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MANTILLA -5°C + MANTILLA -5°C
3380 Kč 2490 Kč

Kids Magic -12 °C je nejprodávanější 
dětský spací pytel Husky. Díky 
možnosti  prodloužené je ideální pro 
děti od útlého věku až po dorost. 
Změnu délky lze provést jedno-
duchým připnutím nebo odepnutím 
spodního dílu ve tvaru kapsy. Svým 
teplotním určením je vhodný na výle-
ty do přírody, vodácké výpravy  
i treking. 

EVA karimatka Foal 1,2 je vhodná 
nejen do extrémních podmínek. 
Tento materiál vyniká skvělou 
pevností a izolačními vlastnostmi. 
Další výhodou je nízká váha a dlouhá 
životnost. Jde o další všestranně 
používanou karimatku.

Spací pytel Mantilla -5°C je ideální volbou pro vodáky či nadšence trekingu 
a turistiky. Jeho součástí je systém pravého a levého zipu, podélné zapínání, 
stahování kolem hlavy, oboustranný zip, ale i další nezbytnosti jako například 
zateplovací límec, kapsičky na drobnosti či kompresní obal.

speCIfIkACe:
Náplň: 2 x 190 g/m2 Hollowfibre, 
4kanálkové
Konstrukce: dvouvrstvá
Vnitřní materiál: Polypongee, Microfleece
Vnější materiál: 70D 190T Nylon Taffeta
Hmotnost: 1470 g
Rozměr: 75 x 150/180 cm

speCIfIkACe:
Náplň: 2 x 150 g/m2 Hollowfibre, 
4kanálkové
Vnitřní materiál: 210T Plain Polyester
Vnější materiál: 70D 190T Nylon Taffeta
Hmotnost: 1760 g
Rozměr: 85 x 220 cm

speCIfIkACe:
Hmotnost: 320 g
Rozměry: 180 x 60 x 1,2 cm
Sbaleno: 60 x 14 cm
Materiál: EVA

Top
AkCe

ZDARMA

kIDs MAgIC -12°C + foAL 1,2
1 779 Kč 1 390 Kč

AKČNÍ SETY

EXTREME TESTED:   -5°C

LOW COMFORT:        0°C

HIGH COMFORT:     +5°C



MoNTeLLo -9°C + feLT

LADIes MAJesTY -10°C + pILLoW

2 359 Kč

2 440 Kč

1 890 Kč

1 990 Kč

Montello -9°C je třísezónní klasika, 
která se nelekne ani chladnějšího 
počasí. Tento model je standardně 
vybaven voděodolným kompresním 
obalem, který ho vždy spolehlivě 
ochrání.  Je vhodný na všechny 
výpravy, kde by mohl být vystaven 
vodě či vlhkému prostředí. 

karimatka felt 1,4 nabízí rozměr 
190x60 cm s pohodlnou tloušt‘kou 
1,4 cm. Tato karimatka vyniká svými 
vlastnostmi díky použitému EVA 
materiálu, který kombinuje per-
fektní izolaci proti chladu, pevnost a 
zároveň velmi nízkou váhu.

Pohodlí a dostatečný prostor je 
přesně to, co dokonale vystihuje 
náš nejprodávanější  spací pytel. 
Jeho výhodou je postranní zip, 
který umožní upravit šířku vnitřního 
prostoru až o příjemných 20 cm. 
Standardní výbava Husky jako je 
kapsa pod hlavou, nebo stahování 
kolem hlavy a mnohé další  je 
samozřejmostí.

Cestovní snadno sbalitelný polštářek 
z příjemného materiálu.

speCIfIkACe:
Náplň: 2 x 170 g/m2 Hollowfibre, 
4kanálkové
Vnitřní materiál: Soft Nylon
Vnější materiál: 70D 190T Nylon Taffeta
Hmotnost: 1760 g
Rozměr: 85 x 220 cm

speCIfIkACe:
Náplň: 2 x 180 g/m2 Hollowfibre, 
4kanálkové
Vnitřní materiál: Soft Nylon
Vnější materiál: 
50D 300T Polyester RipStop
Hmotnost: 1760 g
Rozměr: 85 x 220 cm

speCIfIkACe:
Hmotnost: 490 g
Rozměry: 190 x 60 x 1,4 cm
Sbaleno: 60 x 20 cm
Materiál: EVA

speCIfIkACe:
Hmotnost: 300 g
Rozměry: 37 x 45 x 11 cm
Sbaleno: 30 x 18 x 11 cm
Materiál: Microfleece

oDNÍMATeLNÝ VAk NA NoHY
Součástí  spacího pytle Ladies Majesty.

ZDARMA

ZDARMA
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BReT 2

BIRD 3 pLus

BoYARD 4 pLus

3 790 Kč

3 390 Kč

3 690 Kč

3 190 Kč

2 490 Kč

2 890 Kč

Malinký, útulný a lehký stan pro cesty ve dvou. Vezměte ho s sebou na kola, 
kratší treking nebo na víkendové kempování, vejde se všude. Velkým plusem 
stanu Bret také je, že se vždy můžete spolehnout na jeho stabilitu. Jeho 
součástí je totiž obdobně jako u dalších stanů z této kategorie lehká, ale pe-
vná duralová konstrukce a kolíky k ukotvení. Vysokou odolnost proti vnějším 
vlivům, dobrou prodyšnost a pohodlí pak zaručují kvalitní materiály, z nichž 
jsou vyrobeny oba pláště stanu a podlážka.

Stan Bird je tu pro vás, když máte náladu se jen tak pár dní toulat přírodou 
nebo jet na chvíli kempovat. Je vhodný spíše pro nenáročné aktivity, které 
vyžadují malé a skladné zavazadlo. Klasická, ověřená a jednoduchá konstrukce 
vám zároveň opravdu ulehčí stavbu, kterou bez problému rychle zvlád-
nete. Oba pláště stanu a podlážka jsou také vyrobeny z kvalitních materiálů 
zaručujících odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný 
komfort. Stan Bird 3 poskytne pohodlný prostor až třem dospělým osobám.

Boyard je stan, jehož nejdůležitější výhodou je opravdu velký vnitřní prostor, 
který umožní dostatek volného pohybu. Tato vlastnost ho předurčuje jako 
vhodný přístřešek pro všestrannou turistiku. Jeho součástí jsou dvě předsíně 
se samostatnými vchody, které poslouží jako dostatečné, úložné místo pro 
veškeré nezbytnosti, které si s sebou na cestu vezmete. Rozměrná ložnice pak 
poskytne pohodlné přístřeší až čtyřem osobám. Oba pláště stanu a podlážka 
jsou vyrobeny z kvalitních materiálů zaručujících odolnost proti vnějším 
vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort. 

speCIfIkACe:
Rozměry: (Š  × D ×V ) 145 × 290 × 120 cm
Rozměry: (sbalený stan) 45 × 13 cm
Hmotnost: min./celková 2,5 kg / 2,7 kg

speCIfIkACe:
Rozměry: (Š × D × V ) 185 × 300 × 130 cm
Rozměry: (sbalený stan) 45 × 15 cm
Hmotnost min./celková: 3,1 kg / 3,5 kg

speCIfIkACe:
Rozměry: (Š × D × V ) 210 x 400 x 130 cm
Rozměry: (sbalený stan) 50 x 18 cm
Hmotnost: min./celková 3,4 kg / 3,9 kg

Vnější stan: 210T Polyester Ripstop, PU 
zátěr 5000mm/cm², podlepené švy
Vnitřní stan: prodyšný Nylon 190T + síťová 
moskytiéra 
Podlážka: 190T Polyester, PU zátěr 8000 
mm/cm²
Nosné pruty: duralové tyče o ø 8,5 mm

Vnější stan: 185T Polyester, PU zátěr 3 000 
mm/cm², podlepené švy
Vnitřní stan: prodyšný Nylon 190T + síťová 
moskytiéra
Podlážka: 190T Polyester, PU zátěr 6 000 
mm/cm²
Nosné pruty: durawrapové tyče o ø 7,9 
mm

Vnější stan: 185T Polyester, PU zátěr 3 000 
mm/cm², podlepené švy
Vnitřní stan: prodyšný Nylon 190T + síťová 
moskytiéra
Podlážka: 190T Polyester, PU zátěr 6 000 
mm/cm²
Nosné pruty: durawrapové tyče o ø 7,9 a 
8,5 mm

TURISTICKÉ STANY



BIZoN 3 pLus

BIZoN 4 pLus

3 890 Kč

4 490 Kč

3 190 Kč

3 690 Kč

Stan Bizon 3 je univerzální a příjemně prostorný přístřešek, který je vhodný na 
delší kempování či turistiku od jara až do podzimu. Tento model je vybaven 
velmi oblíbenou tříprutovou konstrukcí z pevných durawrapových prutů. Ta 
umožňuje vytvořit dostatečně velkorysou a praktickou předsíňku, ve které 
si uložíte vše, co máte sebou a za nepříznivého počasí si v ní třeba i uvaříte. 
Dva vchody navíc odbourávají potíže s přetížením vstupního prostoru. Oba 
pláště stanu a odlehčená podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které 
zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný kom-
fort. Ve variantě Bizon 3 přespí bez problémů až tři osoby

Stan Bizon 4 je typicky univerzálním přístřeškem, vhodným pro delší kem-
pování či turistiku od jara až do podzimu. Stan je vybaven velmi oblíbenou 
tříprutovou konstrukcí z pevných durawrapových prutů, která umožňuje 
vytvořit dostatečně velkorysou a praktickou předsíňku. Ta je uzpůsobená k 
uložení veškerých zavazadel, včetně kol a za nepříznivého počasí si v ní lze i 
uvařit. Dva vchody navíc odbourávají potíže s přetížením vstupního prostoru. 
Oba pláště stanu a odlehčená podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, 
které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný 
komfort. Ve variantě Bizon 4 přespí bez problémů až čtyři osoby.

speCIfIkACe:
Rozměry: (Š × D × V ) 220 × 420 × 130 cm
Rozměry: (sbalený stan) 45 × 15 cm
Hmotnost: min./celková 3,6 kg / 4,1 kg

speCIfIkACe:
Rozměry: (Š × D × V ) 260 × 420 × 130 cm
Rozměry: (sbalený stan) 45 × 18 cm
Hmotnost: min./celková 4,4 kg / 4,9 kg

Vnější stan: 185T Polyester, PU zátěr 3000 
mm/cm², podlepené švy
Vnitřní stan: prodyšný Nylon 190T + síťová 
moskytiéra
Podlážka: 190T Polyester, PU zátěr 6 000 
mm/cm²
Nosné pruty: durawrapové tyče o ø 7,9 
mm a 8,5 mm

Vnější stan: 185T Polyester, PU zátěr 3000 
mm/cm², podlepené švy
Vnitřní stan: prodyšný Nylon 190T + síťová 
moskytiéra
Podlážka: 190T Polyester, PU zátěr 6 000 
mm/cm²
Nosné pruty: durawrapové tyče o ø 7,9 
mm a 8,5 mm
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BRIMe 4-6

BIgLess 5

8 990 Kč

6 490 Kč

7 590 Kč

5 490 Kč

Křížová kontrukce tohoto stanu zajišťuje velmi vysokou stabilitu a odolnost 
proti povětrnostním podmínkám a nepřízni počasí. Stan má dvě samostatné 
oddělené ložnice, každou použitelnou pro dvě osoby. Rozlehlou předsíň mezi 
dvěma ložnicemi lze využít pro skladování zavazadel či kol. Do stanu lze vs-
toupit dvěma naproti sobě umístěnými vchody. Vedle každého vchodu jsou 
umístěna dvě PVC okna, která zajistí dostatečný přísun světla do stanu. Na 
noc lze okna samozřejmě jednoduše zakrýt. Ventilace je umístěna nad každým 
vchodem a na bocích u obou ložnic.

Bigless nabízí příjemný prostor a pohodlí všem milovníkům dlouhodobějšího 
kempování. Jeho součástí je jeden hlavní vchod a předsíň s pevnou podlážkou 
a velkými slídovými okny, vhodná nejen k úschově všeho, co máte na dovo-
lené s sebou. Předností tohoto modelu je především velmi tuhá stabilní 
samonosná konstrukce se zpevněnými durawrapovými pruty, která odolá i 
větší nepřízni počasí a umožňuje snadnou manipulaci i s postaveným stanem. 
Kvalitní materiály, z nichž jsou vyrobeny oba pláště stanu a podlážka, zaručují 
odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný komfort.

speCIfIkACe:
Rozměry: (Š × D × V )470 x 250 x 185 cm
Rozměry: (sbalený stan) 72 x 28 x 30 cm
Hmotnost: min./celková 13,5 / 14,5 kg

speCIfIkACe:
Rozměry: (Š × D × V ) 290 × 390 × 190 cm
Rozměry: (sbalený stan) 60 × 23 cm
Hmotnost: min./celková 8,4 kg / 9 kg

Vnější stan: 190T Polyester, PU zátěr 3000 
mm/cm², podlepené švy
Vnitřní stan: prodyšný Nylon 190T + síťová 
moskytiéra, 1 ložnice
Podlážka: vrstvený PE, PU zátěr 6000 mm/
cm²
Nosné pruty: durawrapové tyče o ø 8,5 
mm

Vnější stan: 185T polyester, PU zátěr 3000 
mm/cm², podlepené švy
Vnitřní stan: Prodyšný Nylon 190T + síťová 
moskytiéra, 1 ložnice
Podlážka: vrstvený PE, PU zátěr 5000 mm/
cm²
Nosné pruty: zesílené durawrapové tyče 
o ø 11 mm

RODINNÉ STANY

BAuL 4
5 990 Kč 4 990 Kč

Ve stanu Baul si budete připadat jako ve skutečné rezidenci. Jeho předností je 
odepínatelná, velká vnitřní ložnice a hlavně prostorná předsíň. Bez problému 
v ní uschováte veškerá zavazadla. Součástí stanu je tunelová konstrukce se 
zesílenými durawrapovými pruty, která na minimum zjednodušuje a urychluje 
stavbu. Oba pláště stanu a podlážka jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, 
které zaručují odolnost proti vnějším vlivům, dobrou prodyšnost a dostatečný 
komfort. Stan Baul 4 ubytuje až čtyři dospělé osoby.

speCIfIkACe:
Rozměry: (Š × D × V ) 270 x 430 x 190 cm
Rozměry: (sbalený stan) 65 x 24 cm
Hmotnost: min./celková 7,8 kg / 8,5 kg

Vnější stan: 185T Polyester, PU zátěr 3000 
mm/cm², podlepené švy
Vnitřní stan: prodyšný nylon 190T + sít’ová 
moskytiéra, 1 ložnice
Podlážka: 190T Polyester, PU zátěr 5000 
mm/cm²
Nosné pruty: zesílené durawrapové tyče 
o ø 11 mm



BosToN 6

BosToN 8

8 490 Kč

8 990 Kč

6 990 Kč

7 590 Kč

Vnitřek stanu Boston pro šest osob se skládá ze dvou oddělených, 
odepínacích ložnic a skutečně velké multifunkční předsíně. Obě ložnice 
mají svůj samostatný vchod. Předsíň, kterou lze například využít i jako 
společenskou místnost, disponuje dvěma vchody. Z jejich dveří si v horkém 
létě můžete vytvořit příjemně stínící markýzu. Stan je vhodný pro jakoukoli 
delší výpravu s rodinou či přáteli. Pevná podlážka nejen v ložnicích, ale i v 
předsíni je standardem

Boston 8 je největší možná varianta stanu určená až pro osm dospělých osob a 
její vnitřek nabízí komfortní výšku 2 metry. Stan se skládá ze dvou oddělených, 
odepínacích ložnic a skutečně velké multifunkční předsíně. Obě ložnice 
mají svůj samostatný vchod a v každé z nich přespí čtyři cestovatelé. Předsíň 
disponuje dvěma vchody, z jejichž dveří si v horkém létě můžete vytvořit 
příjemně stínící markýzu. Pevná podlážka nejen v ložnicích, ale i v předsíni je 
standardem

speCIfIkACe:
Rozměry: (Š × D × V ) 260 × 560 × 200 cm
Rozměry: (sbalený stan) 62 × 23 cm
Hmotnost: min./celková 13,5 / 14,5 kg

speCIfIkACe:
Rozměry: (Š × D × V ) 260 × 660 × 200 cm
Rozměry: (sbalený stan) 65 × 25 cm
Hmotnost: min./celková 14,3 / 15,4 kg

Vnější stan: 185T Polyester, PU zátěr 3000 
mm/cm², podlepené švy
Vnitřní stan: prodyšný nylon 190T + sít’ová 
moskytiéra, 2 ložnice
Podlážka: vrstvený PE, PU zátěr 5000 mm/
cm²
Nosné pruty: zesílené durawrapové tyče o 
ø 9,5mm, 11mm, 16mm

Vnější stan: 185T Polyester, PU zátěr 3000 
mm/cm², podlepené švy
Vnitřní stan: prodyšný Nylon 190T + síťová 
moskytiéra, 2 ložnice
Podlážka: vrstvený PE, PU zátěr 5000 mm/
cm²
Nosné pruty: zesílené durawrapové tyče  
o ø 9,5 mm (11 mm)
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MAgNuM -15°C

MoNTI -11°C

HuskY -10°C

2 190 Kč

1 890 Kč

1 890 Kč

1 690 Kč

1 590 Kč

1 490 Kč

Magnum -15°C je spolehlivý parťák do nepohody, ve kterém se i při nízkých 
teplotách přepychově vyspíte. Součástí je systém pravého a levého zipu, 
podélné zapínání, stahování kolem hlavy, oboustranný zip, ale i další 
nezbytnosti jako například zateplovací límec, kapsičky na drobnosti či 
kompresní obal.

Monti -11°C nabízí příjemnou možnost zvětšení šířky vnitřního prostoru až o 
20 cm. Součástí je kapsa na karimatku, systém pravého a levého zipu, podélné 
zapínání, stahování kolem hlavy a ramen, zateplovací límec, velká kapsa v 
kapuci, vnější kapsička na drobnosti či kompresní obal a další.

- Rozšiřitelný spací pytel

- Pravý a levý zip

- Pravý a levý zip

- RipStop materiál

Pohodlí a dostatečný prostor je přesně to, co dokonale vystihuje tento spací 
pytel. Jeho obrovskou výhodou je totiž postranní zip, který umožní upravit 
šířku vnitřního prostoru až o příjemných 20 cm. Součástí je samozřejmě kapsa 
na karimatku, systém pravého a levého zipu, podélné zapínání, stahování 
kolem hlavy a ramen, ale i další nezbytnosti jako například zateplovací límec, 
velká kapsa v kapuci, vnější kapsička na drobnosti či kompresní obal.

speCIfIkACe:
Náplň: 2 x 200 g/m2 Hollowfibre, 
4kanálkové
Vnitřní materiál: Soft Nylon
Vnější materiál: 70D 190T Nylon Taffeta / 
300T Nylon baby ripstop
Hmotnost: 1870 g
Rozměr: 85 x 220 cm

speCIfIkACe:
Náplň: 2 x 185 g/m2 Hollowfibre, 
4kanálkové
Vnitřní materiál: Soft Nylon
Vnější materiál: 70D 190T Nylon Taffeta/ 
300T Nylon baby ripstop
Hmotnost: 1820 g
Rozměr: 85 x 220 cm

speCIfIkACe:
Náplň: 2 x 180 g/m2 Hollowfibre, 
4kanálkové
Vnitřní materiál: Soft Nylon
Vnější materiál: 50D 300T Polyester Rip-
stop
Hmotnost: 1760 g
Rozměr: 85 x 220 cm

SPACÍ PYTLE

- Rozšiřitelný spací pytel

- Pravý a levý zip

EXTREME TESTED:   -10°C

LOW COMFORT:       -4°C

HIGH COMFORT:     +1°C

EXTREME TESTED:   -11°C

LOW COMFORT:        -5°C

HIGH COMFORT:        0°C

EXTREME TESTED:   -15°C

LOW COMFORT:       -9°C

HIGH COMFORT:      -2°C



MAesTRo -7°C

MINI 0°C

kIDs MeRLoT -10°C

1 790 Kč

1 590 Kč

1 190 Kč

1 390 Kč

1 290 Kč

990 Kč

Ve spacím pytli Maestro -7°C můžete bez obav nocovat od jara až do konce 
podzimu. Bude se hodit zejména vodákům, milovníkům trekingu či klasické 
turistiky a samozřejmě nejen jim. Součástí je i zde systém pravého a levého 
zipu, podélné zapínání, stahování kolem hlavy, oboustranný zip, ale i další 
nezbytnosti jako například zateplovací límec, kapsičky na drobnosti či 
kompresní obal.

Vyrážíte často na cyklovýlety nebo prostě na svých cestách potřebujete 
jen šetřit každý gram? Spací pytel Mini 0°C je se svou extra nízkou váhou 
a malým přepravním objemem vynikající volbou právě pro vás. Součástí 
jsou samozřejmě nezbytnosti jako například systém pravého a levého zipu, 
podélné zapínání, stahování v kapuci, zateplovací límec, léga kolem ramen 
pro udržení tepla, kompresní obal či vnější kapsa na drobnosti.

Zmenšená verze klasického, mumiového, spacího pytle s delším zipem. Kids 
Merlot -10°C byl navržen tak, aby velikostně a specifickým designem potěšil 
všechny malé dobrodruhy. Je vybaven standardně například systémem levého 
a pravého zipu, podélným zapínáním, zateplovacím límcem, stahováním 
kolem hlavy, kapsou na zafixování karimatky, kompresním obalem, vnitřní a 
vnější kapsou a dalšími nezbytnostmi.

- Pravý a levý zip

- RipStop materiál

- Pravý a levý zip

- RipStop materiál

- Pravý a levý zip

- Ultralehký spací pytel

speCIfIkACe:
Náplň: 2 x 160 g/m2 Hollowfibre, 
4kanálkové
Vnitřní materiál: Soft Nylon
Vnější materiál: 70D 190T Nylon Taffeta / 
300T Nylon baby ripstop
Hmotnost: 1690 g
Rozměr: 85 x 220 cm

speCIfIkACe:
Náplň: 1 x 100 g/m2 Supreme Loft
Vnitřní materiál: Soft Nylon
Vnější materiál: 210T nylon ripstop WR
Hmotnost: 800 g
Rozměr: 85 x 210 cm

speCIfIkACe:
Náplň: 2 x 170 g/m2 Hollowfibre, 
4kanálkové
Vnitřní materiál: Polypongee
Vnější materiál: 70D 190T Nylon Taffeta
Hmotnost: 1290 g
Rozměr: 70 x 170 cm

EXTREME TESTED:   -10°C

LOW COMFORT:   -2°C

HIGH COMFORT:   +5°C

EXTREME TESTED:   0°C

LOW COMFORT:   +8°C

HIGH COMFORT:   +12°C

EXTREME TESTED:   -7°C

LOW COMFORT:   -2°C

HIGH COMFORT:   +3°C



WWW.HUSKYCZ.CZ

gIZMo -5°C

gALA -10°C

1 690 Kč

1 490 Kč

1 390 Kč

1 190 Kč

Gizmo je klasický dekový model, ve kterém si užijete především klidný spánek 
v příjemném pohodlí a dostatečném prostoru. Od jara až do pozdního 
podzimu ho tak bez obav vezměte s sebou do přírody, na vodu anebo na 
delší dovolenou v kempu či na chalupě. Je jen na vás zda ho budete využívat 
jako tradiční spací pytel nebo jako přikrývku, kterou z něj snadno vytvoříte 
rozepnutím zipu. Kvalitní použité materiály vás navíc ochrání před případným 
chladem a zaručí vysoký komfort.

Gala 0°C je mezi dekovými modely variantou, která se hodí spíše do 
mírnějších podmínek a vyšších teplot. V případě, že od spacího pytle žádáte 
zejména prostor, pohodlí a odpovídající teplotní komfort, tento vás jistě 
nezklame. Je ideální pro výlety do přírody, vodácké výpravy, ale neztratí se 
ani při trekingu. Protože z něj lze jednoduchým rozepnutím vytvořit příjemnou 
přikrývku, oceníte ho i při dlouhodobějším pobytu v kempu či na chalupě.

speCIfIkACe:
Náplň: 2 x 150 g/m2 Hollowfibre, 
4kanálkové
Vnitřní materiál: Polycotton
Vnější materiál: 70D 190T Nylon Taffeta
Hmotnost: 1990 g
Rozměr: 90 x 220 cm

speCIfIkACe:
Náplň: 2 x 165 g/m2 Hollowfibre, 
4kanálkové
Vnitřní materiál: Polycotton
Vnější materiál: 70D 190T Nylon Taffeta
Hmotnost: 1650 g
Rozměr: 90 x 220 cm

EXTREME TESTED:   0°C

LOW COMFORT:   +2°C

HIGH COMFORT:   +6°C

SPACÍ PYTLE

- Pravý a levý zip

- Dekový spací pytel

- Pravý a levý zip

- Dekový spací pytel

EXTREME TESTED:   -5°C

LOW COMFORT:   0°C

HIGH COMFORT:   +4°C



fReAk 6
1 890 Kč 1 490 Kč

Izolační vrstva 6 cm zajistí skvělý spánek v jakémkoli prostředí. Rozměr 
karimatky 184x63cm nabízí větší prostor pro spaní ve stanu či pod širákem. 
Karimatku lze i přes její velikost sbalit klasickým způsobem a to dekompresí a 
přelomením, čímž dostaneme rozměr balení 35x20.

speCIfIkACe:
hmotnost: 1500 g
rozměry: 184 x 63 x 6 cm
sbaleno: 35 x 20 cm
materiál: 150D Polyester / TPU zátěr

KARIMATKY

fINgeR 10
2 490 Kč 1 990 Kč

Tato samonafukovací karimatka nabízí komfortní tloušťku 10cm, která Vás 
perfektně izoluje od země a zároveň Vám umožní kvalitní spánek. Rozměry 
karimatky 198x63,5 cm uspokojí i vysoké postavy. karimatka je výbornou vol-
bou pro delší kempování na jednom místě.

speCIfIkACe:
hmotnost: 2450 g
rozměry: 198 x 65,3 x 10 cm
sbaleno: 65 x 30 cm
materiál: 150D Polyester / TPU zátěr

fLop 7
1 990 Kč 1 590 Kč

Tento model samonafukovací karimatky je předurčen pro sladké snění. 
Rozměry karimatky nabízejí maximální komfort i pro cestovatele, kteří trpí 
bolestmi zad. Tento model je ideální pro výlety autem, kde neřešíte velikost 
balení.

speCIfIkACe:
hmotnost: 2250 g
rozměry: 198 x 65 x 7 cm
sbaleno: 65 x 25 cm
materiál: 150D Polyester / TPU zátěr
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foLLY 2,5

fuZZY NeW 3,5

1 290 Kč

1 490 Kč

 990 Kč

 1 190 Kč

Folly je karimatka z řady Economy, která je odlehčená a jednak je  
ve sbaleném stavu tak skladná, že se vejde do každého batohu.

2 barevné provedení (světle zelená/zelená)

Karimatka Fuzzy v novém provedení bude pro vás jistotou pohodlného 
spánku. Fuzzy je ideálním poměrem váhy a užitnosti. Tato karimatka je skvělou 
volbou na treky i na delší kempování na místě.

2 barevné provedení (cihlová/modrá)

speCIfIkACe:
hmotnost: 690 g
rozměry: 180 x 51 x 2,5 cm
sbaleno: 25 x 17 cm
materiál: 68D Polyester Honey Comb Ripstop / TPU 
zátěr
2 barevné provedení (světle zelená / zelená)

speCIfIkACe:
Hmotnost: 990 g
Rozměry: 180 x 58 x 3,5 cm
Sbaleno: 28 x 20 cm
Materiál: 68D Polyester Honey Comb 
Ripstop / TPU zátěr

KARIMATKY

fLeD 5
1 790 Kč 1 390 Kč

Tato samonafukovací karimatka nabízí komfortní tloušťku 5cm, která Vás 
dostatečně izoluje od země a zároveň Vám umožní kvalitní spánek. Přestože se 
jedná o karimatku s celkovou délkou 190 cm, je možné ji stále při vyfukování 
přelomit a dosáhnout tak rozměru balení 31x22cm, které je velmi uspokojivé.

speCIfIkACe:
hmotnost: 1430 g
rozměry: 190 x 60 x 5 cm
sbaleno: 31 x 22 cm
materiál: 150D Polyester / TPU zátěr



sAMoNT 70+10

sCApe 38

sCAMpY 35

2 890 Kč

1 890 Kč

1 590 Kč

2 390 Kč

1 590 Kč

1 290 Kč

Uvnitř batohu Samont naleznete skutečně velkorysý prostor pro všechny ces-
tovní nezbytnosti. Tato vlastnost jej přímo předurčuje jako vhodné zavazadlo 
pro delší treking, tramping, ale také pro náročné expedice nejen do hor. Vel-
kou výhodou  
tohoto batohu je menší odepínací batůžek, který se bude hodit například při 
kratších výletech. Samozřejmě i zde byla použita moderní konstrukce a kvalitní 
materiály, které ho dělají odolným vůči vnějším vlivům a samozřejmě pohodl-
ným.

I batoh Scape je svými parametry na rozhraní mezi expedičním a turistickým. 
Je tedy zcela vhodný zejména na krátkodobé pobyty, kdy do něj schováte 
přesně to, co s sebou potřebujete. Je to velmi praktické a lehké zavazadlo, 
které je dostupné ve dvou příjemných barvách. Také v tomto případě je 
samozřejmostí použití moderní konstrukce a kvalitních materiálů, které ho 
dělají dostatečně pohodlným a odolným vůči vnějším vlivům.

O víkendu na výlet, ve všední den do práce či večer na sport. Batoh Scampy 
se stane vaším parťákem na celý týden, neboť je to jednoduchý, praktický 
a všestranný model, který hravě zvládne město i přírodu. Kvalitní použité 
materiály a moderní konstrukce jsou i zde samozřejmostí a zárukou vysoké 
odolnosti a komfortu. Nízká hmotnost je ideální pro pohodlné nošení.

speCIfIkACe:
Objem: 70 + 10 l
Hmotnost: 2580 g
Rozměry: 66 x 35 x 25 cm
Materiál: 200D 215T Nylon Ripstop / 450D  
Polyester s nepromokavou úpravou

speCIfIkACe:
Objem: 38 l
Hmotnost: 960 g
Rozměry: 56 x 28 x 21 cm
Materiál: 420D shiny big honey-comb 
ripstop, 600D Polyester s nepromokavou 
úpravou

speCIfIkACe:
Objem: 35 l
Hmotnost: 1180 g
Rozměry: 54 x 33 x 20 cm
Materiál: 420D Polyester Ripstop  
s nepromokavou úpravou

BATOHY
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pRossY 30

skeLLY 33

skID 30

1 590 Kč

1 490 Kč

1 490 Kč

1 290 Kč

1 190 Kč

1 190 Kč

Prossy je praktickým batohem pro klasickou turistiku, cyklistické výlety 
nebo pro běžné cestování po městě. Přenesete v něm snadno všechny své 
nezbytnosti od oblečení, svačiny až po notebook. Kvalitní použité materiály a 
moderní konstrukce jsou zárukou vysoké odolnosti ale také nízké hmotnosti, 
která zajišťuje pohodlí při jeho nošení.

Pěkný a univerzální batoh Skelly je tu pro všechny outdoorové nadšence, 
kteří potřebují pohodlné zavazadlo, jenž je příliš nezatíží a zároveň v něm 
uschovají všechny nezbytnosti. V případě tohoto modelu si můžete zvolit ze 
dvou pohodových barev, se kterými se neztratíte na žádném výletě do přírody 
ani do města. I zde byl kladen důraz na kvalitní materiály a moderní konstrukci 
zaručující vysokou odolnost, vynikající ventilaci a perfektní komfort při nošení.

Skid má hned dvě výhody. Je menších rozměrů a jeho hmotnost je poměrně 
nízká. Proto si tento batůžek oblíbí zejména všichni cyklisté, kteří potřebují 
při svých výletech šetřit každý gram. Hodit se ale bude samozřejmě pro 
všestranné outdoorové aktivity, stejně jako pro nošení po městě. Batoh Skid 
má výjimečný design a zároveń je to pohodlný, odolný a spolehlivý model. Byl 
vyroben z kvalitních materiálů a je vybaven moderní konstrukcí, která zároveň 
zajišťuje bezvadné odvětrávání.

speCIfIkACe:
Objem: 30 l
Hmotnost: 990g
Rozměry: 53 × 29 × 19 cm
Materiál: 420D Diamond Ripstop / 420 
Polyester Ripstop s nepromokavou úpra-
vou

speCIfIkACe:
Objem: 33 l
Hmotnost: 1090 g
Rozměry: 53 x 32 x 20 cm
Materiál: 420D Polyester Ripstop s nepro-
mokavou úpravou

speCIfIkACe:
Objem: 30 l
Hmotnost: 1090 g
Rozměry: 54 x 30 x 18 cm
Materiál: 250T Nylon Ripstop Dobby s 
nepromokavou úpravou

BATOHY



MAReL 27

sHARk 30

1 190 Kč

1 290 Kč

990 Kč

990 Kč

Batoh Marel vám bude skvělým příručním zavazadlem do práce či školy. 
Dokonale si v něm zorganizujete všechny nezbytnosti od notebooku až po 
poznámkové bloky. Samozřejmostí jsou i zde kvalitní a moderní použité 
materiály, kterým vděčí za svou lehkost a odolnost. Navíc je vybaven 
anatomickým zádovým systémem, který perfektně odvětrává a poskytne vám 
tak skutečný pocit komfortu z nošení tohoto modelu.

Tento batoh s dravým designem je skvělým parťákem na výlety na kolech 
či pešky. Pokud se ale náhodou budete chtít vrhnout do víru velkoměsta, 
ani tam se neztratí a pohlídá vám spolehlivě všechny vaše cennosti. Shark 
je zavazadlo, které se nosí velmi pohodlně, neboť je vybaveno kvalitními 
materiály a moderní konstrukcí. Ty zaručují opravdový komfort, vysokou 
odolnost a vynikající prodyšnost.

speCIfIkACe:
Objem: 27 l
Hmotnost: 700 g
Rozměry: 50 × 28 × 19 cm
Kapsa pro laptop: 33 × 28 × 4 cm
Materiál: 420D 2-tones strips riptop Nylon 
s nepromokavou úpravou

speCIfIkACe:
Objem: 30 l
Hmotnost: 1000 g
Rozměry: 50 × 28 × 20 cm
Materiál: 420D Polyester Ripstop / 600D 
Polyester s nepromokavou úpravou

NÁDoBÍ TWeLLY
Materiál: tvrzený hliník, teflonový povlak

Hmotnost: 708 g

Přibližný objem nádob: 

Hrnce: 2,0 l a 1,2 l 
pánve 1,0 l a 0,7 l  

VAŘIČ BEET
Plynový vařič s průměrem závitu 7/16”

Hmotnost: 140 g

Výkon:  1800 W

NÁDoBÍ TeNeT
Materiál: nerezová ocel

Hmotnost: 1000 g

Přibližný objem nádob: 

Hrnce: 2,0 l a 1,3 l, 
Pánev: 0,7 l, 
Misky: 0,5 l

VAŘIČ BANTOR
Šroubovací plynový vařič se závitem 7/16”

Hmotnost: 97 g

Výkon: 1500 W

DOPLŇKY
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Praha 1
Na Poříčí 22
234 129 709

Praha 2
Žitná 1

222 220 950

Praha 3
Vinohradská 118

271 751 218

Praha 6
Dejvická 46
220 513 301

Praha 9 ( NG harfa )
Českomoravská 2420/15

284 689 125

BrNo – orlí
Orlí 13

538 700 408

BrNo – lidická
Lidická 17

549 210 767

České Budějovice
U Černé věže 13

381 670 680

Hradec králové
třída Karla IV. 789

495 217 335

klatovy
Pražská 26

376 323 793

liBerec – Nc GéČko (Globus) 
Sousedská 599
488 578 888

olomouc
Ostružnická 31
585 203 686

ostrava
28. Října 491/66

595 136 742

ParduBice
Sladkovského 995

469 779 897

Plzeň
Americká 3

378 770 003

ÚstÍ Nad laBem
Masarykova 1106/37

770 102 702

ZlíN
Kvítková 475
577 007 383

zNAČKOVé pROdEjNy V ČEsKé REpuBlIcE

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PRODEJCE:

CARAVAN 12

gARY -5°C

CARAVAN 17

gRoTY -5°C

CARAVAN 22

kIDs gALY -5°C

RODINNÉ STANY CARAVAN

PRO TO NEJKOMFORTNĚJŠÍ KEMPOVÁNÍ ...

DEKOVÉ SPACÍ PYTLE WEEKEND

To nejkomfortnější stanování můžete zažít s rodinnými stany řady Caravan. Pevná podlážka po 
celé ploše stanu, velkorysá boční slídová okna a stojná výška v celém prostoru stanu mluví za 
vše. Více o stanech CARAVAN na prodejnách a e-shopu.   

Hledáte bezkonkurenčně nejkomfortnější spaní blížící se domácímu pohodlí? Řada dekových 
spacích pytlů Husky Weekend Vám to nabídne. Díky užití flanelové vložky ve vnitřní části a na 
dotek hedvábného vnějšího materiálu bude Váš celkový pocit z pohodlí v něm zážitkem. Více 
o info o této řadě na prodejnách a e-shopu.   

11 990 Kč 14 990 Kč 17 990 Kč

1 390 Kč1 890 Kč1 990 Kč
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