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Keb

High Coast

Abisko
Greenland
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ABY DAĆ WAM LEPSZY
PRZEGLĄD NASZYCH PRODUKTÓW,
TUTAJ JEST MAPA
Keb Family

High Coast Family

Abisko Family

Greenland Family

Produkty z rodziny Keb zostały zaprojektowane do technicznego trekkingu, ze
szczególnym uwzględnieniem swobody
ruchów i funkcjonalności materiału

Produkty z rodziny Abisko zostały zaprojektowane z myślą o lżejszych, jednodniowych wycieczkach lub trekkingu
od schroniska do schroniska, zarówno
w Skandynawii jak i w innych regionach
świata.

Rodzina High Coast składa się z lekkich,
wszechstronnych materiałów na letnie
aktywności w terenie. Kroje są proste,
a materiały zostały dobrane pod kątem
komfortu, miękkości i funkcjonalności,
te produkty sprawdzą się idealnie podczas letnich wakacji.

Rodzina Greenland składa się z wielu
produktów wykonanych z g-1000 i zawierających elementy znane z oryginalnej
kurtki Greenland Jacket – która oczywiście
jest nadal w naszej ofercie.

Åke Nordin ze swoim pierwszym plecakiem.
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ECO-SHELL:

Keb vs Abisko

• Impregnacja wolna od
związków fluorocarbonu
• 100% poliester z recyklingu
• Przetworzony poliester na
zewnęrznej warstwie materiału
• Kompensata klimatyczna

Nowa generacja zrównoważonej odzieży membranowej

Funkcjonalny kaptur
Regulowany w trzech kierunkach kaptur, zaprojektowany
aby idealnie poruszać się razem
z głową, posiada miejsce na
kask wspinaczkowy.

Abisko Eco-Shell Jacket
Lekka, 2,5-warstwowa kurtka z czterostronnie
rozciągliwego streczu o doskonałych
właściwościach oddychających. Prosty model
z regulowanym kapturem, dwoma kieszeniami
bocznymi i kieszenią na piersi.

Rozmiary: xs-xxl/ xxs-xl. Nr art.: 82431 / 89610.
Materiał*: 100% poliester. Membrana: 100%
poliester. Cena: 1 699 pln.

Wygodny kaptur
Dobre dopasowanie i łatwa
regulacja z tyłu, miejsce na
bluzę z kapturem lub czapkę.

Duże kieszenie
piersiowe
Obszerne kieszenie na
piersi z miejscem na
dodatkową parę rękawic,
mapę i wszystko co chcesz
mieć pod ręką.

Niska waga
Wszystkie detale zostały
zaprojektowane tak, aby
zachować niską wagę i łatwą
obsługę.

Wentylacja przez
kieszenie
Nadmiar ciepła może zostać
usunięty przez otwory na
kieszenie – rozwiązanie
które daje dobrą wentylację i
utrzymuje niską wagę kurtki.

Zamki wentylacyjne
Otwory wentylacyjne
z dwukierunkowym
zamkiem pod ramionami pozwalają wypuścić
nadmiar ciepła kiedy
wrzucasz wyższy bieg,
dają również możliwość
szybkiego ogrzania rąk
i dostęp do kieszeni w
polarze.

Podnosi na duchu w
czasie deszczu
Lekka, pakowna 2.5 –
warstwowa membrana
Eco-Shell, dla tych którzy
chcą podróżować na lekko,
a jednocześnie zależy im
na dobrej wentylacji i
ochronie przed deszczem.

Moc przez cały rok
Eco Shell, 3-warstwowy
strecz sprawia że odzież
membranowa jest
miękka i wygodna ale
również mocna na tyle,
aby zapewnić Ci pełną
ochronę przez cały rok.

Eco-Shell
Przedstawiamy naszą nową serię odzieży membranowej, Abisko Eco-Shell,
idealna na letni trekking w górach i ciepłych strefach klimatycznych.
Abisko Eco-Shell został stworzony aby dać maksymalną ochronę przed pogodą
przy jak najniższym wpływie na środowisko. Wygodna i pakowna odzież na
deszcz, prosty krój w celu ograniczenia wagi do minimum. Czterokierunkowy
strecz i dobrze przemyślany krój tworzy wygodną odzież, która podąża za
Twoimi ruchami.
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Keb Eco-Shell Jacket

Funkcjonalne korzyści

Zrównoważone korzyści

Niezwykle funkcjonalna, trzywarstwowa
kurtka typu shell wykonana z elastycznej
tkaniny Eco-Shell. Minimalistyczny wygląd,
kaptur przymocowany na stałe, łatwy dostęp
do kieszeni na piersi oraz otwory wentylacyjne
po bokach.

Wodoodporność
Eco-Shell kompletnie blokuje
nawet najbardziej uporczywy
deszcz napędzany wiatrem.

Oddychalność
Membrana hydrofi lowa skutecznie transportuje wilgoć na
zewnątrz odzieży.

Wiatroodporność
Eco-Shell zapewnia 100% ochrony przed zimnymi wiatrami.

Komfort
Materiał zewnętrzny jest miły
w dotyku i naturanie podąża za
ruchami ciała.

Impregnacja wolna od
związków fluorocarbonu
Odzież z membraną Eco-Shell
posiada impregnację wolną od
związków fluorocarbonu.

Rozmiary: xs-xxl / xs-xxl. Nr art.: 82411 / 89600.
Materiał*: 100% poliester. Membrana: 100%
poliester. Cena: 2 149 pln.

*Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.

Przyjazna recyklingowi
Używamy tylko jednego materiału – poliestru – w produkcji
odzieży membranowej – ułatwia
to przyszły recykling.

Kompensata klimatyczna
Emisja co 2 jest zredukowana do
minimum, a ta która powstała
jest kompensowana.
Przetworzony poliester
w zewnętrznej warstwie
materiału
Zewnętrzna warstwa membrany
2.5 i 3-warstwowej jest wykonana
z przetworzonego poliestru.
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Abisko

Łatwe wycieczki od schoniska do schroniska
Abisko Trail Fleece W

Abisko Hike Top W

Abisko Windbreaker Jacket
Lekka i wygodna kurtka przeciwwiatrowa z
poliamidu. Prosty krój z dobrze skrojonym
kapturem i dwoma przestronnymi kieszeniami
bocznymi.
Rozmiary: xs-xxl. Nr art.: 83776.
Materiał*: 100% poliamid.
Cena: 799 pln.

Abisko Stretch Shorts W

Abisko Cool Shirt LS
Lekka, przewiewna koszulka z długim
rękawem wykonana z odprowadzających
wilgoć włókien lyocell. Dwie kieszenie na
piersi z klapkami i guziki na rękawach.
Rozmiary: s-xxxl. Nr art.: 81796.
Materiał: Tencel®: 100% lyocell.
Cena: 429 pln.

Abisko Trail Fleece W
Abisko Windbreaker Jacket

Abisko Cool Shirt LS
Abisko Capri Trousers W

Abisko Lite Trekking Trousers

Rozmiary: xs-xxl. Nr art.: 89589. Materiał*:
100% poliester. Cena: 599 pln.

Lekkie, przewiewne spodnie trekkingowe ze
streczu i tkaniny G-1000 Lite przeznaczone
do noszenia w cieplejszych warunkach.
Techniczny krój, przestronne kieszenie oraz
nogawki z haczykami na buty i regulacją na
paski.

Abisko Hike Top W
Koszulka z krótkim rękawem z materiału
odprowadzającego wilgoć w dotyku
przypominającego miękką bawełnę. Okrągły
dekolt z krótkim rozcięciem zapinanym na
zatrzaski.

Rozmiary: 44-60. Nr art.: 82890.
Materiał*: G-1000® Lite: 65% poliester, 35%
bawełna. Strecz: 88% poliamid, 12% elastan.
Cena: 799 pln.

Rozmiary: xxs-xxl. Nr art.: 89591. Materiał:
46% poliester, 46% poliamid, 8% elastan.
Cena: 259 pln.

Classic Mountain T-Shirt
Wygodna koszulka z krótkim rękawem
wykonana z bawełny organicznej. Okrągły
dekolt i nadruk gór na piersi.

Abisko Capri Trousers W

Classic Mountain T-Shirt

Klasyczne spodnie-rybaczki o długości trzyczwarte wykonane ze streczu. Doskonały krój i
wiele praktycznych kieszeni, włącznie z dyskretną
kieszenią zapinaną na zamek błyskawiczny na
nogawce.

Rozmiary: xs-xxl. Nr art.: 82267.
Materiał*: 100% bawełna.
Cena: 179 pln.

Abisko Shorts
Techniczne krótkie szorty do trekingu, uszyte
ze stretchu i trwałego G-1000. Wyprofi lowany
krój dopasowany do sylwetki, 4 kieszenie,
wzmocnienia sprawiają że są wygodne i
mocne.

Rozmiary: 44-60. Nr art.: 82833. Materiał*:
G-1000® Original: 65% poliester, 35% bawełna.
Strecz: 63% poliamid, 26% poliester, 11%
elastan. Cena: 479 pln.
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Lekka i wygodna bluza z kapturem wykonana z
dwóch różnych włókien poliestrowych (nowych
i z recyklingu). Jedna kieszeń na piersi i dwie
kieszenie boczne.

Abisko Lite Trekking Trousers

Abisko Shorts

Abisko 65
Prosty, lekki plecak trekkingowy z
wygodnym, regulowanym systemem nośnym
zaprojektowanym specjalnie dla mężczyzn.
Smukły krój, pojemna główna przegroda i kilka
kieszeni.
Rozmiary: 65 l. Nr art.: 27193. Materiał*:
500d: 100% poliamid. 210d Ripstop: 100%
poliamid. Cena: 1 149 pln.

*Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.

Rozmiary: 34-48. Nr art.: 89584. Materiał*: Strecz:
88% poliamid, 12% elastan. Cena: 549 pln.

Abisko Stretch Shorts W
Lekkie, wygodne szorty z funkcjonalnego
streczu. Doskonale dopasowany kobiecy krój i
wiele kieszeni, włącznie z zapinaną na zamek
błyskawiczny kieszonką bezpieczeństwa.

Rozmiary: 34-48. Nr art.: 89585. Materiał*: Strecz:
88% poliamid, 12% elastan. Cena: 379 pln.
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Greenland

Ponadczasowy krój i przemyślane detale

odrobina historii jest wszyta w szwach każdej kurtki Greenland
Jacket – kurtki, która była na niezliczonej ilości wypraw i ciągle jest
doceniana za swoją ponadczasowość i sprytne drobiazgi. Wiele wczesnych
modeli z lat 60-tych i 70-tych jest w użyciu do dziś.

Keb

Techniczna funkcjonalność
w wymagającym terenie

Räven 28L

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

Greenland Briefcase

Räven 28L

Greenland Briefcase

Greenland No. 1 Special Edition

Prosty, praktyczny i wytrzymały plecak do
noszenia na co dzień, wykonany z G-1000
HeavyDuty Eco. Wyściełana przegroda na laptopa
oraz wiele przestronnych przegród i kieszeni.

Solidna torba na ramię wykonana z tkaniny
G-1000 HeavyDuty, z wyściełaną przegrodą na
komputer. Główna przegroda zapinana jest na
zamek błyskawiczny i ma kilka praktycznych
kieszonek.

Klasyczna kurtka z materiału G-1000 Eco,
wersja z wstawkami w kontrastowych kolorach i
skórzanymi wykończeniami. Nieodpinany kaptur,
dwie kieszenie na piersi i zamek błyskawiczny z
patką zapinaną na guziki.

Rozmiar: 28 l. Nr art.: 26052. Materiał*: G-1000®
HeavyDuty Eco: 65% poliester, 35% bawełna.
Cena: 499 pln.

Rozmiary: xs-xxl / xxs-xl. Nr art.: 81762 /
89126. Materiał*: G-1000® Eco: 65% poliester,
35% bawełna. Strecz: 63% poliamid, 26%
poliester, 11% elastan. Cena: 1 299 pln.

Trwałe, mocne, techniczne spodnie
trekingowe. Uszyte ze streczu 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
krótszej, Keb Trousers Regular (82830r).

Niezwykle
trwały

Dopasowujący się

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Chroni przed
promieniowaniem UV

Keb Jacket
Keb Trousers Long

Rozmiary: s/m-l/xl. Nr art.: 77266.
Materiał*: G-1000® Eco: 65% poliester,
35% bawełna. 63% poliamid, 26% poliester,
11% elastan. Cena: 219 pln.

Keb Trekking Belt

8

Rozmiary: xxs-xxl / xxs-xl. Nr art.: 82271 /
89998. Materiał*: G-1000® Eco: 65% poliester,
35% bawełna. Cena: 1 399 pln.

Prawdopodobnie najlepszy
materiał do użytku terenowego,
jaki kiedykolwiek powstał

Keb Trekking Cap

Rozmiary: One size. Nr art.: 77316. Materiał:
78% poliester, 12% wiskoza, 10% elastan.
Cena: 129 pln.

Rozmiar: 14 l. Nr art.: 23139. Materiał*: G-1000®
HeavyDuty: 65% poliester, 35% bawełna.
Cena: 699 pln.

G-1000®

Keb Trousers Long

Rozmiary: 44-60. Nr art.: 82830.
Materiał*: G-1000® Eco: 65% poliester, 35%
bawełna. Strecz: 63% poliamid, 26% poliester,
11% elastan. Cena: 899 pln.

Greenland No. 1 Special Edition

Keb Trekking Cap

Keb Trekking Belt

Chroni przed
komarami
Nie dotyczy G-1000 Lite

*Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
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HIGH COAST
Lekka funkcjonalność na
spontaniczne przygody

High Coast Wind Jacket W

High Coast Hybrid Jacket
Lekka i wszechstronna przeciwwiatrowa
kurtka z zawoskowanej mieszanki poliamidu
i bawełny. Streczowe wstawki po bokach i
na plecach. Dodatkowo kaptur, który można
zwinąć i ukryć w kołnierzu.

High Coast Dress W

Rozmiary: xs-xxl. Nr art.: 83315. Materiał*:
HC-Lite: 54% poliamid, 46% bawełna. Strecz:
87% poliamid, 13% elastan. Cena: 869 pln.

High Coast Wind Anorak
Lekki i łatwy do spakowania anorak
wykonany z poliamidu/bawełny organicznej.
Zamocowany na stałe kaptur, otwory na kciuki
i kieszeń kangurka, która po wywinięciu pełni
także funkcję pokrowca.
Rozmiary: xs-xxl. Nr art.: 82463. Materiał*:
HC-Lite: 54% poliamid, 46% bawełna.
Cena: 739 pln.

High Coast Hybrid Jacket

High Coast Wind Anorak

High Coast Hoodie
Lekka i wygodna bluza z kapturem z szybkoschnącej mieszanki bawełny i poliestru.
Raglanowe rękawy i przestronna kieszeń typu
kangur.

High Coast Trousers W

High Coast 3/4 Sleeve Top W

High Coast

Rozmiary: xs-xxl. Nr art.: 82258. Materiał:
58% bawełna, 40% poliester, 2% elastan.
Cena: 399 pln.

High Coast Zip-Off Trousers
Lekkie, przewiewne spodnie z odpinanymi
nogawkami przeznaczone na wyprawy
trekkingowe w ciepłych warunkach
pogodowych. Wykonane z tkaniny G-1000
Lite i wyposażone w kieszenie boczne,
zapinaną na zamek błyskawiczny kieszeń na
nogawce oraz kieszeń z tyłu.

Rozmiary: One size. Nr art.: 77351. Materiał*:
G-1000® Eco: 65% poliester, 35% bawełna.
Cena: 179 pln.
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High Coast Dress W

High Coast 18 / 24

Lekka i łatwa do spakowania wiatrówka
wykonana z woskowanego poliamidu i bawełny
organicznej. Regulowany kapturi i pionowe
kieszenie na piersi.

Lekka i przewiewna sukienka umilająca piesze
wędrówki, wykonana z elastycznej mieszanki
bawełny. Dopasowany krój w kształcie litery „A”
oraz krótkie, raglanowe rękawki.

Lekki plecak dzienny na krótkie wędrówki
wykonany z tkaniny G-1000 Lite i G-1000
HeavyDuty. Prosty krój ściągany na sznurek
z zapięciem głównej przegrody na stalowy haczyk,
zapinana na zamek błyskawiczny kieszeń z przodu
i otwarte kieszenie boczne.

Rozmiary: xxs-xl. Nr art.: 89633. Materiał*: HCLite: 54% poliamid, 46% bawełna. Cena: 799 pln.

Rozmiary: 44-60. Nr art.: 82891. Materiał*:
G-1000® Lite: 65% poliester, 35% bawełna.
Cena: 599 pln.

G-1000 Badge Cap

High Coast Wind Jacket W

High Coast Hoodie

High Coast Zip-Off Trousers

G -1000 Badge Cap

Rozmiary: xs-xl. Nr art.: 89621. Materiał:
92% bawełna, 8% elastan. Cena: 349 pln.

High Coast Trousers W

High Coast 3/4 Sleeve Top W

Lekkie, przewiewne spodnie trekkingowe sprawdzające się w cieplejszych warunkach. Wykonane
z tkaniny G-1000 Lite, z kieszeniami na dłonie i
tylną kieszenią zapinaną na zamek błyskawiczny.

Koszulka z rękawami trzy/czwarte wykonana
przewiewnej, funkcjonalnej tkaniny z domieszką
wełny i włókien tencel. Kobiecy krój z dekoltem
w łódkę i regulacją na troczek pozwalającą
zaakcentować talię.

Rozmiary: 34-48. Nr art.: 89634.
Materiał*: G-1000® Lite: 65% poliester,
35% bawełna. Cena: 479 pln.

*Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.

Rozmiary: 18 l /24 l. Nr art.: 27120 / 27121.
Materiał*: G-1000® HeavyDuty: 65% poliester,
35% bawełna. G-1000® Lite: 65% poliester,
35% bawełna. Cena: 259 pln /299 pln.

Rozmiary: xxs-xl. Nr art.: 89593. Materiał:
85% lyocell, 15% wełna. Cena: 299 pln.

11

Rucksack No. 21 Large

Rucksack No. 21 Medium

Rucksack No. 21 Small

Rucksack No. 21 Mini

Rucksack No. 21 Large

Rucksack No. 21 Medium / Small

Rucksack No. 21 Mini

Klasyczny plecak wykonany z wytrzymałej,
zawoskowanej tkaniny z detalami wykonanymi
z naturalnie garbowanej skóry. W głównej
przegrodzie posiada kieszeń na komputer i
podkładkę do siedzenia.

Klasyczny plecak zrobiony z mocnego,
woskowanego materiału z detalami z naturalnej
skóry. Główna komora ma kieszenie na
komputer, termos oraz wyjmowaną wkładkę do
siedzenia.

Plecak dziecięcy z tkaniny G-1000 HeavyDuty
z detalami ze skóry. W głównej przegrodzie
znajduje się uchwyt na termos, podkładka do
siedzenia i kieszonka na tablet.

Rozmiary: 30l. Nr art.: 24206. Materiał*: G-1000®
HeavyDuty: 65% poliester, 35% bawełna.
Cena: 1 099 pln.

Rozmiary: 20l /15 l. Nr art.: 24205 / 24204.
Materiał*: G-1000® HeavyDuty: 65% poliester,
35% bawełna. Cena: 829 pln / 739 pln.

Rozmiary: 8 l. Nr art.: 21758. Materiał*: G-1000®
HeavyDuty: 65% poliester, 35% bawełna.
Cena: 599 pln.

Hunt-Fish ul. Przestrzenna 11, 70-800 / 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 Turystyczny SALAMANDRA
Żółkiewskiego 15 C.H. Copernicus, 87-100 / Toruń

www.fjallraven.pl
WWW.FJALLRAVEN-SHOP.PL

*Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego. 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.
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