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IRON
Funkcjonalny komplet myśliwski, przeznaczony do aktywnego polowa-
nia w zmiennych warunkach pogodowych. Połączenie tkanin  
o różnych parametrach oddychalności, wodoodporności i wytrzymałości, 
w zależności od stref pracy ciała w odzieży, gwarantuje maksimum 
komfortu i kontroli termicznej.  
Dostępny w wersji BROWN oraz z kamuflażem 3DX. W miejscach 
bardziej narażonych na warunki pogodowe oraz wymagających zwięk-
szonej wytrzymałości mechanicznej zastosowano tkaniny z membraną. 
Zasadnicza tkanina to wytrzymały i świetnie oddychający materiał 
H300 - łączący zalety bawełny i mikropoliestru. Zastosowanie systemu 
ZEPHYR zapewnia dodatkową, regulowaną wentylację w kilkunastu 
konfiguracjach. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Kurtka:
- tkanina z membraną na barkach, ramionach i w pasie 
- komfortowy krój, zapewniający pełną swobodę ruchu 
-  odpinany kaptur FLEXO, z regulacją obwodu i głębokości  

(możliwość odsłonięcia uszu)
- regulowany obwód mankietów i dołu kurtki
-  pod pachami i z tyłu rękawów szczeliny wentylacyjne systemu 

ZEPHYR
- wytrzymała tkanina H300
- oddychająca siatkowa podszewka

Kamuflaż Beyondvision 3DX 
Fotorealistyczny, czteropoziomowy kamuflaż trójwymiarowy Beyondvi-
sion 3DX przygotowano z największą dbałością o detale. Precyzyjny 
rysunek uzyskany z połączenia ośmiu tonów, z motywem pni, gałęzi, 
liści dębu, brzozy oraz gałązkami i igłami sosny, pozwala wtopić się 
w otoczenie o różnych porach roku. Nadruk wykonano w nowej techno-
logii, dzięki czemu wzór jest trwalszy i odporny na warunki zewnętrzne.

2



Spodnie:
-  podwyższony tył, wszyta guma w pasie
-  profilujące przeszycia na kolanach
-  na udach otwory wentylacyjne systemu ZEPHYR
-  tkanina z membraną w kluczowych miejscach
- wytrzymała tkanina H300
- oddychająca siatkowa podszewka

System ZEPHYR
Popularne membrany stosowane w odzieży mają coraz lepsze parametry 
oddychalności, jednakże, zapewniając wodo- i wiatroodporność, ograniczają 
odprowadzanie wilgoci. Teraz dzięki systemowi ZEPHYR nie tylko dyspo-
nujesz niezwykle skuteczną wentylacją, ale możesz również dostosować 
jej intensywność do aktualnych potrzeb. Siłą napędową wentylacji ZEPHYR 
jest ruch użytkownika. Regulowane szczeliny wentylacyjne systemu 
ZEPHYR umieszczono w takich miejscach, że z każdym ruchem zasysamy 
powietrze do najbardziej narażonych na pocenie stref. W przypadku 
kurtek, wloty powietrza znajdują się po bokach kurtki. System uzupełniają 
regulowane szczeliny wylotowe, usytuowane na tylnej stronie rękawów. 
W przypadku spodni szczeliny wentylacyjne znajdują się po wewnętrznej 
stronie ud. W czasie marszu szczeliny pełnią naprzemiennie funkcję wlotu i 
wylotu powietrza. 

Nowa jakość osłony głowy. 
Wysoko wszyty kaptur bez klap. 
Ułatwia noszenie broni, nie 
opadając szeroko na ramiona. 
Przedni ściągacz pozwala 
dopasować obwód do kształtu 
twarzy, zapewniając optymalną 
ochronę, nawet w bardzo 
niesprzyjających warunkach  
pogodowych. Pozioma regula-
cja głębokości zapewnia  
dopasowanie tyłu kaptura, 
a przy mocnym ściągnięciu 

pozwala na odsłonięcie uszu. Kaptur FLEXO dobrze trzyma się głowy.  
Nie ograniczając pola widzenia ułatwia orientację w terenie. Niezależny  
od ściągaczy daszek chroni oczy przed deszczem i wiatrem. W razie  
potrzeby kaptur można łatwo odpiąć od kurtki.

Kaptur w systemie FLEXO
• ułatwia noszenie broni
•  przedni ściągacz prawidłowo dopasowuje się do kształtu twarzy
•  pozioma regulacja pozwala na odsłonięcie uszu
•  nie ogranicza pola widzenia przy gwałtownej zmianie kierunku obserwacji

FLEXO

CZAPKI SMART
Czapka uzupełniająca zestaw ARCTIC PRO i ARCTIC BASIC oraz komplety  
w kamuflażu 3DX. Chowane nauszniki ocieplone od wewnątrz polarem.  
Z boku praktyczna pochewka na złom, wykonana z gumowej taśmy.  
Dostępne w kolorze oliwkowym oraz trójwymiarowym kamuflażu 3DX.
Rozmiary czapek:  
S (<= 54 cm), M (55-56 cm), L (57-58 cm), XL (59-60 cm), 2XL (>= 61 cm).

PRAKTYCZNA PATKA
NA ZŁOM

CZAPKI REFLEX
Czapka z wyciąganymi nausznikami, wykonana z tkaniny w kamuflażu 3DX 
lub zielonego polaru z membraną. Z tyłu regulowany ściągacz. Wierzch czapki 
można odwrócić na stronę w jaskrawym pomarańczowym kolorze.  
Czapka znacząco zwiększa bezpieczeństwo na polowaniu.
Rozmiary czapek:  
S (<= 54 cm), M (55-56 cm), L (57-58 cm), XL (59-60 cm), 2XL (>= 61 cm).

CZAPKA
IRON
Czapka uzupełniająca zestaw Iron. Połączenie tkaniny w kamuflażu 3DX  
i tkaniny H300. Regulowany obwód. Rozmiary czapek: L, XL.
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ARCTIC PRO
Udoskonalona wersja kompletu Arctic z ociepleniem puchowym. 
Zaprojektowany do zapewnienia najwyższego komfortu  
w trudnych zimowych warunkach. Tkanina wierzchnia laminowa-
na z membraną 10.000/10.000, podklejane szwy i wodoodporne 
zamki, skutecznie zabezpieczają przed opadami i wiatrem. 

Ocieplenie z naturalnego puchu uzyskanego z polskich gęsi, 
rozłożonego w serii niewielkich komór, w dwustronnej powłoce 
niezależnej od tkaniny wierzchniej. Gwarantuje komfort  
termiczny w szerokim zakresie temperatur, przy  
jednoczesnym ograniczeniu wagi kompletu. 

System wentylacyjny ZEPHYR umożliwia regulowaną  
wentylację w miejscach i w czasie kiedy najbardziej tego  
potrzebujesz. Funkcjonalny, komfortowy krój, z licznymi  
wygodnymi kieszeniami. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Kurtka:
-  trwała tkanina zewnętrzna z wydajną membraną  

i podklejanymi szwami
-  izolacja z puchu gęsiego, w powłoce niezależnej od tkaniny 

wierzchniej
-  system wentylacyjny ZEPHYR, szczeliny po bokach kurtki  

i z tyłu rękawów
- przy podnoszeniu rąk kurtka nie unosi się do góry
- podwyższony kołnierz, miękko wykończony od wewnątrz
-  odpinany, wysoko umieszczony kaptur FLEXO  

z możliwością regulacji obwodu i głębokości
-  na rękawie naszyta kieszonka z wyciąganą taśmą ostrzegawczą
- regulacja obwodu mankietów, pasa i dołu kurtki

Spodnie:
- tkanina z membraną, podklejane szwy, izolacja z puchu gęsiego
- podwyższony tył, zabezpieczający plecy przed przewianiem
- system wentylacyjny ZEPHYR, szczeliny po wewnętrznej stronie ud
- u dołu nogawki długie kołnierze ze ściągaczem
- pięć kieszeni (dwie z tyłu, dwie z przodu, jedna naszyta na udzie)
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ARCTIC BASIC
Wygodny komplet zimowy, zapewniający wygodę i ochronę przed 
zimnem, wiatrem i opadami. Tkanina wierzchnia z membraną 
10.000/10.000, podklejane szwy i wodoodporne zamki.  
Ocieplenie poliestrowe. 

W kurtce obszerne naszyte kieszenie przednie, kieszenie 
napoleońskie, kieszeń z taśmą ostrzegawczą na rękawie i dwie 
zapinane kieszenie wewnętrzne. Regulowany obwód mankietów  
i pasa. Stały kaptur, z możliwością schowania w kołnierzu.  
Spodnie wyposażono w pięć kieszeni, w tym naszytą zapinaną 
kieszeń na udzie. U dołu nogawki kołnierz z gumowym ściąga-
czem. Do kompletu polecamy rękawice i czapkę SMART. 
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

GOMERA CLASSIC
GOMERA PRO 3DX
Ocieplony komplet zimowy, który, dzięki komfortowemu krojowi i wysokiej 
trwałości, od lat cieszy się niegasnącym powodzeniem. Posiada liczne wygodne 
kieszenie. Patki przednich kieszeni można podpiąć w pozycji otwartej.  
Regulowany obwód mankietu, pasa i długość szelek. Stały regulowany kaptur,  
z możliwością schowania w kołnierzu. Boki kurtki można rozpiąć, co ułatwia  
siadanie. Spodnie z podwyższonym tyłem, na szelkach. Nogawki spodni  
rozpinane do wysokości kolan, kolana profilowane. 
Wersję PRO wykonano z lekkiej i wytrzymałej tkaniny z membraną poliuretanową 
o podwyższonych parametrach (oddychalność 13.000 g/m2/24h, wodoodporność 
10.000 mm), z zastosowaniem podklejania szwów. Fotorealistyczny kamuflaż 
trójwymiarowy 3DX. Wykończenie hydrofobowe DWR, tkanina przyjemna  
w dotyku i cicha. 

Wersja CLASSIC to przykład tradycyjnych rozwiązań. Wykonana jest z miękkiej, 
trwałej i bardzo cichej tkaniny, bez zastosowania membrany. Jednolity kolor 
sprawia, że kurtkę można używać nie tylko w trakcie polowań.

CZAPKI GOMERA 
Ocieplana czapka z nausznikami, które można spiąć u góry, z tyłu lub pod brodą. 
Dostępna w wersji Classic oraz w kamuflażu 3DX. Rozmiary od 54 do 61 cm.

RĘKAWICE SMART 
Rękawice wyposażono w odpinaną nakładkę na palce, którą  
można przypiąć na grzebiecie dłoni. To rozwiązanie pozwala połą-
czyć możliwość wygodnej pracy ze skuteczną ochroną  
przed dużymi mrozami. Rozmiary: 22, 23, 24, 25, 26 cm.
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Kurtka
-  tkanina w kamuflażu trójwymiarowym 3DX lamino-

wana z wydajną membraną
-  regulowane szczeliny wentylacyjne systemu  

ZEPHYR po bokach kurtki i z tyłu rękawów
-  kaptur FLEXO, wyjątkowe możliwości dopasowania 

i regulacji
-  udoskonalona konstrukcja barków i rękawów – 

jeszcze większa swoboda ruchów
- przewiewna siatkowa podszewka
-  liczne wygodne kieszenie, w tym naszyta kieszeń  

na rękawie z wyciąganą taśmą ostrzegawczą
Spodnie
-  wygodny krój, profilowane kolana, gumka wszyta 

w pasie, rozpinane mieszki u dołu
-  regulowane szczeliny wentylacyjne systemu 

ZEPHYR po wewnętrznej stronie ud

SHOT
Czapka letnia, dostępna w kamuflażu 3DX, kamuflażu 
Fire, kolorze Green (tkaniny z membraną) oraz w wersji 
Classic (bawełna ze spandexem). Regulacja obwodu z 
tyłu czapki. Rozmiary: L, XL.

THUNDER 3DX
Udoskonalony komplet przejściowy w kamuflażu trójwy-
miarowym Beyondvision 3DX. Zmniejszona waga i zmiany 
w konstrukcji ułatwiają przeprawy w trudnym terenie w 
zmiennych warunkach pogodowych. Tkanina z membraną 
o podwyższonych parametrach (oddychalność 13.000g/
m2/24h, wodoodporność 10.000 mm), podklejane szwy. Inno-
wacyjne materiały w konstrukcji pozwoliły na zmniejszeni 
wagi odzieży, przy zachowaniu najwyższych parametrów 
użytkowych. Wykończenie hydrofobowe DWR pozwala 
na lepsze odprowadzanie wilgoci z powierzchni tkaniny, 
zmniejsza obciążenie i poprawia funkcjonalność w trakcie 
podchodu. W nowej wersji kompletu zastosowano system 
wentylacyjny ZEPHYR.  
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. 
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CRAMP
Seria Cramp to funkcjonalne kurtki i spodnie w wersji  
damskiej i męskiej, dostępne w kolorach khaki i beż.  
Dopracowany krój, tkanina o unikalnym składzie materiało-
wym, łącząca walory wiskozy (79%), wytrzymałość poliamidu 
(18%) i sprężystość Spandexu (3%). Cramp to lekka, 
bardzo elastyczna, trwała i świetnie odprowadzająca wilgoć 
konstrukcja. Dzięki dużej rozciągliwości zapewnia pełną swo-
bodę ruchu i dopasowuje się do sylwetki. Kurtka ze stójką, 
zapinana na zamek, dwie zapinane kieszenie. W spodniach 
wszyta gumka, dopasowująca obwód pasa. Kieszenie na 
ręce i dodatkowa zapinana kieszeń na nogawce. Komplet 
polecany szczegól nie do długich wypraw, całodziennego 
użytkowania w terenie i jazdy samochodem. Bardzo  
wygodny w podróży. Rozmiary męskie: S, M, L, XL, 2XL, 
3XL, 4XL, 5XL. Rozmiary damskie: długość 30 lub 32 cale, 
pas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Wiskoza to pozyskiwane z naturalnych surowców włókno, składające się głównie z celulozy. To tkanina oddychająca, 
wyrównująca różnice temperatur i świetnie wchłaniająca wilgoć. Dzięki temu jest szczególnie przyjazna dla skóry. 

RAIN
Przejściowy komplet, wykonany z 
tkaniny laminowanej z membraną 
poliuretanową.  
Podklejane szwy i wodoodporne zamki 
zapewniają pełną odporność na wiatr 
i deszcz, nie blokując odprowadzania 
wilgoci. Tkanina wierzchnia z wykoń-
czeniem hydrofobowym, trwała i miła w 
dotyku. Zestaw sprawdza się w trudnych 
warunkach pogodowych, również w cza-
sie intensywnego wysiłku. Komfortowy 
krój nie ogranicza swobody ruchów.  
Rozpinane wywietrzniki pod pachami, 
liczne wygodne kieszenie. Od wewnątrz 
siatkowa podszewka. Spodnie z 
profilowanymi kolanami i rozpinanymi 
mieszkami u dołu nogawki.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
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WINDSHIELD
Bluza z ciepłego, trwałego, najwyższej jakości polaru. Dzięki specjal-
nemu splotowi w technologii Windshield, kurtka jest trzy razy bardziej 
odporna na wiatr niż tradycyjny polar. Jest bardzo cicha i nie stanowi 
bariery dla odprowadzania wilgoci z powierzchni ciała. Może być 
stosowana jako odzież wierzchnia lub warstwa ocieplająca pod kurtkę. 
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

WAVE MEN 
WAVE LADY
Pikowana kurtka, ocieplana puchem  
gęsim. Jako warstwę wierzchnią  
i podszewkę zastosowano bardzo lekki  
i wytrzymały nylon. Pomimo niewielkiej wagi 
kurtka zapewnia znakomitą izolację termiczną 
i może być stosowana  
w szerokim zakresie temperatur. 
Dzięki dużej kompresji puchu kamizelka 
świetnie nadaje się w podróż, zajmując nie-
wiele miejsca. Może być zastosowana jako 
ocieplacz pod wierzchnią kurtkę. Rozmiary: 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

VOLDA
Kurtka softshell uszyta z tkaniny trójwar-
stwowej, z membraną 10.000/10.000, 
z wykończeniem hydrofobowym DWR. 
Regulowany stały kaptur. Skutecznie 
zabezpiecza przed wiatrem i chłodem, 
zatrzymując ciepło przy ciele. 

Wysoka garda kaptura zabezpiecza przed 
przewianiem. Elastyczna tkanina i dopra-
cowany krój gwarantują pełną swobodę 
ruchów. Wywietrzniki po bokach kurtki  
i w tylnej części rękawów, zapewniające 
skuteczną wentylację w systemie  
ZEPHYR. Trzy zapinane kieszenie.  
U dołu kurtki regulowany ściągacz.  
Model unisex.  
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.
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HUGO
Praktyczny kaszkiet z wyciąganymi nausznikami.  
Od wewnątrz pikowane ocieplenie, wykończenia  
ze skóry ekologicznej. Metalowa przypinka  
z kaczkami w locie.  
Rozmiary: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 cm.

WINTER
Bardzo ciepła, tradycyjna podwijana  
czapka zimowa w gęstym splocie przędzy.  
Rozmiar uniwersalny.

REVER
Klasyczny kapelusz wełniany, 
z możliwością obracania paska 
na stronę skórzaną lub jaskrawo 
pomarańczową.
Rozmiary: 55, 56, 57, 58, 59, 60 cm.

RĘKAWICE PRIME
Rękawice uszyte z tkaniny z membraną Ortex ProTherm. Skórzane obszycia  
po wewnętrznej stronie dłoni. W mankiecie wszyta gumka. Przygotowane  
do wykonania rozcięcia na palec wskazujący prawej lub lewej ręki. Dostępne  
w kamuflażu Red Oak lub w kolorze zielonym. Rozmiary: 22, 23, 24, 25, 26 cm.

RĘKAWICE WEŁNIANE
Ciepłe rękawice z przędzy wełniano-akrylowej. Ocieplone polarową podszewką. 
Obszycia skórzane po wewnętrznej stronie dłoni. Odwijana osłona na palce, 
przypinana na wierzchniej stronie dłoni. Rozmiary: 23; 23,5; 24; 24,5 cm.

HELIKON
Tradycyjny wełniany kapelusz  
myśliwski z małym rondem  
i ozdobnym sznurem.
Rozmiary: 55, 56, 57, 58, 59, 60 cm.

SIMPLE
Czapka zimowa w gęstym splocie  
z trwałej, odpornej na mechacenie  
przędzy. Dostępna w kolorze zielonym  
i brązowym. Rozmiary: L i XL.
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HUNT
Kamizelka łowiecka z tkaniny  
bawełnianej z dodatkiem elastanu, 
na przewiewnej siatkowej pod-
szewce. Dwie zapinane kieszenie  
z przodu, jedna naszyta z tyłu.  
Nad kieszeniami obustronnie 
naszyte ładownice.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

CORBIE
Kamizelka na lato, uszyta z cienkiej 
tkaniny bawełnianej, o splocie 
typu ripstop. Mimo niewielkiej wagi 
wyjątkowo trwała i odporna na 
zaciągnięcia i przetarcia. Zapinane 
kieszenie na ręce i kieszeń  
wewnętrzna. Od wewnątrz  
siatkowa podszewka, u dołu wszyta 
gumka  Rozmiary: XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL, 4XL.

DEER FIRE
Kamizelka wykonana z bawełny  
z dodatkiem elastanu, zapinana  
na zamek. Obszycia z tkaniny  
w trójwymiarowym kamuflażu Fire, 
widocznym dla ludzi z dużej odległości, 
jednak nie zwracającym uwagi  
zwierzyny. Wewnątrz przewiewna siat-
kowa podszewka. Obszerne podwójne 
kieszenie i naszyte taśmy na naboje.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

DUCK
Letnia kamizelka z bawełnianej 
tkaniny ripstop, na przewiewnej 
siatkowej podszewce.  
Na ramionach pikowane obszycia 
z wytrzymałej tkaniny poliestrowej. 
Z przodu trzy zapinane kieszenie, 
zapinana kieszeń z tyłu.  
Po prawej stronie klamerka  
do mocowania troków.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
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WING MEN 
WING LADY
Bardzo lekka pikowana kamizelka, 
ocieplana puchem. Trwałe dwustronne 
poszycie z nylonu, efektywna izolacja ter-
miczna z wysokiej jakości puchu gęsiego. 
Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca. 
Wygodne kieszenie na ręce. Sprawdzi się 
nie tylko na myśliwskie okazje. Kamizelka 
może funkcjonować zarówno jako odzież 
wierzchnia na sweter czy koszulę,  
jak i lekkie, skuteczne ocieplenie  
pod kurtkę lub płaszcz.  
Rozmiary damskie:  
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.  
Rozmiary męskie:  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

DOVER
Ciepła kamizelka, wykonana z ekologicznego 
kożuszka wysokiej jakości, odpornego na zacią-
gnięcia i mechacenie. Połączenie brązu i ecru. 
Wygodne zapinane kieszenie na ręce, zapinana 
kieszeń wewnętrzna. Model unisex.  
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

CASTOR
Ciepła kamizelka, wykonana z ekologicznego 
kożuszka wysokiej jakości. Boczna kieszeń 
wewnętrzna, zewnętrzne kieszenie na ręce. 
Model unisex.  
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

WINTER FIRE
Kamizelka do nakładania na odzież wierzchnią, zwiększająca bezpieczeństwo 
w czasie polowań zbiorowych. Kamuflaż Fire jest widoczny z dużej odległości 
dla ludzi, jednak nie zwraca uwagi zwierzyny łownej. Zapinana na zamek,  
po bokach gumowe taśmy. Membrana poliuretanowa skutecznie chroni przed 
wiatrem i opadami. Kamizelka jest bardzo lekka i zajmuje mało miejsca.  
Rozmiary: L, XL, 2XL.
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ALLINGTON
Elegancka kurtka damska, podkreślająca sylwetkę. Pikowana z lekkim ocieple-
niem. Charakter kurtki podkreślają pagony, lamówki i duże guziki. Tkanina trwała 
i miła w dotyku. Dostępna w kolorze ciemnej zieleni, ciemnego brązu i beżu. 
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

BELTON
Pikowana kurtka męska na okres przejściowy. Elegancki krój, podkreślony 
pagonami, skórzanym kołnierzem, lamówkami i dużymi guzikami. Tkanina trwała 
i przyjemna w dotyku. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

REN
Bardzo przyjemna w dotyku zmiękczana tkanina, 
będąca szlachetnym połączeniem bawełny, Ryonu 
i poliestru. Klasyczny krój myśliwski. Zamszowe 
wykończenia na patkach kieszeni i kołnierzyku. 
Myśliwskie guziki z imitacji poroża. Oliwkowy 
melanż pasuje nie tylko na łowieckie okazje.  
Rozmiary: wzrost - 176 i 182 cm, obwód klatki  
od 92 do 120 cm, co 4 cm.

GORDON
Tradycyjna marynarka myśliwska.  
Tkanina w zieloną jodełkę. Ozdobne zamszowe 
wykończenia na kołnierzu i patkach. Szlachetna  
i trwała tkanina. Myśliwskie guziki.  
Rozmiary: wzrost - 176 i 182 cm, obwód klatki  
od 92 do 120 cm co 4 cm.

MARLOW
Elegancki żakiet, utrzymany w tradycyj-
nej, myśliwskiej stylistyce. Zamszowe 
obszycia na kołnierzu, mankietach i 
plisie. Guziki z imitacji poroża. Wysokiej 
jakości tkanina, łącząca zalety wełny 
(80%) i poliestru. Rozmiary: tęgość  
A od 36 do 40, tęgość B od 36 do 48.

DARIA
Elegancki żakiet damski, nie tylko na 
myśliwskie okazje. Stylowe zamszowe 
obszycia na kołnierzu i patkach kieszeni. 
Szlachetna tkanina, łącząca zalety 
wełny (80%) i akrylu. Rozmiary: tęgość 
A od 36 do 40, tęgość B od 36 do 48.

BOWER
Elegancki żakiet damski z wysokiej 
jakości beżowej tkaniny, wykończony 
ciemną lamówką. Skład: 80% wełna, 
20% poliester. Guziki z imitacji poroża. 
Rozmiary: tęgość A od 36 do 40,  
tęgość B od 36 do 48.

ROSE II
Stylowy żakiet damski, wykonany z 
połączenia Ryonu, bawełny i poliestru. 
Myśliwski styl podkreślają guziki i 
zamszowe wykończenia.  
Rozmiary: tęgość A od 36 do 40,  
tęgość B od 36 do 48.
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TERRAIN
Spodnie wykonane z lekkiego, 
oddychającego materiału. Dobrze 
odprowadzają wilgoć. Siedem 
funkcjonalnych kieszeni: na udach 
dwie kieszenie z ładownicami na 
naboje, zamykane na zamek, dwie 
wpuszczane kieszenie z tyłu, dwie 
kieszenie boczne oraz jedna kieszeń 
boczna zapinana na zamek. Profile 
na kolanach. Sprawdzą się zarówno 
w terenie, jak i podczas codziennego 
użytkowania. Skład: 98% bawełna, 
2% elastan. Rozmiary XS, S, M, L, 
XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.

ROBIN
Ciepłe sztruksy o sportowym kroju.  
Wysokiej jakości bawełna. Dodatek  
Elastanu zapobiega wypychaniu spodni 
na kolanach, gwarantując swobodę  
ruchów. Spodnie Robin świetnie układa-
ją się na sylwetce. Skład: 97% bawełna,  
3% elastan. Rozmiary: długość 108  
i 113 cm. Pas od 78 do 122 cm co 4 cm.

JEANS
Klasyczny komfortowy krój spodni jean-
sowych. Tkanina z dodatkiem elastanu, 
poprawiającym właściwości użytkowe, 
trwała i przyjemna w dotyku.
Skład: 98,5% bawełna, 1,5% elastan. 
Rozmiary: długość 108 i 113 cm.  
Pas od 78 do 122 cm co 4 cm.

TREVOR BROWN 
TREVOR BEIGE
Spodnie o kroju tradycyjnych spodni jeansowych. Bawełna o wysokiej jako-
ści, trwała i przyjemna w dotyku. Dzięki dodatkowi elastanu spodnie lepiej 
dopasowują się do sylwetki, mniej się wypychają i zwiększają swobodę 
ruchów. Produkt dostępny kolorze brązowym i beżowym. Skład: spodnie 
brąz: 97% bawełna, 3% elastan, spodnie beż: 98% bawełna, 2% elastan. 
Rozmiary: długość 108 i 113 cm. Pas od 78 do 122 cm co 4 cm.

SUMMER PRO
Letnie skarpety łączące zalety bawełny, Coolmaxu i 
Lycry. Bardzo elastyczne, zapewniają optymalne dopa-
sowanie, bez nadmiernego ucisku. Szybko  
odprowadzają wilgoć z powierzchni stopy. Polecane 
szczególnie do butów z membranami w okresie letnim. 
Rozmiary 35-38, 39-42, 43-46.

UNI LINE
Skarpety całoroczne, od wewnątrz częściowo wykończone 
frotte. Dobrze odprowadzają wilgoć. Polecane do aktywnego 
wypoczynku i długotrwałej pracy w terenie, szczególnie  
w obuwiu z membraną. Połączenie bawełny, Coolmaxu  
i Lycry. Na boku wypleciony motyw głuszca.  
Rozmiary 35-38, 39-42, 43-46.

UNI PRO
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 membranę. Na boku wypleciony motyw 
zająca. Rozmiary 35-38, 39-42, 43-46.
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SUAZI
Spodnie oparte na modelu Traper 
Ripstop. Posiadają wszystkie zalety 
swojego pierwowzoru, a dodatkowo 
wyposażone są w zamki błyska-
wiczne w całym obwodzie nogawki 
powyżej kolan. Takie rozwiązanie 
pozwala uzyskać  wentylację  z tyłu 
uda, jak również daje możliwość 
całkowitego odpięcia dołu i prze-
kształcenia spodni w model z krótkimi 
nogawkami. Idealne na lato.  
Skład: 100% bawełna. Rozmiary:  
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

TRAPER
Klasyczne komfortowe bojówki, z 
cichej i trwałej tkaniny bawełnianej. 
Dzięki dodatkowi Spandexu spodnie 
lepiej układają się na sylwetce, mniej 
się wypychają i zapewniają większą 
swobodę ruchów. Profile na kola-
nach. Skład: spodnie khaki: 98,5% 
bawełna, 1,5% Spandex. Rozmiary: 
długość 108 i 113 cm. Pas od 78  
do 122 cm co 4 cm.

FROST
Bojówki w tradycyjnym kroju, uszyte 
z mocnej zmiękczanej bawełny  
o wysokiej gramaturze. Idealne od 
jesieni do wiosny. Sześć kieszeni, 
w tym dwie na udach zapinane na 
rzepy. Profile na kolanach zwiększają 
komfort poruszania się. Od lat cieszą 
się dużym powodzeniem i uznaniem 
użytkowników. Skład: 100% bawełna. 
Rozmiary: długość 108 i 113 cm.  
Pas od 78 do 122 cm co 4 cm.

TRAPER 
RIPSTOP
Spodnie o klasycznym kroju 
bojówek wykonane z cienkiej tkaniny 
bawełnianej o splocie typu ripstop. 
Charakteryzują się niewielką wagą, 
a przy tym są wyjątkowo trwałe i 
odporne na zaciągnięcia i przetarcia. 
Profile na kolanach zwiększają 
komfort poruszania się. Wyposażone 
w siedem funkcjonalnych kieszeni. 
Skład: 100% bawełna.  
Rozmiary: długość 108 i 113 cm.  
Pas od 78 do 122 cm co 4 cm.

ENDURO
Bojówki o klasycznym kształcie, 
wykonane z trwałej i przyjemnej 
w dotyku tkaniny bawełnianej o 
wysokiej gramaturze. Dodatek Lycry 
sprawia, że spodnie lepiej układają 
się na sylwetce, mniej się wypychają 
oraz zapewniają większą swobodę 
ruchów. Profile na kolanach. Skład: 
98% bawełna, 2% Lycra. Rozmiary: 
długość 108 i 113 cm. Pas od 78  
do 122 cm co 4 cm.

PRO LINE
Ciepłe skarpety na zimę, łączące zalety wełny merynos, 
włókien Thermolite i Lycry. Dobrze izolują termicznie i odpro-
wadzają wilgoć z powierzchni stopy. Polecane szczególnie 
do zimowych butów z membranami. Na boku wypleciony 
motyw jelenia. Rozmiary 35-38, 39-42, 43-46.

WINTER HIGH
Wysokie, sięgające ponad kolano, skarpety zimowe.  
Szeroki ściągacz dobrze trzyma skarpetę, nie uciskając 
łydki. Połączenie zalet wełny merynos, włókien Thermolite 
i Lycry. Dobrze izolują termicznie i wydajnie odprowadzają 
wilgoć. Polecane do butów  z membranami. Na boku wyple-
ciony motyw głowy dzika. Rozmiary 35-38, 39-42, 43-46.
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WILLIAM
Ciepły sweter o grubym prostym splocie.  
Trwała przędza o składzie 50% wełna, 
50% akryl. Na barkach i łokciach  
obszycia z alcantary.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. 

NIKO
Ciepły sweter z golfem na zamek  
i wpuszczoną kieszenią na piersi.  
Przyjemna w dotyku przędza.  
Doskonały sweter na zimowe zasiadki. 
Skład 50% wełna, 50% akryl.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. 

FIORD
Sweter z podszewką membranową, 
chroniącą przed przewianiem.  
Trwała przędza wełniano-akrylowa  
o gęstym splocie.  
Pod szyją krótki zamek. 
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. 

SWETER Z MEMBRANĄ, 
CHRONI PRZED WIATREM

MOORE
Rozpinany sweter z krótką stójką. 
Gęsty, drobny splot trwałej przędzy, 
łączącej zalety wełny i akrylu.  
Na barkach i łokciach obszycia  
z tkaniny lodenowej.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

GORT
Sweter z trwałej dzianiny w oliwkowym 
melanżu. Skład przędzy: 70% akryl, 30% 
wełna. Wewnętrzna strona karczku wy-
kończona dzianiną w kolorze pomarańczo-
wym. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

ROOS
Bardzo ciepły sweter rozpinany o 
splocie w formie jodełki. Trwała przędza 
wełniano-akrylowa. Wewnątrz pikowana 
podszewka. Rozpinany na całej długo-
ści. Po bokach wpuszczone kieszenie. 
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
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BOZEN
Elegancki sweter rozpinany na całej długości.  
Pod szyją ozdobne zapięcie na guzik.  
Dwie wpuszczone kieszenie, zapinane na zamki. 
Na barkach odwrócony splot. Skład 50% wełna, 
50% akryl. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. 

GALWAY
Sweter z przędzy bawełniano-akrylowej o gęstym 
splocie. Półgolf rozpinany na ozdobne zatrzaski. 
Kontrastowe zamszowe obszycia na rozpięciu, 
lamówkach na barkach oraz jako łaty na łokciach.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

CROSS
Elastyczna sportowa bluza bawełniana,  
ze wstawkami z dzianiny swetrowej na rękawach, 
ramionach, bokach i wokół zamka. Rozpinana na 
całej długości. Po bokach wpuszczone kieszenie 
na ręce. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

FOX
Ciepła bluza z wysokiej jakości polaru, rozpinana 
na całej długości. Trzy zapinane kieszenie 
zewnętrzne i jedna zapinana wewnątrz.  
Regulowany ściągacz u dołu.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

FOREST
Ciepła bluza polarowa, zapinana na zamek. Motyw 
myśliwski z dzianiny swetrowej. Góra wykończona 
miękkim golfem polarowym. Regulowany ściągacz 
u dołu. W bocznych szwach znajdują się zapinane 
kieszenie. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
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TINA
Spodnie damskie, dostępne w kolorach:  
beż, khaki, honey. Wysokiej jakości bawełna, 
dopasowany damski krój, jednocześnie elegancki 
i praktyczny. Klasyczne kieszenie przednie, z tyłu 
kieszeń zapinana na guzik. Dodatkowo ozdobne patki 
z guzikami z przodu. Pas zapinany na dwa guziki. 
Dzięki dodatkowi elastanu spodnie dopasowują się  
do sylwetki i nie ograniczają swobody ruchów.  
Skład: khaki: 98,5% bawełna, 1,5% Spandex, beż: 
97% bawełna, 3% Spandex. honey: 99% bawełna, 
1% elastan. Rozmiary: Długość 30 lub 32 cale,  
pas od 74 do 98 co 4cm. 

GRENA
Rozpinany sweter damski w ozdobnym splocie typu ryż, 
zapinany na zamek błyskawiczny. Skład 50% wełna,  
50% akryl. Kontrastowe wykończenie kieszonek, dekoltu  
i plisy. Dostępny w kolorach zielonym, navy i honey.  
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

SOFIA
Elegancki damski kardigan w gęstym, 
odpornym na zaciąganie splocie przę-
dzy. Melanż ciemnej zieleni i czerni,  
dobrze współgra z myśliwską kolory-
styką. Skład: 50% wełna, 50% akryl. 
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

RITA
Ciepły sweter ze stójką, z przodu  
wyplecione ozdobne warkocze.  
Przędza z dodatkiem alpaki nadaje 
dzianinie wyjątkową miękkość.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

MILA
Cienki sweter z trójkątnym dekoltem,  
w gęstym i odpornym na zaciąganie 
splocie. Skład 50% wełna,  
50% akryl. Kolor khaki.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

18



LENA
Koszula z Modalem, jasny beż  
z delikatną kratką. Tkanina  
z filtrem UPV 20, chroniąca przed 
szkodliwym promieniowaniem 
słonecznym. Bardzo miła  
w dotyku i trwała, wydajnie odpro-
wadza wilgoć, łatwa w prasowaniu. 
Podwijane rękawy, zapinane  
na pagonach, ozdobne zamszowe 
detale, kieszenie zapinane na 
pętelki. Rozmiary europejskie:  
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

NEL
Koszula z Modalem, drobna kratka 
beżowo-brązowa na jasnym tle. 
Podwijane rękawy, zapinane na 
pagonach, ozdobne zamszowe 
detale, kieszenie zapinane na 
pętelki. Tkanina bardzo przyjemna 
w dotyku i trwała, wydajnie  
odprowadza wilgoć.  
Rozmiary europejskie:  
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

SELBY
Stylowa koszula damska,  
z delikatną kratką granatowo- 
-beżowo-brązową na białym tle. 
Tkanina z wysoką zawartością 
Modalu (75%), bardzo przyjemna 
w dotyku. Wydajnie odprowadza 
wilgoć. Rozmiary europejskie: 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

MEADOW
Sportowa koszula damska  
z wykończeniem przyspieszającym 
wysychanie w technologii firmy 3M. 
Dzięki połączeniu nowoczesnych 
włókien nylonu i poliestru bardzo 
cienka i wytrzymała. Uniwersalna 
kratka łącząca biel, oliwkę i kolor 
granatowy. Rozmiary europejskie: 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
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MEADOW
Sportowa koszula z wykończeniem przy-
spieszającym wysychanie w technologii 
firmy 3M. Dzięki połączeniu nowocze-
snych włókien nylonu i poliestru bardzo 
cienka i wytrzymała. Uniwersalna kratka  
łącząca biel, oliwkę i kolor granatowy.  
Rozmiary: S (37/38), M (39/40),  
L (41/42), XL (43/44), 2XL (45/46),  
3XL (47/48).

DAKAR
Sportowa koszula z krótkim rękawem, 
uszyta z tkaniny z wykończeniem anty-UV 
(UPV20+). Świetnie sprawdza się w 
czasie letnich upałów, przepuszczając 
jedynie 5% promieniowania UV. Tkanina 
z Modalem, przyjemna w dotyku, trwała, 
świetnie odprowadza wilgoć. Na piersi 
wpuszczona kieszeń, zapinana na zamek. 
Rozmiary: S (37/38), M (39/40), L (41/42), 
XL (43/44), 2XL (45/46), 3XL (47/48.

FERN
Koszula z długim rękawem, z wy-
trzymałej tkaniny z Modalem (42%). 
Na piersiach naszyte dwie zapinane 
kieszenie. Kołnierz podpięty na 
guziczkach. Rozmiary: S (37/38),  
M (39/40), L (41/42), XL (43/44),  
2XL (45/46), 3XL (47/48.

WEEKEND
Koszule Weekend w wersji z krótkim i długim rękawem wracają do oferty.  
Połączenie nowoczesnych włókien nylonu i poliestru zapewnia dużą  
wytrzymałość przy niskiej gramaturze. Wykończenie przyspieszające  
wysychanie w technologii firmy 3M i wykończenie anty-UV (UPF 30).  
Kratka z połączenia jasnej i ciemniej zieleni pasuje do większość myśliw-
skich zastosowań. Rozmiary: S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (43/44), 
2XL (45/46), 3XL (47/48).

RANGE
Funkcjonalna koszula z krótkim 
rękawem, uszyta z tkaniny z wysoką za-
wartością Modalu (84%). Bardzo dobrze 
odprowadza wilgoć z powierzchni ciała. 
Na piersi wpuszczona kieszeń, zapinana 
na zamek. Rozmiary: S (37/38),  
M (39/40), L (41/42), XL (43/44),  
2XL (45/46), 3XL (47/48).
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HOLIDAY
Nowoczesna tkanina z wysoką zawartością Modalu (84%), bardzo dobrze 
odprowadza wilgoć z powierzchni ciała. Koszule są bardzo przyjemne w dotyku 
i trwałe. Dostępne w wersji z krótkim i długim rękawem. Rozmiary: S (37/38), M 
(39/40), L (41/42), XL (43/44), 2XL (45/46), 3XL (47/48) w krojach Slim i Regular.

CYRUS
Jasne koszule z Modalem, z drobną beżowo-brązową kratką. Dostępne w wersji 
z krótkim i długim rękawem. W obróbce tkaniny zastosowano wykończenie 
poprawiające odprowadzanie wilgoci z powierzchni ciała. Dostępna w wersji z 
krótkim i długim rękawem. Rozmiary: S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (43/44), 
2XL (45/46), 3XL (47/48) w krojach Slim i Regular.

STAM
Elegancka koszula z delikatną kratką granatowo-beżowo-brązową na białym tle. 
Kołnierzyk i wewnętrzna strona mankietów obszyta czarną tkaniną, czarne guziki. 
Na piersi naszyta kieszeń. Tkanina z wysoką zawartością Modalu (75%),  
bardzo przyjemna w dotyku. Wydajnie odprowadza wilgoć.  
Polecana nie tylko na myśliwskie okazje. Rozmiary: S (37/38), M (39/40),  
L (41/42), XL (43/44), 2XL (45/46), 3XL (47/48) w krojach Slim i Regular.

SAHARA
Jasny kolor oraz wykończenie anty-UV (UPV20+) sprawiają, że koszula świetnie 
sprawdza się w czasie letnich upałów, przepuszczając jedynie 5% promienio-
wania UV. Tkanina przyjemna w dotyku, trwała, świetnie odprowadza wilgoć. 
Koszula dostępna w wersji z krótkim i długim rękawem. Rozmiary: S (37/38),  
M (39/40), L (41/42), XL (43/44), 2XL (45/46), 3XL (47/48.

VERMONT
Koszule z krótkim i długim rękawem, wykonane z tkaniny o wysokiej gramaturze, 
z włóknami Modalu. Bardzo przyjemne w dotyku, z przestrzenną strukturą  
z połączenia zieleni i czerni. Ozdobna zamszowa patka przy kieszeni na piersi. 
Rozmiary: S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (43/44), 2XL (45/46), 3XL (47/48).

HUNTER
Tradycyjna koszula myśliwska, 
uszyta z mocnej tkaniny baweł-
nianej, o wysokiej gramaturze. 
Rozmiary: S (37/38), M (39/40), 
L (41/42), XL (43/44), 2XL 
(45/46), 3XL (47/48), 4XL 
(49/50), 5XL (51/52).
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CALIFORNIA
Koszulka na lato, która może być wykorzystywana jako 
T-shirt lub bielizna termoaktywna. Po złożeniu zajmuje 
bardzo mało miej sca. W składzie wykorzystano włókna 
nylonowe, wyprodukowane z... przetworzonych ziaren 
kawy (46%). Dodatek 8% Spandexu i specjalny splot 
sprawiają, że koszulka jest wyjątkowo elastyczna  
i rozciąga się we wszystkich kierunkach.  
Dzięki unikalnym włóknom koszulka szybko wysycha, 
chroni przed promieniami UV, ogranicza powstawanie 
nieprzyjemnych zapachów i działa chłodząco.  
Dostępna w wersji MEN i LADY.  
Rozmiary w wersji Men: S, M, L, XL, 2XL, 3XL,  
w wersji Lady: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

SILVER ONE
Seria bielizny termoaktywnej o podwójnym 
działaniu - splot i specjalna struktura włókien 
szybko odprowadzają wilgoć, a dodatek  
jonów srebra ogranicza rozwój bakterii na 
powierzchni ciała. Bielizna Silver One jest 
lekka, elastyczna, sprawdza się w każdych 
warunkach pogodowych, również w czasie 
aktywnego wysiłku. Seria obejmuje T-shirt, 
bokserki, koszulkę z długim rękawem,  
golfik i leginsy.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

SILVER ONE SILVER PRO

SILVER PRO
Charakterystyczną cechą bielizny  
z serii Silver Pro jest gęsty splot, gładsza 
powierzchnia zewnętrzna i szczotkowanie 
dzianiny od wewnątrz. Miękkie wykończenie 
wewnętrzne poprawia izolacyjność termiczną 
wyrobu. Specjalna konstrukcja włókien 
pozwala szybko odprowadzać wilgoć  
z powierzchni ciała, a dodatek jonów srebra 
ogranicza rozwój bakterii na powierzchni 
ciała. Seria obejmuje koszulkę z długim 
rękawem i leginsy.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

TREE
Seria bielizny, wykonana z trwałej i elastycznej dzianiny 
z zawartością Modalu. Bardzo przyjemna dla ciała, 
skutecznie wchłania wilgoć i oddaje ją na zewnątrz. 
Seria obejmuje koszulkę z długim rękawem i leginsy. 
Model unisex. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

129,-
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HALS
Koszulka polo z Modalu, dostępna w ciemnej zie-
leni i kolorze miodowym, w wersjach MEN i LADY. 
Ozdobne detale w kontrastowym kolorze.  
Trwała dzianina z Modalem (60%),  
skutecznie odprowadza wilgoć z powierzchni ciała.  
Rozmiary - wersja Lady: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL,  
wersja Men: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

TAGART® - ZOL Sp.J., ul. Mieszka I-go 4, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 48 18, tagart@tagart.pl, czynne pn.-pt. od godz. 7:30 do 15:30
Kraków - ul.Słowackiego 17A, w podwórzu budynku Lasów Państwowych, tel. 12 633 57 40, czynne od wtorku do czwartku w godz. 10:00-16:00
Rymanów - ul.Mitkowskiego 4A, tel. 13 435 65 45, czynne pn.-pt. w godz. 7:00-15:00
Radom - ul.25 czerwca 68, tel. 48 362 41 44, czynne pn.-pt. w godz. 7:30-15:30
Lublin - ul.Czechowska 4, tel. 81 532 80 69, czynne pn.-pt. w godz. 8:00-15:00

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Pytaj o naszą ofertę w autoryzowanych punktach partnerskich  
oraz dobrych sklepach myśliwskich.
Listę naszych partnerów znajdziesz na stronie www.tagart.pl 

www.napolowanie.pl

Oferta dostępna w sklepie internetowym
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JOANNA SZALIŃSKA-GAJ 
Promotorka łowiectwa i członkini reprezentacji strzeleckiej Dian Zarządu 
Okręgowego w Jeleniej Górze. Członkini Zarządu Koła Łowieckiego „Darz Bór” 
Jelenia Góra oraz Klubu Dian PZŁ. Założycielka Klubu Dian przy Zarządzie 
Okręgowym PZŁ w Jeleniej Górze. Wielka pasjonatka łowiectwa kontynuująca 
łowieckie tradycje rodzinne, aktywna Diana.

PODĄŻAJĄC ZA NATURĄ    
Tagart Team to wyjątkowa grupa osób, których serca 
podążają za światem natury. Każdy z nich na swój  
sposób, poświęcając się mu bez reszty. Nasz zespół  
to pasjonaci myślistwa, wabienia zwierzyny, strzelectwa, 
fotografii przyrodniczej oraz outdooru. Marka Tagart 
towarzyszy członkom Teamu na niezwykłej drodze 
rozwoju ich pasji. Dziękujemy Wam za dobre wartości 
jakie przynosicie innym, podążając za naturą. 

TOMASZ MALIŃSKI 
Czterokrotny indywidualny finalista Mistrzostw Europy w Wabieniu Jeleni. 
Dwukrotny indywidualny, a zarazem aktualny Mistrz Europy w Wabieniu Jeleni.
Czterokrotny Drużynowy Mistrz Europy w Wabieniu Jeleni.  
Współzałożyciel Stowarzyszenia, a zarazem członek polskiego Zespołu 
Sygnalistów Myśliwskich „POLANO”, zaliczającego się do czołowych zespołów 
myśliwskich w Polsce, grających muzykę myśliwską na rogach Pless i Par 
Force. Z zamiłowania i z zawodu leśnik. Aktywny myśliwy.

REMIGIUSZ WŁODARCZYK
Najbardziej utytułowany polski zawodnik na arenie międzynarodowej
w konkurencjach strzelań parkurowych i wieloboju myśliwskiego.
Członek Reprezentacji Narodowej. Multimedalista mistrzostw Polski  
w konkurencjach: Sporting, Compak Sporting, wielobój myśliwski i trap olimpijski. 
Trzykrotny zdobywca najwyższego wyróżnienia w strzelectwie myśliwskim.
- diamentowego wawrzynu. Pięciokrotny medalista mistrzostw Europy w konku-
rencji Combined Game shooting, indywidualny złoty medalista w strzelaniach 
śrutowych w Rzymie. Mistrz Europy Centralnej w konkurencji Compak Sporting 
w 2014 i 2015r. Prywatnie kochający mąż i ojciec Wiktorii i Seweryna.


