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www.fjallraven.pl
Dostawca Dla sZweDZkIej RoDZIny kRólewskIej

ARTEMIS
ul. jeziorna 29

78-500 Drawsko Pomorskie
tel.:  94 363 59 30

NA ŁOWY
ul. Śląska 36

05-501 Piaseczno
tel.: 22 24 55 444

ORYX
ul. chopina 63

66-400 Gorzów wielkopolski
tel.: 95 737 21 27

SZÓSTAK
ul. Św. Barbary 50

98-300 wieluń
tel.: 43 843 90 52

NADNOTECKA HURTOWNIA 
SPRZĘTU MYŚLIWSKIEGO

ul. notecka 27
64-800 chodzież
tel.: 67 282 09 89

ŁOWIECKA BRAĆ
ul. j.H. Dąbrowskiego 117a

60-575 Poznań
tel.:  61 840 08 04

MK SZUSTER
al. waszyngtona 38/40

03-910 warszawa
tel.: 22 617 61 48

KNIEJA
ul. Plac Rodła 1/2
70-419 szczecin

tel.: 91 434 47 48

GRUBE
narzędzia dla leśnictwa

ul. obornicka 14 a
62-002 suchy las k. Poznania

tel.: 61 811 55 15

ARIZZON SHOP
ul. Łęczycka 55

85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 349 51 25

DUBLET
sklep Myśliwski

ul. Śmigielska 11a / 2
64-113 osieczna
tel.: 65 535 95 99

ARTEMIX
sklep Myśliwski

ul. wolność 5
01-014 warszawa
tel.:22 862 14 51
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Fjällräven: 
Twój partner na łowach 
Historia marki Fjällräven rozpoczęła się od małego odkrycia, jak można 
przyjemniej spędzać czas na łonie przyrody. 14-letni ake nordin póź-
niejszy założyciel firmy nie był zadowolony z niewygodnych i ciężkich 
plecaków, które używał podczas swoich przygód w szwedzkich górach. 
w piwnicy rodzinnego domu opracował projekt plecaka na drewnianej 
ramie, który następnie z powodzeniem wdrożył do masowego zastoso-
wania, nie tylko podczas górskich wycieczek. następnie powstały nowe 
konstrukcje oparte na ramie wykonanej z aluminium. 

Po sukcesie genialnej konstrukcji plecaka kolejne projekty powstawały 
w zawrotnym tempie i wkrótce ake nordin założył firmę pod nazwą 
Fjällräven. nasze kredo po 50 latach pozostaje niezmienne: produkujemy 
funkcjonalne produty, które pozwalają nam na jeszcze większą radość z 
przebywania w naturze, tworzymy je dla wszystkich ludzi na całym 
świecie, niezależnie od różnych form aktywności w terenie. 

Myśliwy, którego pasją jest między innymi przebywanie w naturze, stawia 
przede wszystkim na funkcjonalność i wytrzymałość swojego wyposa-
żenia. odzież musi znieść najbardziej ekstremalne warunki, zachowując 
przy tym wszystkie swoje właściwości. nasza kolekcja myśliwska umoż-
liwi wam przeżycie pięknych chwil pod gołym niebem, nie martwiąc 
się o warunki atmosferyczne. 
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01. Kurtka Timber Buck 
Długa kurtka myśliwska wykonana z mieszanki materiałów: Hy-
dratic® silent i G-1000® silent. wewnętrzna kurtka polarowa 
260 g/m2 z 2 kieszeniami na ręce i 1 kieszenią piersiową. Zaczep 
na radio na lewym barku. wzmocnienia z G-1000® silent na ra-
mionach, łokciach i na kieszeniach. Duża kieszeń napoleońska. 
Pomieści nawet 1l termos. 2 wyściełane kieszenie na ręce i 2 dwie 
kieszenie zamykane na guzik z ładownicami na amunicję. Regulacja 
ściągaczem w pasie i rzepami przy nadgarstkach. 2 wewnętrzne 
kieszenie, 1 na zamek, 1 duża siatkowa na kapelusz lub rękawice
Materiał: 85 % Poliester, 15 % Poliamid; G-1000® silent. Membrana: 
Hydratic® silent. Podszewka: 100 % Poliamid; warstwa wewnętrzna: 
100 % Poliester, wypełnienie: 100 % Poliamid; nie zawiera dodatków 
pochodzenia zwierzęcego.
Rozmiary: s-XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90304 1799 PLN

02. Spodnie Timber Buck
Znakomite spodnie myśliwskie z materiału G-1000® silent z 
membraną Hydratic® silent. ciche i elastyczne. wzmocnienia z 
materiału G-1000® na nogawkach i z tyłu spodni. Regulowane 
zakończenie nogawki. wydzielone miejsce na podwieszenie szelek. 
wyższy stan z tyłu. 1 kieszeń z tyłu na zamek, 1 kieszeń na nóż.
Materiał: 85 % Poliester, 15 % Poliamid; G-1000® silent. strecz: 
87 % Poliamid, 13 % elastan; Membrana: Hydratic® silent; Pod-
szewka: 100 % Poliamid; warstwa wewnętrzna: 100 % Poliester, 
wypełnienie: 100 % Poliamid; nie zawiera dodatków pochodze-
nia zwierzęcego.
Rozmiary: 46-60; D96-D124 kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90301 699 PLN

03. Kurtka Boar
czy powoli tropisz czy cierpliwie czekasz na zwierzynę, wiatro- i 
wodoodporna kurtka z gładką podszewką doskonale spełni swoje 
zadanie. odczepiany i regulowany kaptur. Regulowana talia i 
mankiety. klapa na dwustronnym suwaku. specjalne kieszenie na 
radio, naboje oraz ekwipunek. 4 duże kieszenie z przodu.  
Materiał: G-1000® silent: 65 %; Membrana: Hydratic® silent; 
Podszewka: 100 % Poliamid; warstwa wewnętrzna: 100 % Poliester, 
wypełnienie: 100 % Poliamid; nie zawiera dodatków pochodzenia 
zwierzęcego.
Rozmiary: 46-60; D96-D124 kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90528 1899 PLN

04. Polar Birka  
klasyczny polar Fjällräven do użytku w lesie i nie tylko. wzmoc-
nienia z G-1000®. Birka może wytrzymać dużo cięższe warunki 
niż wiele innych kurtek polarowych. Birka ma prosty krój i zamek 
na całej długości z przodu, z polarowym zabezpieczeniem przy 
brodzie. nie musisz się dłużej zastanawiać jeśli szukasz ciepłej 
polarowej kurtki do użytku na zewnątrz.
Materiał: 100 % Poliester 260 g/m2, wzmocnienia G-1000® ori-
ginal. 
Rozmiary: Xs-XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 80073 499 PLN

05. Koszulka Pine Half-Zip
lekka, wygodna koszulka z mikropolaru. supermiękka pośrednia 
warstwa odzieży, nadaje się również na spodnią warstwę. krótki 
zamek z przodu i wysoki kołnierz. Płaskie szwy łączące na ramio-
nach zostały dodatkowo przesunięte do przodu, aby zapobiec  
obtarciom np. podczas noszenia plecaka.
Materiał: 100 % Poliester 50 g/m2

Rozmiary: Xs–XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 81446 249 PLN

06. Koszula Keb SC
wzmocniona koszula w klasycznym kroju do lasu i 
użytku codziennego. wykonana z miękkiego materiału 
G-1000® sc, który szybko wysycha i jest przyjazny dla 
skóry. siateczkowe otwory wentylacyjne pod rękawami 
i na łopatkach zapewniają efektywne chłodzenie podczas 
wyczerpujących czynności. Dwie kieszenie piersiowe i 
jedna w rękawie, wszystkie na guzki i z patką. Guziki 
na rękawach z możliwością podwijania. 
Materiał: G-1000® sc: 65 % Poliester, 35 % Bawełna
Rozmiary: s-XXXl/kolor: Dark olive
Art.-Nr. 85875 399 PLN
 
07. Czapka Winter Safety Heater
ekstremalnie ciepła czapka, która stanowi barierę dla 
wiatru i wilgoci. Miękka wyściółka ze sztucznego futra 
i ciepłe nauszniki z możliwością podpięcia na górze. 
Material: 100 % Poliester; Futerko: 100 % acryl; wypeł-
nienie:100 % Poliester; Podszewka: 100 % Poliamid
Rozmiary: s-Xl/kolor: orange
Art.-Nr. 90462 199 PLN

08.  Szal dwustronny Micro  
fleece Scarf

Dwustronny, miękki ciepły szal z mikropolaru. Bezpieczny 
kolor pomarańczowy poprawia widzialność lub ciemna 
oliwka pomaga wtopić się w tło. Długość 150 cm, sze-
rokość 20 cm.
Materiał: 100 % Poliester; kolor: Dark olive/safety 
orange
Art.-Nr. 77193 149 PLN

09. Plecak Friluft Forest 35L
wielofunkcyjny plecak dla każdego myśliwego. Prze-
stronna komora główna. elastyczne kieszenie boczne i 
kieszenie na amunicję w pasie biodrowym. odpinana 
siatka na ptaki z przodu plecaka. Pokrowiec przeciw-
deszczowy. skuteczny system nośny zapewnia wygodę i 
pełną wentylację pleców. 35 litrów pojemności.
Materiał: G-1000® original: 65 % Poliester, 35 % Ba-
wełna, 500D nylon,  
kolor: Dark olive
Art.-Nr. 27201 699 PLN

Materiał Hydratic® Silent nie szeleści, jest wodoodporny i 

wiatroszczelny, pozwala skórze oddychać i uwalniać nadmiar 

ciepła na zewnątrz. Ponadto zapewnia wysoki komfort i 

funkcjonalność w każdych warunkach. Wierzchnia warstwa 

została specjalnie wyciszona, a produkty z niej uszyte są lekkie, 

ciche i bardzo wszechstronne w zastosowaniu.
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08. Kaszkiet Flat Cap
stylowy, całoroczny kaszkiet. Z miękkiego, lekkiego materiału 
G-1000®
Materiał: G-1000®, Daszek: 100 % naturalna skóra.
Rozmiary: s–Xl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 79456 199 PLN

09. Pasek Canvas 
Pasek z mocnego materiału z metalową klamrą. szerokość 4 cm. 
objętość regulowana klamrą. 
Material: 80 % Bawełna, 20 % nylon
Uniwersalny rozmiar: 120 cm; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 77029 69 PLN

10. Plecak Packer
Plecak z super wytrzymałego ale miękkiego G-1000®. Materiał 
szybko wysycha po deszczu. Dwie komory z panelami organiza-
cyjnymi oraz kieszenie na duże i małe przedmioty. wyściełany tył 
i szelki czynią z tego plecaka znakomity wybór do codziennego 
użytku. Pojemność 15 litrów, zamki ykk.
Material: G-1000® original: 65 % Poliester, 35 % Bawełna
kolor: Dark olive
Art.-Nr. 23588 229 PLN

Materiał: G-1000® silent: 65 % Poliester, 35 % Bawełna; Pod-
szewka :100 % Poliamid; Membrana: 100 % Poliuretan (Hydratic® 
silent)
Rozmiary: 44–60; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90322 769 PLN

07. Kapelusz Hunter Hut
klasyczny kapelusz myśliwski z wiatro- i wodoodpornego mate-
riału Hydratic® silent z miękkim wykończeniem. Możliwość 
zmiany koloru górnej części kapelusza na  pomarańczowy. Małe 
skórzane logo z boku.
Materiał: 85 % Poliester, 15 % Poliamid; Membrana: 100 % Poliu-
retan (Hydratic® silent); Podszewka: 100 % Poliamid.
Rozmiary: s–XXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 77229 499 PLN

01. Kurtka Brenner
cicha kurtka, 100 % wiatro- i wodoodporna. wypinana kamizelka 
polarowa. elastyczne mankiety z otworem na kciuk i siateczką 
wentylacyjną. Zakładki materiału na plecach zwiększają swobodę 
ruchów. Duża kieszeń napoleońska, 2 wyściełane kieszenie piersiowe, 
pojemne kieszenie przednie, kieszenie wewnętrzne i przestronna 
kieszeń na radio. ocieplona i miękko i wyściełana stójka
Materiał: G-1000® silent: 65 % Poliester, 35 % Bawełna + 
Membrana Hydratic® Z-liner
Rozmiary: Xs–XXXl/kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90478 1499 PLN

02. Kurtka Varu 
wiatro i wodoodporna kurtka myśliwska, wykonana z mocnego a 
zarazem cichego materiału G-1000® silent, dodatkowo powleczo-
nego membraną Hydratic®. wzmocnienia z G-1000® w kluczo-
wych miejscach. wiele praktycznych detali takich jak uchwyt na 
radio, duże kieszenie z łatwym i cichym dostępem oraz regulowana 
talia, mankiety i kołnierz. Zamek główny przykryty dodatkową 
patką materiału. kieszeń napoleońska zapinana na zamek. Możli-
wość wpięcia dodatkowego ocieplacza w postaci kamizelki alg 
Vest (art.-nr. 90335)
Materiał: G-1000® silent/oryginal: 65 % Poliester, 35 % Bawełna; 
Membrana: 100 % Poliuretan (Hydratic® silent).
Rozmiary: s–XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90332 1299 PLN

03. Kamizelka Älg
komfortowa kamizelka polarowa. Dwie kieszenie boczne zapinane 
na zamek. kamizelka może być wpinana do kurtki Varu (art.-nr. 
90332).
Material: 100 % Poliester 50 g/m2

Rozmiary: s–XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90335 249 PLN

04. Koszula Varg
Męska koszula flanelowa z lekkiej bawełny. kołnierzyk z guzika-
mi. kieszeń piersiowa i kieszeń bezpieczeństwa na bocznym 
szwie. Miękki przyjemny materiał. Dopasowany krój. 
Materiał: 100 % Bawełna
Rozmiary: s–XXXl; kolor: tarmac
Art.-Nr. 81453 349 PLN

05. Koszula Rex 
koszula Rex wygląda jak koszula zewnętrzna, jednak ma wszystkie 
funkcjonalne cechy warstwy polarowej. Materiał polarowy Mikro-
fleece jest niezwykle przyjemny dla ciała. klasyczny krój. 1 kieszeń 
piersiowa zapinana na zamek. wzmocnienia z materiału G-1000® 
na kołnierzyku i mankietach. podkreślają atrakcyjny wygląd koszuli
Materiał: 100 % Poliester, G-1000® original: 65 % Poliester, 35 % 
Bawełna
Rozmiary: s-XXXl; kolor: light khaki
Art.-Nr. 81351 379 PLN

06. Spodnie Björn
wytrzymałe spodnie myśliwskie, wykonane z miękkiej, niesze-
leszczącej tkaniny G-1000® silent z wodoodporną podszewką z 
membrany Hydratic®. wygodny krój i klasyczny stan, podwyższony 
z tyłu dla wygody podczas kucania. Pięć kieszeni, w tym dwie duże 
kieszenie na nogawkach z patkami, jedna z wewnętrzną siatkową 
kieszenią na komórkę, druga z kieszenią na nóż. nogawki o sze-
rokości regulowanej paskami, z zatrzaskami. wzmocnione miejsca 
do mocowania szelek i anatomicznie ukształtowane kolana, wy-
posażone w kieszenie na wkładki (wyposażenie dodatkowe).
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01. Kurtka Drev
kurtka myśliwska do aktywnego polowania, wykonana z cichego 
G-1000® silent z membraną Hydratic®. Dwie kieszenie boczne 
na zamek z ładownicami i miejscem na łuski. Dwie kieszenie 
piersiowe. kieszeń napoleońska. na lewym ramieniu szlufka do 
wpięcia radia. Łatwo regulowana wentylacja po bokach.
Material: G-1000® silent; Membrana: Hydratic®; Podszewka: 
100 % Poliamid;
Rozmiary: s–XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90333 1399 PLN

02. Spodnie Drev
Połączenie G-1000® silent i streczu do aktywnego polowania z 
membraną Hydratic®. jedna duża kieszeń typu kargo na nogawce. 
Profilowane kolana z możliwością włożenia dodatkowych wkładek 
z cienkiej gąbki. 
Materiał: G-1000® silent; Membrana: Hydratic®; Podszewka: 
100 % Poliamid
Rozmiary: 46–60; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90337 799 PLN

03. Kamizelka polarowa Buck
kamizelka polarowa ze wzmocnieniami z G-1000® na ramionach. 
Dwie kieszenie boczne i jedna kieszeń piersiowa.
Materiał: 100 % Poliester; wzmocnienia: G-1000® original.
Rozmiary: M–XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 81727 499 PLN

04. Polar Buck (bez zdj cia)
solidny, polar o wygodnym kroju. ciepła pośrednia warstwa 
odzieży na polowania w chłodniejszych porach roku. wzmocnienia 
na ramionach z tkaniny G-1000® przydają się np. przy noszeniu 
plecaka lub torby. Z przodu zamek, jedna kieszeń na piersi i dwie 
boczne.
Materiał: 100 % Poliester; wzmocnienia: G-1000® original.
Rozmiary: s–XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 81328 549 PLN

05. Koszula Kvarts
lekka koszula flanelowa z kontrastowym wykończeniem kołnie-
rzyka i mankietów. Możliwość podwinięcia rękawów. Guziki do 
kołnierzyka, 1 kieszeń na piersi zapinana na guzik. wygodna, ela-
gancka i wytrzymała koszula dla myśliwych.
Materiał: 100 % Bawełna
Rozmiary: s–XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90354 379 PLN

06. Koszula Granit
ciepła koszula flanelowa do najcięższych zadań. wzmocnienia z 
G-1000® na barkach, mankietach i wzdłuż guzików. Połączenie 
wysokich parametrów wełny oraz wytrzymałości włókien polies-
trowych. 
Materiał: 45 % Poliakryl, 25 % Poliester, 25 % wełna, 5 % inne 
włókna; wzmocnienia: G-1000® original.
Rozmiary: s–XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90339 479 PLN

07.  Spodnie Barents Pro (bez zdj cia)
Udoskonalona wersja kultowego modelu Barents. niższy stan i 
bardziej dopasowany krój, wyprofilowane kolana z otworami na 
wkładki ochronne. lepszy dostęp do kieszeni bocznych przy pasie. 
wzmocnienia na kolanach i tyle spodni. Duża kieszeń na mapę, 
kieszeń na toporek lub nóż. wosk do impregnacji Greenland wax 
oraz wkładki na kolana dodawne gratis do spodni.

Materiał: G-1000® original.
Größen: 46–60; Farben: Dark olive/Black
Art.-Nr. 81761 499 PLN

08. Spodnie Barents Pro Winter
jak w pozycji 07, z dodatkową miękką ociepliną typu 
High loft.
Materiał: G-1000® original; ocieplina High loft:  
100 % Poliester.
Rozmiary: 44–60, 24–27; kolory: Dark olive/Black
Art.-Nr. 81144 699 PLN

09. Spodnie Barents Padded 
ciepłe zimowe spodnie z dodatkową ociepliną.  wyko-
nane z wytrzymałego G-1000® i pikowanego supreme 
Microloft®. wzmocnione siedzenie i kolana. 7 kieszeni, 
w tym: na mapę, toporek i wewnętrzna bezpieczna. Re-
gularny stan i wygodny krój. niewykończone nogawki.
Materiał: G-1000® original; wypełnienie: 100 % Poli-
ester; Podszewka: 65 % Poliester, 35 % Bawełna; 
Rozmiary: 44–58, 24–27; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 85792 699 PLN

10. Czapka Pintail 
wiatro- i wodoodporna czapka z wyściełanymi uszami 
i możliwością zmiany koloru tylnej części.
Materiał: Hydratic® silent: 85 % Poliester, 15 % Polia-
mid; Podszewka: 100 % nylon Hydratic® laminat.
Rozmiary: s–Xl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 78217 229 PLN

11. Czapka Woodsman
Zimowa czapka z daszkiem, wykonana z G-1000®, z 
dodatkowymi nausznikami pokrytymi sztucznym fu-
trem. sztywny daszek chroni przed wiatrem i słońcem, 
lekko ocieplona. 
Materiał: G-1000® original; wypełnienie: 100 % akryl; 
Podszewka: 100 % Poliester.
Rozmiary: M–Xl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 80641 299 PLN

12. Czapka Viso 
Dziergana czapka z odblaskowymi wstawkami. logo 
Fjallraven na czole.
Materiał: 97 % Polyacryl, 3 % elastan; 
Rozmiar uniwersalny; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 79266 119 PLN

13. R kawice Forest 
elastyczne rękawice z wytrzymałego wodoodpornego 
materiału na zewnątrz. Miękki zamsz zapewnia dobry 
chwyt od wewnątrz. Zmyślny otwór na palec wskazujący. 
wyściółka z cienkiego fleece‘u.
Materiał: G-1000® original (65 % Polyester, 35 % Ba-
wełna); skóra nubuk pochodzenia zwierzęcego.
Rozmiary: s-XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 98445 329 PLN

14. Ochraniacze G-1000® 
wytrzymałe ochraniacze do połowy łydki, wykonane z 
materiału G-1000®. Zapinane na zamek, u góry sznurek 
ściągający, haczyk do zahaczenia o sznurowanie buta.
Materiał: G-1000® silent (65 % Polyester, 35 % Bawełna)
Rozmiar uniwersalny; kolor: Dark olive
Art.-Nr: 77228 219 PLN
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01. Kurtka damska Högvilt
ciepła, długa do kolan, damska kurtka myśliwska. wykonana z 
G-1000® silent ze wzmocnieniami z G-1000® original na ręka-
wach. lekko ocieplona sztucznym puchem supreme Microloft®.  
Dodatowa membrana Hydratic® zapewnia wysoką wodoodporność 
i oddychalność. Dwie duże kieszenie dolne z ładownicami na 
amunicję i łuski. wyłożone polarem kieszenie piersiowe zapinane 
na zamek. Regulacja w talii za pomocą zewnętrznego paska z za-
trzaskami. kieszeń napoleońska. szlufka do wpięcia radia. odpi-
nany kaptur z regulacją w trzech płaszczyznach. Dwie kieszenie 
wewnętrzne. elastyczne wykończenia mankietów.  
Materiał: G-1000® silent: 65 % Poliester, 35 % Bawełna; Membrana: 
100 % Poliuretan; Podszewka: 100 % Poliamid; wypełnienie: 
100 % Poliester.
Rozmiary: s–XXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90334 1599 PLN

02. Spodnie damskie Högvilt
ciepłe damskie spodnie myśliwskie, wykonane z G-1000® silent 
ze wzmocnieniami z G-1000® original na siedzeniu i kolanach. 
ocieplone sztucznym puchem supreme Microloft. Dodatowa 
membrana Hydratic® zapewnia wysoką wodoodporność i oddy-
chalność. Dwie kieszenie na ręce, 1 kieszeń boczna na nogawce z 
wewnętrzną kieszonką na telefon komórkowy. Profilowane kolana 
z otworami umożliwiającymi włożenie ochronnych wkładek na 
kolana. Regulowane nogawki. 
Materiał: G-1000® silent: 65 % Poliester, 35 % Bawełna; Membrana: 
100 % Poliuretan; Podszewka: 100 % Poliamid; wypełnienie: 
100 % Poliester supreme Microloft®
Rozmiary: 34–46; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90336 849 PLN

03. Kurtka damska Tula
cicha wiatro- i wodoodporna kurtka z G-1000 z membraną Hy-
dratic®. wpinana na suwak kamizelka polarowa. streczowy mankiet 
z uchwytem na kciuk i wentylacją siateczkową. wzmocnienia na 
karku i szwach. Zakładki materiału na plecach dla pełnej swobody 
ruchów. Duża kieszeń napoleońska, dwie wyściełane kieszenie 
piersiowe, przednie kieszenie z ładownicami, dwie kieszenie we-
wnętrzne, wodoodporna kieszonka, np na telefon komórkowy. 
wysoki ciepły kołnierz dobrze utrzymuje ciepło.
Materiał: G-1000® silent: 65 % Poliester, 35 % Bawełna, membrana 
Hydratic® Z-liner; Podszewka: 65 % Poliester, 35 % Bawełna, 
100 % Poliamid.
Rozmiary: XXs–Xl; kolory: Dark olive
Art.-Nr. 90479 1399 PLN

04. Kamizelka damska Lule
ciepła polarowa kamizelka ze wzmocnieniami z G-1000® origi-
nal. Dwie kieszenie boczne i jedna kieszeń piersiowa, wszystkie 
zapinane na zamek. 
Materiał: 100 % Poliester; wzmocnienia: G-1000® original: 65 % 
Poliester, 35 % Bawełna.
Rozmiary: s–XXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 89326 499 PLN

05. Koszula damska Alpros
lekka koszula flanelowa. Regularny krój, wygodna i wytrzymała. 
Dodatkowa zakładka materiału zasłania guziki. Delikatne rozcięcia 
po bokach.
Materiał: 100 % Bawełna
Rozmiary: s–Xl; kolor: tarmac
Art.-Nr. 89668 379 PLN

06.  Spodnie damskie Karla  
Hydratic®

wiatro- i wodoodporne spodnie damskie z cichego 
G-1000® silent z membraną Hydratic®. kobiecy krój  
z modelowanymi kolanami i regulowaną szerokością. 
siedem kieszeni, w tym duża, np. na mapę, jedna kieszeń 
z suwakiem oraz mała kieszeń na nogawce na narzędzie 
typu multitool. niski stan i regularny krój.
Materiał: G-1000® silent: 65 % Poliester, 35 % Bawełna, 
membrana Hydratic® Z-liner.
Rozmiary: 34–46; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 89170 649 PLN

07. Spodnie damskie Karla Winter
Materiał: G-1000® silent: 65 % Poliester, 35 % Bawełna; 
Podszewka: 65 % Poliester, 35 % Bawełna.
kolor: Dark olive
Art.-Nr. 89428 549 PLN

08. Spodnie damskie Karla 
Materiał: G-1000® silent: 65 % Poliester, 35 % Bawełna.
Rozmiary: 34–48; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 89067 449 PLN

09. Pasek Milo
klasyczny pasek ze skóry nie zawierającej chromu, z 
metalową klamrą. Dekoracyjne przeszycia na całej dłu-
gości paska.
Materiał: 100 % skóra naturalna
szerkość: 2,8 cm, Długość: 75–95 cm; kolor: brązowy
szerokość: 4 cm, Długość: 75–95 cm; kolor: brązowy
Art.-Nr. 81751 (2,8 cm) 249 PLN
Art.-Nr. 81757 (4 cm) 279 PLN

10.  Czapka zimowa  
Winter Heater

czapka na ekstremalnie trudne warunki zimowe. Pod-
wijane nauszniki z otwieranymi „otworami do słyszenia“.
Materiał: 85 % Poliester, 15 % Poliamid; Podszewka: 
100 % Poliamid, wypełnienie: 100 % Poliester
Rozmiary: s–Xl; kolor: Forest Green
Art.-Nr. 78222 199 PLN
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01. Kurtka Katmai
wygodna kurtka polarowa z wiatro- i wodoodporną membraną 
stormblocker®. Uniwersalna odzież do noszenia jako ciepła warstwa 
pod kurtką zewnętrzną lub samodzielnie. „Żebrowana” struktura 
materiału. wzmocnienia z G-1000® na ramionach, łokciach i ob-
szyciach kieszeni. wysoki kołnierz i suwak z osłoną podbródka. Dwie 
kieszenie z przodu. elastyczne mankiety i regulacja na dole kurtki.
Materiał: 68 % Poliester, 32 % Poliakryl; G-1000®: 65 % Poliester, 
35 % Bawełna; Membrana: 100 % Poliuretan.
Rozmiary: Xs-XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 80232 849 PLN

02. Sweter Koster
klasyczny wełniany sweter męski wykonany w komfortowym 
kroju. Zamek ¼, wysoki kołnierz. wzmocnienia z G-1000® na 
barkach i łokciach. jedna kieszeń piersiowa zapinana na zamek.
Materiał: 100 % wełna, wzmocnienia: G-1000® original: 65 % 
Poliester, 35 % Bawełna.
Rozmiary: Xs–XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90487 549 PLN

03. Kurtka Rödräv 
solidna, wiatroodporna kurtka z polaru z membraną stormblocker®, 
na barkach i łokciach wzmocniona pikowanym materiałem 
G-1000®. Dwustronny zamek z przodu i dwie kieszenie boczne.
Material: 100 % Poliester; wzmocnienia: G-1000® original: 65 % 
Poliester, 35 % Bawełna, Membrana: 100 % Poliuretan stormblocker®.
Rozmiary: Xs–XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90637 849 PLN

04. Kamizelka Grimsey
kamizelka, która zapewnia ciepło bez ograniczania swobody ruchów. 
Grimsey to elastyczna kamizelka ze wzmocnionego, lecz miłego 
w dotyku G-1000®. elastyczne boki dla zwiększonej swobody 
ruchów. Podszewka z gładkiego nylonu i poliestrowa wyściółka. 
Dwie okrągłe kieszenie boczne i zapinana na zamek pionowa 
kieszeń na piersi.
Materiał: G-1000® silent: 65 % Poliester, 35 % Bawełna; Podszewka: 
100 % nylon; wypełnienie: 80 g Poliester.
Rozmiary: s–XXXl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90501 499 PLN

05. Damski polar Ronja 
ciepła i oddychająca Ronja jest nieco grubszą i cieplejszą bluzą 
polarową. wplecione włókna bambusa oferują naturalną odporność 
na nieprzyjemny zapach. Płaskie szwy i zamek sprawiają, że kom-
fort noszenia jest wysoki, zapobiegają również ocieraniu. Dwie 
kieszenie boczne i jedna kieszeń na piersi zapinana na zamek. 
Zapinana na zamek błyskawiczny, ochronna patka na podbródek. 
wzmocnienia wewnątrz mankietów. Regulowany ściągacz na dole. 
Materiał: 79 % Poliester, 21 % Bamboo.
Rozmiary: XXs-XXl; kolory: tarmac
Art.-Nr. 89166 419 PLN

06. Pulower damski Vika 
ekskluzywny damski sweter wykonany z jagnięcej wełny z pięknie 
tkanym wzorem. wysoki kołnierz z zamkiem ¼. Ponadprzeciętne 
właściwości cieplne wełny jagnięcej zapewnią Paniom komfort w 
największe mrozy. jeden z niewielu materiałów który grzeje nawet 
po przemoczeniu.
Materiał: 100 % wełna jagnięca
Rozmiary: s–Xl; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 89663 599 PLN

07. Kapelusz Humphrey
elegancki kapelusz wykonany z bardzo mocnego materiału 
G-1000® Heavy Duty, w klasycznym stylu. skórzany otok z  
logo marki dookoła ronda. 
Materiał: G-1000® Heavy Duty: 65 % Poliester, 35 % Bawełna.
Rozmiary: s–l; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 81744 249 PLN

08. Szelki Gulu 
klasyczne szelki z materiału syntetycznego ze skórzanymi szcze-
gółami. Dyskretne logo Fjallraven z tyłu.
Materiał: 70 % Poliester, 30 % Guma.
jeden rozmiar; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 78228 199 PLN

09. Szelki 
szelki z nadruowanym logo Fjallraven.
Material: 70 % Poliester, 30 % Guma.
jeden rozmiar; kolor: Black
Art.-Nr. 77030 189 PLN
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01. Plecak Vintage 30 l
Plecak w stylu retro, łączy tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami. 
wytrzymały i miękki G-1000®. system wspomagania air Vent 
ułatwia noszenie. Zamek śniegowy na szczycie głównej komory i 
kieszeń w pokrywie. 
Materiał: G-1000® original. 
wielkość: 30 l/kolor: Dark olive
Art.-Nr. 23087 499 PLN

02. Torba Vintage Shoulder
torba na ramię w klasycznym stylu. G-1000® tworzy miękką, 
trwałą torbę która stanie się jeszcze bardziej urocza z upływem lat. 
wielu lat. Duża komora główna, trzy mniejsze kieszenie i duża 
kieszeń zewnętrzna z tyłu. szeroki, regulowany pasek na ramię.
Materiał: G-1000® Heavy Duty.
kolor: Dark olive
Art.-Nr. 23136 349 PLN

03. Siedzisko Stubben
wygodne siedzisko myśliwskie. Zbudowane na solidnej ramie, 
przystosowane do ciężaru max 120 kg. wygodny dostęp do środka 
bez potrzeby wstawania. Główna komora jest ładowana od góry, 
ma fartuch przeciwśnieżny i wyściółkę z pomarańczowego nylonu, 
która ułatwia znalezienie rzeczy w środku. Pojemność 27 litrów.
Materiał: G-1000® Heavy Duty; nylon.
kolor: Dark olive
Art.-Nr. 90560 849 PLN

04.  Kieszenie boczne do  
siedziska Stubben 

kieszenie boczne do modelu stubben, wykonane z wytrzymałego 
materiału ze skórzanym wykończeniem. sprytne wyposażenie 
dodatkowe, zwiększające pojemność siedziska.
Materiał: G-1000® Heavy Duty. 
Art.-Nr. 90561 99 PLN

05. Ocieplacz na r ce Ulv 
Pomysłowy ocieplacz tzw. mufka na ręce. Można powiesić na szy-
ję i regulować wysokość. wykończony sztucznym futrem, które 
daje sporo ciepła i zabezpiecza ręce przed wiatrem i chłodem.
Materiał: G-1000® silent: 65 % Poliester, 35 % Bawełna. 
jeden rozmiar; kolor: Dark olive
Art.-Nr. 69005 349 PLN

06. piwór na zasiadk  Ulv Forest Bag
Śpiwór myśliwski o właściwościach termoizolacyjnych, z  synte-
tycznym wypełnieniem. wiatro- i wodoodporna tkanina Hydra-
tic silent, wszyta z przodu, chroni przed przelotnym deszczem, a 
wszyta z tyłu tkanina G-1000® silent jest odporna na ostre po-
wierzchnie. Biegnące wzdłuż całego worka długie zamki i łatwo 
rozpinane boczne klamry pozwalają podwinąć śpiwór i swobodnie 
się poruszać bez potrzeby zdejmowania go. kieszenie z polarową 
wyściółką, duża przednia kieszeń z wodoszczelną ochronną osło-
ną na broń w ostrzegawczym pomarańczowym kolorze.
Materiał: G-1000® silent, Membrana Hydratic®, Podszewka: 
100 % nylon; wypełnienie: 100 % supreme Microloft. 
kolor: Dark olive
Art.-Nr. 69004 979 PLN

Wygląd, kolor i opis zamieszczonych w katalogu produktów może odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzegamy 
sobie możliwość zmiany cen i błędów edytorskich. Prezentowana oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 

04. Atlas GTX®/Atlas Lady GTX®

lekki i stabilny but trekkingowy i myśliwski. szwy zredukowane 
do minimum. Idealny na letnie polowanie dzięki oddychającej 
wyściółce z GoRe-teX®. Gumowy otok chroni skórzaną cho-
lewkę.
Materiał zewnętrzny: woskowany nubuk/cordura/air-Mesh, 
wyściółka: GoRe-teX®; waga: ok 840 g (w rozmiarze 7,5); 
kolory: erde.
Męskie: Art.-Nr. H2202 Rozmiary: 6-13 919 PLN
Damskie: Art.-Nr. H3313 Rozmiary: 3,5-9 919 PLN

05. Grizzly Top/Grizzly Top Lady
niezwykle ciepły i wysoki but zimowy wykonany w technologii 
podwójnego szwu. Regulowane paski. Zamek z boku z patką we-
wnątrz. Miękkie wykończenie w górnej części z weluru.
Materiał zewnętrzny:woskowany nubuk/welur, wyściółka: futro 
jagnięce; waga: ok 1100 g (w rozmiarze 41); kolory: Marone.
Męskie: Art.-Nr. H4540 Rozmiary: 39-50 1649 PLN
Damskie: Art.-Nr. H4541 Rozmiary: 36-42 1649 PLN

06. Fjäll Extreme GTX®

Bardzo ciepły i wodoodporny śniegowiec na najtrudniejsze warunki 
pogodowe. Posiada wyciągany wełniany ocieplacz. skuteczna izo-
lacja między wartwami podeszwy. specjalna podeszwa Ice Grip.
Materiał zewnętrzny: nubuk/skóra; wyściółka: GoRe-teX®, 
wyciągany filcowy ocieplacz; waga: ok 850 g (w rozmiarze 7,5); 
kolory: erde.
Męskie: Art.-Nr. H1348 Rozmiary: 6-12,5 1299 PLN

07. Triglav GTX®

solidny but wykonany w technologii podwójnego szwa z wyściółką 
z GoRe-teX®. wkładka z pamięcią ułożenia. elastyczne strefy 
skórzane na górze buta.
Materiał zewnętrzny: nubuk woskowany; wyściółka: GoRe-
-teX®; waga: ok 830 g (w rozmiarze 7,5); kolory: Marone. 
Podeszwa Vibram® Dolomit
Męskie: Art.-Nr. H1105 Rozmiary: 6-14 1299 PLN

08. Loferer Bio/Loferer Bio Lady
klasyczny półbut wykonany z organicznej BIo skóry z wyściółką 
z naturalnej skóry pozbawionej chromu. 
Materiał zewnętrzny: Bio nubuk; wyściółka: skóra nie zawiera-
jąca chromu; waga: ok 530 g (w rozmiarze 7,5); kolory: Mocca. 
Podeszwa Vibram® Ultra Grip
Męskie: Art.-Nr. H2530 Rozmiary: 6-13 749 PLN
Damskie: Art.-Nr. H2532 Rozmiary: 3,5-9 749 PLN

09. Lhasa/Lhasa Lady
Model z ekskluzywnej kolekcji yak. cholewka wykonana w 
100 % ze skóry jaków tybetańskich. Materiał zapewnia najwyższy 
komfort noszenia. wyściółka to naturalna skóra pozbawiona 
chromu.
Materiał zewnętrzny: skóra z jaków tybetańskich; wyściółka: 
skóra nie zawierająca chromu; waga: ok 730 g (w rozmiarze 
7,5); kolory: Marone.
Męskie: Art.-Nr. H1220 Rozmiary: 6-13 1099 PLN
Damskie: Art.-Nr. H1222 Rozmiary: 3,5-9 1099 PLN

01. Alaska GTX®/Alaska Lady GTX®

najsłynniejszy model buta marki Hanwag. wyściółka GoRe-teX®. wytrzymały 
gumowy otok. Pamięć odkształcenia wkładki. Zredukowana do minimum liczba 
szwów. 
Materiał zewnętrzny: woskowany nubuk, wyściółka: GoRe-teX®; waga: ok 
875 g (w rozmiarze 7,5); kolory: erde, asche, schwarz (Męskie), aubergine 
(Damskie)
Męskie: Art.-Nr. H2302 Rozmiary: 6-14 999 PLN
Damskie: Art.-Nr. H13120 Rozmiary: 3,5-9 999 PLN

02. Tatra GTX®/Tatra Lady GTX®

nasz ulubiony klasyk trekkingowy. Średnia wysokość cholewki i zmniejszona liczba 
szwów. elastyczna podeszwa zapewnia swobodę ruchów i świetną przyczepność. 
Materiał zewnętrzny: woskowany nubuk, wyściółka: GoRe-teX®; waga: ok 
760 g (w rozmiarze 7,5); kolory: erde, asche, torf (Męskie), aubergine, Gemse 
(Damskie).
Męskie: Art.-Nr. H2319 Rozmiary: 6-13 889 PLN
Damskie: Art.-Nr. H3310 Rozmiary: 3,5-9 889 PLN

03. Tatra Top GTX®

wytrzymały but trekkingowy z ekstra wysoką cholewką. Idealny na śnieg i deszcz 
dzięki wyściółce GoRe-teX®. Bardzo dobra stabilizacja stopy, skuteczna podeszwa 
i niska waga.
Materiał zewnętrzny: woskowany nubuk, wyściółka: GoRe-teX®; waga: ok 
870 g (w rozmiarze 7,5); kolory: erde
Męskie: Art.-Nr. H2358 Rozmiary: 6-13 1149 PLN


