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* Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
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1960

Åke Nordin stworzył markę Fjällräven
w swojej piwnicy w Örnsköldsvik.
Jego rewolucyjna aluminiowa rama
plecaka sprawiła że przebywanie na
łonie natury stało się trochę lżejsze.

1964

Powstał pierwszy namiot w którym
nie skraplała się para wodna Termo
Tent. Jego innowacyjna dwuwarstwowa konstrukcja oznaczała że
ludzie mogą budzić się w terenie, w
komfortowych i suchych warunkach.

W 1960 roku Åke Nordin
stworz ył markę Fjällräven, w
swojej piw nicy, w szwedzkim
mieście Örnsköldsvik. Od
tego czasu jesteśmy wierni
naszej misji: tworzy my
ponadczasowy, funkcjonalny
i wytrzy ma ły ekw ipunek
tur ystyczny, zachow ujemy się
odpowiedzialnie względem
ludzi, zwierząt i środowiska,
inspirujemy ludzi do
odk rywania prz yjemności
spędzania czasu na łonie
nat ury.
i
d o s taw c a n a s z w e d z k
d w ó r k ró l e w sk i

1968

Pierwsza kurtka Fjällräven powstała
przy współpracy z członkami Skandynawskiej Ekspedycji na Grenlandię
w 1966 roku. Otrzymała nazwę Greenland Jacket, a woskowany materiał, z
którego była wykonana został nazwany
g-1000.

Åke Nordin zdecydował, że już
nigdy więcej nie będzie marzł. Jego
rozwiązanie opierało się na dwóch
kurtkach, zszytych ze sobą. Zachodząca
się konstrukcja zapobiegała stratom
ciepła i zimnym podmuchom wiatru.

Keb
Technical Trekking

Sarek
Traditional Trekking
Kiruna
Versatile Outdoor

Övik
Traditional Outdoor

Övik

Sarek

Skrót od Örnskoldvik, rodzinnego miasta
marki Fjällräven. Wszechstronne, funkcjonalne produkty stworzone do codziennego użycia w terenie.
Charakteryzują się klasycznym stylem,
inspirowanym początkami marki.

Zaprojektowane do tradycyjnego trekkingu
w szwedzkich warunkach z naciskiem na
funkcjonalność i wytrzymałość.
Wspaniała dzika przyroda narodowegu
parku Sarek użyczyła imienia tej rodzinie
produktów.

Kiruna

Keb

Rodzina Kiruna to czyste, proste wręcz
ascetyczne wzory, stworzone do codziennego użytku zarówno w mieście jak i w
łatwym terenie.
Nazwa pochodzi od miasta Kiruna,
leżącego 150 km na północ od Kręgu
Polarnego.

Przeznaczone do technicznego trekkingu, optymalizacja materiałów i duża
swoboda ruchów.
Nazwa pochodzi od szczytu Kebnekaise,
najwyższej góry w Szwecji.

Greenland

1978
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Greenland
Iconic Outdoor

ABY DAĆ WAM LEPSZY
PRZEGLĄD NASZYCH PRODUKTÓW,
TUTAJ JEST MAPA

1974

Åke zaprojektował plecak, który
miał chronić dziecięce kręgosłupy.
Kånken stał się ikoną marki i idealnym
przykładem szwedzkiego rozwoju
produktu. W 2008 roku Kånken stał
się pierwszym na świecie plecakiem wyprodukowanym w duchu
zrównoważonego rozwoju dla klimatu.

Outdoor Trekking

Rodzina Greenland zawiera produkty
wykonane z g-1000, z cechami rozpoznawalnymi z pierwszej kurtki Fjällraven i ikony marki, Greenland Jacket.
Nazwa pochodzi od Skandynawskiej
Ekspedycji na Grenlandię z 1966 roku.
Åke Nordin ze swoim pierwszym plecakiem.
* Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
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Product of the Year

Recycled
polyester

Organic cotton

Fluorocarbon-free
impregnation

Keb Stormblocker Beanie

Nordic Heater

Znajdź więcej powiązanych produktów na: www.fjallraven.pl
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3

4

Fluorocarbon-free
impregnation

5
Recycled
polyester
Solution
Dyeing
Organic cotton

Keb Loft Jacket
Lekka, wygodna kurtka ze wzmocnieniami i ciepłym
wypełnieniem syntetycznym. Dwukierunkowy zamek
błyskawiczny, kieszenie na dłonie i siateczkowe kieszenie
wewnętrzne.

Recycled
polyester

Fluorocarbon-free
impregnation

Rozmiary: XS-XXL. Nr art.: 81386. Materiał*: G-1000® Lite: 65% poliester,
35% bawełna. 100% poliester. Podszewka: 100% poliester. Wypełnienie: 100%
poliester. Cena.: 949 PLN

KEB
ta r o d z i n a p r o d u k t ó w 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
4

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.

Typowe cechy produktów
z rodziny Keb:
• Techniczny krój
• Hybrydowa struktura
• Swoboda ruchu
• Wentylacja

6
1. Keb Jacket

2. Singi Loft Jacket

3. Iceland Anorak W

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

Trwała kurtka outdoorowa uszyta z dwóch
rodzajów tkaniny g-1000. Wypełnienie zapewnia
dodatkowe ciepło w górach. Kaptur sztormowy i
kilka praktycznych kieszeni.

Przewiewna kurtka z tkaniny g-1000 z zamkami
po bokach. Regulowany kaptur z odpinanym
obszyciem ze sztucznego futerka.

Rozmiary: XS-XXL. Nr art.: 81762. Materiał*: G-1000®
Eco: 65% poliester, 35% bawełna. Strecz: 63% poliamid, 26%
poliester, 11% elastan. Cena.: 1179 PLN

Rozmiary: XS-XXL. Nr art.: 81354. Materiał*: G-1000® Silent:
65% poliester, 35% bawełna. G-1000® Original: 65% poliester,
35% bawełna. Podszewka: 100% poliester. 100% poliamid.
Wypełnienie: 100% poliester. Cena.: 1499 PLN

4. Keb Trousers

5. Sten Fleece

6. Keb Fleece Vest

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.

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

Lekka i poręczna polarowa kamizelka wykonana
z wełny z domieszką poliestru z recyklingu i
elastanu. Regularny krój. Pionowa kieszeń na
piersi.

Rozmiary: XS-XXXL. Nr art.: 81765. Materiał*: 100%
poliester. G-1000® Original: 65% poliester, 35% bawełna.
Cena.: 449 PLN

Rozmiary: XS-XXL. Nr art.: 81799. Materiał*: 70% poliester,
20% wełna, 10% elastan. Cena.: 449 PLN

Rozmiary: 44-60. Nr art.: 82830. Materiał*: G-1000® Eco:
65% poliester, 35% bawełna. Strecz: 63% poliamid, 26% poliester,
11% elastan. Cena.: 849 PLN

Rozmiary: XXS-XL. Nr art.: 89690. Materiał*: G-1000®
Original: 65% poliester, 35% bawełna. Cena.: 1099 PLN

* Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
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GREENLAND

p i e r w sz ą k u r t k ą z logo Fjällräven był model Greenland,
sprzedawany od 1968 roku. Projekt kurtki powstał w ścisłej
współpracy z uczestnikami skandynawskiej ekspedycji na
Grenlandię, w 1966 roku. Jednym z czynników sukcesu był po
Grenlandię
raz pierwszy zastosowany nowy materiał g-1000.
Rodzina Greenland składa się z odzieży opartej na g-1000 i
cechach oryginalnej kurtki – która jak się pewnie domyślacie,
nadal jest częścią naszej oferty.

SAREK

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.

Tablet Case
Wytrzymała i wygodna ochrona
na iPada i inne tablety. Wykonana
z tkaniny G-1000 HeavyDuty z
piankową wyściółką, skórzanymi
detalami i kieszenią zapinaną na
zamek błyskawiczny.
Rozmiary: 25 x 20 cm. Nr art.: 24224.
Materiał*: G-1000® HeavyDuty: 65% poliester,
35% bawełna. G-1000® Original: 65% poliester,
35% bawełna. Cena.: 299 PLN
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Recycled
polyester

Rodzina Sarek w skrócie:
• Tradycyjny trekking
• g-1000
• Ponadczasowe modele
• Wytrzymałe konstrukcje

Organic cotton

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.
Rozmiary: 14 L. Nr art.: 24203.
Materiał*: G-1000® HeavyDuty: 65% poliester,
35% bawełna. Cena.: 439 PLN

1. 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.

Sarek Balaclava Cap

Rozmiary: XS-XXL. Nr art.: 81394. Materiał*: G-1000®
Eco: 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: 100% poliamid.
Wypełnienie: 95% puch gęsi, 5% pierze. Cena.: 1999 PLN

Atrakcyjna i wygodna czapka z wbudowaną
kominiarką wykonana z wytrzymałej mieszanki
wełny i poliamidu o prążkowanym splocie.
Skórzane logo na daszku.
Rozmiary: One size. Nr art.: 77291. Materiał*: 80% wełna,
20% poliamid. Cena.: 199 PLN
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2. Greenland Jeans
Sarek Winter Jacket

Sarek Zip Sweater

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.

Wytrzymała kurtka z ciepłego, miękkiego polaru
ze wzmocnieniami z tkaniny g-1000 na ramionach
i łokciach. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z
przodu i dwie kieszenie.

Rozmiary: XS-XXL. Nr art.: 81391. Materiał*: G-1000®
HeavyDuty: 65% poliester, 35% bawełna. G-1000® Original: 65%
poliester, 35% bawełna. Podszewka: 100% poliester. 65% poliester,
35% bawełna. 100% poliamid. Wypełnienie: 100% poliester.
Cena.: 1 599 PLN

Rozmiary: XS-XXXL. Nr art.: 81831. Materiał*: 52% poliester,
48% akryl. G-1000® Original: 65% poliester, 35% bawełna.
Cena.: 779 PLN

Sarek Gaiters

Sarek Reinforced Trousers

Barents Pro Trousers

Wytrzymałe stuptuty wykonane z tkaniny g-1000
i G-1000 HeavyDuty Zamki błyskawiczne i rzepy
przy dolnych otworach, ściągane sznurki u góry,
paski z Hypalonu pod buty i haczyki do mocowania
do sznurówek.

Wytrzymałe spodnie outdoorowe o wygodnym
kroju wykonane z tkaniny g-1000 and G-1000
HeavyDuty. Wiele kieszeni, włącznie z kieszenią
na mapy w nogawce oraz nogawki o stałej długości.

Wytrzymałe spodnie trekkingowe z normalny
stanem i regularnym krojem, wykonane z
g-1000. Wzmocnienia, 7 praktycznych kieszeni i
niewykończone nogawki.

Rozmiary: 44-60. Nr art.: 81396. Materiał*: G-1000®
HeavyDuty: 65% poliester, 35% bawełna. G-1000® Original:
65% poliester, 35% bawełna. Cena.: 649 PLN

Rozmiary: 44-60. Nr art.: 81761. Materiał*: G-1000® Original:
65% poliester, 35% bawełna. Cena.: 499 PLN

Rozmiary: S/M-L/XL. Nr art.: 77292. Materiał*: G-1000®
Original: 65% poliester, 35% bawełna. G-1000® HeavyDuty:
65% poliester, 35% bawełna. Cena.: 329 PLN
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Funkcjonalne dżinsy o standardowym kroju z
wytrzymałej tkaniny G-1000 HeavyDuty. Kieszeń
na mapę na nogawce, normalny stan.
Rozmiary: 44-60. Nr art.: 81372. Materiał*: G-1000®
HeavyDuty: 65% poliester, 35% bawełna. Cena.: 599 PLN

3. Greenland Winter Parka W
Długa parka wykonana z wytrzymałej tkaniny
G-1000 Silent z ciepłą, futrzaną podszewką.
Ponadczasowy krój z wbudowanym na stałe
kapturem i wieloma kieszeniami.
Rozmiary: XXS-XL. Nr art.: 89705. Materiał*: G-1000®
Original: 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: 100% poliester.
100% poliamid. Wypełnienie: 100% poliester. Cena.: 1399 PLN

4. Greenland Backpack
Wygodny plecak do noszenia na co dzień,
z wytrzymałej tkaniny G-1000 HeavyDuty.
Ponadczasowy model z detalami ze skóry, dwiema
kieszeniami z przodu i przegrodą na komputer.
Rozmiary: 25L. Nr art.: 23138. Materiał*: G-1000® HeavyDuty:
65% poliester, 35% bawełna. Cena.: 499 PLN

Climate
compensated

4

Kånken Big
Klasyczny plecak Kånken z
wytrzymałego wodoodpornego
materiału. Odrobinę większy od
orginału, z wyściełanymi pasami
nośnymi.
Rozmiary: 20 L. Nr art.: 23563.
Materiał: Vinylon F:
100% vinylal. Materiał parciany: 100%
polipropylen.
Cena.: 429 PLN
* Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
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Organic Cotton

ÖVIK

öv ik t o sk r ó t 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.

Övik Hoodie

Övik Loft Jacket W

Rucksack No. 21 Medium

Ponadczasowa bluza z kapturem z wyjątkowo
grubej bawełny organicznej. Zamek błyskawiczny
na całej długości, wzmocnienia w kapturze z
tkaniny g-1000 i otwarte kieszenie na ręce.

Lekka i wytrzymała kurtka wykonana z
tkaniny G-1000 Lite z ciepłym wypełnieniem
syntetycznym. Ponadczasowy model z
regulowanym kapturem, kieszeniami na dłonie i
kieszenią wewnętrzną.

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

Rozmiary: S-XXL. Nr art.: 81817. Materiał*: 90% bawełna,
10% poliester. G -1000® Original: 65% poliester, 35% bawełna.
Cena.: 599 PLN

Rodzina Övik w skrócie:

Rozmiary: XXS-XL. Nr art.: 89927. Materiał*: G-1000®
Lite: 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: 100% poliester.
Wypełnienie: 100% poliester. Cena.: 1 299 PLN

Rozmiary: 20 L. Nr art.: 24205. Materiał*: G-1000®
HeavyDuty: 65% poliester, 35% bawełna. Cena.: 749 PLN

CIEPŁO Z WEŁNĄ

• Tradycyjny Outdoor
• Funkcjonalność G-1000
• Ponadczasowe modele
• Uniwersalność

Canvas Brass Belt 3 cm
Wytrzymały, płócienny pasek o regulowanej
długości. Wojskowa sprzączka z mosiężnym
wykończeniem.
Rozmiary: One Size. Nr art.: 77298. Materiał: 100% akryl.
Cena.: 89 PLN

Övik Winter Jacket

Övik Lite Vest

Kurtka o długości do biodra z wytrzymałej
tkaniny G-1000 HeavyDuty z ciepłą podszewką z
miękkiego polaru. Wysoki kołnierz, przestronne
kieszenie na dłonie i kieszeń wewnętrzna.

Dopasowana kamizelka puchowa z lekkim
wypełnieniem, uszyta z trwałej tkaniny G-1000
Lite. Klasyczny styl Fjällräven, kieszeń na piersi i
dwie kieszenie boczne.

Rozmiary: XS-XXL. Nr art.: 81395. Materiał*: G-1000®
HeavyDuty: 65% poliester, 35% bawełna. G -1000® Original:
65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: 100% poliester. 100%
poliamid. Wypełnienie: 100% poliester. Cena.: 1099 PLN

Greenland Wax Bag

Karl Trousers

Övik Big Check Shirt LS

Wosk Greenland w praktycznym woreczku z
materiału g-1000, zamykanym za pomocą
ściągacza. Wewnętrzny nadruk zawierający
instrukcję nakładania wosku.

Outdoorowe spodnie z g-1000 z czesanym
wykończeniem. Duża kieszeń na mapę na nogawce
i mała na narzędzie typu »multi-tool«.

Koszula trekkingowa z długim rękawem wykonana
z przyjemnej w dotyku bawełnianej tkaniny.
Regularny krój i otwarta, pionowa kieszeń na
piersi.

Nr art.: 79061. Materiał*: G-1000® Original: 65% poliester, 35%
bawełna. Cena.: 69 PLN
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Rozmiary: XS-XXL. Nr art.: 81381. Materiał*: G-1000®
Lite: 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: 100% poliamid.
Wypełnienie: 80% puch gęsi, 20% pierze. Cena.: 1099 PLN

Rozmiary: 44-60. Nr art.: 85785. Materiał*: G-1000® Silent:
65% poliester, 35% bawełna, czesane. Cena.: 499 PLN

Rozmiary: XS-XXL. Nr art.: 81825. Materiał*: 100% bawełna.
Cena.: 449 PLN

Red Fox Sweater

Övik Wool Roll Neck

Byron Hat

Övik Melange Beanie

Wełniany sweter z logo Fjällräven
na piersi. Wysoki, prążkowany
kołnierz z krótkim zamkiem
błyskawicznym.

Dzianinowy sweter polo z wyjątkowo miękkiej owczej wełny. Wysoki
kołnierzyk polo, elastyczny splot
półpatentowy, żebrowane mankiety
i dolny ściągacz.

Podwójnie dziergana czapka z
wełny. Podwijana na dole.

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

Rozmiary: S-XXXL. Nr art.: 80121.
Materiał*: 100% wełna. Cena.: 549 PLN

Rozmiary: XXS-XL. Nr art.: 89696.
Materiał*: 100% wełna. Cena.: 779 PLN

Rozmiary: One size. Nr art.: 79236.
Materiał*: 100% wełna. Cena.: 139 PLN

Rozmiary: One size. Nr art.: 77261.
Materiał*: 100% akryl. Cena.: 129 PLN

* Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
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ZACHOWAJ CIEPŁO NA CAŁĄ
NADCHODZĄCĄ ZIMĘ

Jak woskować
odzież z
G-1000®

Fluorocarbon-free
impregnation

Fluorocarbon-free
impregnation

Mistrzowie woskowania w 4 wybranych sklepach w całej
Polsce, pomogą Ci poprawić funkcjonalność i przedłużyć
życie Twojej odzieży z G-1000.
-1000. Żeby sprawdzić, czy Twoja
odzież Fjällräven jest wykonana z tego materiału, szukaj
haftu z napisem g-1000.

A. Woskuj kolana i siedzenie

Twoich spodni podwójnie aby
uzyskać lepszą ochronę najbardziej
narażonych obszarów.

Barents Parka

Pak Down Jacket

Wygodna męska kurtka z syntetycznym
wypełnieniem Supreme Microloft utrzymuje
wiatr , deszcz i zimno z dala od Ciebie. Wiele
praktycznych kieszeni , kaptur z odpinanym
sztucznym futrem.

Wytrzymała wodoodporna kurtka typu parka z syntetycznym wypełnieniem, sprawdzająca się podczas
zmiennej zimowej pogody. Dopasowany kaptur z
odpinanym obszyciem ze sztucznego futerka.

Lekka i zajmująca mało miejsca kurtka puchowa,
zapewniająca ciepło podczas górskich wycieczek.
Nieodpinany kaptur, kieszenie boczne i panele
boczne z syntetycznym wypełnieniem.

Rozmiary: XS-XXXL. Nr art.: 81335. Materiał*: G-1000®
HeavyDuty: 65% poliester, 35% bawełna. G-1000® Original:
65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: 100% poliuretan.
Podszewka: 100% poliamid. Wypełnienie: 100% poliester.
Cena.: 1899 PLN

Rozmiary: XS-XXXL. Nr art.: 80653. Materiał*: 100%
poliamid. Podszewka: 100% poliamid. Wypełnienie: 95% puch
gęsi, 5% pierze. 100% poliester. Cena.: 1799 PLN

Rozmiary: XS-XXXL. Nr art.: 80665. Materiał*: 100%
poliamid. Membrana: 100% poliuretan. Podszewka:
100% poliamid. 100% poliester. Wypełnienie: 100% poliester.
Cena.: 1799 PLN

Fluorocarbon-free
impregnation

B. Woskuj spodnie od kolan w
dół aby uniknąć przemoczenia
podczas marszu w wysokiej trawie
lub śniegu.

Niezwykle
trwały

Fluorocarbon-free
impregnation

C. Woskuj kurtkę z g-100o z
przodu, na ramionach i kapturze,
nie musisz woskować pleców
jeżeli niesiesz plecak, to poprawi
oddychalność materiału w miejscu
gdzie będziesz się pocić

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający i
szybko schnący

Chroni przed
moskitami

Chroni
przed promieniowaniem UV

Większość ubrań Fjällräven jest wykonana skich, posiadających Stację Woskowania i
z wytrzymałego materiału G-1000. Jest on pozwolić żeby specjaliści zrobili to za Ciebie.
odporny na uszkodzenia mechaniczne,
W czasie kiedy Ty będziesz przeglądać
zapewnia doskonałą wentylację, jest także ofertę sklepu, twoja odzież zyska drugie życie.
wiatro i wodoodporny.
Zapraszamy!
Poprzez nakładanie wosku Greenland Wax
możesz dostosować swoją odzież z g-1000 do
różnych warunków pogodowych czy rodzaju
aktywności. Możesz to zrobić zarówno w
domu jak i w terenie. Teraz możesz nawet
odwiedzić jeden z naszych sklepów partner-

Znajdź najbliższą Stację Woskowania:
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* Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.

Rozmiary: XXS-XXL. Nr art.: 80766. Materiał*: 100%
poliamid. Podszewka: 100% poliamid. Wypełnienie: 95% puch
gęsi, 5% pierze. Cena.: 1699 PLN

E

W
O

przedłużonej tylnej części kurtki,
zapewni dobrą ochronę podczas
siadania na mokrej nawierzchni.

O
W

Rozmiary: XXS-XXL. Nr art.: 89655. Materiał*: 100%
poliamid. Membrana: 100% poliuretan. Podszewka: 100%
poliamid. 100% poliester. Wypełnienie: 100% poliester.
Cena.: 1799 PLN

D. Podwójna warstwa wosku na

M

Długa lekka wyściełana damska parka.
Przyczepiony regulowany kaptur sztormowy z
fleece’ową podszewką wewnątrz kołnierza, dla
wygody i ochrony.
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Snow Flake Parka

Wygodna damska kurtka z syntetycznym
wypełnieniem Supreme Microloft utrzymuje
wiatr , deszcz i zimno z dala od Ciebie. Wiele
praktycznych kieszeni , kaptur z odpinanym
sztucznym futrem.
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Warszawa: Alpin Sklep
Sklep, ul. Batorego 39. Piaseczno: S k le p D o L a su , ul. Śląska 36. Szczecin:
S k le p Hu nt-Fi sh, ul. Robotnicza 7/8.
7/8 Suchy Las k. Poznania: Sklep Grube , ul. Obornicka 14a.

Nuuk Parka

Dopasowujący się dzięki
woskowi
Greenland Wax

SK
O
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Yupik Parka

Pozwól nam przedłużyć i
poprawić funkcjonalność Twojej
odzieży z G-1000®
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* Zawiera nie tekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
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KÅNKEN

Plecak który wyprostował
całe pokolenie

Climate
compensated

Przedstawiciel:
HBMM ul. Szczepankowo 99 I 61-306 Poznań Tel.: 61 835 46 92 Fax.: 61 624 22 15 • info@hbmm.pl • www.fjallraven.pl

Autoryzowani partnerzy:
Polar Sport ul. Sienna 15 31-041 Kraków Tel.: 12 422 42 49 • info@polarsport.pl • www.polarsport.pl
Skalnik ul. Ładna 4/6 50-379 Wrocław Tel.: 71 321 38 36 • odziez@skalnik.pl • www.skalnik.pl
Alpin Sklep ul. Batorego 39 02-591 Warszawa Tel.: 22 825 81 61 • bomar@alpinsklep.pl • www.alpinsklep.pl
Trekker Sport ul. Powstańców Wielkopolskich 12b 61-895 Poznań Tel.: 61 853 75 32 • info@trekkersport.com.pl • www.trekkersport.pl
Sklep Podróżnika ul. Grójecka 46/50 02-320 Warszawa Tel.: 22 658 46 26 • biuro@sp.com.pl • www.sp.com.pl
Salamandra (CH Copernicus) ul. Żółkiewskiego 13/19 87-100 Toruń Tel.: 56 655 36 60 • salamandra.sklep@gmail.com
Sklep Grube ul. Obornicka 14a 62-002 Suchy Las k/Poznania Tel.: 61 811 55 15 • grube@grube.pl • www.grube.pl
Hunt-Fish ul. Robotnicza 7/8 71-712 Szczecin Tel.: 602 261 270 • hunt-fi sh@hunt-fi sh.eu • www.hunt-fi sh.eu

www.fjallraven-shop.pl

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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