Froste

Krátká přiléhavá celostrečová bunda. Dlouhý postranní zip poskytuje neobyčejnou ventilaci. Můžete nést dokonce malý batoh pod bundou a mít jeden
nebo oba boční zipy rozepnuté. Perfektně se hodí pro namáhavé výstupy ve
špatném počasí.
Froste znamená chladný a mrazivý. Froste byl hlava státu ve Finsku ve
starověku.

Gere bylo jméno jednoho ze dvou vlků, které měl bůh Odin. Tento bůh nejedl nic, jen pil víno, takže veškeré jídlo dával těmto vlkům.

DEVOLD TRIPLE NORTH WALLS 2008
ojedinělý horolezecký projekt

Marek Holeček & Jan Doudlebský

3 BIGWALLS VE VELEHORÁCH
Freke

Greppet

Rukavice jsou vyrobeny technikou, která jim zajišťuje opravdovou voděodolnost, vysokou pevnost, měkkost a pohodlí. Současně tři rukavice v jedné:
Odolnost vnějšího opotřebení rukavic zajišťuje Kevlar a PU-potažení Kevlarem pro rukavice a to také zajišťuje jejich trvanlivost. Vsunutá rukavice je
potažená membránou Cutanem pro odolnost vůči vodě a vnitřní rukavice je
vlněná pro udržení tepla.

Liv

Péřový „svetr“. Extrémně lehočká izolace (290 g) z vynikajícího peří (poměr
95/5, loft 800 cuin). Svrchní látku tvoří oblíbený Pertex (jemný ripstop).
Strečové výztuhy na ramenou. Sbalitelná do miniaturní kapsy. Vítěz Outdoor
Industry Award 2006.

Kalhoty se zvýšeným pasem, hlavně pro zimní aktivity (lezení v ledu). Celé
ve streči, kevlarové výztuhy, integrované vlněné kamaše. Membrána Cutan
(vodní sloupec >25 m, RET 5-6 Pa m2/W)
Freke bylo jméno druhého z vlků, které měl bůh Odin.

BERGANS
Altitude

Úzký batoh, optimální pro zimní túry.
Objem 30 l, hmotnost 0,995 kg.

3 velké stěny

Helium

3 asijské velehory

Extrémně lehký batoh (Ripstop Nylon), avšak vysoce odolný proti opotřebení. Při objemu 55 l váží neskutečných 1,1 kg. Karbonové výztuhy pro zvýšení
stability. Výborně větrající a anatomicky tvarovaný zádový systém

Bore Vest

Sestra Liv, tentokrát bez rukávů. Opět vynikající jemné peří.

Kapura l Uparisína l Talung
Karakoram l Hindukúš l Himálaj

3 státy

Pákistán l Afgánistán l Nepál

3 × pokus o prvovýstup
3 × alpským stylem
3 × nad hranici 6000m nad mořem
Cho Oju – stan

Gere

Pohodlné extrémně jemné kalhoty, které vydrží 5x déle, uschnou 5x tak
rychleji a budou 10x odolnější proti větru. Látka je vyrobena z unikátní příze, která je kombinací mnoha vhodných vlastností - extrémně odolné proti
opotřebení, strečové, jemné a větru odolné. Tyto vlastnosti dělají z těchto
kalhot ty nejpohodlnější a nejodolnější.

Lehoučký, přesto vychytaný, jednoplášťový stan (membrána Dermizax)
pro 2 osoby do extrémních podminek. Váží pouhých 2,5 k.g
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North Trappers

DEVOLD

dovozce kvalitního značkového oblečení ze Skandinávie

Multisport

Jednovrstvá látka z vlny Merino. Pro všechny aktivity po celý rok. Ideální
v létě, v zimě jako podvlékací vrstva. Vlna má termoregulační schopnost
– v zimě hřeje, v létě chladí. Mnoho barevných kombinací.

DEVOLD

Funkční termoprádlo z vlny Merino
DEVOLD of Norway vyrábí kvalitní oděvy již od roku 1853. Slavní polární
badatelé jako Ellsworth, Amundsen a Nansen vybrali pro své expedice pletené
svetry, čepice, ponožky a spodní prádlo Devold. Dokonalé vlněné termoprádlo
zajístí tělu příjemný pocit ve vedru i v mrazu – přírodní termostat. Vlna hřeje,
dokonce i mokrá. Jemná vlna Merino nekouše a ani po mnohonásobném
propocení nezapáchá.

Active

Univerzální prádlo do chladnějších podmínek (podzim, zima, jaro). Dvouvrstvá tkanina (Merino vlna + Thermolite z polyesteru) spojuje výhody vlny
a syntetiky = dvě trička v jednom.

BERGANS
Marek Holeček

*1974

- člen reprezentačního týmu ČR (od roku 1997)
- 5× obdržel ocenění výstup roku ČR a 3× čestné uznání
od Českého horolezeckého svazu.
- zúčastnil se 15ti výprav do asijských a jihoamerických
velehor, kde udělal řadu prvovýstupů.
- Golden Piton Award - čestné uznání prestižního
magazínu Climbing za prvovýstup na Meru Central, Indie
- sám sebe řadí mezi horolezecké desetibojaře a jak
říká:“Jednotlivé disciplíny žádná sláva, ale když se sečtou tak to
docela ujde„.

Jan Doudlebský

*1978

- člen reprezentačního týmu ČR (od roku 2000).
- 3× obdržel ocenění výstup roku ČR a 2× čestné uznání
od Českého horolezeckého svazu.
- zúčastnil se 6ti výprav do asijských velehor odkud přivezl
několik prvovýstupů z nichž nejcennější podnikl v nepálském Himálaji.
- horolezecký všežravec, jinými slovy je jedno zda jde lézt
na několikametrovou skálu nebo se hrabe ve vysokých
nadmořských výškách na sněhu, případně ťuká do ledu.

Špičkové outdoorové vybavení z Norska
BERGANS of Norway vyrábí oblečení do přírody na zimu i léto, pro sportovce
i pro turisty. V sortimentu značky Bergans navíc najdete i batohy, spací pytle
nebo stany.

Expedition

KLÄTTERMUSEN

Outdoorové vybavení bez kompromisů
Klättermusen vyrábí outdoorové bundy, kalhoty, batohy a důležité doplňky.
Při výrobě používá ty nejmodernější materiály a klade důraz na kvalitní
zpracování, bezpečnost a dlouhou životnost. Něco tak dokonalého se hned
tak nevidí...

Do extrémních podmínek. Vlna hřeje (syntetika ne) a dokonce i pokud je
mokrá. Vlna má samočistící schopnost - nepáchne ani po opakovaném
propocení. Látka sestává ze dvou vrstev Merino vlny.

DALE OF NORWAY
Originální norské svetry

Dale of Norway je vedoucí výrobce a distributor pravého norského pleteného
zboží. Nabízí luxusní, kvalitní pletené zboží ze 100% čisté nové norské vlny
s jedinečnými vzory založenými na norských tradicích, kultuře a historii. Dale
of Norway se ve vlastní továrně v městečku Dale stará o celý výrobní proces
– od zpracování vlny až po hotový pletený výrobek.

ICELANDIC

Dámská móda z Islandu
Icelandic vyrábí dámské oděvy, které jsou inspirovány východní kulturou.
V sortimentu naleznete pletené svetry, halenky, šály, čepice, rukavice a mnoho
dalších oděvů. K jejich výrobě jsou používány tradiční východní vlákna, jako
jsou ovčí vlna, kašmír, angora, lamí vlna a další.

KLÄTTERMUSEN
Noatun

Ultra jemná, super strečová a pevná bunda. Ani si nebudete vědomi, že ji
máte na sobě. Střih je úzký a redukuje vyhrnování bundy (například při
lezení) na minimum. Fantastické stretchové vlastnosti zaručují celkovou
volnost pohybu. Pod kapucu se vejde helma.
Noatun je bydliště boha počasí a moře Njorda.

FJELLPULKEN

Expediční a záchranné saně
Fjellpuken nabízí celou řadu vysoce kvalitních expedičních a záchranných saní.
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