SPACIE VAKY

Ajungilak
Kira
Navrhnuté ženami pre ženy
Hrubšia vrstva výplne ponúka
výbornú izoláciu (extra vrstva
v okolí nôh). Vylepšená kapucòa
zabezpeèí takmer neobmedzenú
slobodu pohybu, zatia¾ èo
zatep¾ovací límec Jacket Baffle
sa postará o to, aby neuniklo niè
zo vzácneho tepla, aj ak nemáte
nasadenú kapucòu a máte
odkryté ramená. Tento spací vak
z umelých vlákien je dômyselne
prepracovaný vo všetkých
oblastiach, ktoré sú pre ženy
dôležité, t.j. ve¾ký komfort
a malá váha.

SPACIE VAKY
Teplota pod¾a normy EN 13537

Naše spacie vaky Alpine sú
navrhnuté tak, aby vás udržali
v teple aj na najvyšších
vrcholoch sveta.

5-sezónny
zimný
3-sezónny
zimný
3-sezónny
jarný

Teplota pod¾a normy EN 13537

Naše spacie vaky Arctic vám
zabezpeèia teplé miesto aj
v extra vlhkých a najchladnejších
podmienkach na svete, aj ak ste
tam na dlhšiu dobu.

5-sezónny

5-sezónny
zimný
3-sezónny

SPACIE VAKY
Výplò

Hmotnos bez obalu v gramoch

Litráž

Strana

PREH¼AD
MAMMUT-SLEEPING
SYSTEMS FIBEL
Mammut-Sleeping System Fibel
obsahuje množstvo tipov a vzácnych
technických poznatkov o spacích
vakoch a karimatkách. Je k dispozícii
u špecializovaných ve¾koobchodníkov,
alebo si ho môžete stiahnu
na www.mammut.ch

Výplò

Hmotnos bez obalu v gramoch

Litráž

Strana

SPACIE VAKY
Teplota pod¾a normy EN 13537
3-sezónny

Vïaka praktickej ve¾kosti vám
budú naše spacie vaky Trekking
dokonalým spoloèníkom na
všetkých nezabudnute¾ných
výletoch.

letný
cestovný
zimný
3-sezónny
jarný
zimný
3-sezónny
jarný
letný
cestovný
3-sezónny
jarný
3-sezónny
jarný
3-sezónny
jarný
letný
cestovný

PREH¼AD
Výplò

Hmotnos bez obalu v gramoch

Litráž

Strana

Teplota pod¾a normy EN 13537 v °C

V žltej teplotnej škále sa budú neustále cíti pohodlne aj neskúsení používatelia.
Vyššia z hodnôt predstavuje teplotu, pri ktorej v noci pohodlne spí priemerná žena, nižšia
platí pre priemerných mužov. Modrá oblas oznaèuje teplotu, pri ktorej užívate¾ cíti silný chlad
a jeho zdravie je vystavené riziku podchladenia.

Príslušenstvo

Karimatky

Spacáky

SPACIE VAKY

PÁPEROVÁ TECHNOLÓGIA

Prírodné páperie je stále najlepším existujúcim izolaèným
materiálom. Je jemné, extrémne ¾ahké, má vynikajúce
izolaèné vlastnosti, ¾ahko sa perie a poskytuje výnimoèné
prostredie na spánok.
Rozdiel je v kvalite
Na naše výplne, ktoré prichádzajú v troch plnivostiach,
používame len prvotriedne európske páperie. Iba to
najlepšie páperie je ruène trhané z pàs alebo z bruška.
Starostlivé spracovanie surových materiálov
Len to vedie k vysokej kvalite. Náš dodávate¾ používa
na starostlivú prípravy páperia najnovšie technológie.
PLNIVOS

Páperie 900
- Páperie najlepšej
kvality na svete
- Plnivos: 900 cuin
(900 kubických
palcov na uncu)
- 96% bieleho
husacieho páperia
(nie z gunárov)

To zabezpeèuje, že páperie je maximálne efektívne,
hygienické a odoláva pachom.
Priate¾ský k zvieratám
Naše páperie je starostlivo ruène trhané
(nie je trhané zo živých zvierat).
Jedineèná kontrola kvality
Kým sa naše páperie dostane do obchodu, prejde troma
testmi v nezávislých laboratóriách, aby sa zabezpeèil
vysoký štandard kvality.

KONŠTRUKCIA

Páperie 700
- Vysoko kvalitné
páperie
- Plnivos: 700 cuin
- 90% husacieho
páperia z východnej
Európy

Páperie 600
- Kvalitné páperie
- Plnivos: 500 cuin
- 70% páperia

Plnivos
Èím vyššia je plnivos páperia, tým lepšie sú vlastnosti výplne a izolaèné
schopnosti. Hmotnos pritom ostáva rovnaká. Mammut používa na plnivos
oficiálnu metódu medzinárodného úradu International Down and Feather
Bureau (IDFB), pod¾a ktorej sa páperie upravuje parou a jeho plnivos
sa udáva v jednotke Lorch cylinder (kubické cm na uncu).

Wave Box
- Najlepšie izolaèné
vlastnosti
- Ve¾mi ¾ahká
konštrukcia
- Efektívne zabraòuje
zošmykávaniu sa

Trapeze Box
- Bráni zošmykávaniu
sa dokonca aj
v laterálnej polohe
- Bez otvorov,
z ktorých by mohlo
unika teplo
- Jednoliata výplò

H-Box
- Naj¾ahší typ
konštrukcie
- Menej zošmykávania

SPACIE VAKY

ALPINE

zimný

3-sezónny

5-sezónny

Výplò: biele európske husacie páperie 900
Povrchový materiál: shelterTXTM
Páperie zo základnej expediènej série do extrémnych podmienok.

Názov výrobku

Èíslo
výrobku

5-sezónny L
zimný L
zimný R
3-sezónny L
3-sezónny R

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

- Vode odolný, ale priedušný povrchový materiál shelterTXTM.
LightTXTM je pravdepodobne naj¾ahší a najjemnejší vnútorný materiál.
- Zvlnená úprava zabraòuje zošmykávaniu a studeným miestam.
- Hot Head Hood pre optimálnu ochranu oblasti hlavy pred zimou.
- Extra hrejivá dvojvrstvová izolaèná náplò v oblasti nôh
Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

SPACIE VAKY

ALPINE

jarný

3-sezónny
zimný

Výplò: európske husacie páperie 900
Povrchový materiál: performanceTXTM
Nekompromisne nízka váha a komfort poèas spánku sú skombinované
v sérii páperových spacákov, ktoré sú ideálne na použitie v nároèných
podmienkach na horách.

Názov výrobku

Èíslo
výrobku

zimný L
zimný R
3-sezónny L
3-sezónny R
jarný L
jarný R

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

-

Zväèšená dvojvrstvová izolaèná výplò v oblasti nôh pre extra teplo
Hot Head Hoot pre optimálnu ochranu oblasti hlavy pred zimou
Excelentný pomer: váha/izolácia
Nová "jarná" verzia: ideálna pre lezcov a skialpinistov,
pre ktorých je dôležitý každý gram

Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

SPACIE VAKY

SYNTETICKÁ TECHNOLÓGIA

MTI® (Micro Thermal Insulation) - v èom je rozdiel?
Jedineèný mix vlákien
Rôzne vlákna majú rôzne vlastnosti (izolácia, kompresia,
stabilita). Preto sa zloženie a proporcia vláken v našich výplòach
riadi individuálnymi požiadavkami cie¾ovej skupiny a spôsobom,
akým bude výrobok používaný.
Najlepšia hmotnos k pomeru izolácie a jemnos
Plátna z našich vláken nepotrebujú žiadne spájacie materiály
ani lepidlo, ktoré pridáva extra hmotnos, no nezlepšuje izoláciu.
Toto je tiež dôvodom, preèo sú tak neuverite¾ne jemné.

Extrémna odolnos a robustnos
Jeho izolaèné vlastnosti odolajú nároènému používaniu
a èastému praniu o ve¾a dlhšie ako štandardné syntetické
vlákenné výplne.
Nízka citlivos na vlhkos
Absorbuje menej vlhkosti, rýchlejšie sa suší a poskytuje lepšiu
izoláciu, keï je mokrý.
¼ahká údržba
Môže sa pra v práèke pri teplote 60°C, èo je priam výnimoèné.

VÝPLNE

MTI® 13
- Micro/Spiral 7 komorové
duté vlákna
- Ultra¾ahké a jemné
- Najlepšie izolaèné vlastnosti
- Dobre stláèate¾ný

MTI® 11
- Micro/Spiral 7 komorové
duté vlákna
- Vynikajúce izolaèné vlastnosti
- Excelentný loft
- Ve¾mi odolný

MTI® 10
- 4 komorové špirálové
duté vlákna
- Vysoký loft
- Ve¾mi dobré izolaèné vlastnosti
- Dobre stláèate¾ný

MTI® 9
- 4 komorové duté vlákna
- Excelentný loft
- Ve¾mi dobré izolaèné vlastnosti

MTI® 8
- Termoizolaèné vlákna
Super Fine Fiber
- Dobré izolaèné vlastnosti
- Malá váha

Body Zone Insulation
Hrúbka vrstvy sa zväèšuje
smerom k nohám, a tak
zadržiava teplo tam, kde ho
najviac potrebujeme!

Box Construction
Zabezpeèuje výnimoèny loft,
má správny anatomický tvar
a porovnate¾ne lepšie izolaèné
vlastnosti.

Ergonomic Foot
Udržiava chodidlá v prirodzenej
polohe a stará sa o lepšiu
izoláciu.

Seamless Shell
Bezšvová vonkajšia vrstva
zabraòuje úniku tepla a zlepšuje
izoláciu.

KONŠTRUKCIA

Layer Construction
V závislosti od toho, ako bude
výplò používaná, aplikujeme
jeden až tri rovnako hrubé
vrstvy vláken.

SPACIE VAKY

zimný

5-sezónny
5-sezónny

3-sezónny
Výplò: MTI® 11
Povrchový materiál: enduranceTXTM
Karimatka zo syntetických vlákien pre expedície v drsných a extrémne
chladných podnebiach. Mimoriadny komfort spánku v drsných podmienok.

Názov výrobku

Èíslo
výrobku

5-sezónny L
5-sezónny L
5-sezónny L
zimný L + R
zimný L + R
zimný L
3-sezónny L+R
3-sezónny L+R

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

- Materiály sú navrhnuté tak, aby vydržali èo najdlhšie
- Body Zone Insulation: Hrúbka vrstvy sa zvyšuje smerom k nohám,
a tak zadržiava teplo tam, kde ho najviac potrebujeme
- Hot Head Hood pre optimálnu ochranu oblasti hlavy pred zimou
- shelter TXTM materiál v oblasti nôh, kde je zväèšená izolaèná výplò
a kapucòa pre optimálnu ochranu pred vlhkom

Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

SPACIE VAKY

letný

cestovný

3-sezónny

Výplò: páperie 600
Povrchový materiál: balanceTXTM

- H-box v ¾ahkej váhovej konštrukcii zabraòuje studeným miestam
- Performance Hood ponúka výnimoènú izoláciu a pritom šetrí váhu
- Traveller je navrhnutý pre maximálnu slobodu pohybu a má aj Smartlink

Vo¾ba fanúšikov ¾ahkej váhy. Ultra ¾ahká, kvalitná páperová séria
ponúka komfort poèas spánku na túrach kdeko¾vek ste.

Názov výrobku

Èíslo
výrobku

3-sezónny L
3-sezónny R
letný L
letný R
cestovný

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

SPACIE VAKY

TECHNOLÓGIA PRE ŽENY

NAVRHNUTÝ ŽENAMI PRE ŽENY
Na leto 2008 uvádza Mammut sériu spacích vakov pre ženy a dievèatá.
Majú výnimoèný dizajn, tvar, nové technologické riešenia a navyše
k tomu všetkému sú teplejšie a pohodlnejšie.

Comfort Hood
Priestranná kapucòa
poskytuje väèšiu ¾ahkos
pri pohybe. Výborne
prispôsobivá pre optimálnu
ochranu pred zimou.

Jacket Baffle
Nový ramenný golier
zabraòuje unikaniu
vzácneho tepla, aj keï je
kapucòa otvorená
a ramená mimo vaku.

Women's Fit
Navrhnutý tak, aby lepšie
sedel anatómii ženského
tela, je užší v oblasti
ramien a širší na bokoch.
Najširšia oblas je v okolí
kolien, èo u¾ahèuje pohyb.

Construction
Husté vrstvy výplne
zabezpeèujú výnimoènú
tepelnú izoláciu.
Oblas nôh má dokonca
extra izolaènú vrstvu.

Ergonomic foot
Lichobežníkový tvar
udržuje chodidlá
v prirodzenej polohe
a garantuje lepšiu izoláciu.

SPACIE VAKY
A

A

NOVINK

A

NOVINK

NOVINK

jarný

3-sezónny
zimný

Výplò: MTI® 13
Povrchový materiál: performanceTXTM
Vysoko úèinný spací vak exkluzívne pre ženy, ktoré kladú dôraz na
spratnos, váhu, vysoký komfort a izoláciu.

Názov výrobku

Èíslo
výrobku

zimný L + R
zimný L
3-sezónny L+R
3-sezónny L
jarný L+R
jarný L

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

- Hrubšie výplòové vrstvy na lepšiu izoláciu,
s jednou extra vrstvou okolo nôh
- Tvar prispôsobený anatómii žien
- Límec Jacket zabraòuje úniku tepla - aj keï máte ruky mimo spacáku
- Hodvábne jemné materiály
- Comfort Hood pre väèšiu slobodu pohybu
- Dámske tajné vrecko
Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

SPACIE VAKY
A
NOVINK

A
NOVINK

jarný
3-sezónny

Výplò: MTI® 19
Povrchový materiál: balanceTXTM
Technicky prepracovaný spací vak exkluzívne pre ženy, ktoré kladú dôraz
na vysoký komfort spánku, lepšiu izoláciu a životnos

Názov výrobku

Èíslo
výrobku

3-sezónny L+R
3-sezónny L
jarný L+R
jarný L

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

- Hrubšie výplòové vrstvy pre lepšiu izoláciu,
s jednou extra vrstvou okolo nôh
- Tvar prispôsobený anatómii ženy
- Límec Jacket zabraòuje úniku tepla - aj s rukami mimo spacáku
- Jemná podšívka, ktorá nedráždi pokožku
- Comfort Hood pre väèšiu slobodu pohybu
Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

SPACIE VAKY
A
NOVINK

A

NOVINK

A
NOVINK
jarný

3-sezónny

A
NOVINK

A
NOVINK

zimný
cestovný

letný
Výplò: MTI® 13
Povrchový materiál: performanceTXTM
Legenda, ktorá vyhrala viacero ocenení je ešte viac vylepšená:
anatomický strih, lepší pomer váha/izolácia, jemnejšie materiály.
Všetky s neuverite¾ne malou váhou.
Názov výrobku

Èíslo
výrobku

zimný L + R
zimný L + R
zimný L
3-sezónny L
3-sezónny L+R
3-sezónny L+R
3-sezónny L
jarný L + R
jarný L + R
letný L + R
letný L + R
cestovný L + R

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

- Nová vysokokvalitná výplò MT® 13 kombinuje v sebe najnižšiu váhu,
najlepšiu spratnos a maximálnu izoláciu
- Box Construction pre viac loftu lepšie sedí a má porovnate¾ne
vyššiu izolaènú kapacitu
- Vynikajúci pomer: váha/izolácia
- Ergonomic Foot zvyšuje komfort a izoláciu
- Traveller: ultra kompaktný obal na spací vak má Smartlink
Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

SPACIE VAKY
A

A

NOVINK

NOVINK

jarný
3-sezónny

Výplò: MTI® 10
Povrchový materiál: balanceTXTXTM
Nový Igloo je dokonale upravený pre komfort a svojím širokým strihom
a prispôsobivou kapucòou ponúka ve¾a slobody pohybu.
Názov výrobku

Èíslo
výrobku

3-sezónny L
3-sezónny L+R
3-sezónny L
jarný L + R
jarný L

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

- Jemná podšívka nedráždi pokožku
- Comfort Hood pre väèšiu slobodu pohybu
- Box Construction pre viac loftu lepšie sedí
a má porovnate¾ne vyššiu izolaènú kapacitu
- Ergonomic Foot zvyšuje komfort a izoláciu
Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

SPACIE VAKY
A

A

NOVINK

A

NOVINK

NOVINK

letný

jarný
3-sezónny

A
NOVINK

cestovný
Výplò: MTI® 9
Povrchový materiál: balanceTXTM
Technicky atraktívny spací vak, extrémne odolný a tiež vode odolný.
Ideálny na treking a nároènú turistiku. Výborný pomer cena/výkon.

Názov výrobku

Èíslo
výrobku

3-sezónny L + R
3-sezónny L + R
3-sezónny L
jarný L + R
letný L + R
cestovný L + R

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

- Box Construction pre viac loftu lepšie sedí a má porovnate¾ne vyššie
izolaèné schopnosti
- Jemná podšívka nedráždi pokožku
- Performance Hood ponúka nadpriemernú izoláciu a šetrí váhu
- Ergonomic Foot zvyšuje komfort a izoláciu
- Traveller je navrhnutý pre maximálnu slobodu pohybu a má aj Smartlink

Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

SPACIE VAKY

Výplò: MTI® 8
Povrchový materiál: balanceTXTM

- Performance Hood ponúka nadpriemernú izoláciu a šetrí váhu
- Termovlákno
- Dostupný v dvoch farebných prevedeniach

Všestranný spací vak na treking a nároènú turistiku
s excelentným pomerom cena/výkon.
Názov výrobku

Èíslo
výrobku

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

SPACIE VAKY
A
NOVINK

Výplò: MTI® 10
Povrchový materiál: balanceTXTM

- Bez extra priestoru na nohy pre deti s max. výškou postavy 105 cm,
s prizipsovate¾ným extra priestorom na nohy pre max. 140 cm
- Extra jemná podšívka nedráždi pokožku

Vïaka rozumnej konštrukcii sa tento spací vak dá prispôsobova,
ako diea rastie.
Názov výrobku

Èíslo
výrobku

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

Výplò: MTI® 9
Povrchový materiál: balanceTXTM

Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

- Extra jemná podšívka nedráždi pokožku
- ¼ahko prispôsobivá kapucòa pre dodatoènú ochranu

Detský spací vak na univerzálne použitie. Zips na oboch stranách
umožòuje zabali diea do tepla aj v koèíku alebo na saniach.
Názov výrobku

Èíslo
výrobku

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

SPACIE VAKY
A
NOVINK

A
NOVINK

Výplò: MTI® 9
Povrchový materiál: balanceTXTM

- Extra jemná podšívka nedráždi pokožku
- Tosca: Comfort Hood pre väèšiu slobodu pohybu
- Tundra: Performance Hood ponúka výnimoènú izoláciou a šetrí váhu

Detský spací vak v rovnakej kvalite, akú majú modely pre dospelých.
Ideálny na treking, nároènú turistiku a táborenie.

Názov výrobku

Èíslo
výrobku

Max. výška Teplota
postavy v cm pod¾a normy EN 13537

Váha
bez obalu

Váha výplne
v gramoch

Litráž

Konštrukcia/
poèet vrstiev

Zatep¾ovací Dåžka zipsu
límec
v cm

SPACIE VAKY

DOPLNKY

Ajungilak Alpine bivakovacie vrece
Farba: red-pewter
Materiál: shelterTX
Váha: 380 g
Litráž: 1,6 l
Výška osoby: 200 cm
Vodný ståpec: 2000 mm

Farba: oliva
Materiál: Polyester/bavlna
Váha: 450 g
Litráž: 0,9 l
Výška osoby: 195 cm
Chráni spací vak pred odieraním
a špinou. Kompatibilný so všetkými
modelmi okrem Denali 5-sezónny
a Altitude 5-sezónny.

¼ahký a vzdušný bivakovací vak pre
spo¾ahlivú ochranou na horách. Všetky
modely okrem Altitude, Denali a Tyin
5-sezónny majú kompatibilné zipsy.

Ajungilak bivakovacie vrece pre 1 osobu

Ajungilak bivakovacie vrece pre 2 osoby

Farba: oliva
Materiál: Nylon (alu coated)
Váha: 340 g
Litráž: 1,2 l
Výška osoby: 210 cm
Vodný ståpec: 1500 mm

Ajungilak ponožky na spanie

Farba: oliva
Materiál: Nylon (alu coated)
Váha: 570 g
Litráž: 1,5 l
Výška osoby: 200 cm
Vodný ståpec: 1500 mm

Ajungilak bivakovacie topánky
(obsahujú ponožky na spanie)

Farba: žltá
Materiál: performanceTX
Výplò: MTI® 13
Váha: 350 g, 360 g, 370 g
Litráž: 3,1 l
Ve¾kosti: S (34-39)
M (40-45)
L (46-48)

Farba: èerveno-sivá
Materiál: shelterTX
Výplò: MTI® 13
Váha: 550 g, 560 g, 570 g
Litráž: 3,2 l
Ve¾kosti: S (34-39)
M (40-45)
L (46-48)

SPACIE VAKY

DOPLNKY

Farba: biela
Materiál: bavlna
Váha: 240 g
Litráž: 0,9 l
Výška osoby: 195 cm

Farba: biela
Materiál: bavlna
Váha: 320 g
Litráž: 1,2 l
Výška osoby: 195 cm

Farba: biela
Materiál: silk
Váha: 150 g
Litráž: 0,5 l
Výška osoby: 195 cm

Farba: biela
Materiál: silk
Váha: 190 g
Litráž: 0,6 l
Výška osoby: 195 cm

Farba: modrá
Materiál: Super Micro Tricot
Váha: 650 g
Litráž: 3,0 l
Výška osoby: 195 cm

Farba: modrá
Materiál: Super Micro Tricot
Váha: 850 g
Litráž: 6,4 l
Výška osoby: 195 cm

SPACIE VAKY
Ajungilak Alpine obal na karimatku

DOPLNKY
Ajungilak Alpine alumíniová fólia (5 kusov)

Ve¾kos: 183 x 51 x 3,8 cm
198 x 66 x 5 cm
Farba: žlto-èierna
Váha: 270 g, 370 g
Litráž: 1,6 l, 2,8 l

Ajungilak Air vankúš

Ajungilak MTI vankúš
Ve¾kos: 48 x 26 cm
Farba: žltá
Materiál: Super Micro Tricot
Váha: 140 g
Litráž: 0,2 l

Ajungilak SoftSkin vankúš

Ve¾kos: 220 x 140 cm
Farba: strieborná
Materiál: Aluminium
Váha: 60 g

Ve¾kos: 40 x 25 cm
Farba: žltá
Materiál: Polyester
Váha: 249 g
Litráž: 3,2 l

A
NOVINK
Ve¾kos: 42 x 22 cm
Farba: èervená
Materiál: stretchTX
Váha: 150 g
Litráž: 0,8 l

Ve¾kos: 180 x 18 cm
Farba: èierna
Materiál: balanceTXTM
Výplò: MTI® 9
Váha: 310 g
Litráž: 1,5 l

SPACIE VAKY

DOPLNKY

Ve¾kos: 9,2 m, net 0,8 x 1,0 mm
Farba: biela
Materiál: Nylon
Váha: 410 g
Litráž: 1,4 l

Ve¾kos: 9,2 m, net 0,6 x 0,8 mm
Farba: biela
Materiál: Nylon
Váha: 645 g
Litráž: 2 l

impregnovaná

impregnovaná

Ajungilak vode odolné odkladacie púzdro
Farba: èierna
Materiál: Nylon
Litráž: 0,18 l, 0,25 l, 0,45 l
Ve¾kos: S = 3 l
M = 5,5 l
L=7l
Vodný ståpec: 3000 mm

Ajungilak kompresný obal
Ve¾kos:

Farba: žltá
Materiál: Nylon
Ve¾kos:

Vodný ståpec: 1500 mm

Ajungilak podložka na sedenie
Ve¾kos: 40 x 30 x 2,5 cm
Farba: žltá
Výplò: Light Foam
Váha: 110 g
Litráž: 0,2 l

Ajungilak sada na opravu
Sada na opravu nafukovacích
karimatiek: obsahuje záplaty
s vhodnou farbou, ktoré sú
univerzálne prispôsobivé.

KARIMATKY
Model

PREH¼AD

Vlastnosti
Ve¾kos v cm
DxŠxH

Tvar

Zbalená ve¾kos

Váha

Tvar tela
Tvar tela
Tvar tela
A

¾ahký a kompaktný

NOVINK

Tvar tela
Obdåžnikový

A

NOVINK

Obdåžnikový
Obdåžnikový

Obdåžnikový
Obdåžnikový
Obdåžnikový

R-hodnota = hodnota na meranie termo
rezistencie (èím vyššie je hodnota, tým lepšia
izolácia)

3-sezónna zimná

Výplò

Vhodnos použitia/R-h odnota Typ
3-sezónna zimná
R-hodnota 2,3
3-sezónna zimná
R-hodnota 2,3
3-sezónna zimná
R-hodnota 2,9
3-sezónna zimná
R-hodnota 3,9
3-sezónna zimná
R-hodnota 5,1
3-sezónna zimná
R-hodnota 5,1
3-sezónna zimná
R-hodnota 2,0

5-sezónna

3-sezónna zimná
R-hodnota 1,9
3-sezónna zimná
R-hodnota 2,9
3-sezónna zimná
R-hodnota 3,8

5-sezónna

5-sezónna

Žltá oblas znázoròuje, na aké použitie je karimatka vhodná.
Modrá oblas znázoròuje silný pocit chladu.

5-sezónna
5-sezónna
5-sezónna
5-sezónna
5-sezónna
5-sezónna

5-sezónna
5-sezónna

KARIMATKY
Model

PREH¼AD

Vlastnosti
Ve¾kos v cm
DxŠxH

Tvar

Zbalená ve¾kos

Ženský tvar

pohodlný a multifunkèný

A
NOVINK

A

NOVINK

Obdåžnikový
A

NOVINK

Obdåžnikový
Obdåžnikový

Váha

Výplò

Vhodnos použitia/R-hodnota
3-sezónna zimná
R-hodnota 2,3
3-sezónna zimná
R-hodnota 2,3
3-sezónna zimná
R-hodnota 2,9
3-sezónna zimná
R-hodnota 3,9
3-sezónna zimná
R-hodnota 5,1

5-sezónna

3-sezónna zimná
R-hodnota 2,0
3-sezónna zimná
R-hodnota 5,1
3-sezónna zimná
R-hodnota 5,1

5-sezónna

Typ

5-sezónna
5-sezónna
5-sezónna
5-sezónna

A

NOVINK

Obdåžnikový
Obdåžnikový
A
NOVINK

Obdåžnikový

Giant Valve
Ve¾ký ventil pre ¾ahké
prúdenie vzduchu, rýchle
nafúkanie a vypustenie.
¼ahký a robustný.

Fix Strap
Popruhy na zbalenie
sú silno pripevnené
ku karimatke, aby sa
nikdy nestratili.

Repair Kit
Ku každej karimatke
dostanete sadu
na látanie dier.

Stuffsack
Ku každej karimatke
dostanete vreckový obal.

5-sezónna
5-sezónna

Lux Pump
Pumpa integrovaná do
vankúša umožòuje rýchle
nafúkanie karimatky.

KARIMATKY

TECHNOLÓGIA

Naše karimatky boli navrhnuté pod¾a metódy maximálneho komfortu
a izolácie, s minimálnou hmotnosou a ve¾kosou v zbalenom stave.
Sú to vysokokvalitné a extrémne funkèné produkty.

Vylepšenia
So SlideStop Zónou a gripTX materiálom sme vyrobili prvú absolútne
nešmyk¾avú karimatku. Pridaním SoftSkin máme najpohodlnejšiu karimatku,
aká tu kedy bola.

Rozdiel je v kvalite
Špièková laminátová technológia a švy lepené teplom garantujú 100%
nepriedušnos aj pri pravidelnom používaní. Každá karimatka je
kontrolovaná samostatne.
MATERIÁL

VÝPLNE

diamondTXTM
- Robustný Ripstom
- Redukuje zošmykávanie
- Ve¾mi ¾ahký

Bi-Core Foam
- Vertikálne a horizontálne
komory
- Naj¾ahšia pena
- Dobre zbalite¾ná

Light Foam
- Vertikálne komory
redukujú váhu a ve¾kos
v zbalenom stave
na minimum
- Dobré izolaèné vlastnosti

Thermo Foam
- Excelentná izolácia
- Horizontálne komory
redukujú váhu a stratu
tepla

TVAR

Wave Foam
- Zvlnená štruktúra
zabraòuje zošmykávaniu
- Extrémne komfortná

VLASTNOSTI

MTI®
- Vysokokvalitné MRI®
mikrovlákna garantujú
najlepšie izolaèné
vlastnosti
- Výborne zbalite¾ná

stretchTXTM
- Najjemnejší dostupný
materiál
- Dokonale sa
prispôsobuje
kontúram tela
enduranceTXTM
- Extra robustný
- Ve¾mi ¾ahký
- Redukuje zošmykávanie

BALENIE

gripTXTM
- Najlepší protišmykový
materiál na trhu
- Ve¾mi robustný
- Ve¾mi ¾ahký

Tvar tela
Je navrhnutá tak, aby
sedela kontúram tela.
Redukuje váhu a ve¾kos
v zbalenom stave.

Obdåžnikový
Obdåžnikový tvar
zabezpeèuje väèšiu
slobodu pohybu.

Ženský tvar
Navrhnutá je tak, aby lepšie
sedela anatómii ženy,
je užšia v oblasti ramien
a odtia¾ je rovnako široká
až dole k bokom.

SlideStop Zóna
SlideStop Zóna efektívne
zabraòuje tomu, aby sa
spací vak zošmykol
z karimatky.

Balenie
Výhody nového balenia
zahàòajú
- Menšia ve¾kos
- Viac inštrukèná
- Príažlivejšia

KARIMATKY
Ve¾kos v cm:
Váha:
Ve¾kos zbalenej karimatky:
Materiál:
Výplò:
Farba:
žltá

žltá

Naj¾ahšia, najkompaktnejšia trojsezónna karimatka.
Vlastnosti:
- Body Fit a Light Foam redukujú váhu a ve¾kos
v zbalenom stave na minimum
- Nešmyk¾avý diamondTXTM vrchný materiál,
ve¾mi trvanlivý enduranceTXTM spodný materiál

A
NOVINK

žltá

Ve¾kos v cm:
Váha:
Ve¾kos zbalenej karimatky:
Materiál:
Výplò:
Farba:

žltá

Extrémne nešmyk¾avá, ultra¾ahká, ve¾mi kompaktná
s dobrou izoláciou - najlepšia na skialpinizmus.
Vlastnosti:
- gripTXTM spodný materiál zabraòuje
zošmykávaniu na podlahu stanu,
keï ležíte na šikmine
- Funkèná SlideStop Zóna zabraòuje tomu,
aby spací vak skåzol z karimatky
- Thermo Foam zaruèuje excelentné
izolaèné vlastnosti

KARIMATKY
A
NOVINK
Ve¾kos v cm:
Váha:
Ve¾kos zbalenej karimatky:
Materiál:
Výplò:
Farba:
strieborná

Teplá, kompaktná a neuverite¾ne pohodlná
aj napriek tomu, že je extra ¾ahká. S pomocou
pumpy integrovanej do vankúša sa dá karimatka
ve¾mi rýchlo nafúknu.
Vlastnosti:
- Vysokokvalitná, syntetická výplò MTI® Microfiber
zaruèuje neprekonate¾né izolaèné vlastnosti
- O 65% menšia ve¾kos v zbalenom stave,
ako majú tradièné samonafukovacie karimatky
rovnakej hrúbky
- Vysnene pohodlný spánok vïaka ve¾mi hrubej
a ergonomickej vzduchovej výplni
- 2 ventily špeciálnej ve¾kosti pre rapídne
vypustenie karimatky

Ve¾kos v cm:
Váha:
Ve¾kos zbalenej karimatky:
Materiál:
Farba:
èierno-èervená

strieborná

èierno-èervená

Extrémne malá hmotnos.
Vlastnosti:
- Protišmyková vïaka termoryhám (vrchná strana)
a hrèkám (spodná strana)
- Suchá, teplá a pevná vïaka zatvoreným
penovým bunkám

KARIMATKY

Ve¾kos v cm:
Váha:
Ve¾kos zbalenej karimatky:
Materiál:
Farba:

èierna

Izolaèná karimatka na celoroèné použitie.
Vlastnosti:
- ve¾ký komfort, odolnos, protišmyková zóna a excelentné izolaèné vlastnosti
- Suchá, teplá a pevná vïaka zavretým penovým bunkám

èierna

A

NOVINK

Ve¾kos v cm:
Váha:
Ve¾kos zbalenej karimatky:
Materiál:
Výplò:
Farba:
merlot

Exkluzívne pre ženy, ktoré kladú dôraz na najmenšiu ve¾kos v zbalenom stave, váhu,
obrovský komfort a viac izolácie.
Vlastnosti:
- Ergonomická konštrukcia: Thermo Foam pre extra podporu a izoláciu v zóne zvýšeného
tlaku. Bi-Core Foam v oblasti hlavy a nôh šetrí hmotnos.
- Najjemnejší povrch, aký kedy existoval. Inovovaný stretchTX materiál sedí kontúram tela
ove¾a lepšie ako tradièné materiály.

KARIMATKY
A
NOVINK
Ve¾kos v cm:
Váha:
Ve¾kos zbalenej karimatky:
Materiál:
Výplò:
Farba:
modrá

modrá

Optimálna kombinácia najmenšej ve¾kosti pri
zbalení, dobrej izolácie a vysokého komfortu.
Vlastnosti:
- Ergonomická konštrukcia: Thermo Foam pre
extra podporu a izoláciu v zóne zvýšeného
tlaku. Bi-Core Foam v oblasti hlavy a nôh
šetrí hmotnos.
- Nešmyk¾avý diamondTXTM vrchný materiál,
ve¾mi trvanlivý enduranceTXTM spodný materiál

KARIMATKY
Ve¾kos v cm:
Váha:
Ve¾kos zbalenej karimatky:
Materiál:
Výplò:
Farba:

strieborná

Teplý a komfortnejší, ale napriek tomu ostáva ve¾kos karimatky v zbalenom stave rozumná,
takže ju môžete zobra hocikam.
Vlastnosti:
- Novointegrovaný pohodlný vankúš
- Nešmyk¾avý diamondTXTM vrchný materiál, ve¾mi trvanlivý enduranceTXTM spodný materiál
- Dva extra ve¾ké ventily na rýchle nafúknutie a vypustenie karimatky

A
NOVINK
Ve¾kos v cm:
Váha:
Ve¾kos zbalenej karimatky:
Materiál:
Výplò:
Farba:
Najpohodlnejšia a najteplejšia samonafukovacia karimatka, aká kedy existovala.
Jemnejšie to už nejde!
Vlastnosti:
- Najjemnejší karimatkový povrch. Inovovaný materiál stretchTX sedí kontúram
tela ove¾a lepšie ako tradièné materiály
- Wave Foam s ve¾mi dobrou izoláciou a s protišmykovou vrchnou vrstvou

