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KURTKA PUCHOWA ARCTIC
nr kat. 00133 
Połączenie nowoczesnych technologii tkanin, funkcjonalnego 
kroju i naturalnego puchu. 
Wytrzymała i cicha tkanina zewnętrzna, laminowana 
z membraną TPU 10000, podklejane szwy i wodoodporne zamki. 
Towarzyszy jej tradycyjna izolacja termiczna z naturalnego puchu 
gęsiego, lekka, trwała, wciąż wiele lepsza od materiałów synte-
tycznych. Dzięki temu zestawieniu uzyskaliśmy doskonały komplet 
sprawdzający się nawet w najtrudniejszych warunkach pogodo-
wych, zarówno w czasie zasiadki, jak i intensywnego wysiłku.
•   najwyższej jakości puch gęsi
•   Fill Power 800 (parametr sprężystości puchu 

i izolacji termicznej w skali 200-900)  
•   wodoodporność i oddychalność gwarantowana 

dzięki membranie TPU 10.000
•   klejone szwy zabezpieczają przed przemakaniem
•   wodoodporne zamki
•   cicha tkanina
•   5 kieszeni zewnętrznych - 3 z wodoodpornym zamkami 

plus 2 z bezpiecznymi patkami
•  regulowany ściągacz w pasie
•  regulowany obwód mankietów
•  regulowany kaptur
•  duże rozpinane wywietrzniki pod pachami
•  zapinana kieszeń wewnętrzna
•  kaptur chowany w kołnierzu
•  w kieszonce na rękawie wyciągana pomarańczowa taśma
•  naszyte wzmocnienia na łokciach

SPODNIE PUCHOWE ARCTIC
nr kat. 00131 
•  5 kieszeni 
•  naszyte wzmocnienia na kolanach
•  mankiety z gumką u dołu nogawki

Puch to wciąż niedościgniony wzorzec w ociepleniu, stale o krok 
przed materiałami syntetycznymi. To miękkie pióra, występujące 
wyłacznie u ptactwa wodnego, tak delikatne że w 1 kg mieści 
się ich nawet 1 milion. 
•  lżejszy od najwyższej jakości syntetyku
•  doskonała dystrybucja ciepła
•   wysoka pojemność cieplna (natychmiastowe uczucie ciepła) 
•  zachowuje swoje właściwości przez wiele lat
•   wielokrotnie kompresowany powraca do pierwotnego kształtu

Rozmiary kurtek i spodni:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

puch -  naturalnie doskonały w każdych warunkach

CZAPKA SMART
nr kat. 00135 
Czapka z daszkiem do kompletu Arctic, 
z nausznikami obszytymi polarem. 
Tkanina z membraną TPU. 

Rozmiary czapki:
S - 54 cm
M - 55-56 cm
L - 57-58 cm
XL - 59-60 cm
2XL - 61-62 cm



3

SPODNIE RAIN
nr kat. 00094 
•  elastyczny pas pomaga w dopasowaniu rozmiaru
•  profilowane kolana
•  rozpinane mieszki u dołu nogawki
•  bezpieczna kieszeń na nogawce

KURTKA RAIN
nr kat. 00076 
Tkanina z membraną TPU 10.000, podklejane szwy oraz wodoodporne zamki, zapewniają odporność 
kompletu na wiatr i wodę, nie blokując odprowadzenia wilgoci. Powierzchnia miła w dotyku, wykończenie 
hydrofobowe. Zestaw sprawdza się w trudnych warunkach pogodowych, również w czasie intensywnego 
wysiłku. Funkcjonalny krój zapewnia komfort i swobodę ruchów.
•  przewiewna siatkowa podszewka
•  regulowane mankiety rękawów
•  5 kieszeni zewnętrznych plus obszerna kieszeń na całą szerokość pleców
•  rozpinane wywietrzniki pod pachami

wytrzymały,  c ichy i  wodoodporny

Rozmiary kurtek i spodni:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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KURTKA GOMERA
Big Game nr kat. 00047 
Fire nr kat. 00097    
Classic nr kat. 71028    

W wersjach Big Game® i Fire® zastosowano membrany 
TPU 10.000 i podklejane szwy. Tkanina nanofleece, 
cicha, wytrzymała i bardzo miła w dotyku. 
Fotorealistyczny kamuflaż trójwymiarowy 
Big Game® lub widoczny z daleka, ale nie 
zwracający uwagi zwierzyny kamuflaż Fire. 
Wykończenie hydrofobowe DWR®. 
Komplet na zimę, odporny 
na wiatr i wodę. 
Wersję Classic wykonano 
z bardzo cichej, wytrzymałej i miłej 
w dotyku tkaniny, wykończonej 
meszkiem. Klasyczny kolor oliwkowy. 
Sprawdzone rozwiązanie na zimę, 
bez stosowania membrany.
•  solidne ocieplenie 
•  regulowany kaptur chowany w kołnierzu
•  pomarańczowa taśma w kieszonce rękawa
•  wygodne kiesznie
•  możliwość podpięcia patek dolnych kieszeni
•  regulowany ściągacz w pasie
•  dół kurtki rozpinany po bokach
•  krój gwarantujący swobodę ruchów

SPODNIE GOMERA
Big Game nr kat. 00048 
Fire nr kat. 00098    
Classic nr kat. 71011   

Spodnie Gomera to spodnie w których nie zmarzniesz 
w największe mrozy.
•  podwyższony tył, chroniący przed przewianiem
•  rozpinany dół nogawki
•  zapięcia we wszystkich kieszeniach
•  regulowany obwód pasa i długość szelek
•  solidne zimowe ocieplenie
•  komfortowy krój

CZAPKA GOMERA
Big Game nr kat. 00067 
Classic nr kat. 71240    

Czapki ocieplane do kompletów Gomera.
•  pikowane ocieplenie od wewnątrz
•  nauszniki obszyte polarem
•   możliwość zapięcia nauszników pod brodą, 

z tyłu lub na górze.

odporny na mróz, odporny na wodę

Rozmiary kurtek i spodni:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Rozmiary czapek:
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 cm
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KURTKA STORM BIG GAME
nr kat. 00095 
Tkanina Nanofleece® w trójwymiarowym, fotorealistycznym 
kamuflażu Beyondvision Big Game®, z membraną TPU 10.000. 
Wykończenie hydrofobowe DWR®. Odzież lekka, cicha i bardzo 
miła w dotyku. Podklejane szwy i wodoodporne zamki, w połą-
czeniu z wydajną membraną, skutecznie zabezpieczają przed 
wodą i wiatrem, nie blokując odprowadzania wilgoci.
•  odpinany, regulowany kaptur
•  rozpięcia wentylacyjne pod pachami
•  pomarańczowa taśma w kieszonce na rękawie
•  liczne, wygodne kieszenie

SPODNIE STORM BIG GAME
nr kat. 00096 
Tkanina Nanofleece® w kamuflażu Big Game®, z membraną TPU 
10.000. Podklejane szwy, wykończenie DWR®.
•  rozpinane mieszki u dołu nogawek
•  profilowane kolana
•  gumka w pasie
•  bezpieczna kieszeń z zakładką

Rozmiary kurtek i spodni:
S, M, L, XL, 2XL, 3XLfunkcjonalny krój ,  swoboda ruchów

CZAPKA SMART BIG GAME
nr kat. 00145 
Czapka z daszkiem do kompletów w kamuflażu 
Big Game®, z nausznikami obszytymi polarem. 
Tkanina z membraną TPU. 

Rozmiary czapek Cramp:
S(do 54), M(55-56), L(57-58), 
XL(59-60), 2XL(od 61)
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KURTKA BELTON
nr kat. 00137 
Elegancka kurtka pikowana, 
utrzymana w tradycyjnej stylistyce. 
Stylowe pagony, skórzany kołnierz 
na krótkiej stójce i lamówki rękawów. 
Tkanina trwała i miła w dotyku.

KURTKA ALLINGTON
nr kat. 00138 
Elegancka kurtka pikowana, 
w tradycyjnej stylistyce. 
Trwała i miła w dotyku tkanina.

Rozmiary kurtek:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Rozmiary kurtek:
XS, S, M, L, XL, 2XL

komfort  i  e legancja na co dzień
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MARYNARKA BEDFORD
nr kat. 00129 
Marynarka w tradycyjnym kroju, 
wykonana ze szlachetnej i trwałej tkaniny. 
Ozdobne zamszowe wykończenia.

MARYNARKA GORDON
nr kat. 00102 
Tradycyjna marynarka myśliwska. Tkanina w zieloną jodełkę. 
Ozdobne zamszowe wykończenia na kołnierzu i patkach. 
Szlachetna i trwała tkanina. Myśliwskie guziki. 

SPODNIE BEN
Brąz nr kat. 00105 
Zieleń nr kat. 00104    

Cienkie, eleganckie spodnie, ze szlachetnej tkaniny, 
łączącej zalety wełny i poliestru. Dzięki dodatkowi 4% Lycry®, 
spodnie są wygodniejsze i lepiej układają się na sylwetce. 
Są również bardziej odporne na zagniecenia.

SPODNIE TINA
nr kat. 00050 
Wygodne spodnie z wysokiej jakości bawełny, 
z dodatkiem spandexu. Dopasowany krój, praktyczny 
i elegancki. Spodnie można skompletować 
z kamizelkami Deer i Dako oraz z czapkami Shot.

ŻAKIET MARLOW
nr kat. 00141 
Elegancki żakiet, utrzymany w tradycyjnej 
myśliwskiej stylistyce. Zamszowe obszycia 
na kołnierzu, mankietach i wzdłuż zapięcia. 
Guziki z imitacji poroża. 
Wysokiej jakości tkanina, łącząca 
zalety wełny (80%) i poliestru.

ŻAKIET DARIA
nr kat. 00111 
Elegancki żakiet damski, nie tylko 
na myśliwskie okazje. Stylowe zamszowe 
obszycia na kołnierzu i patkach kieszeni. 
Szlachetna tkanina, łącząca zalety 
wełny (80%) i poliestru.

komfort  i  e legancja na co dzień
Rozmiary marynarek:
Wzrost: 176 i 182 cm. 
Obwód klatki od 92 do 120 cm co 4 cm.

Rozmiary spodni:
Wzrost: 176 i 182 cm.
Obwód pasa od 82 do 122 cm co 4 cm.

Rozmiary spodni:
Długości: 30 i 32 cale. 
Pas: od 78 do 98 cm do 4 cm.

Rozmiary żakietów:
Tęgość A: 36, 38, 40.
Tęgość B: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
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KOSZULA LENA
nr kat. 00010 
Bardzo miła w dotyku tkanina z Modalem, z filtrem UPV 20, chroniącym przed 
szkodliwym promienowaniem słonecznym. Jasny beż z brązową kratką.

KOSZULA NEL
nr kat. 00090 
Koszula z Modalem, drobna kratka beżowo-brązowa.

KOSZULA RENI
nr kat. 00011 
Koszula z Modalem, delikatna biała kratka na oliwkowym tle.

SWETER MILA
Oliwka nr kat. 00034 
Beż nr kat. 00039   
Bordo nr kat. 00040   

Lekki sweter z trójkątnym dekoltem, 
w gęstym i odpornym na zaciąganie splocie. 
Miłe w dotyku połączenie wełny i akrylu.

SWETER RITA
nr kat. 00045 
Ciepły sweter ze stójką, z ozdobnymi wzorami. 
Przędza z dodatkiem alpaki nadaje dzianinie 
wyjątkową miękkość.

Rozmiary koszul:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

Rozmiary swetrów:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

w trosce o najwyższą jakość

Koszule z Modalem:
•   podwijane rękawy, zapinane na specjalnych pagonach
•  ozdobne zamszowe detale
•  kieszenie zapinane na pętelki
•   tkanina z Modalem, włóknem wykonanym z drewna bukowego - trwała, 

nie mechaci się, odprowadza wilgoć o 50% wydajniej niż bawełna
•   przy odpowiednim suszeniu nie wymagają prasowania

LENA RENI NEL

Rozmiary swetrów:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL



9

SPODNIE CRAMP
nr kat. 00130 
Bardzo wygodne spodnie, łączące wygodę użytkowania wiskozy 
(79%), wytrzymałość poliamidu (18%) i sprężystość Spandexu (3%). 
Ten unikalny skład materiałowy i funkcjonalny krój sprawiają, 
że spodnie są lekkie, sprężyste, trwałe i bardzo wygodne w czasie 
długich wędrówek.

SPODNIE ROBIN
nr kat. 72131 
Ciepłe i miłe w dotyku sztruksy 
w klasycznym kroju. Dodatek elastanu 
gwarantuje komfort i zwiększa swobodę 
ruchów.

SPODNIE JEANS
nr kat. 73411 
Klasyczny, komfortowy krój spodni jeansowych. Tkanina 
z dodatkiem elastanu, poprawiającym właściwości użytkowe, 
trwała i przyjemna w dotyku. Spodnie można skompletować 
z kamizelkami Deer i Dako oraz z czapkami Shot.

SPODNIE TRAPER
nr kat. 73404 
Wygodne bojówki z trwałej i przyjemnej 
w dotyku tkaniny bawełnianej z dodatkiem 
elastanu. Kieszenie na udach i z tyłu spodni 
kryte patkami, zapinanymi na rzepy.

SPODNIE FROST
nr kat. 73503 
Ciepłe spodnie z grubej tkaniny bawełnianej, 
polecane szczególnie na jesień i zimę. 
Sprawdzony krój bojówek z kieszeniami 
zapinanymi na rzepy.

klasyczny krój  i  swoboda ruchów Rozmiary spodni Robin, Jeans, Frost, Enduro, Traper:
Wzrost: 176 i 182 cm.
Obwód pasa od 82 do 122 cm co 4 cm.

Rozmiary spodni Cramp:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

SPODNIE ENDURO
nr kat. 00089 
Wytrzymałe spodnie z tkaniny bawełnianej 
o specjalnym splocie, z dodatkiem 
Spandexu. Sprawdzony krój bojówek 
z kieszeniami zapinanymi na rzepy.
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KURTKA PRIME
Red Oak nr kat. 73039 
Zielona nr kat. 73107   

Kurtka przejściowa z wydajną membraną TPU, 
dostępna w wersji zielonej lub w kamuflażu Red Oak.
•  odpinany kaptur
•  cicha tkanina wierzchnia
*  membrana wodoodporna
•  wykończenie wodoodpychające
•   trójwarstwowa konstrukcja tkaniny - od wewnątrz cienki polarek
•   skutecznie zabezpiecza przed wiatrem, nie blokując odprowadzania wilgoci
•   komfortowy krój, nie ograniczający swobody ruchów

SPODNIE PRIME
Red Oak nr kat. 73039 
Zielone nr kat. 73305   

Spodnie z trójwarstwowej tkaniny z wydajną membraną TPU. 
Dostępne w wersji zielonej lub w kamuflażu Red Oak.
•   gumka w pasie ułatwiająca dopasowanie rozmiaru
•   kieszenie tylne i na nogawkach zapinane na rzepy
•   proste wykończenie u dołu nogawek ułatwia 

ewentualne przeróbki krawieckie

SPODNIE FIRST
Red Oak nr kat. 73558 
Zielone nr kat. 73565   

Spodnie z wydajną membraną TPU, dostępne 
w kolorze zielonym lub w kamuflażu Red Oak.
•  nowoczesny, sportowy krój
•  profilowane kolana
•   rozpinane mieszki na dole nogawek
•  gumka w pasie

CZAPKA PRIME
Red Oak nr kat. 73053 
Zielona nr kat. 73329   

Czapka z wyciąganymi nausznikami, z wydajną 
membraną TPU. Regulowany ściągacz z tyłu. 
Dostępna w kolorze zielonym lub kamuflażu Red Oak.

RĘKAWICE PRIME
Red Oak nr kat. 73367 
Zielone nr kat. 73329   

Rękawice do kompletu Prime. Na palcach wskazujących obszycia, umożliwiające 
wykonanie nacięć do wygodnej obsługi spustu.
Rozmiar w centymetrach między końcówką kciuka i małego palca, 
po maksymalnym rozłożeniu palców dłoni.

sprawdzona klasyka

Rozmiary kurtek Prime:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Rozmiary spodni Prime:
S 76-82/103cm; M 82-88/108cm, 
L 88-94/108cm; XL 94-100/113cm; 
2XL 100-106/113cm; 3XL 106-110/113cm; 
4XL 110-116/115cm; 5XL 116-120/115cm

Rozmiary spodni First:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Rozmiary czapek:
L - 54-57 cm
XL - 58-60 cm

Rozmiary rękawic:
22, 23, 24, 25, 26 cm

KURTKA BADGER
nr kat. 00053 
Wykonana z ekologicznego kożuszka 
ciepła kurtka. Cztery kieszenie, 
w tym wewnętrzna zapinana na zamek. 
Zamek kryty zakładką chroni 
przed przewianiem.
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KURTKA WINDSHIELD
nr kat. 73466 
Ciepła bluza polarowa z materiału w technologii 
Tecnopile Windshield. Dzięki specjalnej konstrukcji, 
polar w tej technologii jest nawet trzykrotnie bardziej 
odporny na przewiewanie. Bluza bardzo cicha, 
świetnie odprowadza wilgoć z powierzchni ciała. 
Regulowany ściagacz w pasie, wysoki kołnierz 
ze stójką, zapinane kieszenie na ręce i naszyta 
kieszeń na piersi.

SWETER MILANO
nr kat. 00029 
Lekka rozpinana kurtka łącząca tradycyjny 
splot swetrowy z podszewką z cienkiego 
polaru. Ciepła, wygodna, o zwiększonej 
odporności na przewiewanie. 
Wysoki kołnierz, wpuszczone kieszenie 
na ręce. Połączenie elegancji 
i wysokiego komfortu użytkowania.

POLAR TROYER
nr kat. 00080 
Bluza z grubego i ciepłego polaru, odpornego 
na mechacenie. Na piersi motyw myśliwski. 
Wysoki golf zapinany na zamek. 
W bocznych szwach ukryto zapinane kieszenie 
na ręce. U dołu regulowany ściągacz.

POLAR FOREST
nr kat. 00081 
Ciepła bluza polarowa, zapinana na zamek. 
Z przodu wypleciony motyw myśliwski. 
Góra wykończona miękkim golfem 
polarowym. Regulowany ściągacz u dołu. 
W bocznych szwach ukryto zapinane 
kieszenie na ręce.

polary myśl iwego Rozmiary:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL



12

KAMIZELKA DOVER
nr kat. 00136 
Ciepła kamizelka, wykonana 
z ekologicznego kożuszka wysokiej 
jakości. Model unisex.

KAMIZELKA CASTOR
nr kat. 00015 
Ciepła kamizelka wykonana z ekologicznego kożuszka 
wysokiej jakości. Boczna kieszeń wewnętrzna, 
zewnętrzne kieszenie na ręce. Kołnierz w formie stójki.

kamizelk i  myśl iwskie Rozmiary:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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KAMIZELKA WINTER FIRE
nr kat. 00099 
Kamizelka do nakładania na odzież wierzchnią, 
zwiększająca bezpieczeństwo w czasie polowań zbiorowych. 
Kamuflaż Beyondvision® Fire® jest widoczny dla ludzi z dużej 
odległości, nie zwraca jednak uwagi zwierzyny łownej. 
Membrana TPU 10.000 dodatkowo chroni przed wiatremi 
opadami. Kamizelka jest wyjątkowo lekka i zajmuje mało 
miejsca.

KAMIZELKA DAKO
nr kat. 73588 
Lekka kamizelka z bawełny z dodatkiem elastanu. 
Obszerne przednie kieszenie, od wewnątrz siatkowa 
podszewka. Guziki podkreślają myśliwski charakter 
wyrobu. Pasuje do spodni Traper Classic i Jeans 
Classic oraz czapki Shot Classic.

bezpieczeństwo na polowaniu

KAMIZELKA DEER
Classic nr kat. 73077 
Fire nr kat. 00101   

Kamizelka bawełniana z dodatkiem elastanu, zapinana na zamek. 
W wersji Fire obszycia z tkaniny w kamuflażu, widocznym z dużej 
odległości dla ludzi, a nie zwracającym uwagi zwierzyny łownej. 
W wersji Classic obszycia zamszowe. 
•  przewiewna siatkowa podszewka
•  wygodny, swobodny krój
•  zapinana regulacja obwodu
•  obszerne, zapinane podwójne kieszenie
•  dodatkowa patka z taśmą nabojową

Rozmiary:
L, XL, 2XL

Rozmiary:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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SWETER SAFRAN
nr kat. 00116 
Rozpinany sweter z krótkim golfem 
i kieszeniami na ręce. Mocniejszy splot 
na ramionach i rękawach, ozdobne 
zamszowe elementy na kołnierzu 
i przy kieszeniach. Trwała przędza, 
łącząca zalety wełny i akrylu.

SWETER MORGAN
nr kat. 00117 
Stylowy sweter w kroju marynarki, 
z guzikami z imitacji poroża. 
Trwałe połączenie wełny i akrylu. 
Trzy naszyte kieszenie.

SWETER CARLOS
Brąz nr kat. 00060 
Khaki nr kat. 00042   

Ciepły półgolf z zamszowymi wzmocnieniami 
na ramionach. Wysokiej jakości przędza, 
łącząca zalety wełny i akrylu.

SWETER MARDO
Jasny nr kat. 00091 
Ciemny nr kat. 00078   

Lekki sweter o drobnym, gęstym splocie. 
Trwałą przędza z połączenia wełny i akrylu. 
Wygodny, tradycyjny krój, odpowiedni 
na każdą okazję.

swetry na polowanie Rozmiary:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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SWETER NIKO
nr kat. 00123 
Ciepły sweter z golfem na zamek i wpuszczoną kieszenią na piersi. 
Miła w dotyku przędza w stylowym melanżu kolorów, łącząca zalety 
wełny i akrylu. 

SWETER PERLO
nr kat. 00079 
Elegancki sweter rozpinany na całej długości, 
wykończony u góry półgolfem. Wpuszczone, zapinane 
kieszenie na ręce, elegancki splot z melanżu zieleni 
i czerni. Trwała przędza wełniano-akrylowa. 

SWETER BOZEN
nr kat. 00077 
Elegancki sweter rozpinany na całej długości. 
Pod szyją ozdobne zapięcie. 
Dwie wpuszczone kieszenie, zapinane na zamki. 
Na barkach odwrócony splot. 
Trwała przędza, łącząca zalety wełny i akrylu.

Rozmiary swetrów:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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KOSZULA SAHARA
Short nr kat. 00005 
Long nr kat. 00006   

Jasny kolor oraz wykończenie anty-UV 
(UPV20+) sprawiają, że koszula świetnie 
sprawdza się w czasie letnich upałów, 
przepuszczając jedynie 5% szkodliwych 
promieni UV. Tkanina miła w dotyku, 
świetnie odprowadza wilgoć.

KOSZULA HOLIDAY
Short nr kat. 00003 
Long nr kat. 00021   

Nowoczesna tkanina z przewagą włókien 
Modalu (84%) bardzo dobrze odprowadza 
wilgoć, jest niezwykle miła w dotyku i trwała.

KOSZULA CYRUS
Short nr kat. 00084 
Long nr kat. 00085   

Jasna koszula z Modalem, z drobną beżowo-brązową 
kratką. W obróbce tkaniny zastosowano wykończenie 
poprawiające odprowadzanie wilgoci z powierzchni ciała.

KOSZULA BERYL
Short nr kat. 00082 
Long nr kat. 00083   

Nowoczesna tkanina z włóknami Modalu, 
świetnie odprowadza wilgoć, jest miła 
w dotyku i trwała. Zielono-czarna kratka 
pasuje do myśliwskiej stylistyki. 
Dostępna w wersji z krótkim 
i długi rękawem (short i long).

KOSZULA VERMONT
Short nr kat. 00122 
Long nr kat. 00124   

Tkanina z Modalem, przyjemna w dotyku, 
z przestrzenną strukturą z połączenia 
zieleni i czerni. Dostępna w wersji 
z krótkim i długi rękawem (short i long).

naturalne włókna z drewna bukowego

Modal to nowoczesne włókna celulozowe, uzyskiwane z drewna bukowego. Jest bardzo przyjazny dla skóry, miły w dotyku, 
odporny na uszkodzenia i mechacenie oraz łatwy w konserwacji. Może pochłonąć o 50% więcej wilgoci niż popularna bawełna. 
Dzięki wyjątkowo gładkiej powierzchni włókien, zachowuje charakterystyczną miękkość i sprężystość, nawet po wielu praniach. 

Rozmiary:
S(37/38), M(39/40), 
L(41/42), XL(43/44), 
2XL(44/45), 3XL(46/47)
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KOSZULA HUNTER
nr kat. 73336 
Tradycyjna koszula myśliwska, uszyta 
z mocnej tkaniny bawełnianej. 
Solidna koszula dla myśliwego.

KOSZULA KOZIOŁEK
nr kat. 72261 
Elegancka koszula myśliwska z wyhaftowaną 
głową koziołka na plisie. Możliwość 
podpięcia podwiniętych rękawów 
na pagonach. Guziki z imitacji 
poroża. 

KOSZULA FOLK
nr kat. 72384 
Tradycyjna koszula ozdobiona elementami z metalu, 
imitacji skóry i elementów poroża. Trwała tkanina 
z połączenia bawełny (80%) i poliestru.

KOSZULA OLAF
nr kat. 72285 
Bardzo miła w dotyku, mięsista flanela, ciesząca się od lat 
dużym powodzeniem. Na kieszeni haft z głową koziołka, 
guziki z imitacji poroża. Charakterystyczna kratka na tle 
z melanżu różnych odcieni zieleni.

KOSZULA GREGOR
nr kat. 73190 
Ciepła i mięsista flanela w uniwersalnej 
zielonej kratce. Guziki z imitacji poroża.

koszule z bawełny

Rozmiary:
S(37/38), M(39/40), 
L(41/42), XL(43/44), 
2XL(44/45), 3XL(46/47),
4XL(48/49), 5XL(50/51)
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CZAPKA SHOT
Big Game nr kat. 00092 
Fire nr kat. 00093    
Classic nr kat. 00078   

Praktyczna bejsbolówka, wykonana 
z tkanin w kamuflażach Beyondvision® 
Big Game® lub Fire® z membraną 
lub w wersji Classic z bawełny z dodatkiem 
Spandexu. Regulacja obwodu z tyłu czapki. 

CZAPKA REFLEX
Big Game nr kat. 00051 
Zielona nr kat. 73510   

Czapka z wyciąganymi nausznikami, wykonana 
z tkaniny w kamuflażu Big Game® lub z zielonego polaru 
z membraną. Z tyłu regulowany śgiągacz. Wierzch czapki 
można jednym ruchem odwrócić na stronę w jaskrawym 
pomarańczowym kolorze. Czapka wydatnie zwiększa 
bezpieczeństwo na polowaniu.

CZAPKA RINGO
nr kat. 00054 
Kaszkiet z podwójnej trwałej dzianiny, 
łączącej zalety wełny i akrylu. 
Daszek z wewnętrznym usztywnieniem.  

CZAPKA IRELAND
nr kat. 00055 
Gęsty splot dzianiny zwiększa odporność 
czapki na wiatr. Od wewnątrz ciepła 
podszewka z miłego polaru. 

KAPELUSZ REVER
nr kat. 00060 
Klasyczny kapelusz wełniany, z możliwością obracania 
paska na stronę skórzaną lub jaskrawo pomarańczową. 

KAPELUSZ SYDNEY
nr kat. 00061 
Kapelusz z dużym „kowbojskim” rondem i cienkim 
ozdobnym paskiem. Z boku otwory wentylacyjne.

KAPELUSZ HELIKON
nr kat. 72483 
Tradycyjny wełniany kapelusz myśliwski z małym 
rondem i ozdobnym sznurem z pętelką.

KASZKIET HUGO
nr kat. 73527 
Praktyczny kaszkiet z wyciąganymi nausznikami. 
Metalowa przypinka z kaczkami w locie. Od wewnątrz 
pikowane ocieplenie, wykończenia ze skóry ekologicznej. 

czapki  na każdą pogodę

Rozmiary czapek Shot:
L(54-57), XL(58-60)

Rozmiary czapek Reflex:
S(do 54), M(55-56), L(57-58), 
XL(59-60), 2XL(od 61)

Rozmiary czapek:
L, XL

Rozmiary kapeluszy:
55, 56, 57, 58, 59, 60 cm

Rozmiary kaszkietu Hugo:
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 cm
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STUPTUTY
nr kat. 71097 
Ochraniacze skutecznie zabezpieczające przed śniegiem, błotem 
i wodą. Na całej długości zamek kryty zakładką na rzep. U dołu linka 
do założenia pod butem i hak na sznurówki. Regulowany ściągacz 
u góry. Rozmiar uniwersalny.

PLECAK FORMOZA
nr kat. 00106 
Plecak myśliwski o pojemności 40 litrów. 
Wykonany z Cordury®, zamki SAS® 
Ergonomic, klamry Duraflex®, system 
nośny ACS®. Waga: 1,7 kg. 
Posiada pas piersiowy 
i wyprofilowany pas biodrowy. 
Komin zwiększa 
pojemność plecaka 
o 7 litrów. 

PLECAK SUMATRA
nr kat. 00107 
Plecak myśliwski o pojemności 28 litrów. 
Wykonany z Cordury®, zamki SAS®, 
klamry Duraflex®, system nośny ACS®. 
Waga 1,15 kg. Posiada pas piersiowy 
i odpinany pas biodrowy.

SZALIK
nr kat. 73497 
Ciepły i miły w dotyku szalik akrylowy, z wyhaftowaną 
kaczką zrywającą się do lotu. Splot gęsty, 
odporny na zaciąganie. Idealny myśliwski upominek. 

 dodatkowe wyposażenie

CZAPKA SMART
nr kat. 00135 
Czapka z daszkiem do kompletów Arctic 
i Rain, z nausznikami obszytymi polarem. 
Tkanina z membraną TPU. 

CZAPKA SMART BIG GAME
nr kat. 00145 
Czapka z daszkiem do kompletów w kamuflażu 
Big Game®, z nausznikami obszytymi polarem. 
Tkanina z membraną TPU. 

Rozmiary czapek Cramp:
S(do 54), M(55-56), L(57-58), 
XL(59-60), 2XL(od 61)
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BIELIZNA SILVER ONE
T-shirt nr kat. 72186 
Koszulka nr kat. 72193 
Golfik nr kat. 72209   
Bokserki nr kat. 72216  
Leginsy nr kat. 72223   

Bielizna termoaktywna o podwójnym działaniu - splot 
i specjalna struktura włókien Meryl® Skinlife® szybko 
odprowadza wilgoć z powierzchni ciała, a dodatek jonów 
srebra ogranicza rozwój bakterii na powierzchni ciała. 
Bielizna Silver One jest lekka i elastyczna, sprawdza się 
w każdych warunkach pogodowych, również w czasie 
intensywnego wysiłku. 

BIELIZNA SILVER PRO
Koszulka nr kat. 72964 
Leginsy nr kat. 72971   

Charakterystyczną cechą bielizny z serii Silver Pro jest 
gęsty splot, gładsza powierzchnia zewnętrzna i szczot-
kowanie dzianiny od wewnątrz. Miękkie wykończenie 
wewnętrzne poprawia izolacyjność termiczną wyrobu. 
Bielizna polecana szczególnie na sezon jesienno-zimowy.

bakter iostatyczne działanie jonów srebra

Rozmiary:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

SILVER ONE

SILVER PRO
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SKARPETY PRO LINE
Jeleń nr kat. 72988 
Kaczka nr kat. 73541   

Ciepłe skarpety na zimę, łączące zalety 
wełny merynos, włókien Thermolite® i Lycry®. 
Dobrze izolują termicznie i wydajnie 
odprowadzają wilgoć z powierzchni stopy. 
Dobrze współpracują z obuwiem 
wyposażonym w membrany. 
Na boku wypleciony motyw 
kaczki lub głowy jelenia.

SKARPETY SUMMER PRO
nr kat. 73121 
Letnie skarpety wykonane z połączenia 
bawełny, Coolmaxu® i Lycry®. Przyjemne 
w dotyku i sprężyste. Optymalne dopasowanie 
bez nadmiernego ucisku. Szybko odprowadzają 
wilgoć z powierzchni stopy. Polecane 
szczególnie na lato. Dobrze współpracują 
z obuwiem wyposażonym w membrany.

SKARPETY UNI LINE
nr kat. 73144 
Skarpety całoroczne, częściowo wykończone 
frotte od wewnątrz. Dobrze odprowadzają 
wilgoć z powierzchni stopy. Polecane 
do aktywnego wypoczynku i długotrwałej pracy 
w terenie. Połączenie bawełny, Coolmaxu® 
i Lycry®. Dobrze współpracują z obuwiem 
wyposażonym w membrany. Na boku 
skarpety wypleciony motyw głuszca.

SKARPETY UNI PRO
nr kat. 00063 
Skarpety całoroczne, z wykończeniem frotte 
od wewnątrz. Specjalne strefy w obszarze 
śródstopia i kostki poprawiają dopasowanie 
skarpety. Bezuciskowy ściągacz. 
Połączenie bawełny, Coolmaxu® i Lycry®. 
Dobrze współpracują z obuwiem wyposażonym 
w membrany. Na boku skarpety wypleciony 
motyw zająca.

SKARPETY WINTER HIGH
nr kat. 00064 
Wysokie, sięgające pod kolano, 
skarpety na zimę. Szeroki 
ściągacz dobrze trzyma skarpetę, 
nie uciskając łydki. Połączenie zalet 
wełny, włókien Thermolite® 
i Lycry®. Dobrze izolują termicznie 
i wydajnie odprowadzają wilgoć 
z powierzchni stopy. Dobrze 
współpracują z obuwiem 
wyposażonym w membrany. 
Na boku wypleciony motyw 
głowy dzika.

wygodnie i  suchą stopą w terenie

Rozmiary skarpet:
35-38, 39-42, 43-46

RĘKAWICE SMART
Oliwka nr kat. 00142 
Big Game nr kat. 00144   

Ocieplane rękawice z funkcjonalną 
nakładką na palce, mocowaną na 
rzep. Skórzane wzmocnienia, tkanina 
z membraną TPU. 

Rozmiary:
22, 23, 24, 25, 26cm
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BUTY SOREL 1964 PAC 2
brąz NL1654-242 
grafit NL1654-048 
Klasyczne buty zimowe dla kobiet, idealne na wyprawę 
na narty, jak i do codziennego użytkowania.
Cholewka wykonana ze skóry nubukowej, połączonej 
ze spodem z naturalnej gumy, zapewnia pełną 
wodoodporność. 
Wewnętrzna wkładka filcowa, którą można prać 
w pralce. Mankiet śnieżny Sherpa Pile™ zabezpiecza 
przed śniegiem. Od dołu dodatkowa wkładka izolująca 
i amortyzująca.

BUTY SOREL 1964 PAC T
NM1439-200 
Klasyczny, kultowy model marki Sorel, 
sprawdzający się idealnie w trudnych 
zimowych warunkach. Cholewka wykonana 
z wodoodpornej tłoczonej skóry z podklejanymi 
szwami. Dół buta to wykonana ręcznie wulka-
nizowana guma. Wewnątrz wyciągana filcowa 
wkładka o grubości 9 mm, łatwa w konserwacji 
(można prać w pralce). Bieżnik ze wzorem 
jodełki zapewnia wysoką przyczepność.

BUTY SOREL CONQUEST
NM1049-287 
Model Conquest zapewnia wodoodporność, wyjątkowy 
komfort cieplny i wygodę użytkowania. Cholewka 
z najwyższej jakości skóry licowej, z syntetycznym 
kołnierzem, podklejane szwy. Ocieplenie 3M™ 
Thinsulate™ Ultra 400 gr, gwarantuje komfort cieplny 
do -40° według klasyfikacji firmy Sorel. 
Z tyłu buta regulowany ściągacz z zapięciem YKK® 
Shockonloc™ umożliwia szybkie i precyzyjne dopaso-
wanie. Wygodna, profilowana wkładka EVA o grubości 
9 mm. Dół buta wykonany z odpornej naturalnej 
gumy, a wielokierunkowy bieżnik zapewnia świetną 
przyczepność na śniegu.

BUTY SOREL CARIBOU WOOL
NM1481-256 
Kultowy model Caribou, zapewniający komfort cieplny 
nawet do -40°C. Cholewka z impregnowanej skóry 
licowej z gumową osłoną i mankiet przeciwśnieżny 
gwarantują pełną nieprzemakalność, a wyjmowana 
filcowa wkładka z domieszką wełny skutecznie izoluje 
przed zimnem. Przed chłodem z dołu zabezpiecza 
gruba podeszwa, z systemem AeroTrac™, 
poprawiającym amortyzację.

Sorel  -  na c iężką zimę

Kanadyjska firma Sorel rozpoczęła działalność 
w 1962 roku, wypuszczając na rynek legendarny, 
często naśladowany model Caribou. 
Funkcjonalność produktów, naturalne materiały 
i mistrzowskie wykonanie, to zalety charaktery-
zujące markę Sorel, również we współczesnym 
świecie mody. 

Buty o ponadczasowym wzornictwie, najwyższym 
komforcie użytkowania i parametrach termicznych, 
sprawdzają się równie dobrze na miejskim asfalcie, 
w śnieżnych lasach i na wiecznej zmarzlinie.

Rozmiary butów męskich:
41; 42; 42,5; 43; 44; 45; 46; 47

Rozmiary butów damskich:
37; 38; 39; 40; 41; 42
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PÓŁBUTY KEN
nr kat. 79022 
Wygodne półbuty terenowe, wykonane z wysokiej jakości wodoodpornego nubuku. 
Skórzana wyściółka zapewnia wysoki komfort użytkowania i trwałość. 
Podeszwa dwuwarstwowa, o wysokiej przyczepności i odporności na zużycie.

TRZEWIKI NORD
nr kat. 00062 
Trzewiki ocieplane naturalnym futrem baranim i dodatkowo izolacją 3M™ Thinsulate™ 400gr. 
Cholewka z wysokiej jakości nubuku. Membrana Sympatex® skutecznie chroni 
przed przemoknięciem buta, nie blokując odprowadzania wilgoci.

BUTY KAMIK ALBORG
nr kat. WK2011 
Bardzo ciepłe buty zimowe, z cholewką z wodoodpornego nubuku, który w połączeniu 
z gumowym spodem i podklejanymi szwami, skutecznie chroni przed przemoknięciem. 
Wyciągana wkładka Zyletra® 8mm. Wewnętrzna antybakteryjna warstwa wkładki 
odpowiada za skuteczne odprowadzanie wilgoci, środkowa ze zbitego filcu 
i wełny zatrzmuje ciepło, a zewnętrzna w postaci folii termicznej, chroni przed wnikaniem 
mrozu z zewnątrz i odbija promieniujące ciepło w kierunku stopy. 
Podszewa śniegowa Snowgrip®.

KALOSZE KAMIK ICEBREAKER
nr kat. B20706W 
Wyprodukowane w Kanadzie bardzo ciepłe buty gumowe. 
Cholewka z lekkiej gumy, zakończonej nylonowym 
kołnierzem, gwarantują pełną wodoodporność. 
Wewnątrz buta wyjmowana wkładka Zylex® Liner 6mm. 

Warstwa wewnętrzna wkładki odprowadza wilgoć 
z powierzchni stopy, środkowa ze zbitego filcu wydajnie izoluje, 
a zewnętrzna folia termiczna stanowi barierę dla chłodu 
z zewnątrz, odbijając jednocześnie do wewnątrz ciepło 
uciekające z powierzchni ciała.

Rozmiary:
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Rozmiary:
41, 42, 43, 44/45, 46, 47

Rozmiary:
43, 44/45, 46, 47, 48, 49

Rozmiary:
36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46
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Zapraszamy do naszych punktów handlowych:
TAGART® - Zakład Obsługi Leśnictwa, ul. Mieszka I-go 4, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 48 18, fax 15 823 44 58, e-mail: tagart@tagart.pl
Sklep w Tarnobrzegu czynny jest w dni powszednie od godz. 7:30 do 15:30 oraz w soboty od godz. 9:00 do 12:00.
Rzeszów - Tagart Forest and Country, Centrum Handlowe Millenium Hall, ul. Kopisto 1, czynne codziennie w godz. 10:00-21:00
Rymanów - ul.Mitkowskiego 4A, tel. 13 435 65 45, czynne w dni powszednie w godz. 7:00-15:00
Radom - ul.25 czerwca 68, tel. 48 362 41 44, czynne w dni powszednie w godz. 7:30-15:30
Lublin - ul.Czechowska 4, tel. 81 532 80 69, czynne w dni powszednie w godz. 8:00-15:00
Kraków - ul.Słowackiego 17A, w podwórzu budynku Lasów Państwowych, tel. 12 633 57 40, czynne we wtorki, środy i czwartki w godz. 10:00-16:00

Pytaj o naszą ofertę w dobrych 
sklepach myśliwskich oraz w sklepie 
www.napolowanie.pl. 
Listę naszych partnerów znajdziesz 
na stronie www.tagart.pl 


