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EXTREME
ULTRALIGHT
Ultra ľahký ruksak s objemom
28 litrov do extrémnych podmienok.
EXTREME – je synonymom
najlepšej kvality a maximálnej
funkčnosti už desať rokov.
EXTREME Ultralight obohacuje
spektrum výkonu o dimenziu
nekompromisnej ľahkosti: posilnená
konštrukcia pre optimálne rozloženie
záťaže, vystužený, vzdušný
sieťovinový chrbtový systém,
ramenné popruhy, ktoré
zabezpečujú vysokú ventiláciu
a odnímateľný bedrový pás.
Toto všetko pre extrémnu trvácnosť
a so senzačnou hmotnosťou
len 1kg. Je to EXTREME!
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CHRBTOVÝ SYSTÉM MAMMUT ALPINE
Pre ruksaky Alpine používa Mammut tri rôzne chrbtové systémy,
ktoré boli dokonale prispôsobené tomu, na čo ich budete používať.
Základom chrbtového systému Alpine je flexibilná hliníková konštrukcia.
Ideálne prenáša váhu na bedrá, pričom umožňuje dokonalú voľnosť
pohybu tela od pása hore a tiež bedier, čo je dôležité pri alpinizme.
Tri rôzne konštrukcie určujú charakter chrbtového systému:
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Všetky ruksaky Mammut Alpine sú vybavené nasledujúcimi prvkami
ideálnymi na alpinizmus:

Vrchlík s 2 komorami
(okrem modelu Face)

Horné popruhy na ovládanie
rozloženia záťaže

Príprava na hydratačný systém

2 príchytky na ľadovcové
vybavenie a zbraň

Bočné kompresné
popruhy

2 putká napríklad
na karabíny

Odopínateľný vystužený
bedrový pás

Chrbtový systém / Back system: butterflyTM
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 330 D Cordura® Ripstop
Dno: Nylon 500 D Du Pont Cordura®
Litráž / Volume:

45l
35l

(1800g)
(1700g)

Funkčný, robustný alpinistický ruksak
pre extrémne nároky, s unikátnym nosným
systémom butterflyTM od Mammuta.
S výškovo nastaviteľným vrchlíkom
pre zväčšenie objemu. Perfektne
skoordinovaný so sériou oblečenia Extreme.
Vlastnosti:
- Zipsový vstup do hlavnej komory
batohu zozadu
- Výškovo prispôsobivý vrchlík
s vnútorným a vonkajším vreckom
- Dva ultra-stabilné držiaky na cepíny
- 2 plátené putká, napr. na karabíny
- Odnímateľný, vystužený bedrový pás
- Kompatibilný s hydratačným systémom

Chrbtový systém / Back system: Ergo Tech VT Alpine s hliníkovou konštrukciou V-frame
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 210 D Baby Dipstop, Dno: Nylon 330 D
Cordura® Ripstop
Litráž / Volume:

25 l

Ultra ľahký model zo série Extreme
s hmotnosťou len 1kg. Kvalita a nosnosť
tohto ruksaku je nekompromisná.
Je dokonale vhodný na alpinizmus top
výkonov. S chrbtovým systémom
s konštrukciou V-frame pre ideálnu
slobodu pohybu a rozloženie záťaže.
Vlastnosti:
- Dve zväčšiteľné vrecká – vonkajšie
a vnútorné
- Dva držiaky na cepíny
- 2 látkové úchytky napr. na karabínu
- Odnímateľný, vystužený bedrový pás
- Kompatibilný s hydratačným systémom

(1030 g)
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Chrbtový systém / Back system: butterflyTM
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity, Dno: Nylon 1000 D
Textura
Litráž / Volume:

45 + 10 l (1650 g)

Alpinistický ruksak s dvoma komorami,
s dvoma prackami a výškovo nastaviteľným
vrchlíkom, ktorým sa dosiahne zväčšenie
objemu. S chrbtovým systémom butterflyTM
pre ideálny komfort na alpinistických
a náročných viacdenných túrach.
Vlastnosti:
- Výškovo prispôsobivé vrchlík
s 2 vonkajšími vreckami
- Ruksak s dvoma komorami,
s odnímateľnou medzipriečkou
a priamym prístupom do spodnej komory
- Dva držiaky na cepíny
- Hypalon exo-skeleton
- 2 látkové putká napr. na karabíny
- Odnímateľný, vystužený bedrový pás
- Kompatibilný s hydratačným systémom

Chrbtový systém / Back system: butterflyTM
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity, Dno: Nylon 1680 D
Ballistic
Litráž / Volume:

45l
35l

(1000 g)
(1500 g)

Ruksak s jednou komorou a sponami
pre alpinistické použitie. Vyrobený
z robustného materiálu Velocity nylon
a navyše posilnený materiálom Hypalon.
Špeciálne robustné držiaky
na ľadovcové vybavenia s chrbtovým
systémom butterflyTM.
Vlastnosti:
- Dve zväčšiteľné vrecká
- Hypalon exo-skeleton
- Dva ultra stabilné držiaky na ľadovcové
vybavenia
- 2 látkové putká napr. na karabíny
- Odnímateľný, vystužený bedrový pás
- Kompatibilný s hydratačným systémom

Chrbtový systém / Back system: butterflyTM
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity, Dno: Nylon 1680 D
Ballistic
Litráž / Volume:

35l
28l

Ruksak s jednou komorou navrhnutý
na rýchle a ľahké výstupy. Hlavná časť
je z robustných materiálov Velocity nylon
a Hypalon, so zapínaním na jednu pracku
a s chrbtovým systémom butterflyTM.
Vlastnosti:
- Dve zväčšiteľné vrecká – vonkajšie
a vnútorné
- Hypalon exo-skeleton
- Dva držiaky na cepíny
- 2 látkové putká napr. na karabíny
- Odnímateľný, vystužený bedrový pás
- Kompatibilný s hydratačným systémom

(1400 g)
(1300 g)

Chrbtový systém / Back system: butterflyTM
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity, Dno: Nylon 1680 D
Ballistic
Litráž / Volume:

35l

(1400 g)

Kombináciou mužských modelov
Flight a Ice je Asana špeciálne
prispôsobená potrebám alpinistiek.
Bedrový pás a ramenné popruhy sú
špeciálne vyvinuté pre anatómiu žien
a spolu s chrbtovým systémom butterflyTM
ponúkajú ideálny komfort. Dve bedrové
vrecká poskytujú extra úložný priestor
na nevyhnutné drobnosti.
Vlastnosti:
- Dve zväčšiteľné vrecká – vonkajšie
a vnútorné
- Dva ultra stabilné držiaky na cepíny
- Dve malé vrecká na bedrovom páse
- 2 látkové putká napr. na karabíny
- Odnímateľný, vystužený bedrový pás
- Kompatibilný s hydratačným systémom

Chrbtový systém / Back system: Vystužený chrbát s hliníkovou konštrukciou V-frame
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity, Dno: Nylon 1680 D
Ballistic
Litráž / Volume:

22l

(1000 g)

Najmenší alpinistický ruksak Mammut
vyvinutý pre túry Via Ferrata a skalo-lezenie
so skobami. Chrbtový systém s hliníkovou
konštrukciou V-frame.
Vlastnosti:
- Hypalon exo-skeleton
- Predné vrecko
- Dva držiaky na cepíny
- 2 látkové putká napr. na karabíny
- Odnímateľný, vystužený bedrový pás
- Kompatibilný s hydratačným systémom

Chrbtový systém / Back system: Ergo Tech VT Alpine s hliníkovou konštrukciou V-frame
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 500 D Textura, Dno: Nylon 1000 D
Textura
Litráž / Volume:

45l
35l

Ruksak s dvoma komorami vyvinutý
podľa najpredávanejšieho modelu Granit.
Vyrobený z trvácneho textúrovaného
materiálu 500 D nylon a s naším
osvedčeným chrbtovým systémom
s konštrukciou V-frame.
Vlastnosti:
- Ruksak s dvoma komorami,
s odnímateľnou medzipriečkou
a priamym prístupom do spodnej komory
- Dve zväčšiteľné vrecká – vonkajšie
a vnútorné
- Dva držiaky na cepíny
- Malá bočná komora na zips
- Dve malé vrecká na bedrovom páse
- 2 látkové putká napr. na karabíny
- Odnímateľný, vystužený bedrový pás
- Kompatibilný s hydratačným systémom

(1500 g)
(1400 g)
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Chrbtový systém / Back system: Ergo Tech VT Alpine
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 500 D Textura, Dno: Nylon 1000 D
Textura
Litráž / Volume:

40l
30l
20l

(1250 g)
(1050 g)
(900 g)

Klasický, veľmi ľahký alpinistický ruksak
s jednou komorou a s jednou zapínacou
prackou. Vyrobený z robustného,
textúrovaného materiálu 500 D nylon
a s osvedčeným chrbtovým systémom
s konštrukciou V-frame.
Vlastnosti:
- Dve zväčšiteľné vrecká – vonkajšie
a vnútorné
- Dva držiaky na cepíny
- 2 látkové putká napr. na karabíny
- Odnímateľný, vystužený bedrový pás
- Kompatibilný s hydratačným systémom

Chrbtový systém / Back system: Ergo Tech VT Alpine s hliníkovou konštrukciou V-frame
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity, Dno: Nylon 500 D
Du Pont Cordura®
Litráž / Volume:

30l

Lotus je dámskou verziou
najpredávanejšieho modelu Granit,
špeciálne vyvinutý pre potreby alpinistiek,
vyrobený z exkluzívneho materiálu 420 D
Velocity nylon. Ramenné popruhy a bedrový
pás sú špeciálne navrhnuté pre anatómiu
žien a spolu s hliníkovou konštrukciou
V-frame ponúkajú neuveriteľný komfort.
Malé dôležité predmety môžete uskladniť
v dvoch ľahko dostupných vreckách
na bedrovom páse.
Vlastnosti:
- Dve zväčšiteľné vrecká – vonkajšie
a vnútorné
- Dva držiaky na cepíny
- 2 látkové putká napr. na karabíny
- Dve malé vrecká na bedrovom páse
- Odnímateľný, vystužený bedrový pás
- Kompatibilný s hydratačným systémom

(1200 g)
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CHRBTOVÝ SYSTÉM MAMMUT HIKING
Na rok 2008 uvádza Mammut ako novinku dokopy 5 rôznych výšok
chrbtovej časti zo série Hiking od XS až po XL. Všetky dámske modely
boli dokonale skoordinované s anatómiou žien, hlavne čo sa týka výšky
chrbtovej časti, strihu bedrového pásu a ramenných popruhov.
Každý model ponúkame v dvoch výškových prevedeniach.
Chrbtová dĺžka

Ženy
Muži

Nasledujúca tabuľka ukazuje ideálnu výšku chrbtovej časti pre každý ruksak A a B:

Umiestnenie na páse

Umiestnenie na bedrách

Vyššia
chrbtová časť
Široký, vystužený
bedrový pás,
ktorý obopína bedrá

Nižšia
chrbtová časť
Úzky, vystužený
bedrový pás,
ktorý sedí na páse

Litráž ruksaku

Pás / Waist
Ženy

Bedrá / Hip
Muži

Ženy

Muži

Veľkosť / Sizes

Ak je model dostupný vo viacerých veľkostiach, vyšší ľudia sa obyčajne rozhodnú pre ruksak
s väčším objemom. Ruksaky zo série Mammut Hiking túto skutočnosť zohľadňujú. Aby sa dosiahlo
zväčšenie objemu, ruksaky majú o číslo väčšiu výšku chrbtovej časti ako výška, ktorá je v poradí.

Batohy
Chrbtový systém / Back system: butterflyTM Save Your Energy
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 210 D Double Ripstop; Nylon 420 D
Nailhead Doddy; Dno: Nylon 840 D Ballistic
Litráž / Volume:

25l

(1500 g)

Technický turistický ruksak s viacerými
chytrými detailmi: 1 hlavná komora na zips
so samostatne zazipsovateľnou spodnou
komorou, odzipsovateľná medzipriečka
a niekoľko pridaných komôr. Ramenné popruhy majú vysokú ventiláciu, jemne vystužený bedrový pás je flexibilný a priedušný
a poskytuje ideálny kontakt s telom,
no napriek tomu perfektnú ventiláciu.
So sieťovinovým SYE butterflyTM chrbtovým
systémom (výška chrbtovej časti L).
Vlastnosti:
- Ruksak s dvoma komorami,
s odnímateľnou medzipriečkou
a s priamym vstupom do spodnej komory
- Predné strečové vrecko so sponou
- 1 vstavané vrchné vrecko na zips
- Vrecko na drobnosti
- Zazipsovaná komora na cennosti
(napr. kľúče, peňaženka)
- Sieťovinové bočné vrecko
- Dve malé vrecká na bedrovom páse
- Integrovaný pršiplášť
- Dva držiaky na trekingové paličky
- Kompatibilný s hydratačným systémom

Chrbtový systém / Back system: butterflyTM Save Your Energy
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 210 D Double Ripstop; Nylon 420 D
Nailhead Doddy; Dno: Nylon 840 D Ballistic
Litráž / Volume:

30l
20l

Verzia Energise Duo ale len s jednou
komorou je technicky pokročilý turistický
ruksak so zazipsovanou hlavnou komorou
a niekoľkými extra komorami. Ramenné
popruhy s vysokou ventiláciou a flexibilný,
priedušný, jemne vystužený bedrový pás
pre optimálny telesný kontakt a ventiláciu.
So sieťovinovým SYE butterflyTM
chrbtovým systémom
(Energise 20: výška chrbtovej časti L,
Energise 30: výška chrbtovej časti XL).
Vlastnosti:
- Predné strečové vrecko so sponou
- Komora so zipsom na cennosti (napr.
kľúče, peňaženka)
- Vrecko so zipsom na mapu
- Sieťovinové bočné vrecko
- Dve malé vrecká na bedrovom páse
- Integrovaný pršiplášť
- Dva držiaky na trekingové paličky
- Kompatibilný s hydratačným systémom

(1500 g)
(1400 g)

Chrbtový systém / Back system: Save Your Energy
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 330 D Cordura® Ripstop;
Dno: Nylon 500 D Du Pont Cordura®
Litráž / Volume:

35l
25l

(1450 g)
(1350 g)

Turistický ruksak plniteľný zhora,
s vrchlíkom, ktorý sa zapína na dve spony.
Batoh má dve komory, odnímateľnú
medzipriečku a samostatný vstup do spodnej
komory. S osvedčeným sieťovinovým
chrbtovým systémom SYE a s vystuženým
bedrovým pásom pre dobré rozloženie
záťaže (Connect 25: výška chrbtovej časti L,
Connect 35: výška chrbtovej časti XL).
Vlastnosti:
- Ruksak s dvoma komorami,
s odnímateľnou medzipriečkou
a samostatným vstupom do spodnej
komory
- Dve zväčšiteľné vrecká – vonkajšie
a vnútorné
- Dve bočné vrecká na zips
- Predné elastické popruhy (bungee) môžete
použiť napr. na upevnenie bundy
- Integrovaný pršiplášť
- Dva držiaky na trekingové paličky
- Kompatibilný s hydratačným systémom

Chrbtový systém / Back system: Save Your Energy
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D CD Diamond Ripstop; Nylon 210 D
Velocity; Dno: Nylon 420 D HD
Litráž / Volume:

30l
20l

Carat je dámskou verziou modelu Connect,
viď vlastnosti modelu Connect.
(Carat 20: výška chrbtovej časti S,
Carat 30: výška chrbtovej časti M).

(1400 g)
(1300 g)
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Chrbtový systém / Back system: Save Your Energy
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D CD Diamond Ripstop; Nylon 210 D
Velocity; Dno: Nylon 420 D HD
Litráž / Volume:

30l
20l

(1350 g)
(1250 g)

Turistický ruksak plniteľný zvrchu,
s vrchlíkom a jednou sponou, s osvedčeným
sieťovinovým chrbtovým systémom,
malými vystuženými podpornými
opierkami a brušným pásom
(Blast 22: výška chrbtovej časti M,
Blast 30: výška chrbtovej časti L).
Vlastnosti:
- Dve vrecká s vrchlíkom – vonkajšie
a vnútorné
- Vrecko so zipsom na mapu
- Sieťovinové bočné vrecko
- Integrovaný pršiplášť
- Dva držiaky na trekingové paličky
- Kompatibilný s hydratačným systémom

Chrbtový systém / Back system: Save Your Energy
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D CD Diamond Ripstop; Nylon 210 D
Velocity; Dno: Nylon 420 D HD
Litráž / Volume:

25l
18l

(1300 g)
(1200 g)

Brava je dámskou verziou modelu Blast,
viď vlastnosti modelu Blast.
(Brava 18: výška chrbtovej časti XS,
Brava 25: výška chrbtovej časti S).

Chrbtový systém / Back system: Save Your Energy
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D CD Diamond Ripstop; Nylon 210 D
Velocity; Dno: Nylon 420 D HD
Litráž / Volume:

28l
20l

Mládežnícka turistika a jednodenné túry.
Vďaka zipsu sa dá naplniť spredu. Batoh
má dve komory, odnímateľnú medzipriečku
a samostatný vstup do spodnej komory.
S osvedčeným sieťovinovým chrbtovým
systémom SYE, s malými vystuženými
podpornými opierkami a brušným pásom
(Aspect 20: výška chrbtovej časti M,
Aspect 28: výška chrbtovej časti L).
Vlastnosti:
- Ruksak s dvoma komorami,
s odnímateľnou medzipriečkou
a samostatným vstupom
do spodnej komory
- Sieťovinové bočné vrecko
- Vrecko na drobnosti
- Predné elastické popruhy (bungee)
môžete použiť napr. na upevnenie bundy
- Integrovaný pršiplášť
- Dva držiaky na trekingové paličky
- Kompatibilný s hydratačným systémom

(1350 g)
(1250 g)

Chrbtový systém / Back system: Save Your Energy
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D CD Diamond Ripstop; Nylon 210 D
Velocity; Dno: Nylon 420 D HD
Litráž / Volume:

22l
15l

(1300 g)
(1200 g)

Adina je dámskou verziou modelu Aspect,
viď. vlastnosti modelu Aspect.
(Adina 15: výška chrbtovej časti XS,
Adina 22: výška chrbtovej časti S).

Chrbtový systém / Back system: Save Your Energy
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Polyester 600 Ripstop; Dno: Polyester 600 D
Litráž / Volume:

45l
35l
25l

Klasický turistický ruksak plniteľný zhora,
s vrchlíkom a dvoma sponami.
S osvedčeným sieťovinovým chrbtovým
systémom SYE a s vystuženým bedrovým
pásom pre dobré rozloženie záťaže
(Aletsch 25/35: výška chrbtovej časti L,
Aletsch 35: výška chrbtovej časti XL).
Vlastnosti:
- Dve vrecká s vrchlíkom – vonkajšie
a vnútorné
- Dve bočné vrecká na zips
- Integrovaný pršiplášť
- Dva držiaky na trekingové paličky

(1400 g)
(1350 g)
(1300 g)
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Chrbtový systém / Back system: Ergo Tech ET adjustable
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Du Pont Cordura® Monofilament;
Dno: Nylon 1000 D Du Pont Cordura®
Litráž / Volume:

75 + l5l
65 + 10l
55 + 10l

(3000 g)
(2900 g)
(2750 g)

Ruksak s mnohými kvalitnými prvkami
je dokonale vybavený pre dobrodružstvá
a trekingové výlety. S plne prispôsobivým
Ergo Tech ET nosným systémom
a posilneným bedrovým pásom
pre výnimočne dobré rozloženie záťaže
ponúka veľký komfort dokonca
aj pri ťažkom náklade.
Vlastnosti:
- Výškovo nastaviteľný vrchlík
s vonkajším a vnútorným vreckom
- Ruksak s dvoma komorami,
s odnímateľnou medzipriečkou
a samostatným vstupom
do spodnej komory
- 2 ploché bočné vrecká na zips, ktorých
objem sa dá zväčšiť
- Predné vrecko so zipsom
- Integrovaný pršiplášť
- Dva držiaky na cepíny
- Kompatibilný s hydratačným systémom

Chrbtový systém / Back system: Ergo Tech ET adjustable
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Ripstop; Dno: Nylon 1000 D
Textura
Litráž / Volume:

65 + 15l
55 + 15l

(2600 g)
(2550 g)

Úzky trekingový ruksak pre ambicióznych
trekerov a turistov, ktorí obľubujú dlhé túry.
S dokonale prispôsobivým nosným
systémom Ergo Tech ET a extra posilneným
bedrovým pásom pre výnimočné rozloženie
záťaže a vynikajúci komfort dokonca
aj s ťažkým nákladom.
Vlastnosti:
- Výškovo prispôsobivý vrchlík
s vonkajším a vnútorným vreckom
- Ruksak s dvoma komorami,
s odnímateľnou medzipriečkou
a samostatným vstupom
do spodnej komory
- Predné elastické popruhy (bungee)
môžete použiť napr. na upevnenie bundy
- Integrovaný pršiplášť
- Dva držiaky na cepíny
- Kompatibilný s hydratačným systémom

Chrbtový systém / Back system: Ergo Tech ET adjustable
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Ripstop; Dno: Nylon 1000 D
Textura
Litráž / Volume:

60l
50l
40l

Trekingový ruksak s vynikajúcim pomerom
cena/výkon. Vyrobený z ľahkého materiálu
420 D Ripstop nylon. S dokonale prispôsobivým Ergo Tech ET nosným systémom.
Vlastnosti:
- Výškovo prispôsobivý vrchlík
s vonkajším a vnútorným vreckom
- Ruksak s dvoma komorami,
s odnímateľnou medzipriečkou
a samostatným vstupom
do spodnej komory
- Predné elastické popruhy (bungee)
môžete použiť napr. na upevnenie bundy
- Dva držiaky na cepíny
- Kompatibilný s hydratačným systémom

(1950 g)
(1900 g)
(1850 g)

Chrbtový systém / Back system: Ergo Tech ET adjustable
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Ripstop; Dno: Nylon 1000 D
Textura
Litráž / Volume:

50l
40l

(1970 g)
(1850 g)

Mantra je dámskou verziou modelu Arete,
viď vlastnosti modelu Arete.

Chrbtový systém / Back system: Ergo Tech ET adjustable
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Texture; Dno: Nylon 1000 D
Du Pont Cordura®
Litráž / Volume:

85 + 10l
75 + 10l

(3400 g)
(3300 g)

Rafinovaný ruksak v štýle cestovnej tašky pre
svetobežníkov. Konštrukcia s dvoma komorami ako
pri klasickom trekingovom batohu a s veľkým výškovo
prispôsobivým vrchlíkom. Vrchná komora s veľkým,
rozkladacím zazipsovaným vchodom. Spodná komora
je vytvorená odnímateľnou medzipriečkou a má
vlastný vchod. Obsahuje odnímateľný ruksak
na každodenné použitie a bohato vystužený nosný
systém, ktorý môžete schovať pri check-ine na letisku.
Vlastnosti:
- Ruksak s dvoma komorami, s odnímateľnou
medzipriečkou a samost. vstupom do spodnej
komory
- Odnímateľný ruksak
na každodenné použitie
- Dva zazipsované vstupy
- Chrbtový systém sa dá schovať

Chrbtový systém / Back system: Ergo Tech ET adjustable
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 500 D Texture; Dno: Nylon 1000 D
Du Pont Cordura®
Litráž / Volume:

55 + 10l

(3200 g)

Okawango je dámskou verziou modelu
Outback, je navrhnutý pre špeciálnu ženskú
anatómiu. Viď vlastnosti modelu Outback.

Chrbtový systém / Back system: Ergo Tech ET adjustable
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 600 D Ripstop; Dno: Nylon 1000 D
Du Pont Cordura®
Litráž / Volume:

80l
60l

Ruksak v štýle cestovnej tašky pre cestovateľov, ktorí radi nesú svoju batožinu
na chrbte. S prispôsobivým chrbtovým
systémom, ktorý sa dá schovať a s odnímateľným ruksakom na každodenné použitie.
Travel 60L: ako jednokomorový ruksak
s hlavnou komorou, ktorá sa dá naširoko
otvoriť. Travel 80L je verziou s dvoma
komorami – s extra spodnou komorou.
Vlastnosti:
- Odnímateľný ruksak
na každodenné použitie
- Chrbtový systém sa dá schovať
- Obsahuje ramenné popruhy

(2900 g)
(2750 g)

Batohy

Batohy

Batohy
Chrbtový systém / Back system: Ramenné popruhy a rúčky na nosenie
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 1000 D Textura
Litráž / Volume:

100l
80l
60l

(1300 g)
(1150 g)
(900 g)

Taška na materiál v troch veľkostiach.
Vlastnosti:
- Rúčky na uchopenie
- Zazipsované vrecká
- Ramenné popruhy

Materiál / Fabric:

Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity; Dno: Polyester 600 D

Litráž / Volume:

15l

(1000 g)

Trendová taška na plece s praktickými
komorami a dostatočne veľkým priestorom
na dokumenty s veľkosťou A4 a ešte viac.
Vlastnosti:
- Hlavné komora so zipsom
- Dve komorami
- Zväčšiteľné vrecko
- Veľké vrecko so zipsom na zadnej strane
- 2 malé, bočné vrecká so zipsom

Chrbtový systém / Back system: Vystužený chrbát
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity; Dno: Nylon 500 D Kodra
Litráž / Volume:

25l

(1200 g)

Veľmi kvalitný ruksak na denné použitie
s vnútornými predeľovačmi, ktoré môžete
meniť na základe vašich potrieb. Komora
na notebook je prístupná zhora, obsahuje
samostatne vystužené púzdro na notebook,
ktoré sa dá vybrať.
Vlastnosti:
- Hlavná komora na zips
- Vystužená komora na notebook
so samostatným vstupom
- Vystužené, samostatne použiteľné púzdro
na notebook s bezpečnostnými popruhmi
- Veľké predné komora so zipsom
- Bočné sieťovinové vrecká
- Vrecko na drobnosti

Chrbtový systém / Back system: Vystužený chrbát
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity; Dno: Nylon 840 D Ballistic
Litráž / Volume:

25l

Športový denný ruksak, ktorý sa dá
mnohými priehradkami, s integrovanou
komorou na notebook a prispôsobivými
elastickými popruhmi (bungee).
Vlastnosti:
- Hlavná komora so zipsom
- Vystužená komora na notebook
so samostatným vstupom
- Veľká predná komora so zipsom
- Vrecko na drobnosti
- Elastické predné popruhy (bungee)
môžete použiť napr. na upevnenie bundy
- Lem posilnený Hypalonom
- Bočné sieťovinové vrecká

(1200 g)

Batohy

Chrbtový systém / Back system: Vystužený chrbát
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 210 D Double Ripstop; Dno: Nylon 420 D
Nailhead Dobby; Nylon 840D Ballistic
Litráž / Volume:

22l

(1000 g)

Moderný, športový ruksak na každodenné
použitie s jednou hlavnou komorou a extra
prednou komorou s dlhým horizontálnym
zipsom a s vreckom na drobnosti.
Odzipsovaním možno zväčšiť objem.
Vlastnosti:
- Hlavná komora na zips
- Vystužené, integrované púzdro na laptop
- Predné vrecko s hlavným zipsom
- Vrecko na drobnosti
- Sieťovinové bočné vrecko

Chrbtový systém / Back system: Vystužený chrbát
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 210 D Double Ripstop; Nylon 420 D
Nailhead Dobby; Dno: Nylon 210D Double Ripstop
Litráž / Volume:

20l

(900 g)

Malý praktický ruksak
na univerzálne denné použitie.
Vlastnosti:
- Hlavná komora so zipsom
- Vystužené, integrované púzdro
na notebook
- Veľká predná komora so zipsom
- Vrecko na drobnosti

Ľadvinka TOPO 3
Chrbtový systém / Back system: 38 mm opasok
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity; Dno: Polyester 600 D
Litráž / Volume:

3l

(250 g)

Veľká, dômyselná ľadvinka s 5 vreckami
so zipsom: 1 hlavná komora, 1 predná
komora, 1 zadné vrecko (na pas)
a 2 malé bočné sieťovinové vrecká
so zipsom (na mince alebo kľúče).

Ľadvinka Neuveville 3
Chrbtový systém / Back system: 25 mm opasok
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity; Dno: Polyester 600 D
Litráž / Volume:

3l (200 g)

Premyslená ľadvinka so 4 vreckami na zips
(pas a 2x peniaze), putká na perá
a vrecká na suchý zips.

Ľadvinka L, M, S
Chrbtový systém / Back system: 38 mm opasok
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Polyester 600 D
Litráž / Volume:

L
M
S

Jednoduchá ľadvinka v tvare banánu,
s 2 prednými vreckami so zipsom
a 1 zadným vreckom na pas.

(200 g)
(180 g)
(160 g)

Batohy

DOPLNKY

Batohy

DOPLNKY

Chrbtový systém / Back system: Ramenný popruh, ktorý sa dá zapnúť ako opasok
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D Dynatex; Dno: Polyester 600 D
Litráž / Volume:

2l
1l

(220 g)
(130 g)

Malé tašky na plece sú ideálne
na uskladnenie cestovných dokumentov
a dôležitých papierov, alebo na každodenné
nosenie mobilného telefónu, peňaženky
a pod. Pouch 1 s malým predným
sieťovinovým vreckom, Pouch 2 s malým
pôsobivým predným vreckom na sponu.

Hygienická taštička

Materiál / Fabric:

Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity

Vysoko kvalitná hygienická taštička
so zipsom po celom obvode, s veľkosťou
21 cm x 2 cm, s dostatkom miesta
na postavenie fľaštičiek a túb. Praktické
vnútorné predelenie, jedno extra vrecko
na zips vpredu a vzadu. S praktickým
mini držiakom na zavesenie.

Batohy

DOPLNKY

Peňaženka Classic
Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity

Batohy

Materiál / Fabric:

Peňaženka s klasickými rozmermi
10 cm x 13 cm, ktorá sa skladá na polovicu,
s prepracovaným vnútorným rozdelením:
s 2 komorami na kreditné karty,
s 1 transparentnou komorou na preukaz
totožnosti, 1 vrecko so zipsom na mince,
1 vrecko na bankovky.

Peňaženka Compact
Materiál / Fabric:

Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity

1 vrecko so zipsom na mince, 1 vrecko
s rozmermi 7,5 cm x 10 cm. 1 vrecko na
mince, 1 vrecko na zložené bankovky
a niekoľko priehradiek na kreditné karty.
Na cvočku.

Peňaženka na zips
Materiál / Fabric:

Hlavná časť: Nylon 420 D Velocity

Štýlová, premyslená peňaženka so zipsom
po obvode. So zazipsovaným vreckom
na mince, ďalšou komorou na zips,
držiakom na bankovky a niekoľkými
priehradkami na kreditné karty.

Doplnky / Accessories
Výrobok
Pršiplášte

Výplň

Zapínanie
Bočné stlačiteľné spony /

Pršiplášte

Farba

Veľkosť

Batohy

DETI

Chrbtový systém / Back system: Vystužený chrbát
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D; Dno: Polyester 600 D
Litráž / Volume:

18l
12l

(700 g)
(600 g)

„Naozajstný“ ruksak pre všetky deti, ktoré
chcú ísť ďaleko. Klasický design – plniteľný
zvrchu, so zväčšiteľným vreckom, 2 spony,
kompresné popruhy a malý,
vystužený bedrový pás.
First Ascent 12 pre cca 4-6 ročných,
Firts Ascent 18 pre cca 7-9 ročných.
Vlastnosti:
- Vrchlík s veľkým vreckom
- Bočné kompresné popruhy
- Dva držiaky na trekingové paličky
- Menovka

Chrbtový systém / Back system: Vystužený chrbát
Materiál / Fabric:
Hlavná časť: Nylon 420 D; Dno: Polyester 600 D
Litráž / Volume:

16l
8l
4l

Malý ruksak na každodenné použitie
s osvedčenými vnútornými priehradkami,
pre deti vo veku 2-9 rokov, v závislosti
na objeme. Dodávame ho s hebkou
hračkou od Mammuta.
Vlastnosti:
- Hlavná komora na zips
- 1 vonkajšia komora so zipsom
- Elastické popruhy (bungee) môžete použiť
na upevnenie bundy
- 4 litrový pre vek 2-3
- 8 litrový pre vek 4-6
- 16 litrový pre vek 7-9
- Menovka
- Hebká hračka od Mammuta

(400 g)
(320 g)
(260 g)

