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istnieje wiele sposobów na utrzy-
manie ciepła i suchości w brzydką pogodę. 
W wielu ubraniach membranowych w celu 
uzyskania wodoodporności wykorzystywane 
są � uorowęglowodory.

Firma Fjällräven postanowiła pójść inną 
drogą. Odmawiamy stosowania szkodliwych 
metod, a dodatkowo chcemy zminimal-
izować wpływ naszych wyrobów na śro-
dowisko naturalne poprzez wykorzystanie 
lepszych materiałów i metod produkcyjnych.

Chcemy produkować odzież, przejmu-
jąc odpowiedzialność za aktywność na 

świeżym powietrzu również w przyszłości, 
bez kompromisów w kwestiach środowiska 
naturalnego.

Kurtki i spodnie membranowe z serii 
Keb Eco-Shell zostały zaprojektowane 
z myślą o wymagających aktywnościach 
na świeżym powietrzu przez cały rok. Są 
lekkie, wygodne i wystarczająco odporne, 
aby wytrzymać surowe warunki pogodowe 
w górach i trudnym terenie. Posiadają one 
wszystkie potrzebne funkcje, jednakże bez 
żadnych zbędnie obciążających elementów. 

Wszystkie kroje zostały dostosowane tak, 

aby zagwarantować optymalne dopasowanie 
– są przylegające, ale zapewniają dostateczną 
przestrzeń na warstwy izolacyjne zakładane 
pod spód. Ubrania doskonale sprawdzają się 
podczas dłuższych wypadów w zmiennej 
lub deszczowej pogodzie.

Keb Eco-Shell oraz nowość tego sezonu, 
Övik Eco-Shell, to nasza odpowiedź na 
wodoodporne i oddychające ubrania mem-
branowe, które byłyby bardziej przyjazne 
dla środowiska naturalnego.

wodoodporna, oddychająca 
i ekologiczna

ECO-SHELL®

Keb Eco-Shell Jacket  
Niezwykle funkcjonalna, trzywarstwowa kurtka 
membranowa 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: 2 149 pln.

Impregnacja bez 
�uorowęglowodorów
Wszystkie nowe ubrania 
Eco-Shell zostały zaimpreg-
nowane preparatami dwr 
(durable water repellency) 
zapewniającymi trwałą 
hydrofobowość bez dodatku 
� uorowęglowodorów.
 Impregnacja to preparat nakładany 
na zewnętrzną stronę tkaniny, który 
stopniowo ściera się podczas noszenia 
i prania.
 Z wykorzystaniem PFC-free 
Waterproo� ng Impregnation można 
w prosty sposób odnowić impregnację 
odzieży Eco-Shell.

*Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.

Åke Nordin ze swoim pierwszym plecakiem.

d os taw c a n a sz w e d z k i 

dwór k ról e w sk i

W 1960 roku Åke Nordin 

stworzył markę Fjällräven, w 

swojej piwnicy, w szwedzkim 

mieście Örnsköldsvik. Od 

tego czasu jesteśmy wierni 

naszej misji: tworzymy 

ponadczasowy, funkcjonalny 

i wytrzymały ekwipunek 

turystyczny, zachowujemy się 

odpowiedzialnie względem 

ludzi, zwierząt i środowiska, 

inspirujemy ludzi do 

 odkrywania przyjemności 

spędzania czasu na łonie 

natury.

wodoodporna, oddychająca 
i ekologiczna

ECO-SHELL®

Impregnacja bez 
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Techniczna funkcjonalność w wymagającym terenie
Keb

nasza produkcja kurtek trekkingowych 
opiera się na wieloletnim doświadczeniu 
w zakresie rozwiązań, które sprawdzają 
się na świeżym powietrzu. Ponadczasowy 
krój i odporne, funkcjonalne materiały 

oraz praktyczne detale sprawiają, że nasze 
kurtki są w stanie wytrzymać ekstremalne 
warunki pogodowe, deszcz i wiatr przez 
wiele lat.

Ciepła zima

Polar Guide Parka 

Yupik Parka 

Polar Guide Parka 

Nuuk Parka 

Keb Stormblocker Beanie
Dzianinowa czapka z mieszanki wełnianej 
z wiatroodporną podszewką z tkaniny polarowej 
Stormblocker. Krój w kształcie kasku ogrzewa 
uszy i kark.
Materiał*: 50% wełna, 50% poliester. Podszewka: 
100% poliester � eece. Cena: 169 pln.

Keb Fleece Jacket  
Polarowa bluza z kapturem wykonana z mieszanki 
poliestru z recyklingu i elastanu. Wzmocnienia 
z tkaniny G-1000 na ramionach i pionowa kieszeń 
na piersi.
Materiał*:73% poliester, 22% wełna, 5% elastan. 
G-1000® Original: 65% poliester, 35% bawełna. 
Cena: 779 pln.

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

Keb Trousers   
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).
Materiał*: G-1000® Eco: 65% poliester, 35% 
bawełna. Strecz: 63% poliamid, 26% poliester, 
11% elastan. Cena: 899 pln.

Keb Trekking Belt
Wygodny, elastyczny pas. Łatwa regulacja dzięki 
plastikowej sprzączce o płaskim pro� lu, która 
dobrze układa się pod paskiem biodrowym plecaka.

Materiał: 78% poliester, 12% wiskoza, 10% elastan. 
Cena: 129 pln.

Kaipak 38
Prosty, solidny plecak trekkingowy z tkaniny 
G-1000 HeavyDuty Eco. System nośny o stałej 
długości i z wygodnym pasem biodrowym. 
Materiał*: G-1000® HeavyDuty Eco: 65% poliester, 
35% bawełna. 500D 100% poliamid. Cena: 849 pln.

Ciepła i wodoodporna, zimowa 
parka z wypełnieniem syntetycznym 
i wzmocnieniami z tkaniny G-1000. 
Kaptur sztormowy z odpinanym 
futerkiem syntetycznym oraz wiele 
praktycznych kieszeni.
Materiał*: 100% poliamid. G-1000® 
Original: 65% poliester, 35% bawełna. 
Strecz: 63% poliamid, 26% poliester, 
11% elastan. Membrana: 100% poliuretan. 
Podszewka: 100% poliamid. Wypełnienie: 
Supreme Microloft: 100% poliester. 
Cena: 2 299 pln.

Polar Guide Parka   

Wygodna męska kurtka z synte-
tycznym wypełnieniem Supreme 
Microloft utrzymuje wiatr , deszcz 
i zimno z dala od Ciebie. Wiele 
praktycznych kieszeni , kaptur 
z odpinanym sztucznym futrem.
Materiał*: 100% poliamid. Membrana: 
100% poliuretan. Podszewka: 100% 
poliamid. 100% poliester. Wypełnienie: 
Supreme Microloft: 100% poliester 
Cena: 1 899 pln.

Yupik Parka  

Wygodna damska kurtka z synte-
tycznym wypełnieniem Supreme 
Microloft utrzymuje wiatr , deszcz 
i zimno z dala od Ciebie. Wiele 
praktycznych kieszeni , kaptur 
z odpinanym sztucznym futrem.
Materiał*: 100% poliamid. Membrana: 
100% poliuretan. Podszewka: 100% 
poliamid. 100% poliester. Wypełnienie: 
Supreme Microloft: 100% poliester 
Cena: 1 899 pln.

Nuuk Parka  

Ciepła zima Keb
Techniczna funkcjonalność w wymagającym terenie
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Popularna klasyka w branży turystycznej od 1968 roku
greenland

Trwałość i funkcjonalność podczas długich wypraw górskich

Singi Down Jacket  
Ciepła i wytrzymała kurtka puchowa o trady-
cyjnym, długim kroju, wykonana z tkaniny 
G-1000. Kaptur sztormowy z futerkiem synte-
tycznym oraz wiele praktycznych kieszeni.

Materiał*:G-1000® Original: 65% poliester, 
35% bawełna. G-1000® HeavyDuty: 65% poliester, 
35% bawełna. Podszewka: 100% poliamid. 
Wypełnienie: 80% puch gęsi, 20% pierze. 
Cena: 2 599 pln.

Singi Anorak  
Anorak z tkaniny G-1000 o doskonałych właści-
wościach wentylacyjnych, z podwójną warstwą 
materiału na ramionach. Zamki błyskawiczne po 
bokach, przestronne kieszenie oraz kaptur sztor-
mowy z odpinanym futerkiem syntetycznym.

Materiał*: G-1000® Original: 65% poliester, 
35% bawełna. Cena: 1 249 pln.

Singi 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.

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: 2 149 pln.

Räven Winter Jacket  
Wytrzymała, ponadczasowa kurtka turystyczna 
z tkaniny G-1000 Eco z ciepłą podszewką z 
mięciutkiego polaru. Wygodny kaptur daje się 
zwinąć i ukryć w kołnierzu, dwie kieszenie na 
piersi i przestronne kieszenie na dole.
Materiał*: G-1000® Eco: 65% poliester, 
35% bawełna. Cena: 1 399 pln.

Rucksack No. 21 Large
Klasyczny plecak wykonany z wytrzymałej, 
zawoskowanej tkaniny z detalami wykonanymi 
z naturalnie garbowanej skóry. W głównej 
przegrodzie kieszenie na komputer i podkładkę 
do siedzenia.
Materiał*: G-1000® HeavyDuty: 65% poliester, 
35% bawełna. Cena: 999 pln.

Barents Pro Jeans  
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: 599 pln.

Kajka 75
Zaawansowany plecak trekkingowy, niezwykle 
wygodny w użytkowaniu dzięki zastosowanym 
funkcjonalnym rozwiązaniom. System nośny 
z regulacją Perfect Fit i komora główna typu 
Wet/Dry.
Materiał*: 600d, 100% poliester. Vinylon F: 
100% vinylal. Cena: 1 599 pln.

singi

Greenland Wax
Bezpieczna dla środowiska impregnacja woskiem 
dla ubrań wykonanych z G-1000. Zabezpiecza 
przed wodą i wzmacnia materiał. Wykonana 
z para� ny i wosku pszczelego. 

Materiał: 100% para� ny, wosku pszczelego. 
Cena: 45 pln.

Canvas Brass Belt 4 cm
Wytrzymały, płócienny pasek o regulowanej 
długości. Wojskowa sprzączka z mosiężnym 
wykończeniem.

Materiał: 100% akryl. Cena: 99 pln.

Greenland Jeans   
Funkcjonalne dżinsy o standardowym kroju 
z wytrzymałej tkaniny G-1000 HeavyDuty. 
Kieszeń na mapę na nogawce, normalny stan.
Materiał*:  G-1000® HeavyDuty: 65% poliester, 
35% bawełna. Cena: 599 pln.

Fjällglim Shirt   
Koszula z długim rękawem z przypinanym 
kołnierzykiem, wykonana z funkcjonalnej � aneli 
poliestrowej. Dwie kieszenie na piersi, jedna 
z klapką, a druga zapinana na zamek błyskawiczny.
Materiał:  100% poliester. Cena: 429 pln.

pozyskiwany z zachowaniem  wszelkich 
Puch najwyższej jakości 

pozyskiwany z zachowaniem  wszelkich 
standardów etycznych

Trwałość i funkcjonalność podczas długich wypraw górskich
singi

greenland

Trwałość i funkcjonalność podczas długich wypraw górskich
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övik
W Övik po pracy 
lubimy wyjść na miastolubimy wyjść na miasto

Övik Fleece Sweater   
Wygodna bluza polarowa wykonana z poliestru 
z recyklingu z wysokim kołnierzem i guzikami 
przy szyi. Wzmocnienia z tkaniny G-1000 Eco na 
ramionach i brzegach.

Materiał*:100% poliester. G-1000® Eco: 65% 
poliester, 35% bawełna. Cena: 429 pln.

Övik Trousers   
Wygodne, wytrzymałe spodnie do noszenia 
na co dzień, doskonale nadające się również do 
aktywności na świeżym powietrzu. Wykonane 
z miękkiej, czesanej tkaniny G-1000 Silent, 
z kieszenią na nogawce, kieszeniami na ręce 
i kieszeniami z tyłu.

Materiał*: G-1000® Silent: 65% poliester, 
35% bawełna. Cena: 499 pln.

Skogsö Padded Jacket   
Lekka i wygodna zimowa kurtka wykonana 
z tkaniny G-1000 z wypełnieniem syntetycznym, 
które chroni przed chłodem nawet po zawilgoce-
niu. Przymocowany na stałe, dopasowany 
kaptur, wiele praktycznych kieszeni i detale, 
które można łatwo chwytać.

Materiał*: G-1000® Original / Lite: 65% poliester, 
35% bawełna. Membrana: 100% poliuretan. 
Podszewka: 100% poliamid. Wypełnienie: G-Loft: 
100% poliester Cena: 1 599 pln.

Byron Hat
Podwójnie dziergana czapka z wełny. 
Podwijana na dole.

Materiał*:100% wełna. Cena: 129 pln.

Equipment Block T-Shirt  
Koszulka t-shirt z krótkim rękawem o kroju 
Regular Fit, wykonana z bawełny organicznej. 
Okrągły dekolt i nadruk z przodu.

Materiał:100% bawełna. Cena: 199 pln.

Kiruna Beanie
Cienka, dwuwarstwowa czapka z elastycznej 
mieszanki wełny i akrylu. Niewielkie, podwijane, 
skórzane logo z boku.

Materiał*:100% wełna. Cena: 129 pln.

Övik Flannel Shirt W  
Koszula z długim rękawem wykonana z miękkiej, 
lekkiej, czesanej mieszanki bawełny i wełny. 
Przypinany kołnierzyk z ukrytymi guzikami.

Materiał:91% bawełna, 9% wełna. Cena: 429 pln.

Kånken
Klasyczny plecak Kånken, wykonany 
z wytrzymałej tkaniny Vinylon, z zamkiem 
błyskawicznym zapewniającym dostęp do całej 
przegrody głównej. Zdejmowana poduszka do 
siedzenia, mała kieszeń z przodu, proste paski 
na ramiona i uchwyty u góry.

Materiał: Vinylon F: 100% vinylal. 
Cena: 349 pln.

Kiruna Padded Parka W  
Długa, lekko wyściełana parka do noszenia na 
co dzień, wykonana z odpornej na warunki 
atmosferyczne tkaniny G-1000, przeznaczona na 
chłodniejsze miesiące w roku. Doskonale 
dopasowana z regulacją w talii i wygodnym, 
ciepłym kapturem.
Materiał*:G-1000® Original: 65% poliester, 
35% bawełna. Podszewka: 100% poliamid. 
Wypełnienie: G-Loft Supreme: 100% poliester. 
Cena: 1 399 pln.

Karla Pro Trousers  
Wytrzymałe spodnie trekkingowe o kroju Regular 
Fit wykonane z czesanej tkaniny G-1000 Silent. 
Dopracowany krój zapewnia pełną swobodę 
ruchów. Sześć praktycznych kieszeni.
Materiał*:G-1000® Silent: 65% poliester, 35% 
bawełna. Cena: 549 pln.

övik
W Övik po pracy 

Cienka, dwuwarstwowa czapka z elastycznej 
mieszanki wełny i akrylu. Niewielkie, podwijane, 
skórzane logo z boku.

Materiał*:100% wełna. 

skórzane logo z boku.

Materiał*:100% wełna. Cena: 129 pln.



Övik Melange Beanie
Elastyczna żebrowana czapka dzianinowa 
z miękkiego akrylu z lekkim efektem sprania. 
Małe skórzane logo z boku.

Materiał*:100% akryl. Cena: 129 pln.

Övik Folk Knit Sweater W  
Ciepły i wygodny wzorzyście tkany wełniany sweter, 
posiadający wszystkie pozytywne właściwości wełny. 
Okrągły dekolt i prążkowane mankiety.
Materiał*: 100% wełna. Cena: 649 pln.

Totepack No. 1
Wygodny plecak/torba wykonany z mocnego, 
woskowanego materiału. Można go nosić na plecach 
lub w rękach jak normalną torbę. Zamknięcie na 
zamek i bezpieczna kieszeń wewnętrzna.
Materiał*: G-1000® HeavyDuty: 65% poliester, 
35% bawełna. Cena: 449 pln.

Övik Eco-Shell Parka W  
Długa, trzywarstwowa kurtka membranowa wyko-
nana z elastycznej tkaniny Eco Shell o doskonałych 
właściwościach oddychających. Doskonały kobiecy 
krój, regulowany kaptur i łatwo dostępne kieszenie 
do ogrzewania dłoni. 

Materiał*: Eco-Shell® 3- warstwowy Stretch RS: 100% 
poliester. Membrana: 100% poliester. Cena: 2 299 pln.

Övik Curved Trousers W   
Wygodne, wytrzymałe spodnie do codziennego 
użytku, krój Curved Fit dla osób o zaokrąglonej 
sylwetce. Wykonane z miękkiej, czesanej tkaniny 
G-1000 Silent, z kieszenią na nogawce, kieszeniami 
na dłonie i kieszeniami z tyłu.

Materiał*: G-1000® Silent: 65% poliester, 35% bawełna. 
Cena: 519 pln.

ECO-SHELL®
•  Impregnacja wolna od związków 

� uorocarbonu
• 100% poliester z recyklingu
•  Przetworzony poliester na 

zewnęrznej warstwie materiału
•  Kompensata klimatyczna

Re-Kånken
Specjalna wersja plecaka Kånken wykonana w całości z poliestru 
z recyklingu butelek plastikowych. Model gotowy do noszenia 
najpotrzebniejszych przedmiotów, a w dalekiej przyszłości – 
również na ponowny recykling.

Materiał: 100% poliester. Cena: 379 pln.

Re-Kånken Mini
Specjalna wersja plecaka Kånken Mini wykonana w całości 
z poliestru z recyklingu butelek plastikowych. Codzienny plecak 
w formacie mini z długimi paskami na ramiona, regulowanymi 
tak, aby mógł być używany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. 

Materiał: 100% poliester. Cena: 329 pln.

Klasyczny produkt w nowym recyklingowym wydaniu
jest uwielbiany od pokoleń, używany od dziesięci-
oleci i popularny wśród wielu miłośników akty-
wności na świeżym powietrzu na całym świecie, 
a jego ponadczasowy wzór nie został jeszcze nigdy 

zmody� kowany. Teraz plecak Kånken jest dostępny 
w nowej wersji z tylko jedną różnicą: tkaniny użyte 
w Re-Kånken są w 95% wykonane z materiałów 
z recyklingu i można je poddać utylizacji.

*Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
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na ekspedycję Fjällräven Polar możesz zgłosić 
się na stronie www.� allravenpolar.com, przesyłając 
swoje zdjęcie lub � 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 najwięk-
szą 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 � rmę Fjällräven. Aby wziąć udział w 
ekspedycji, musisz mieć przynajmniej 18 lat i być zdro-
wy. Uczestnicy Fjällräven Polar nie muszą spełniać 
żadnych specjalnych wymogów � zycznych. 

Uwaga: okres składania zgłoszeń rozpocznie się 
w listopadzie 2016!

ja kolej? Zgłoś się na ekspedycję 
Fjällräven Polar 2017!

Niech roz-
pocznie się 
przygoda
pocznie się 
przygoda
pocznie się 
Odpowiednia wiedza i właściwie Odpowiednia wiedza i właściwie 
dobrany ekwipunek sprawiają, że 
każdy może wybrać się na swoją 
zimową wyprawę życia. Być może 
w przyszłym roku nadejdzie Two-
ja kolej? Zgłoś się na ekspedycję 

*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.

Hunt-Fish  ul. Przestrzenna 11, 70-800 Szczecin  •  Polar Sport  ul. Sienna 15, 31-041 / Kraków  •  Polar Sport  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  •  Pan Pablo  ul. Piłsudskiego 52, 50-033 / Wrocław

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


