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3-warstwowy strecz Eco-Shell®
Wodoszczelność: 30 000 mm
Właściwości oddychające:

26 000 g/m 2/24 h
Ekologia:

Przemyślany, techniczny
krój, zapewniający
swobodę ruchów podczas
wypraw w wymagających
terenach, przez cały rok.

– impregnacja wolna od fluorocarbonów
– możliwość recyklingu
– kompensata klimatyczna

Kompatybilny z kaskiem, regulowany kaptur, zapewniający ochronę
i ciepło bez ograniczania widoczności i swobody ruchów.

Elastyczna, trzywarstwowa tkanina Eco-Shell, łącząca najwyższą
funkcjonalność i wytrzymałość z jak
najmniejszym oddziaływaniem na
środowisko naturalne.

Tkanina zewnętrzna została
wykonana z poliestru z recyklingu zaimpregnowanego
preparatem bez fluorocarbonów. Jest tak elastyczna, że w
naturalny sposób dostosowuje się do ruchów ciała.

Minimalistyczny krój z
kilkoma detalami zapewnia
niewielki ciężar przy
jednoczesnej gwarancji
niezawodności nawet w
wymagających warunkach.

Przestronne kieszenie na piersiach z ukrytymi zakładkami,
zapewniające łatwy dostęp
nawet podczas noszenia
uprzęży do wspinaczki lub
plecaka z pasem biodrowym.
Wewnętrzne, siateczkowe
kieszonki na telefon, klucze
itp.

Praktyczna mała
kieszeń na rękawie
zapinana na zamek błyskawiczny, umożliwiająca wygodne przechowywanie niewielkich
przedmiotów.

Niezwykle funkcjonalny, trzywarstwowy anorak
wykonany z elastycznej tkaniny Eco-Shell.
Minimalistyczny, perfekcyjny krój z zamkiem
błyskawicznym o długości 3/4, zapewniający
doskonałą wentylację, wyposażony w przestronne
kieszenie na piersi.

Dwukierunkowy,
wodoodporny zamek
błyskawiczny z listwą
ochronną i zatrzaskiem
przy dolnym brzegu.
Łatwe rozpinanie z obu
stron, umożliwiające
wentylację.

Lekka i wytrzymała
tkanina Eco-Shell jest
w 100% wykonana
z poliestru. Dzięki
temu kurtkę można
w łatwy sposób
poddać recyklingowi
po zakończeniu jej
użytkowania.

Regulacja na rzepy
przy mankietach.

Zamki błyskawiczne po bokach
zapewniające odprowadzanie
ciepła w ruchu oraz szybkie ogrzewanie dłoni w wietrzne dni.

Regulacja na troczki
przy brzegu dolnym.

Keb Eco-Shell Jacket
Niezwykle funkcjonalna, trzywarstwowa kurtka typu hard shell
wykonana z elastycznej tkaniny Eco-Shell. Minimalistyczny
wygląd, kaptur przymocowany na stałe, łatwy dostęp do kieszeni
na piersi oraz otwory wentylacyjne po bokach.
Materiał*: 100% poliester. Membrana: 100% poliester.
Cena: 1 999 pln.
215
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Keb Eco-Shell Anorak
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Materiał*: 100% poliester. Membrana: 100%
poliester. Cena: 1 949 pln.
215

550

633

Liczy się nie tylko
wodoszczelność
i ODDYCHALNOŚĆ
oryginalna seria keb to nasza najpopularniejsza linia odzieży funkcjonalnej
na wyprawy trekkingowe.
Rodzina ta została nazwana na cześć
najwyższego szwedzkiego szczytu Kebnekaise w Północnej Laponii. Tereny te
są dzikie i piękne, więc już od ponad 100
lat przyciągają wędrowców i wspinaczy
zafascynowanych różnorodnością tras –
od trudnych szlaków wspinaczkowych
po wielodniowe samotne wyprawy trekkingowe przez rozległe doliny.
*Enthält nichttextile
*Zawiera
nie tekstylne
Teile
części
tierischen
pochodzenia
Ursprungs
zwierzęcego.

Odzież z rodziny Keb gwarantuje przede
wszystkim swobodę ruchów i optymalną
funkcjonalność wykorzystanych tkanin.
Nowym, zacnym członkiem tej popularnej rodziny jest Seria Keb Eco Shell,
prawdziwy kamień milowy w odzieży
Fjällräven – nowoczesna linia wodoodpornej i oddychającej odzieży typu hard
shell, zaprojektowana z myślą o intensywnych wyprawach trekkingowych w
każdym terenie.

Keb Eco-Shell Trousers
Funkcjonalne, trzywarstwowe spodnie typu hard
shell, wykonane z tkaniny Eco-Shell. Przemyślany
krój, długie, wodoszczelne zamki błyskawiczne
po bokach, kieszenie boczne i pasek w talii.
Materiał*: 100% poliester. Membrana: 100%
poliester. Cena: 1 799 pln.
550

633
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Fluorocarbon-Free Impregnation

Fjallraven używa wyłącznie impregnacji wolnej od związków
fluorocarbonu. Związki perfluorowane (znane również jako
PFC) są szkodliwe dla środowiska naturalnego i żywych
organizmów. Dlatego właśnie Fjallraven w swojej odzieży
wodoodpornej skupia się na używaniu membran wolnych od
związków perfluorowanych.
Przeczytaj więcej na www.fjallraven.pl/responsability

keb

Trekking techniczny
ta rodzina produktów wzięła
swą nazwę od najwyższego szczytu
w Szwecji Kebnekaise, który znajduje
się w północnej Laponii. Produkty
z rodziny Keb zostały stworzone z
myślą o technicznym trekkingu w
trudnym terenie, zapewniają swobodę
ruchów i optymalną funkcjonalność
materiału. Hybrydowa konstrukcja
materiałów pozwala odzieży na
oferowanie najlepszych możliwych

parametrów. Przykładowo, połączenie
mocnego wiatro i wodoodpornego
g-1000 i elastycznego, świetnie
oddychającego sterczu. Krój i
szczegóły zostały zaprojektowane z
uwzględnieniem niezbędnych funkcji
i dobrego dopasowania do sylwetki.
Produkty z rodziny Keb będą idealne
do aktywności o średniej i wysokiej
intensywności.

Keb Fleece Balaclava

Keb Stormblocker Beanie

Wygodna kominiarka z ciepłej mieszanki wełny,
gładka z zewnątrz, czesana wewnątrz. Zapewnia
doskonałą ochronę twarzy w mroźne dni.

Dzianinowa czapka z mieszanki wełnianej z
wiatroodporną podszewką z tkaniny polarowej
Stormblocker. Krój w kształcie kasku ogrzewa
uszy i kark.

Materiał*: 70% poliester, 20% wełna, 10% elastan.
Cena: 169 pln.
550

Keb Jacket

Keb Trousers Regular

Keb Hybrid Half Zip

Dobrze wentylowana kurtka outdoorowa z
elastycznej tkaniny i materiału G-1000 Eco.
Kaptur sztormowy, otwory wentylacyjne, dwie
kieszenie na piersi i kieszeń na rękawie.

Trwałe, mocne, techniczne spodnie trekingowe.
Uszyte ze stretchu i G-1000 Eco. Wentylacja
dzięki bocznym zamkom odpinanym od kolana
po wysokość bioder. Optymalnie dopasowane,
kilka kieszeni. Te spodnie są również dostępne w
wersji 5 cm dłuższej, Keb Trousers (82830).

Lekki i wygodny sweter o właściwościach
izolacyjnych, wykonany z polaru Powerstretch
z wiatroodpornymi wstawkami na piersi i
ramionach oraz z syntetycznym wypełnieniem.
Wysoki kołnierz, zamek błyskawiczny do połowy
długości i kieszenie na piersi.

Materiał*: G-1000® Eco: 65% poliester, 35%
bawełna. Strecz: 63% poliamid, 26% poliester,
11% elastan. Cena: 1 249 pln.
215

246
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Materiał*: G-1000® Eco: 65% poliester, 35%
bawełna. Strecz: 63% poliamid, 26% poliester,
11% elastan. Cena: 849 pln.
160

215

220
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525

550
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Materiał*: 100% poliester. Wypełnienie: G-Loft
Supreme®: 100% poliester. Cena: 949 pln.
030

550

630
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Materiał*: 50% wełna, 50% poliester. Podszewka:
100% poliester fleece. Cena: 169 pln.
215

525

550

Keb Padded Hoodie

Keb Padded Hoodie W

Abisko 65

Lekka, elastyczna i łatwa do pakowania kurtka
ochronna wykonana z poliestru z wypełnieniem
syntetycznym. Kaptur przymocowany na
stałe, jedna kieszeń na piersi z zamkiem
błyskawicznym i dwie kieszenie boczne.

Lekka, elastyczna i łatwa do pakowania kurtka
ochronna wykonana z poliestru z wypełnieniem
syntetycznym. Kaptur przymocowany na
stałe, jedna kieszeń na piersi z zamkiem
błyskawicznym i dwie kieszenie boczne.

Prosty, lekki plecak trekkingowy z wygodnym,
regulowanym systemem nośnym zaprojektowanym specjalnie dla mężczyzn. Smukły krój,
pojemna główna komora i kilka kieszeni.

Materiał*: 100% poliester. Podszewka: 100%
poliester. Wypełnienie: G-Loft Supreme®:
100% poliester. Cena: 1 079 pln.
215

535

550

630

*Enthält nichttextile
*Zawiera
nie tekstylne
Teile
części
tierischen
pochodzenia
Ursprungs
zwierzęcego.

Materiał*: 100% poliester. Podszewka: 100%
poliester. . Wypełnienie: G-Loft Supreme®:
100% poliester. Cena: 1 079 pln.
215

535

550

Materiał*: 210d HD Ripstop, 100% poliamid.
Cena: 999 pln.
018

525

630

630
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Sarek Balaclava Cap
Atrakcyjna i wygodna czapka z wbudowaną
kominiarką wykonana z wytrzymałej mieszanki
wełny i poliamidu o prążkowanym splocie.
Skórzane logo na daszku.
Materiał*: 80% wełna, 20% poliamid.
Cena: 219 pln.
030

sarek

555

Puch najwyższej jakości
pozyskiwany z zachowaniem wszelkich
standardów etycznych

633

Barents Pro Jeans

Tradycyjny trekking
sarek to drugi największy park narodowy w Szwecji, ozdobiony kilkoma
szczytami powyżej 2000 m n.p.m. Zainspirowana wspaniałościami dzikiej
przyrody rodzina produktów Sarek została zaprojektowana do tradycyjnego
trekkingu, wykorzystuje przetestowane rozwiązania i solidne materiały.

Wytrzymałe spodnie trekkingowe o kroju
Regular Fit, wykonane z tkaniny g-1000 z
podwójną warstwą materiału na kolanach. Prosty
model z niewykończonymi nogawkami, kieszenią
na narzędzie wielofunkcyjne, kieszeniami
bocznymi i kieszeniami z tyłu.
Materiał*: G-1000® Original: 65% poliester,
35% bawełna. Cena: 549 pln.

Sarek Belt 2,5 cm
Pasek w rustykalnym stylu z anilinowej skóry
garbowanej roślinnie. Szerokość 25 mm i
sprzączka w kolorze srebrnym.
Materiał*: 100% skóra. Cena: 259 pln.
249

030

030

230

550
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Sarek Winter Jacket

Sarek Heavy Flannel Shirt

Sarek Fleece Hoodie

Kajka 85

Lekka, podszyta kurtka trekkingowa o wydłużonym kroju, wykonana z tkaniny g-1000.
Wiele kieszeni i kaptur sztormowy ze składanym
daszkiem i odpinanym brzegiem z syntetycznego
futra.

Koszula z długim rękawem i kołnierzykiem
z rogami na guziki, uszyta z miękkiej fl aneli
bawełnianej. Dwie kieszenie z patkami na piersi i
guziki w rękawach.

Wygodna i wytrzymała kurtka polarowa,
wykonana z poliestru z recyklingu z karczkiem
i detalami z tkaniny G-1000 Eco. Doskonale
dopasowany kaptur, kieszeń na piersi z guzikiem
i kieszenie boczne.

Zaawansowany plecak trekkingowy, niezwykle
wygodny w użytkowaniu dzięki zastosowanym
funkcjonalnym rozwiązaniom. System nośny z
regulacją Perfect Fit i komora główna typu
Wet/Dry.

Materiał*: G-1000® Original: 65% poliester, 35%
bawełna. G-1000® HeavyDuty: 65% poliester,
35% bawełna. Podszewka: 100% poliester. 100%
poliamid. Wypełnienie: 100% poliester.
Cena: 1 699 pln.
030

220

230
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Materiał: 100% bawełna. Cena: 429 pln.
215

560

620

Materiał*: 100% poliester. G-1000® Eco: 65%
poliester, 35% bawełna. Cena: 799 pln.
020

246

560

Nasze 40-letnie doświadczenie w zakresie puchu
pozwoliło nam na stworzenie unikalnego, zrównoważonego
łańcucha produkcji, w którym wszystkich dostawców i
podwykonawców poddajemy wielokrotnym surowym
kontrolom. A to oznacza, że kupując nasze puchowe
produkty, otrzymujesz gwarancję, że zawierają one
wyłącznie najwyższej jakości puch z etycznej produkcji.

Materiał*: 600d, 100% poliester.Vinylon F,
100% vinylal. Cena: 1 599 pln.
031

525

550

660

Greenland No. 1 Down Jacket
Ponadczasowa kurtka puchowa wykonana z tkaniny
G-1000 Eco w kontrastowych kolorach i ze skórzanymi
ozdobami. Kaptur przymocowany na stałe, kieszenie na
piersi, kieszenie na dłonie i kieszeń wewnętrzna.
Materiał*: G-1000® Eco: 65% poliester, 35% bawełna.
Podszewka: 100% poliamid.Wypełnienie: 95% puch gęsi,
5% pierze. Cena: 1 389 pln.
032

633

*Enthält nichttextile
*Zawiera
nie tekstylne
Teile
części
tierischen
pochodzenia
Ursprungs
zwierzęcego.
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Övik

Wypełnienie zachowujące lekkość i właściwości termoizolacyjne
nawet w warunkach znacznej wilgotności

Tradycyjne aktywności na
świeżym powietrz

G-Loft®Supreme to ekskluzywna
izolacja syntetyczna o wyjątkowej
funkcjonalności. Unikalna mieszanka
niezwykle cienkich i pustych w środku
włókien o naturalnej skłonności do
układania się w grupy, przypomina
wysokiej jakości puch i tworzy liczne
kieszenie powietrzne, zapobiegające

övik to skrót od nazwy miasta, w którym powstał
Fjällräven – Örnsköldsvik, którego przepiękne otoczenie
inspiruje do aktywnego życia w terenie. Rodzina Övik
składa się z klasycznych, funkcjonalnych i uniwersalnych
produktów, które sprawdzą się zarówno na szlaku jak i w
mieście po skończonej wycieczce.

utracie ciepła i przedostawaniu się
zimna do wnętrza nawet w ekstremalnie mokrych i mroźnych warunkach.
Materiał G-Loft®Supreme szybko
schnie, jest niezwykłe wytrzymały,
umożliwia wysoką kompresję i jest
łatwy w pielęgnacji.

Övik Shoulder Bag

Övik Mountain Beanie

Klasyczna torba na ramię z tkaniny G-1000 HeavyDuty i G-1000 Original.
Skórzane paski i metalowe sprzączki nadają jej ponadczasowy wygląd.

Dzianinowa czapka z miękkiej, ciepłej mieszanki wełny i akrylu.
Stylizowany wzór pasma górskiego i niewielkie logo z boku.
Materiał*: 50% wełna, 50% akryl. Cena: 169 pln.

Materiał*: G-1000® HeavyDuty: 65% poliester, 35% bawełna.
Cena: 429 pln.
215

220
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Övik 3 in 1 Jacket

Övik Fleece Hoodie

Sten Fleece

Karl Pro Trousers

Lada Sweater

Skog Shirt

Ciepła i wytrzymała kurtka zimowa wykonana
z tkaniny G-1000 Eco z odpinaną kurtką wewnętrzną z wypełnieniem syntetycznym. Kaptur
przymocowany na stałe, zamek błyskawiczny z
ochronną listwą i podwójne kieszenie boczne.

Ciepła i wygodna bluza polarowa z poliestru z
recyklingu z dzianinową tkaniną zewnętrzną.
Kaptur przymocowany na stałe z regulacją na
troczek, kieszenie boczne i wzmocnienia z
tkaniny g-1000.

Wygodny sweter polarowy wykonany z
przetworzonego poliestru w delikatnym
marmurowym deseniu. Wysoki kołnierz i dwie
obszerne kieszenie na dłonie.

Wytrzymałe spodnie trekkingowe o kroju
Regular Fit wykonane z czesanej tkaniny G-1000
Silent. Dopracowany krój zapewnia pełną
swobodę ruchów. Sześć praktycznych kieszeni.

Dzianinowy sweter z klasycznym szalowym
kołnierzem, zapinany na guziki corozo, z
oczkami. Lekko melanżowa przędza z domieszką
owczej wełny.

Koszula fl anelowa z długim rękawem, o
dopasowanym kroju. Kołnierzyk z otworami na
guziki, dwie kieszenie z patkami na piersi i guziki
w rękawach.

Materiał*: G-1000® Eco: 65% poliester,
35% bawełna. Podszewka: 100% poliester. 100%
poliamid. Wypełnienie: G-Loft Supreme®:
100% poliester. Material wewnętrzny kurtki:
100% poliamid. Podszewka kurtki: 100% poliamid.
Cena: 1 899 pln.
230

550

8
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Materiał*: 100% poliester. G-1000® Original:
65% poliester, 35% bawełna. Cena: 599 pln.
030

246

560

Materiał*: 100% poliester. G-1000® Original:
65% poliester, 35% bawełna. Cena: 479 pln.

020

030

215

284

520

555

633

Materiał*: G-1000® Silent: 65% poliester,
35% bawełna. Cena: 549 pln.

030

215

220

284

555

633

633

*Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.

Materiał*: 80% wełna, 20% poliamid.
Cena: 649 pln.

020

021

218

555

Materiał: 100% bawełna. Cena: 399 pln.

525

230

320

560
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fjällräven numbers

Bez kompromisów!
Odpinane wewnętrzne „sprzączki biwakowe”
umożliwiają noszenie kurtki bez zakładania
rękawów. Funkcja ta doskonale sprawdza się np.
podczas odgarniania śniegu lub innych ciężkich
prac, zapobiegając spadaniu kurtki przy nagłych
podmuchach wiatru.

Przestronny kaptur ogrzewa
nawet w arktycznym wietrze.
Odpinane futerko syntetyczne
na brzegu zapewnia ochronę
przed zacinającym śniegiem.

Z zewnątrz wytrzymała,
odporna na warunki pogodowe
tkanina G-1000 Eco, odprowadzająca wilgoć z warstw
wewnętrznych.

Syntetyczne wypełnienie w
ramionach pomaga zachować
kształt kurtki i ogrzewa,
nawet gdy kieszenie są wypełnione ciężkimi przedmiotami.

Obie tkaniny są wykonane z
poliestru z recyklingu i bawełny
organicznej. Impregnacja woskiem Greenland Wax zapewnia
dodatkowo bardziej ekologiczną
ochronę przed wilgocią niż adekwatne produkty chemiczne.

Wytrzymała tkanina G-1000
HeavyDuty Eco zapewnia
dodatkową ochronę przed
wodą i zużyciem na ramionach, rękawach, w dolnej
części pleców i kieszeniach.

Model męski jest wyposażony w dodatkową
parę kieszeni na piersi,
opatrzonych zamkami błyskawicznymi, przeznaczonych np. na nadajnik GPS.

Guziki zapewniające
łatwy uchwyt są przymocowane do kurtki za
pomocą wytrzymałej
wstążki z grogramu i
doskonale sprawdzają się
jako zapięcie awaryjne w
razie dysfunkcji zamka
błyskawicznego spowodowanej oblodzeniem.

Podszewka wykonana z poliamidu Pertex® Quantum.

Zmarznięte palce
można ogrzewać w
kieszeniach bocznych,
wykonanych z miękkiej i ciepłej wełny
dostarczanej przez
brytyjskiego producenta, fi rmę Abraham
Moon.

Regulacja na troczki
w talii.
Duże kieszenie
mieszkowe z klapkami
umożliwiają wygodne
przechowywanie pod
ręką map, kominiarki,
dodatkowych rękawic
itp.

Dobra izolacja najwyższej
jakości puchem z etycznej
produkcji (800 cuin).
Opracowana dla użytkowników spędzających dłuższy czas na ekstremalnym
mrozie.

Down Vest No. 6

Elastyczna i ciepła koszula puchowa z materiału
G-1000 Eco. Zatrzaski i dodatkowy, przemyślany
guzik na rogu kołnierzyka, umożliwiający
zapięcie go wokół szyi podczas zimnej pogody.

Dwustronna kamizelka puchowa z tkaniną
G-1000 Eco po jednej stronie i elastycznym
poliamidem po drugiej. Doskonała odzież
docieplająca z czterema kieszeniami.

Materiał*: G-1000® Eco: 65% poliester, 35%
bawełna. Podszewka: 100% poliamid.
Cena: 1 499 pln.
633

Materiał*: G-1000® Eco: 65% poliester, 35%
bawełna. 100% poliamid. Wypełnienie: 95% puch
gęsi, 5% pierze. Cena: 1 699 pln.
220

Nowoczesne spodnie trekkingowe z tkaniny
G-1000 Eco i g-1000 HeavyDuty, przeznaczone
do wymagających zajęć w plenerze niezależnie
od pory roku. Innowacyjne rozwiązanie w
postaci odpinanych nogawek z możliwością
przekształcenia w ochraniacze.
Materiał*: G-1000® Original: 65% poliester,
35% bawełna. Cena: 1 479 pln.

633
212

Wytrzymałe, zapewniające łatwe chwytanie
końcówki zamków błyskawicznych gwarantują
łatwą obsługę nawet w
zimowych rękawicach.

Ochronna klapka zapobiega przenikaniu wiatru
przez dwukierunkowy
zamek błyskawiczny, który
można otworzyć od dołu,
aby zapewnić wentylację.

Wewnętrzna kieszeń z zamkiem błyskawicznym plus
dwie przestronne wewnętrzne kieszenie poniżej.

Materiał*: G-1000 Eco, G-1000
HeavyDuty Eco: 65% poliester, 35% bawełna.
Podszewka: 100% poliamid. Wypełnienie: 100% poliester. G-Loft Supreme,
95% puch gęsi, 5% pierze. Cena: 7 499,00 pln.
030

633

Polo No. 5
Wygodny sweter polo z najwyższej jakości
dzianiny z angielskiej wełny owczej. Elastyczny,
dobrze izolujący wzór krzyżowy, wysoki kołnierz
i raglanowe rękawy.

246

633

Materiał*: 100% wełna. Cena: 1 299 pln.
020

246

Anorak No. 8
Nowoczesna kurtka typu parka na trudne
wędrówki niezależnie od pory roku. Uszyta
z tkaniny G-1000 Eco i G-1000 HeavyDuty z
regulowanym kapturem sztormowym, licznymi
otworami wentylacyjnymi i praktycznymi
kieszeniami.
Materiał*: G-1000® HeavyDuty: 65% poliester,
35% bawełna. G-1000® Eco: 65% poliester, 35%
bawełna. Cena: 1 949 pln.

633
030
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Gaiter Trousers No. 1

Mankiety zostały
opatrzone skórzanym wykończeniem i
regulacją na rzepy.

expedition down parka no.1

Expedition Down Parka No.1 zdobyła
tytuł Gold Winner w prestiżowym
konkursie ISPO Awards podczas
największych na świecie targów branży
outdoor ISPO w lutym 2015.

Down Shirt No. 1

*Enthält nichttextile
*Zawiera
nie tekstylne
Teile
części
tierischen
pochodzenia
Ursprungs
zwierzęcego.

212

246

633

Linia Numbers to seria ubrań utożsamiająca
ideę najnowocześniejszej odzieży turystycznej.
Wszystkie materiały i detale zostały starannie dobrane, aby zminimalizować wpływ na środowisko
naturalne i zapewnić wytrzymałość podczas
długich wycieczek w dzikie tereny. Odzież
Numbers została ponadto skonstruowana w
sposób umożliwiający prostą naprawę i wymianę
najbardziej wyeksponowanych elementów, które
mogą zużyć się wcześniej niż cały model.
11

Niech rozpocznie się
przygoda

Odpowiednia wiedza i właściwie
dobrany ekwipunek sprawiają, że
każdy może wybrać się na swoją
zimową wyprawę życia. Być może
w przyszłym roku nadejdzie Twoja kolej? Zgłoś się na ekspedycję
Fjällräven Polar 2016!
Na ekspedycję Fjällräven Polar możesz zgłosić
się na stronie www.fjallravenpolar.com, przesyłając
swoje zdjęcie lub fi lm z komentarzem wyjaśniającym,
dlaczego to właśnie Ty powinieneś zostać wybrany na
jej uczestnika. Po przesłaniu zgłoszenia zostanie ono
opublikowane na naszej stronie internetowej, na której
będzie można na nie zagłosować. Miejsce w ekspedycji
Fjällräven Polar otrzymasz, jeżeli uzyskasz największą liczbę głosów spośród uczestników zgłoszonych
z Twojego kraju lub regionu. Dlatego też koniecznie
poinformuj o zgłoszeniu swoich znajomych i zagłosuj
na siebie. Możesz przesłać tylko jedno zgłoszenie.
Drugi uczestnik z danego kraju lub regionu zostanie
wybrany przez fi rmę Fjällräven. Aby wziąć udział w
ekspedycji, musisz mieć przynajmniej 18 lat i być zdrowy. Uczestnicy Fjällräven Polar nie muszą spełniać
żadnych specjalnych wymogów fizycznych.
Swoje zgłoszenie możesz przesłać w okresie między 17
listopada i 11 grudnia 2015 r.

Hunt-Fish ul. Robotnicza 7/8, 71-712 / Szczecin • Polar Sport ul. Sienna 15, 31-041 / Kraków • ul. Łucka 18, 00-845 / Warszawa • Skalnik ul. Ładna 4/6,
50-379 / Wrocław • Alpin Sklep ul. Batorego 39, 02-591 / Warszawa • Trekker Sport ul. Powstańców Wlkp. 12B, 61-895 / Poznań • Sklep Podróżnika
ul. Grójecka 46/50, 02-320 / Warszawa • GRUBE Narzędzia dla Leśnictwa ul. Obornicka 14a, 62-002 / Suchy Las k.Poznania • Sklep Do Lasu ul.
Śląska 36, 05-501 / Piaseczno • Salamandra ul. Żółkiewskiego 13/19,87-100 / Toruń • Tagart - Forest&Country al. Kopisto 1, 35-315 / Rzeszów •
Sklep Turystyczny FJORD ul. Franciszkańska 14/lok.104, 00-214 / Warszawa

www.fjallraven.pl
WWW.FJALLRAVEN-SHOP.PL
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Fjällräven nie bierze odpowiedzialności za błędy w druku i nie gwarantuje idealnego oddania kolorów produktów w materiałach online/drukowanych. Produkty mogą zostać wyprzedane, ceny mogą się różnić.

