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Woskowanie odzieży G-1000®

Wydłużenie żywotności oraz 
optymalizacja funkcjonalności 

Twojej odzieży G-1000

W
OSKOWANIE GRATIS

Alpin Sklep - W
arszawa

Polar Sport - Kraków

Skalnik - W
rocław

Grube - Suchy Las

Kupon jest ważny do 30.06.2013. 

i nie łączy się z aktualnymi ofertami i promocjami.

Ten kupon upoważnia do jednorazowego bezpłatnego nałożenia 

wosku na Twoją odzież G-1000® w jednym z wymienionych obok 

punktów serwisowych.
Wartość: 25 zł

25.-

W
OSKOWANIE GRATIS

Ekstremalnie 
wytrzymały

Możliwe 
woskowanie

Nie 
nasiąkający 

wodą

Wiatrosz-
czelny

Oddychający Ochrona 
przed 

promienio-
waniem UV

Ochrona 
przed 

insektami

YouTube-Video

Przy pomocy naszego wosku możesz dopasować swoją odzież G-1000® do najróżniejszych warunków atmosferycznych oraz 
aktywności. Poprzez nałożenie większej ilości wosku zwiększa się odporność odzieży na działanie wody oraz wiatru. Oprócz tego 

zwiększa się żywotność odzieży. Mniejsza ilość wosku sprawia, że odzież jest bardziej przewiewna i lepiej oddycha. 
W celu usunięcia warstwy wosku należy wyprać odzież w temperaturze 40°C.

Samodzielne woskowanie
Należy nałożyć cienką równomierną warstwę wosku, w miejscach bardziej narażonych warstwa ta powinna być nieco grubsza. 

Następnie należy wtopić wosk w materiał przy pomocy suszarki lub żelazka.

Podczas wyprawy
Również należy nałożyć cienką warstwę wosku. Następnie do roztopienia wosku można użyć palnika kuchenki 

campingowej lub ogniska. Należy przy tym uważać, aby nie zbliżać za bardzo tkaniny do płomienia.

Stacje woskowania
Jeśli nie chcesz lub nie potrafi sz samodzielnie nakładać wosku:

Stacje woskowania w specjalistycznych sklepach w całej Europie przyjmą 
Twoją odzież i nałożą na nią odpowiednią warstwę wosku.

Wosk gratis!

Możesz dopasować Twoją 
odzież G-® do aktywności 
i pogody - w domu albo na łonie 
przyrody.
Większa ilość wosku czyni 
materiał bardziej odpornym 
na działanie wiatru i wody. 
G-® staje się dzięki temu 
nie tylko bardziej wytrzymały, 
ale również wydłuża się jego 

żywotność. Mniejsza ilość 
wosku powoduje, że odzież 
lepiej oddycha. (Dokładną 
instrukcję woskowania znajd-
ziesz na stronie: 
www.� allraven.pl)
Oprócz tego u wybranych sprze-
dawców Fjällräven znajdują 
się nasze stacje woskowania. 
W takim serwisie Fjällräven 

Wax Master zadba o odpowied-
nie pokrycie Twojej odzieży 
przy pomocy wosku Green-
land. Podczas gdy będziesz 
przeglądał ofertę sklepu, Twoja 
odzież outdoorowa zostanie 
profesjonalnie przygotowana.

Fjällräven Wax Master dba o twoją odzież G-®: 
Stosując wosk Greenland Wax możesz dopasować 
funkcjonalność spodni lub kurtki do twoich indy-
widualnych potrzeb. Oprócz tego wosk chroni twoją 
odzież, zwiększając tym samym jej żywotność.

Przy zakupie kurtki lub spodni z 
G-® otrzymasz gratis mały 

wosk Travel Wax!

Wydłużenie żywotności oraz 
optymalizacja funkcjonalności 
Wydłużenie żywotności oraz 

optymalizacja funkcjonalności 
Wydłużenie żywotności oraz 

Twojej odzieży G-1000
optymalizacja funkcjonalności 

Twojej odzieży G-1000
optymalizacja funkcjonalności 

Możesz dopasować Twoją żywotność. Mniejsza ilość Wax Master zadba o odpowied-
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”Podczas naszych surowych testów produkowane przez nas wyposażenie wystawiane jest 
na działanie wszystkich czynników, jakie na codzień mają wpływ na jego zużycie - testy są 
porównywalne z wieloletnim użytkowaniem”

Johan Skullman
Ekspert i szef grupy testowej Fjällräven

Spodnie marki Fjällräven , wysoko oceniane w 
licznych czasopismach outdoorowych na całym 
świecie, otrzymały wiele nagród za swoją 
funkcjonalność oraz zalety w zakresie ochrony 
środowiska. 1 2 3

Podkładki na kolana gratis!Podkładki na kolana gratis! Podkładki na kolana gratis!Podkładki na kolana gratis! Podkładki na kolana gratis!Podkładki na kolana gratis!

3 Greenland Pro
Klasyczne, wytrzymałe spodnie do turystyki 
oraz ogólnego użytku w czasie wolnym. 
Wysoki stan i regularny krój. Regulacja 
obwodu na dole nogawki. 
Materiał: G-1000®: 
65% Poliester, 35% bawełna
Nr. kat: 81200 Cena: 599 zł

2 Iceland Pro
Spodnie z wysokim stanem, szeroki, wygodny 
krój. 8 kieszeni, w których zmieści się wszystko 
począwszy od mapy po siekierę. Bezpieczna 
kieszeń, niewykończone nogawki.
Materiał: G-1000®: 
65% Poliester, 35% bawełna
Nr. kat: 81230 Cena: 599 zł

1 Barents Pro
Wytrzymałe spodnie trekkingowe z G-1000® 
z regularnym stanem oraz normalnym krojem. 
Wzmocnienia, 7 praktycznych kieszeni, niewy-
kończone nogawki.
Materiał: G-1000® Original: 
65% Poliester, 35% bawełna
Nr. kat: 81761 Cena: 499 zł

Spodnie na każdą okazję
na działanie wszystkich czynników, jakie na codzień mają wpływ na jego zużycie - testy są 
porównywalne z wieloletnim użytkowaniem
na działanie wszystkich czynników, jakie na codzień mają wpływ na jego zużycie - testy są 
porównywalne z wieloletnim użytkowaniem
na działanie wszystkich czynników, jakie na codzień mają wpływ na jego zużycie - testy są 

”
na działanie wszystkich czynników, jakie na codzień mają wpływ na jego zużycie - testy są 

”
na działanie wszystkich czynników, jakie na codzień mają wpływ na jego zużycie - testy są 

Spodnie na każdą okazję

KROJEKROJE

    Wysoki stan     Normalny stan      Niski stan

KROJE

Krój komfort       Krój regular

    Wysoki stan     Normalny stan      Niski stan    Wysoki stan     Normalny stan      Niski stan

Wykończone nogawki   Niewykończone nogawki
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1 Friluft 35
Lekki, wytrzymały i wygodny plecak na 
jednodniowe wycieczki. Główna komora oraz 
liczne kieszenie zewnętrzne, m.in. na pasie 
biodrowym
Materiał: 100D Nylon Baby Rip Stop, 500D Nylon
Nr. kat: 27118 Cena: 599 zł

2 Keb Jacket
Kurtka techniczna z dobrą wentylacją ze 
stretchu oraz wytrzymałego G-1000 Eco. 
Kaptur, otwory wentylacyjne, dwie kieszenie 
na piersi oraz kieszeń na rękawie.
Materiał:  G-1000® Eco: 65% ekologiczny poliester, 
35% bawełna; Stretch: 98% Poliamid, 2% Elastan
Nr. kat: 81762 Cena: 1099 zł

3 Keb Trousers
Zaawansowane technicznie spodnie trekkingowe 
ze stretchu oraz wytrzymałego G-1000® Eco. 
Dopasowany krój, wentylacja i liczne kieszenie.
Materiał:  Stretch: 98% Poliamid, 2% Elastan;
G-1000® Eco: 65% Poliester, 35% bawełna 
Nr. kat: 82830 Cena: 799 zł

4 Retro T-Shirt
Koszulka z krótkim rękawem o zwykłym kroju z 
ekologicznej bawełny. Z przodu nadruk w stylu 
retro.
Materiał:  100% bawełna
Nr. kat: 81782 Cena: 169 zł

2

Aktywny kontakt z przyrodąAktywny kontakt z przyrodąAktywny kontakt z przyrodą

Kieszenie boczne
Łatwy dostęp również 
podczas noszenia pasa 

biodrowego

Kieszeń wewnętrzna  
Z siateczki np. na telefon 

komórkowy

Szwy zewnętrzne 
 W celu uniknięcia otarć

2 kieszenie zewnętrzne 
z zatrzaskami

Otwory wentylacyjne
tworzą efekt wypompowy-

wania ciepłego powietrza na 
zewnątrz

Wyprofi lowane kolana 
ułatwiają optymalne 

dopasowanie

Dwie warstwy G-1000® 
na wewnętrznej stronie 

nogawek

Blokada zamka 
na końcach nogawek
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9

5 Abisko 55W
Lekki wąski plecak trekkingowy z wygodnym 
systemem nośnym dopasowanym do kobiecej 
sylwetki. Wąski kształt oraz surowe wzornictwo.
Materiał: 210D Polyamid
Nr. kat: 27183 Cena: 879 zł

6 Nikka Softshell Jacket
Lekka kurtka trekkingowa o skromnym wzor-
nictwie dla bardzo aktywnych użytkowników. 
Idealna kurtka na górskie wyprawy w lecie. 
Zapewnia ochronę przed wiatrem i jednocześnie 
odprowadza wilgoć na zewnątrz. Na ramionach 
wykonana materiału G-1000® Lite w celu 
zapewnienia szczególnie dużej odporności 
na przetarcia i ochrony podczas noszenia 
plecaka. dwie kieszenie oraz regulowany mocny 
kaptur, który idealnie dopasowuje się do głowy. 
Dwukierunkowy zamek błyskawiczny, na dole 
zatrzask. Elastyczne wykończenie rękawów oraz 
regulacja na dole.
Materiał: G-1000® Lite: 65% Poliester, 35% bawełna; 
Stretch: 88% Poliamid, 12% Elastan
Nr. kat: 89124 Cena: 799 zł

7 Nikka Trousers
Techniczne spodnie trekkingowe ze stretchu 
oraz G-1000®. Dopasowany krój oraz wzmoc-
nienia zapewniają dobre przylegananie do 
sylwetki oraz wytrzymałość.
Materiał:  Stretch: 98% Poliamid, 2% Elastan; 
G-1000®: 65% Poliester, 35% bawełna 
Nr. kat: 89236 Cena: 699 zł
 

8 Love T-Shirt
Koszulka z krótkim rękawem o okrągłym wycięciu 
pod szyją wykonana z elastycznej bawełny. 
Nieco szerszy krój i nadruk na klatce piersiowej.
Materiał: 100% bawełna
Nr. kat: 89222 Cena: 149 zł

9 Canvas belt
Solidny pasek z materiału Canvas. 
Regulacja długości. Metalowa klamra.
Materiał: Akryl
Nr. kat: 77029 Cena: 89 zł

Aktywny kontakt z przyrodą

8

Fjällräven przwod-
nik po spodniach

Fjällräven przwod-
nik po spodniach

Fjällräven przwod-

www.fjallraven.plwww.fjallraven.pl

W celu ułatwienia doboru spodni 
dzielimy naszą kolekcję na cztery 

obszary zastosowań: 
Spodnie trekkingowe i outdoorowe 

(Trekking) 
Spodnie podróżne (Travel)

Spodnie myśliwskie (Forest)
Spodnie do codziennego użytku

(Everyday Outdoor)

Fjällräven przwod-
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1 G-1000® Cap
Modna czapka z G-1000® ze sztywnym 
daszkiem. Otwory wentylacyjne po bokach 
oraz skórzane logo Fjällräven z przodu. Z tyłu 
regulacja przy pomocy rzepa.
Materiał: G-1000®: 65% Poliester, 35% bawełna
Nr. kat: 79662 Cena: 139 zł

2 Skogsö Jacket
Ładna sięgająca do bioder kurtka outdoorowa z 
solidnym regulowanym kapturem i przedłużonymi 
plecami. Wygodna zarówno podczas trekkingu 
jak i jazdy na rowerze do i z pracy. Ramiona 
oraz kaptur wykonane z G-1000 Original. 
Materiał jest nieprzewiewny, a jednocześnie 
dobrze oddycha. W celu zwiększenia odporności 
na działanie warunków atmosferycznych może 
być impregnowany. Dwie pionowe kieszenie na 
klatce piersiowej, dwie kieszenie zwykłe, wszyst-
kie wyposażone w patkę. Dwukierunkowy zamek 
błyskawiczny z przodu zabezpieczony listwą 
ochronną z zatrzaskami na dole, na wysokości 
klatki piersiowej oraz pod szyją. Regulacja na 
dole, zatrzaski na mankietach
Materiał: G-1000® Lite: 65% Poliester, 35% bawełna; 
G-1000® Original: 65% Poliester, 35% bawełna
Nr. kat: 81698 Cena: 849 zł

3 Karl Trousers
Modne spodnie z G-1000® z normalnym 
stanem i regularnym krojem. Wyprofi lowane 
i niewykończone nogawki.6 kieszeni, z czego 
jedna duża typu kargo, kieszeń na zamek błys-
kawiczny oraz mniejsza kieszeń na Multi-Tool
Materiał: G-1000® Original: 
65% Poliester, 35% bawełna
Nr. kat: 85785 Cena: 479 zł

4 Ren SS Shirt
Koszula z krótkim rękawem z mieszanki 
Bamboo o zwykłym kroju. Kieszeń na piersi 
z wewnętrzną kieszenią z siateczki na telefon 
komórkowy. 
Materiał: 53% Wiskosa, 30% Poliester,17% bawełna
Nr. kat: 81754 Cena: 399 zł

5 Wax Bag
Specjalny woreczek na wosk Greenland Wax. 
Tkanina G-1000®. Nadruk z instrukcją 
nakładania wosku.
Materiał: G-1000® Original
Nr. kat: 79061 Cena: 69 zł

6 Greenland Wax
Impregnant woskowy do tkaniny G-1000®. 
Wyprodukowany na bazie wosku pszczelego 
i parafi ny. Przyjazny dla środowiska.
Materiał: parafi na, wosk pszczeli; 90 g/sztuka
Nr. kat: 790608 Cena: 34 zł

4

Witamy...Witamy...Witamy...
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7 8

7 Märta Shirt
Ładnie skrojona koszula z szybkoschnącej mies-
zanki Bamboo. Krótkie, rozcięte z tyłu rękawy 
oraz bezpieczna kieszeń w bocznym szwie.
Materiał: 53% Wiskoza, 30% Poliester, 17% bawełna
Nr.kat: 89467 Cena: 299 zł

8 Stina Jacket
Wygodna kurtka z G-1000 Lite, na ramionach 
G-1000 Original. Praktyczna na co dzień, na-
daje się również do użytku w terenie. 
Wyprofi lowane ramiona, solidny kaptur, który 
ściśle otacza twarz. Dwie pionowe kieszenie 
z zamkiem błyskawicznym, umieszczone 
wygodnie na wysokości piersi, tak że nie krępują 
ruchów. Zamek przedni z listwą ochronną od 
wewnątrz. Regulacja na dole, mankiety zapinane 
na guziki. Możliwość nakładania wosku w celu 
zwiększenia odporności na działanie wiatru i 
deszczu.
Materiał: G-1000®Lite: 65% Poliester, 35% bawełna; 
G-1000® Original: 65% Polyester, 35% bawełna
Nr.kat: 89234 Cena: 749 zł

9 Nilla Trousers
Wytrzymałe spodnie z niskim stanem i regu-
larnym krojem z miękkiego G-1000® Silent 
ze wzmocnieniami z G-1000® Original na 
kolanach i siedzeniu. Kieszeń na udzie, 
niewykończone nogawki.
Materiał:  G-1000® Silent: G-1000® Original
65% Poliester, 35% bawełna
Nr.kat: 89456 Cena: 499 zł

10 Milo Belt
Pasek z naturalnej garbowanej skóry z 
dekoracyjnym szwem z brzegu. Matowa 
metalowa klamra. Grubość 28 mm.
Materiał:  skóra
Nr.kat: 81751 Cena: 269 zł

11 Kånken
Klasyczny plecak z zamkiem błyskawicznym, 
który umożliwia otwarcie całej głównej komory. 
Wykonany z bardzo odpornego materiału 
ViNylon. 2 otwarte kieszenie boczne i 1 kieszeń 
przednia. Wyjmowana podkładka do siedzenia, 
w tylnej części plecaka. Proste pasy nośne oraz 
uchwyty w górnej części. Odblaskowe logo.
Materiał:  ViNylon F® - 100% Vinylal
Nr.kat: 23510 Cena: 299 zł

w naszym świeciew naszym świeciew naszym świecie

7 8

11

9

10
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1 Reporter Lite Jacket
Wielofunkcyjna kurtka do bioder, którą po od-
pięciu rękawów można zamienić w kamizelkę. 
Wykonana z wytrzymałego G-1000® Lite, na 
który można nałożyć wosk w celu dodatkowej 
ochrony przed wilgocią. Jeśli wosk zostanie 
usunięty w wyniku prania, materiał zwiększa 
swoją oddychalność. Kurtka jest wyposażona w 
wiele przemyślanych detali, bardzo praktycznych 
podczas podróży zwłaszcza w cieplejsze rejony 
świata. Odpięte rękawy można na przykład 
schować w kieszeni na dole pleców. Dzięki 
temu w razie potrzeby zawsze można po nie 
wygodnie sięgnąć. Niezliczone kieszonki 
pomieszczą wszystko, co zawsze musi być pod 
ręką: telefon komórkowy, aparat, dokument itd.. 
Dwukierunkowy zamek błyskawiczny zakryty 
ochronną patką, regulacja na dole. Wewnętrzna 
bezpieczna kieszeń.
Materiał:  G-1000® Lite: 65% Poliester, 35% bawełna
Nr.kat: 81677 Cena: 899 zł

2 Sten Trousers
Wygodne, wytrzymałe spodnie codziennego 
użytku z G-1000® Silent. Pas na zwykłej 
wysokości, klasyczny krój i praktyczne 
kieszenie, m.in. na nogawce.
Materiał: G-1000® Silent: 
65% Poliester, 35% bawełna
Nr.kat: 81174 Cena: 449 zł

3 Flat Cap CT
Elegancki kaszkiet z przewiewnego 
materiału Comfort Travel.
Materiał:  CT: 76% bawełna, 24% Poliamid
Nr.kat: 78234 Cena: 199 zł

4 Jackelberry Shirt
Koszula z krótkim rękawem z łatwej w 
pielęgnacji, przewiewnej mieszanki Bamboo. 
Dwie kieszenie z patką na piersi. 
Materiał: 53% Wiskoza, 30% Poliester, 17% bawełna
Nr.kat: 81663 Cena: 299 zł

5 Travel Pillow
Wygodna poduszka podróżna, wypełniona ocie-
pliną Supreme Microloft. Można ją wygodnie 
skompresować podczas transportu, po wyjęciu z 
woreczka szybko wraca do swoich rozmiarów.
Materiał: 50D Poliester, Supreme Microloft
Nr.kat: 62322 Cena: 89 zł

Rozkoszuj się outdoorem!

Wygodna poduszka podróżna, wypełniona ocie-

3

2

5

4

1

Fjällräven
kroje koszul

Comfort 
(szeroka)

Regular 
(prosta)

Slim 
(przylegająca)

Fjällräven
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6 Elsa Shirt
Damska koszula z mieszanki Bamboo, 
przewiewna i miła w dotyku. Krótkie rękawy 
z rozcięciem z tyłu i schowana kieszeń w 
tylnym szwie.
Materiał: 53% Wiskoza, 30% Poliester, 17% bawełna
Nr. kat: 89468 Cena: 299 zł

7 Sumeral Jacket
Ładnie skrojona kurtka podróżna o modnej dłu-
gości krótkiego płaszczyka. Wykonana z wytrzy-
małego G-1000®, materiału bardzo odpornego 
na działanie wiatru i wilgoci. W celu zwiększenia 
odporności na działanie warunków atmosferycz-
nych materiał można dodatkowo zaimpregnować. 
Dwukierunkowy zamek błyskawiczny zakryty 
listwą ochronną oraz wentylowane plecy obszyte 
siateczką. Dwie ukośnie ustawione kieszenie z 
patką, jedna z nich z bezpieczną kieszenią wewnę-
trzną z zamkiem błyskawicznym, druga z miejscem 
na telefon komórkowy. Końce rękawów regulo-
wane przy pomocy zatrzasków.
Materiał:  G-1000® Lite: 65% Poliester, 35% bawełna
Nr. kat: 89307 Cena: 999 zł

8 Hanna MT Capri
Wygodne spodnie capri z lekkiego, szybkosch-
nącego i łatwego w pielęgnacji materiału MT. 
Profi lowane kolana, liczne kieszenie i regulowa-
ny dół nogawek.
Materiał: MT: 73% Poliamid, 27% bawełna
Nr. kat: 89457 Cena: 399 zł

9 Daloa MT Trousers
Wygodne spodnie podróżne wykonane z 
łatwego w utrzymaniu i przyjemnego dla 
skóry materiału MT. Sześć kieszeni, m.in.. 
wewnętrzna bezpieczna kieszeń.
Materiał:  MT: 73% Poliamid, 27% bawełna
Nr. kat: 89240 Cena: 499 zł

10 Travel Wallet
Lekki i wytrzymały portfel podróżny. Kieszonki 
na karty kredytowe. 2 kieszonki z zamkiem.
Materiał: 2x2 Canvaspoliester
Nr. kat: 69112 Cena: 89 zł

Ładnie skrojona kurtka podróżna o modnej dłu-
gości krótkiego płaszczyka. Wykonana z wytrzy-
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Powrót do przyszłości

W 1960 dokonaliśmy rewolucji 
w zakresie plecaków trekkingo-
wych odchodząc od drewnianego 
stelażu na rzecz stelażu wykona-
nego z lekkiego i wytrzymałego 
aluminium. Teraz robimy krok 
w tył.

YouTube-Video

1 Fox Hoodie
Bluza z kapturem ze wspaniałej ekologicznej 
bawełny. Wyszywany wzór na klatce piersiowej, 
otwarte kieszenie oraz bezpieczna kieszeń w 
bocznym szwie.
Materiał: 90% bawełna, 10% Poliester
Nr. kat: 81668 Cena: 599 zł 

2 Crowley Piqué Shirt
Elegancja koszulka polo z krótkim rękawem z 
szybkoschnącego materiału. Klasyczny model z 
małym kołnierzykiem i trzema guzikami z przodu.
Materiał: 100% Poliester
Nr. kat: 81783 Cena: 299 zł 

3 Ruaha Shorts
Lekkie i wygodne szorty wykonane z G-1000®
Lite. Pojemne kieszenie z patką na nogawkach,  
kieszenie boczne i kieszenie z tyłu.
Materiał: G-1000® Lite:
65% Poliester, 35% bawełna rip stop
Nr. kat: 81188 Cena: 399 zł

4 Hatfield Hat
Kapelusz z szerokim rondem. Dobrze chroni 
przed słońcem, wiatrem i wilgocią. Pasek pod 
brodą posiada zacisk z blokadą.
Materiał:  G-1000®: 65% Poliester, 35% bawełna
Nr. kat: 79258 Cena: 179 zł

5 Kaika 75M
Nowoczesny plecak trekkingowy z wygodnym 
systemem nośnym i przemyślanymi funkcjami. 
System nośny wyposażony w regulację Perfect 
Fit, główna komora plecaka jest wodoodporna.
Materiał: ViNylon F - 100% Vinylal, 600D Poliester
Nr. kat: 27095 Cena: 1499 zł

  

Powrót do przyszłości
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6 Loretta Dress
Stylowa sukienka podróżna w stylu Safari, z 
miękkiej oddychającej tkaniny CT. Krótkie 
rękawy z patką i zakryte kieszenie.
Materiał: CT: 76% bawełna, 24% Poliamid
Nr. kat: 89209 Cena: 449 zł

7 Travel Large Pouch
Torba na ramię w formacie A4 z wytrzymałego 
materiału. Główna kieszeń wyposażona w kies-
zonkę wewnętrzną, regulowany pasek na ramię.
Materiał: 2x2 Canvaspoliester
Nr. kat: 69109 Cena: 229 zł 

8 Coogie Top
Wygodny top o ładnym kroju. Wykonany  z 
szybkoschnącego materiału, który efektywnie 
odprowadza wilogoć.
Materiał: 91% Poliamid, 9% Elastan
Nr. kat: 89220 Cena: 179 zł

9 Canvas Money Belt
Pasek na rzeczy wartościowe z ukrytą kieszenią 
wykonany z syntetycznej taśmy oraz G-1000®. 
Metalowa klamra.
Materiał: Acryl, G-1000®: 65% Poliester, 35% bawełna
Nr. kat: 77254 Cena: 179 zł

10 Bari Skorts
Połączenie spódnicy i spodni, uszyte z mięk-
kiego przyjemnego w dotyku materiału CT. 
Kieszeń z tyłu, na nogawce oraz wewnętrzna 
bezpieczna kieszeń.
Materiał: CT: 76% bawełna, 24% Poliamid
Nr. kat: 89208 Cena: 399 zł

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.
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2 Vintage Briefcase
Praktyczna torba na dokumenty w wytrzy
małego G-1000®.Tradycyjny wygląd ze skór-
zanym paskiem oraz metalowymi klamrami. 
Wewnętrzny organizer.
Materiał:  G-1000®: 65% Poliester, 35% bawełna
Nr. kat: 23134 Cena: 399 zł

1 Totepack
Wielofunkcyjna torba. Mocna zaimpregnowa-
na tkanina i detale ze skóry. Główna kieszeń 
zamykana na zamek błyskawiczny.
Materiał:  G-1000® HD: 65% Poliester, 35% bawełna
Nr. kat: 24203 Cena: 449 zł

3 Duffel No.4
Klasyczna torba żeglarska z wytrzymałej 
impregnowanej tkaniny G-1000 HD. Skórzane 
uchwyty do przenoszenia, elementy z naturalnej 
skóry. Duża główna kieszeń oraz dwie kieszenie 
zewnętrzne. 
Materiał: G-1000® HD: 65% Poliester, 35% bawełna, Skórae
Pojemn.: 30L Nr. kat: 24200 Cena: 599 zł
Pojemn.: 50L Nr. kat: 24201 Cena: 749 zł

3

www.fjallraven.pl
www.fjallraven.pl
www.fjallraven.pl

Autoryzowani partnerzy: 
www.fjallraven-shop.pl

Sieć Skalnik
1. Skalnik, ul. Ładna 1a, 50-379 WROCŁAW, Tel.: 71 322 3462, 
sprzet@skalnik.pl, www.skalnik.pl
2. Skalnik, Ul. Ładna 4/6, 50-379 WROCŁAW, Tel.: 71 321 38 36, 
odziez@skalnik.pl, www.skalnik.pl
3. Skalnik, , ul. Bogusławskiego 45, 50-379 WROCŁAW, Tel.: 71 322 72 23
boguslawskiego@skalnik.pl, www.skalnik.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 

Grube
Narzędzia dla leśnictwa, ul. Obornicka 14a, 62-002 Suchy Las k. Poznania, Tel.:  618115515, 
sklep@grube.pl, www.sklep.grube.pl

Cetus
ul. Św. Wocjciecha 11/2, 71-410 SZCZECIN, Tel.: 91 488 47 03, 
wojciecha@cetus.szczecin.pl, www.sklep.cetus.szczecin.pl

Salamandra
(CH Copernicus), ul. Żółkiewskiego 13/19, 87-100 TORUŃ, Tel.: 56 655 36 60, 
salamandra.sklep@gmail.com , www.klubsalamandra.pl

Polar Sport
ul. Sienna 15, 31-041 KRAKÓW, Tel.: 12 422 42 49, 
info@polarsport.pl , www.polarsport.pl 

Alpin Sklep
ul. Batorego 39, 02-591 WARSZAWA, Tel.: 22 825 81 61, 
bomar@alpinsklep.pl , www.alpinsklep.pl 

Arizzon Shop
ul. Łęczycka 55, 85-102 Bydgoszcz, Tel. 52 349 51 25, 
shop@arizzon.com, www.arizzon.com

Hunt-Fish
ul. Robotnicza 7/8, 71-712 SZCZECIN, Tel.: +48 602 261 270
hunt-fi sh@hunt-fi sh.eu, www.hunt-fi sh.eu

Agent: HBMM
ul. Szczepankowo 99 | 61-306 Poznań | Tel .:  61 835 46 92 | Fax.:  61 624 22 15 | info@hbmm.pl | www.� allraven.pl 

Znajdziesz nas także tutaj:

Podróżowanie po świeciePodróżowanie po świecie
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