 4+ 2 K / T 4    3 Ø 9,5 / 11 Laminát/ Fiberglas * 13,9 12,4 33 / 0,52 3

Omega 6 6+ 2 K / T 5    5 Ø 9,5 / 11 Laminát/ Fiberglas * 17,4 14,4 37 / 0,56 4

Nimbus 3 3+ 2 K 4    5 Ø 11 / 13 Laminát/ Fiberglas * 14,7 13,3 34 / 0,5 5

Nimbus 4 4+ 2 K 4    5 Ø 11 / 13 Laminát/ Fiberglas * 16,4 14,9 38 / 0,55 5

Interval 4 4+ 2 T 3    0 Ø 11 Laminát/ Fiberglas * 14,6 12,6 33 / 0,55 5

Interval 6 6+ 2 T 3    0 Ø 11 Laminát/ Fiberglas * 17,3 15,1 44 / 0,6 5

Interval 4 Airtube 4+ 2 T 3    0 Ø 12 Airtube * 14,5 12,5 33/0,55 5

Interval 6 Airtube 6+ 2 T 3    0 Ø 11 Laminát/ Fiberglas * 19,9 17 44 / 0,6 5

Scout 2+ 1 K 2    1 Ø 8,5 Laminát/ Fiberglas 3,2 12 / 0,3 2

Serac 3+ 1 K 2    1 Ø 8,5 Laminát/ Fiberglas 3,9 12 / 0,3 2

Taifun 2 2+ 2 K 4    5 Ø 8,5 / 9,5 Laminát/ Fiberglas * 4,3 3,2 16 / 0,39 2

Taifun 3 3+ 2 K 4    5 Ø 8,5 / 9,5 Laminát/ Fiberglas * 5,2 4 16 / 0,39 2

Horizon 3+ 2 K 3    1 Ø 8,5 Laminát/ Fiberglas 4,9 19 / 0,47 2
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FURNITURE
NÁBYTEK

Rozměr / Size  
120 x 60 x 70 cm stůl / table 
Tkanina / Fabric  
Polyester / Polyester 
Konstrukce / Frame
průměr 25 mm, průměr 22 mm hliníková trubka, matný povrch
diameter 25 mm, diameter 22 mm Aluminium tube, matt finish
Nosnost / Loading capacity
30 kg 
Hmotnost / Weight
4,8 kg

Rozměr / Size  
110 x 70 x 70 cm
Konstrukce / Frame
25 x 25 mm čtyřhranné hliníkové trubky, hliníkové panely, matný povrch.
25 x 25 mm square aluminium tubes, Aluminium panels, matt finish
Nosnost / Loading capacity
30 kg
Hmotnost / Weight
5,05 kg

Rozměr / Size  
80 x 60 x 69 cm
Konstrukce / Frame
průměr 16 mm ocelová trubka / práškové lakování
diameter 16 mm steel tube / powder coating
Nosnost / Loading capacity
30 kg
Hmotnost / Weight
3,4 kg

Rozměr / Size  
70 x 70 x 75 cm
Konstrukce / Frame
průměr 16 mm hliníková trubka 
diameter 16 mm aluminium tube
Nosnost / Loading capacity
30 kg
Hmotnost / Weight
4,4 kg

TABLE S TABLE M

TABLE L TABLE XL
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FURNITURE SET

PETROL

PETROL

PETROL

Rozměr / Size  
33 x 30 x 34 cm
Konstrukce / Frame
průměr 22 mm hliníková trubka 
diameter 22 mm aluminium tube
Nosnost / Loading capacity
100 kg
Hmotnost / Weight
555 g

JACK STOOL CLIMBER STOOL

Rozměr / Size  
120 x 60 x 70 cm stůl / table 
29 x 30 x 34 sedátka / stools
Tkanina / Fabric  
Polyester / Polyester 
Konstrukce / Frame
průměr 25 mm, průměr 22 mm hliníková trubka, matný povrch
diameter 25 mm, diameter 22 mm Aluminium tube, matt finish
Nosnost / Loading capacity
30 kg stůl / table     100kg sedátka / stools
Hmotnost / Weight
7,1 kg

GREEN

Rozměr / Size  
46 x 43 x 21 cm
Rozměr po sbalení / Packed size  
Ø 6 x 36 cm
Konstrukce / Frame
průměr 14 mm hliníková trubka 
diameter 14 mm aluminium tube 
Nosnost / Loading capacity
100 kg
Hmotnost / Weight
565 g
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GREENGREENBLACK

GREEN PETROL

PETROL

PETROL

DIRECTOR CHAIR GUIDE CHAIR

FISHER CHAIR

Rozměr / Size  Konstrukce / Frame
54 x 30 x 48/68 13mm aluminiová trubka/anodizace

13mm aluminium tube/anodisation
Rozměr po sbalení / Packed size  Hmotnost / Loading capacity
Ø 10 x 34,5 cm 725 g
Tkanina / Fabric  Nosnost / Loading capacity
Polyester ripstop / Polyester ripstop 100 kg

POCKET CHAIR

Rozměr / Size  Konstrukce / Frame
 53 x 46 x 51,5/85 16 mm ocelová trubka / práškové lakování

16 mm steel tube / powder coating
Rozměr po sbalení / Packed size  Hmotnost / Loading capacity
Ø 10 x 34,5 cm 2,7 kg
Tkanina / Fabric  Nosnost / Loading capacity
Polyester / Polyester 120 kg

Rozměr / Size  Konstrukce / Frame
 48 x 34 x 46/78cm 29 x 15 mm hliníková trubka 

29 x 15 mm aluminium tube
Rozměr po sbalení / Packed size  Hmotnost / Loading capacity
77 x 54 x 8 cm 2,55 kg
Tkanina / Fabric  Nosnost / Loading capacity
Polyester  / Polyester 120 kg

Rozměr / Size  Konstrukce / Frame
 48 x 34 x 46/78cm 29 x 15 mm hliníková trubka 

29 x 15 mm aluminium tube
Rozměr po sbalení / Packed size  Hmotnost / Loading capacity
88 x 21 x 16 cm 4,05 kg
Tkanina / Fabric  Nosnost / Loading capacity
Polyester / Polyester 120 kg
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Rozměr / Size  Konstrukce / Frame
60 x 52 x 95cm 29 x 15 mm hliníková trubka 

29 x 15 mm aluminium tube
Tkanina / Fabric  Nosnost / Loading capacity
Polyester / Polyester 30 kg
Hmotnost / Weight
6,25 kg

Rozměr / Size  Konstrukce / Frame
 110 x 54 x 90cm 16 mm ocelová trubka / práškové lakování

16 mm steel tube / powder coating
Tkanina / Fabric  Nosnost / Loading capacity
Polyester / Polyester 100 kg
Hmotnost / Weight
9,6 kg

Rozměr / Size  
 210 x 80 x 49cm
Tkanina / Fabric  
Polyester / Polyester 
Konstrukce / Frame
32x25 mm hliníková trubka / práškové lakování     aluminium tube/ powder coating    
25x25 mm ocel / práškové lakování                                steel/ powder coating
Nosnost / Loading capacity
120 kg

Rozměr / Size  Konstrukce / Frame
 60 x 52 x 66 16 mm ocelová trubka / práškové lakování

16 mm steel tube / powder coating
Tkanina / Fabric  Nosnost / Loading capacity
Polyester / Polyester 30 kg
Hmotnost / Weight
4,8 kg

KITCHEN XL BED

KITCHEN S KITCHEN L

GREENPETROL

PETROL PETROL
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