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FOLLOW NATURE
Tagart to marka, której historia sięga 1996 roku.
Jako firma rodzinna od lat podążamy drogą
rozwoju realizując naszą misję: ”Tworzymy
innowacyjne i funkcjonalne produkty najwyższej
jakości podążając za naturą”.
Od początku istnienia obraliśmy sobie za cel,
aby nasze ubrania cechowały się wysokim
komfortem użytkowania oraz precyzją wykonania.

Dziś z dumą możemy przyznać, że nasze
wieloletnie doświadczenie i pasja działania,
dają swój wyraz w projektach ubrań,
które spełniają surowe kryteria stawiane
odzieży myśliwskiej.
Innowacyjne rozwiązania technologiczne,
najlepszej jakości materiały oraz dopasowanie
do aktualnych trendów mody

sprawiają, że nasze produkty doceniane są
wśród myśliwych polujących w różnych
zakątkach świata.

System zapewnia utrzymanie mikroklimatu
na bardzo wysokim poziomie. Teraz dzięki
systemowi Zephyr® nie tylko dysponujesz
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. System uzupełniają regulowane
szczeliny wylotowe, 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.

Kaptur usytuowany wysoko na stójce.
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.

Mimo szerokiej dostępności syntetycznych
materiałów izolacyjnych, w wybranych
produktach stosujemy tradycyjne ocieplenie
puchowe. Delikatny naturalny puch,
występujący u ptactwa wodnego, mieści
nawet milion piórek w 1 kilogramie. Puch który
stosujemy pochodzi z polskich hodowli gęsi,
uważanych za jedne z najlepszych na świecie.

W odzieży przeznaczonej do stosowania
w trudnych warunkach terenowych
i pogodowych stosujemy membrany
poliuretanowe, w większości przypadków
stosując dodatkowo podklejanie szwów
taśmami.

Kluczową funkcją profesjonalnej odzieży
myśliwskiej jest minimalny poziom hałasu
w trakcie ruchu. Jeden szelest może
zniweczyć z wysiłkiem zaplanowane
polowanie.

Po dodaniu wodoodpornych zamków
możemy gwarantować wodoodporność
i wiatroodporność, przy zachowaniu jak
najwyższej oddychalności. Ze względu
na specyfikę zastosowań, zwracamy uwagę
na maksymalne wyciszenie układu warstw
odzieży.
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Pozioma regulacja głębokości zapewnia
dopasowanie tyłu kaptura, a specjalny profil
pozwala na odsłonięcie uszu. Kaptur Flex®
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.

SilentXhunt to system rozwiązań w odzieży,
którego zadaniem jest ograniczenie
nieporządnych dźwięków w czasie
polowania. Ciche tkaniny zastosowane
w miejscach narażonych na tarcie pozwalają
na bardziej precyzyjny podchód, niezależnie
od warunków pogody i terenu.

Dołącz do nich wybierając markę Tagart.
Podążaj za naturą!

Oprócz znakomitych właściwości
termoizolacyjnych, puch jest świetnym
dystrybutorem ciepła. Dzięki wysokiej
pojemności cieplnej wrażenie ciepła
odczuwamy natychmiast.
Wysokiej jakości puch zachowuje swoje
właściwości przez wiele lat. Wielokrotnie
kompresowany powraca do pierwotnego
kształtu.

Innowacyjne rozwiązanie, którego zadaniem
jest połączenie wewnętrznej warstwy
ocieplającej z zewnętrzną warstwą odzieży
chroniącej przez zimnem. System pętli
mocujących pozwala na niezależny ruch
warstw odzieży. Gwarantuje lepszy komfort
w trakcie poruszania się w trudnym terenie.
Zastępując tradycyjny zamek mocujący,
osiągnęliśmy znaczną poprawę termiki
pełnego układu odzieży. Poduszka powietrzna
z ogrzanego powietrza pomiędzy warstwami
to dodatkowa warstwa izolująca. System
Looper zaprojektowano aby podnieść komfort
w trudnym terenie i niskich temperaturach.

Tagart Team to wyjątkowa grupa osób,
których serca podążają za światem natury.
Każda z nich, na swój sposób, poświęca 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
Pasjonat Szlachetnej Sztuki Wabienia Jeleni. Czterokrotny indywidualny
finalista Mistrzostw Europy w Wabieniu Jeleni, dwukrotny indywidualny
mistrz Europy, pięciokrotny drużynowy mistrz Europy, sześciokrotny
mistrz Polski, trzykrotny drużynowy mistrz Polski. Instruktor nauki
wabienia jeleni. Jego doświadczenie i umiejętności pomogły wielu
myśliwym pozyskać medalowe trofea byków w czasie rykowiska.
Sekretarz w Klubie Wabiarzy Jeleni przy Zarządzie Głównym PZŁ
w Warszawie. Na co dzień leśnik i myśliwy.

JOANNA SZALIŃSKA
Promotorka łowiectwa i członkini reprezentacji strzeleckiej Dian
Zarządu Okręgowego w Jeleniej Górze. Członkini Zarządu Koła
Łowieckiego „Darz Bór” Jelenia Góra. Założycielka Klubu Dian przy
Zarządzie Okręgowym PZŁ w Jeleniej Górze. Wielka pasjonatka
łowiectwa kontynuująca łowieckie tradycje rodzinne. Aktywna Diana.

REMIGIUSZ WŁODARCZYK

MARCIN MOŻDŻONEK
Wielokrotnie utytułowany w kraju jak i na arenie międzynarodowej
zawodnik reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Zdobywca wielu
medali, m. in.: Mistrz Świata z 2014 roku, Mistrz Europy z 2009 roku.
Od listopada 2011 do maja 2014 kapitan reprezentacji Polski seniorów.
Za wybitne osiągnięcia sportowe, otrzymał z rąk Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Obecnie zawodnik Asseco Resovii Rzeszów. Poza sportem jego wielką
pasją jest łowiectwo, którym interesuje się już od najmłodszych lat.

Najbardziej utytułowany polski zawodnik na arenie światowej
w konkurencjach strzelań parkurowych i wieloboju myśliwskiego.
Członek Reprezentacji Narodowej. Multimedalista mistrzostw Polski
w konkurencjach: Sporting, Compak Sporting, wielobój myśliwski
i trap olimpijski. Sześciokrotny zdobywca najwyższego wyróżnienia
w strzelectwie myśliwskim – diamentowego wawrzynu. Siedmiokrotny
medalista mistrzostw Europy w konkurencji Combined Game shooting,
indywidualny złoty medalista w strzelaniach śrutowych w Rzymie.
Dwukrotny Mistrz Europy Centralnej w konkurencji Compak
Sporting. Kilkunastokrotny medalista zawodów rangi Pucharu Świata
w konkurencjach parkurowych, zwycięzca Pucharów Świata
w Tajlandii, Singapurze, Czechach, Węgrzech, Grecji. Wicemistrz
indywidualny i mistrz drużynowy Mistrzostw Azji w 2018 roku.
Według rankingów Gamebore pierwszy na świecie zawodnik
w konkurencji Compak Sporting.
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THUNDER THERMO 2 PLUS
Membrana Orttex, lekkie syntetyczne ocieplenie
3M Thinsulate i możliwość wpięcia
dodatkowej warstwy izolacyjnej gwarantują
wodoodporność i pełen komfort termiczny

+

+

+

THUNDER THERMO 2 PLUS MEN # LADY, BROWN # FLAME # 3DX
Komplet Thunder Thermo 2 z linii Hunting Pro
to model, który świetnie sprawdzi się zarówno
podczas aktywnego polowania, jak i na zasiadce. Membrana Orttex, lekkie syntetyczne
ocieplenie 3M Thinsulate oraz możliwość
podpięcia dodatkowego ocieplenia to gwarancja wodoodporności i komfortu termicznego.
Thunder Thermo 2 dostępny jest również
w nowej wersji Plus dla najbardziej
wymagających, dający możliwość polowania
w zakresie temperatur od -25o C do +15o.
Thunder Thermo 2 Plus to wersja zestawu
Thunder Thermo 2 rozbudowana o dodatkowe
ocieplenie, wpinane pod warstwę wierzchnią.
Dzięki połączeniu technicznej izolacji Thinsulate
oraz niezależnej warstwy ocieplającej, komplet
sprawdzi się na polowaniu nawet przy niskich
temperaturach do -25o C.
Wewnętrzna warstwa ocieplająca połączona
jest z zewnętrzną warstwą odzieży za
pomocą systemu Looper przez układ pętli
mocujących. Looper pozwala na niezależny
ruch warstw odzieży i podnosi komfort

w trakcie poruszania się w trudnym terenie.
Zastępując tradycyjny zamek mocujący
systemem Looper, osiągnięto znaczną
poprawę termiki pełnego układu odzieży.
Poduszka powietrzna z naturalnie ogrzanego
powietrza pomiędzy warstwami to
dodatkowa warstwa izolująca.
Thunder Thermo 2 został skonstruowany tak,
aby sprostać wysokim wymaganiom, jakie
stawiane są odzieży przeznaczonej do polowania od wczesnej jesieni do późnej wiosny.
Komplet wyposażony jest w Kaptur Flex®,
który nie tylko chroni przed złymi warunkami
atmosferycznymi, ale również daje możliwość
swobodnego nasłuchiwania zwierzyny.

Thunder Thermo 2 Plus - główne cechy:
• 4 niezależne elementy kompletu
•S
 zeroki zakres temperatur -25o C do +15o
pozwala na polowanie w prawie
wszystkich sezonach
• System mocowania ocieplenia Looper
• 3 wersje kolorystyczne
•T
 kanina z membraną Orttex i podklejane
szwy
• Lekkie i wydajne ocieplenie 3M Thinsulate
• System wentylacji Zephyr®
•P
 raktyczny kaptur w systemie Flex®
pozwala na nasłuchiwanie zwierzyny
•S
 ystem silentXhunt w celu zminimalizowania
niepożądanego hałasu
Rozmiary: męskie: S-4XL, damskie: XS-2XL.

System wentylacyjny Zephyr®, napędzany
przez ruch ciała, pozwala utrzymać
komfort termiczny. Nowa, druga wersja
modelu Thunder Thermo wyposażona jest
w system silentXhunt w celu zminimalizowania
niepożądanego hałasu w trakcie ruchu.
Dzięki niemu poruszanie się w łowisku staje
się niemal bezszelestne.
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Komplet Thunder Thermo 2 dostępny jest w jednolitym brązowym
kolorze oraz w połączeniu z dwoma rodzajami kamuflażu – 3DX
lub Flame. Solidna tkanina zewnętrzna odporna na uszkodzenia,
podczas poruszania się pośród ostrych roślin, czy gałęzi. Całość
powleczona jest warstwą hydrofobową, która zapobiega nasiąkaniu
ubrania. Membrana Orttex (10K/10K) i podklejane szwy skutecznie
zabezpieczają przed wiatrem i opadami.
Trójwymiarowy kamuflaż w wersji 3DX, dodatkowo maskuje naszą
obecność w terenie. Wersje kolorystyczne kamuflażu pozwalają
na dopasowanie do aktualnych warunków polowania.
Thunder Thermo 2 Flame, z dużą ilością koloru pomarańczowego,
to rozwiązanie dedykowane na polowania zbiorowe, gdy trzeba
pozostać dobrze widocznym dla innych uczestników polowania.
Szczególną uwagę zwróciliśmy na boczną pozycję, która najczęściej
jest eksponowana na stanowisku. Kamuflaż na pomarańczowym tle
nie przyciąga uwagi zwierzyny. Komplet brązowy sprawdzi się nie
tylko w myśliwskich zastosowaniach.
Kurtka wyposażona została w 2 obszerne naszywane kieszenie na
napy, 2 ergonomiczne kieszenie na wysokości piersi zapinane na
zamki bryzgoszczelne oraz kieszeń typu napoleońskiego ukrytą pod
patką zamka głównego.
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Spodnie posiadają 2 kieszenie boczne zapinane na zamki
błyskawiczne, oraz pojemne kieszenie na na udach. Prawa kieszeń
wpuszczana, zapinana na zamek, z gumą wewnątrz na 7 kul.
Lewa kieszeń naszywana, zapinana patką na napy.
Komplet Thunder Thermo 2 - najważniejsze cechy:
• 3 wersje kolorystyczne
• Dopasowany krój, który nie krępuje ruchu
•T
 kanina z membraną Orttex i podklejane szwy stanowiące
doskonałe zabezpieczenie przed wiatrem i opadami
•L
 ekkie i wydajne ocieplenie 3M Thinsulate zapewniające komfort
termiczny przy niskich temperaturach
•M
 ożliwość podpięcia dodatkowego ocieplenia przy pomocy
systemu Looper
•R
 egulowane szczeliny wentylacyjne systemu Zephyr® po bokach
kurtki, z tyłu rękawów oraz po wewnętrznej stronie ud
• Praktyczny kaptur w systemie Flex®
• System silentXhunt dla minimalizowania niepożądanego hałasu
• Ściągacz na dole kurtki do optymalnego dopasowania obwodu
• Mankiety regulowane na rzepy
• Gumka w pasie spodni
• Profilowane kolana, rozpinane doły nogawek
• 2 naszywane kieszenie na dole, 2 ergonomiczne kieszenie na zamki,
kieszeń „napoleońska” pod patką zamka głównego

THUNDER THERMO 2, 3DX LADY # MEN

THUNDER THERMO 2, BROWN LADY # MEN

THUNDER THERMO 2, FLAME LADY # MEN
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ARCTIC EXTREME
Komplet Arctic Extreme z linii Hunting Pro
sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach pogodowych
na zasiadce i w czasie polowania z podchodu

Membrana Orttex, ocieplenie z puchu gęsiego o dużej sprężystości
oraz szereg zaawansowanych rozwiązań funkcjonalnych, sprawiają
że Arctic Extreme to komplet dla tych, którzy nie uznają kompromisów.
Zestaw zapewnia komfort termiczny nawet w temperaturach do -30o C.
Kurtkę wyposażono m.in. w kaptur z systemem Flex®, który nie
tylko chroni przed wiatrem i deszczem, ale również daje możliwość
swobodnego nasłuchiwania zwierzyny. System wentylacyjny Zephyr®
to wydajne, proste w obsłudze rozwiązanie zastosowane w kurtce
i spodniach, które służy do regulacji komfortu termicznego ciała.
Pozwala na cyrkulację powietrza i odprowadzenie wilgoci
w przypadku przegrzania. System silentXhunt dzięki specjalnemu
układowi tkanin sprawia, że komplet pozostaje cichy podczas
podchodu w trudnym terenie.
Kurtka i spodnie wypełnione są najlepszym puchem z polskich gęsi,
o sprężystości 800 cuin. Ocieplenie rozłożono w serii niewielkich
komór. Sprawia to, że komplet mimo swoich gabarytów jest bardzo
lekki. Szelki spodni, które połączone są z dodatkowym ociepleniem
lędźwi, można łatwo odpiąć przy użyciu zamka błyskawicznego
i rzepów.

Arctic Extreme - najważniejsze cechy:
•	Ergonomiczny krój, który nie krępuje ruchu i podnosi komfort
poruszania się w terenie
•	Izolacja z puchu gęsiego o wysokiej sprężystości 800 cuin,
zapewnia komfort termiczny w bardzo niskich temperaturach
•	Tkanina z membraną Orttex i podklejane szwy zabezpieczają
przed wiatrem i opadami
•	Regulowane szczeliny wentylacyjne systemu Zephyr® po bokach
kurtki, z tyłu rękawów oraz po wewnętrznej stronie ud
• Ocieplony puchem praktyczny kaptur w systemie Flex®
• System wyciszający silentXhunt
•	Ściągacz w pasie i na dole kurtki do optymalnego dopasowania
obwodu
• Mankiety regulowane na rzepy
• Doły nogawek regulowane zamkiem błyskawicznym
• Podwyższony stan w spodniach
• 7 kieszeni w kurtce i 4 kieszenie w spodniach

Zewnętrzne strony rękawów oraz barki kurtki, a w spodniach kolana
i tył wykonano z mocnej, odpornej na uszkodzenia tkaniny.
Pozostałą powierzchnię odzieży stanowi specjalna, miękka
i przyjemna w dotyku tkanina, tworząca system SilentXhunt.
Membrana Orttex (10K/10K) oraz podklejane szwy skutecznie
zabezpieczają przed wiatrem i opadami.
Kurtka posiada unikalny kaptur na wysokiej stójce z systemem Flex®.
Pozioma regulacja głębokości zapewnia dopasowanie tyłu kaptura,
a specjalny profil pozwala na odsłonięcie uszu, dzięki czemu zawsze
wyraźnie słychać, co dzieje się w łowisku. Kaptur ocieplony puchem,
zabezpiecza przed wychłodzeniem.
Kurtka wyposażona została w 2 obszerne wpuszczane kieszenie
na dole kurtki, zapinane na zamki błyskawiczne i dodatkowo kryte
patkami; 2 ciepłe kieszenie na wysokości piersi, zapinane na zamki
bryzgoszczelne, w których można zagrzać dłonie; kieszonkę pod
lewym barkiem zapinaną na zamek bryzgoszczelny, przeznaczoną
na radio oraz 2 kieszenie wewnętrzne u dołu.
Spodnie wyposażono w 2 bardzo pojemne kieszenie z ładownicami
na 7 kul, zapinane na zamki błyskawiczne, dodatkowo kryte patką
oraz 2 głębokie profilowane kieszenie wpuszczane.
Arctic Extreme to komplet dla najbardziej wymagających. Pozwala
na bardzo komfortowe polowanie w ciężkich warunkach terenowych
i atmosferycznych. Szczególnie polecana do polowania w okresie
od późnej jesieni do wczesnej wiosny.
Rozmiary: od S do 3XL
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GOMERA PRO 3DX
GOMERA CLASSIC MEN # LADY
Zestaw Classic Gomera od ponad 15 lat jest testowany przez
myśliwych w surowych zimowych warunkach.
W wyniku zastosowania tkaniny w kamuflażu 3DX
laminowanej z membraną oraz podklejania szwów
powstał model Gomera Pro. W obydwu przypadkach tkanina
wierzchnia jest cicha i wytrzymała, dzięki czemu poruszanie
się w łowisku staje się niemal bezszelestne.
O ciepło naszego ciała dba solidne syntetyczne ocieplenie,
wypełniające zarówno kurtkę, jak i spodnie.
Wersję Pro zabezpiecza membrana Orttex (10K/10K),
która wraz z podklejanymi szwami, skutecznie chroni przed
wiatrem i opadami.
Kurtka posiada praktyczny chowany w stójce kaptur,
podwójny ściągacz do dopasowania jej obwodu – w pasie
i na dole oraz rozpięcia u dołu, umożliwiające komfortowe
siadanie na ambonie czy w samochodzie.
Wyposażono ją również w 2 obszerne kieszenie na dole
kurtki, 2 kieszenie na piersiach, bardzo dużą kieszeń u dołu
pleców oraz wewnętrzną kieszeń na dokumenty.
Spodnie mają regulowany obwód pasa, regulowane szelki
oraz rozpinane do wysokości kolan nogawki, ułatwiające
zakładanie wysokiego obuwia.
Wyposażono je w 2 boczne kieszenie zapinane na zamki
oraz pojemną kieszeń krytą patką na prawym udzie.
Gomera Pro 3DX to ewolucja uznanego wśród myśliwych
kompletu Gomera Classic. Pozwala na komfortowe
polowanie w ciężkich warunkach terenowych
i atmosferycznych, a pełny kamuflaż 3DX pozwala na
skuteczne maskowanie się wśród drzew, liści i gałęzi.
Gomerę polecamy do polowania w okresie od późnej jesieni
do wczesnej wiosny.
Komplet Gomera Classic dostępny jest w wersji męskiej
i damskiej.
Dostępne rozmiary:
wersja męska S-4XL, wersja damska XS-3XL.

Komplet Gomera - najważniejsze cechy:
• Solidne ocieplenie umożliwiające polowanie w niskich
temperaturach
• Komfortowy krój zapewniający pełną swobodę ruchów
• W wersji PRO tkanina z membraną Orttex
i podklejane szwy stanowiące doskonałe zabezpieczenie
przed wiatrem i opadami
• W wersji 3DX trójwymiarowy fotorealistyczny kamuflaż
• Wysoki stan w spodniach zabezpiecza plecy
• Regulowane ściągacze w pasie i na dole kurtki do optymalnego
dopasowania obwodu
• Mankiety regulowane na rzepy
• Kaptur chowany w kołnierzu
• Boczne rozpięcia u dołu kurtki umożliwiają komfortowe
siadanie na ambonie
• Możliwość rozpięcia spodni od dołu do wysokości kolana
• Regulowany obwód pasa spodni i długość szelek
• Cicha tkanina wierzchnia z miękkim wykończeniem
• Wykończenie wodoodpychające, utrudniające
nasiąkanie tkaniny
• 6 kieszeni w kurtce i 3 kieszenie w spodniach
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WAVE 2 MEN # LADY
Kurtka z linii Outdoor Pro może służyć zarówno jako odzież
wierzchnia, jak również lekkie i wydajne ocieplenie pod zewnętrzną
kurtkę. Wypełnienie z wysokogatunkowego polskiego puchu gęsiego
o sprężystości 800 cuin. Kurtka zaprojektowana do codziennego
użytku, jak również jako dodatkowe ocieplenie pod komplet
do polowania. Dzięki wysokiej sprężystości puchu na poziomie
800 cuin, kurtka ma wysokie parametry izolacyjności oraz zajmuje
niewiele miejsca po spakowaniu. Po maksymalnym złożeniu kurtka
zajmie objętość małego worka, który bez problemu zmieści się
do niewielkiego plecaka. Wewnętrzna strona kołnierzyka została
wykończona przyjemną w dotyku tkaniną, by zapewnić większy
komfort użytkowania.
Kurtka Wave 2 posiada 2 kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne.
Dostępna w wersji męskiej oraz damskiej, której taliowany krój idealnie
pasuje do kobiecej sylwetki.
Wave 2 to wysokiej klasy produkt do zastosowań myśliwskich
i outdoorowych. Polecana do użytku w okresie od wczesnej jesieni
do później wiosny.
Najważniejsze cechy:
•	Bardzo lekka. Waga 0,285 kg dla damskiego rozmiaru S
i 0,385 kg dla męskiego rozmiaru M
•	Ocieplenie z puchu gęsiego 800 cuin, zapewniające komfort
termiczny w bardzo niskich temperaturach
• Kołnierz wykończony przyjemną tkaniną
• Ściągacz na dole kurtki do optymalnego dopasowania obwodu
• 2 kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne
Tkanina wierzchnia: 100% nylon
Ocieplenie: 90% puch gęsi, 10% pierze
Rozmiary męskie: od S do 5XL, damskie: od XS do 3XL.
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WING 2 MEN # LADY
Kamizelka Wing 2 z linii Outdoor Pro może służyć zarówno jako
odzież wierzchnia, jak również lekkie i wydajne ocieplenie pod kurtkę.
Kamizelka wypełniona wysokogatunkowym polskim puchem gęsim.
Dzięki wysokiej sprężystości puchu na poziomie 800 cuin,
po skompresowaniu zajmuje niewiele miejsca. Mała objętość
po złożeniu i niska waga pozwalają na spakowanie kamizelki nawet
do niewielkiego plecaka. Konstrukcja kołnierza o zwiększonej ilości
puchu dobrze chroni przed wychłodzeniem i zabezpiecza szyję.
Wewnętrzna strona kołnierzyka wykończona została przyjemną
w dotyku tkaniną, by zapewnić większy komfort w kontakcie ze skórą.
Wing 2 posiada 2 kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne.
Dostępna w wersji męskiej oraz damskiej, której taliowany krój idealnie
pasuje do kobiecej sylwetki.
Kamizelka Wing 2 to wysokiej klasy produkt do zastosowań
myśliwskich i outdoorowych. Polecana do użytku w okresie
od wczesnej jesieni do później wiosny.
Najważniejsze cechy:
•	Bardzo lekka - waga 0,250 kg dla damskiego rozmiaru S
i 0,295 kg dla męskiego rozmiaru M
•	Ocieplenie z puchu gęsiego 800 cuin, zapewniające komfort
termiczny w bardzo niskich temperaturach
• Konstrukcja kołnierza z dużą ilością puchu.
• Ściągacz na dole kamizelki do optymalnego dopasowania obwodu
• 2 kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne
Tkanina wierzchnia: 100% nylon.
Ocieplenie: 90% puch gęsi, 10% pierze.
Rozmiary męskie: od S do 4XL, damskie: od XS do 4XL.
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RAIN 2
Tkanina z membraną poliuretanową,
podklejane szwy i zamki bryzgoszczelne
zapewniają odporność kompletu na wiatr
i wodę, nie blokując odprowadzania
wilgoci z powierzchni ciała. Tkanina wierzchnia
zmiękczona, z wykończeniem hydrofobowym.
Zestaw sprawdzi się w trudnych warunkach
terenowych i pogodowych, nawet podczas
wzmożonej aktywności. Funkcjonalny krój
zapewnia komfort i swobodę ruchów.
Kurtka wyposażona w 5 zapinanych
kieszeni i dodatkową kieszeń tylną na całej
szerokości pleców. Pod pachami rozpinane
otwory wentylacyjne, wewnątrz przewiewna
siatkowa podszewka. Stały regulowany kaptur
połączony ze stójką.
Spodnie z profilowanymi kolanami
i zapinanymi kieszeniami. W pasie spodni
wszyta gumka dopasowującą obwód.
Rozmiary: S-4XL.
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VOLDA

FOREST LADY # MEN

Kurtka softshell uszyta z tkaniny trójwarstwowej, laminowanej
z wydajną membraną, z wykończeniem hydrofobowym. Skutecznie
zabezpiecza przed wiatrem i chłodem, zatrzymując ciepło przy ciele.
Regulowane szczeliny wentylacyjne systemu Zephyr® pozwalają
w razie potrzeby odprowadzić nadmiar wilgoci. Regulowany kaptur
z wysoką gardą. Elastyczny materiał i dopracowany krój gwarantują
pełną swobodę ruchów. Trzy zapinane kieszenie. U dołu kurtki
regulowany ściągacz. Model unisex. Rozmiary: XS-4XL.

Kurtka typu softshell uszyta z rozciągliwej tkaniny trójwarstwowej,
z wysokiej jakości membraną. Wierzch z wykończeniem hydrofobowym,
od wewnątrz warstwa polaru. Skutecznie zabezpiecza przed wiatrem
i chłodem, zatrzymując ciepło przy ciele. U dołu kurtki ściągacz.
Mankiety regulowane na rzepy. Dwie kieszenie boczne i kieszeń
na piersi zapinane na zamki. Elastyczna tkanina i dopracowany krój
gwarantują pełną swobodę ruchów.
Rozmiary męskie: S-4XL. Rozmiary damskie: S-2XL.
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BLAST MEN # LADY
Kamizelka z materiału typu softshell, rozciągliwa
w czterech kierunkach. Dzięki wysokiej jakości
membranie skutecznie chroni przed przewianiem,
zapewniając jednocześnie wydajne odprowadzanie
wilgoci. Trzy kieszenie zapinane na zamki.
Dostępna wersja męska i damska.
Rozmiary męskie: S-4XL.
Rozmiary damskie: X-3XL.

FALCON RED # DESERT # KHAKI
Kamizelka strzelecka zapinana na zamek błyskawiczny. Przeznaczona
dla strzelców praworęcznych. Dopasowany, ergonomiczny krój sprawia,
że kamizelka świetnie leży na ciele, a jednocześnie nie krępuje ruchów.
Siatkowy materiał zapewnia dobrą wentylację zwiększając komfort strzelca,
jednocześnie obniża wagę kamizelki. Z przodu 2 obszerne kieszenie
na naboje z możliwością poszerzenia oraz 2 mniejsze pod lewą piersią.
Na dole w tylnej klapie obszerna kieszeń typu kangurka. Na plecach klipsy
do przypięcia numeru startowego. Z tyłu na wysokości bioder specjalne pętle
do podwieszenia ręcznika, czy słuchawek. Rozmiary: S-3XL.
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DUCK

DEER

WINTER THERMO FIRE

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-4XL.

Kamizelka zapinana na zamek,
wykonana z bawełnianej tkaniny
z dodatkiem Spandexu.
Przewiewna siatkowa
podszewka, swobodny
komfortowy krój. Regulowana
talia. Duże zapinane, podwójne
kieszenie, z taśmą na amunicję.
Rozmiary: XS-4XL.

Ocieplana kamizelka w kamuflażu Fire, zwiększa widoczność
i bezpieczeństwo, nie zwracając uwagi zwierząt. Skutecznie chroni od
wiatru, a ocieplenie zapewnia dodatkową termoizolację. Na przednich
kieszeniach gumowe taśmy amunicyjne. Rozmiary: S-5XL

WINTER FIRE

Kamizelka do noszenia na odzież wierzchnią, zwiększająca bezpieczeństwo podczas polowań zbiorowych. Kamuflaż Fire, widoczny
dla człowieka z dużej odległości, nawet w trudnych warunkach
pogodowych. nie zwraca uwagi zwierzyny łownej. Rozmiary: L-2XL.
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TINA KHAKI # BROWN

TERRAIN PRO WR

TERRAIN PRO

Wysokiej jakości bawełna, dopasowany
damski krój, jednocześnie elegancki
i praktyczny. Klasyczne kieszenie przednie,
z tyłu dwie atrapy kieszeni wpuszczonych.
Dzięki dodatkowi elastanu spodnie
dopasowują się do sylwetki i nie ograniczają
swobody ruchów. Rozmiary: XS-3XL.

Spodnie wykonane z woskowanej tkaniny,
w wygodnym i praktycznym kroju. Na profilowanych kolanach obszycia z wytrzymałej
tkaniny. 6 funkcjonalnych kieszeni, w tym
kieszeń z taśmą na amunicję. W wersji
męskiej dodatkowa kieszeń na nóż. Rozmiary
damskie: XS-3XL, rozmiary męskie S-4XL.

Spodnie z wytrzymałej tkaniny H300,
w wygodnym i praktycznym kroju.
Na profilowanych kolanach obszycia
z wytrzymałej tkaniny. 7 funkcjonalnych
kieszeni, w tym kieszeń z taśmą na amunicję
i kieszeń na nóż. Rozmiary: XS-5XL.

AX WR MEN # LADY

AX MEN # LADY

Spodnie typu bojówki, wykonane z woskowanej tkaniny
zapobiegającej przesiąkaniu wody. Profilowane kolana zapewniają
większą swobodę ruchu. W pasie wszyta gumka ułatwiająca
dopasowanie obwodu. Wyposażone w 2 kieszenie boczne,
wpuszczaną kieszeń z tyłu oraz 2 kieszenie na udach – jedna
wpuszczana zapinana na zamek, druga kryta patką zapinaną na
napy. Rozmiary męskie: XS-4XL, damskie: XS-3XL.

Spodnie z wytrzymałej, miłej w dotyku tkaniny nylonowej,
charakteryzującej się wysoką oddychalnością. Wyposażone
w 2 kieszenie boczne, wpuszczaną kieszeń z tyłu oraz 2 kieszenie
na udach. Profilowane kolana zwiększają swobodę ruchu.
W pasie wszyta gumka ułatwiająca dostosowanie obwodu.
Rozmiary męskie: XS-4XL, damskie: XS-3XL.
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FROST

ENDURO

TRAPER

OLIVER BASIC

Spodnie typu bojówki
w tradycyjnym kroju, wykonane
z wytrzymałej zmiękczonej
bawełny o wysokiej gramaturze.
Idealne od jesieni do wiosny.
Profilowane kolana.
Rozmiary: XS-5XL.

Bojówki w klasycznym kroju,
wykonane z trwałej tkaniny
bawełnianej o wysokiej gramaturze. Dodatek elastanu sprawia,
że spodnie lepiej układają się na
sylwetce, mniej się wypychają
oraz zapewniają większą swobodę
ruchów. Profile na kolanach.
Skład: 98% bawełna, 2% elastan.
Rozmiary: XS-5XL.

Klasyczne, komfortowe bojówki,
z miłej i trwałej tkaniny bawełnianej. Dzięki dodatkowi Spandexu
spodnie lepiej układają się na
sylwetce, mniej się wypychają
i zapewniają większą swobodę
ruchów. Profile na kolanach, po
bokach pasa wszyte gumki.
Rozmiary: XS-5XL.

Spodnie męskie o regularnym
kroju. W pasie wszyta gumka do
lepszego dopasowania obwodu.
Trzy kieszenie boczne, w tym jedna
zapinana na zamek błyskawiczny,
dwie kieszenie naszywane z tyłu,
obszerna kieszeń na prawym udzie
kryta patką zapinaną na napy. Brak
profili na kolanach ułatwia skracanie
do niestandardowych długości.
Rozmiary: S-5XL.

JEANS

ROBIN

TREVOR BROWN # GREEN

Sprawdzony, tradycyjny krój spodni
jeansowych. Wysokiej jakości bawełna, trwała
i miła w dotyku. Dzięki dodatkowi Spandexu
spodnie lepiej układają się na sylwetce, mniej
się wypychają i zapewniają większą swobodę
ruchów. Rozmiary: długość 108 lub 113 cm.
Pas: od 78 do 122 cm co 4 cm.

Ciepłe i miękkie spodnie sztruksowe
w klasycznym kroju. Dodatek
Spandexu zwiększa komfort
użytkowania i swobodę ruchu.
Rozmiary: długość 108 lub 113 cm.
Pas: od 78 do 122 cm co 4 cm.

Spodnie w tradycyjnym, komfortowym kroju. Bawełna
wysokiej jakości, trwała i przyjemna w dotyku.
Dzięki dodatkowi elastanu spodnie lepiej dopasowują
się do sylwetki, mniej się wypychają, nie ograniczając
swobody ruchów. Dostępne w ciemnym brązie lub
kolorze zielonym. Rozmiary: długość 108 i 113 cm.
Pas od 78 do 122 cm co 4 cm.
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NIKO

MOORE 2 MEN

LINWOOD

Ciepły golf zapinany na zamek. Na piersi
zapinana wpuszczona kieszeń. Bardzo miła
w dotyku przędza, w stylowym melanżu
kolorów. Łączy zalety wełny i akrylu.
Rozmiary: S-3XL.

Sweter rozpinany na całej długości, krótka
stójka. Drobny splot trwałej przędzy, łączącej
zalety wełny i akrylu. Na barkach, łokciach
i lamówkach kieszeni obszycia z lodenu
(100% wełna). Kieszenie wpuszczone, zapinane
na zamki. Rozmiary: S-5XL.

Sweter z krótką stójką, zapinaną na zamek
błyskawiczny. Na barkach i łokciach obszycia
ze sztucznego zamszu. Przód swetra
w ozdobnym splocie typu „ryż”, tył i rękawy
w trwałym drobnym ściegu. Przędza łączy
zalety wełny i akrylu (po 50%).
Rozmiary: S-3XL.
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CARMEN

MOORE LADY

Sweter na guziki rozpinany na całej długości. Dzianina oliwkowa
z dekoracyjnym drobnym melanżem przędz w różnych kolorach.
Dwie wpuszczane kieszenie z przodu.
Rozmiary: S-2XL.

Sweter rozpinany na całej długości, krótka stójka. Drobny splot
trwałej przędzy, łączącej zalety wełny i akrylu. Na barkach, łokciach
i lamówkach kieszeni obszycia z lodenu (100% wełna).
Kieszenie wpuszczone, zapinane na zamki. Rozmiary: S-3XL.

GRANT GREEN # BROWN

THORN 2

Cienki sweter z trwałej i miłej w dotyku przędzy bawełniano
-akrylowej (po 50%). Drobny gładki splot. Ozdobne lamówki
w kontrastowym kolorze, na rękawie mała kieszonka.
Dostępny w kolorze brązowym i zielonym. Rozmiary: S-3XL.

Krótki golf zapinany na zamek, stylowe wykończenia z jaśniejszego
materiału na łokciach, barkach i kołnierzu. Wytrzymała przędza, ciepła
i miła w dotyku, łącząca zalety wełny i akrylu.
Rozmiary: S-3XL.
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BRUNO

FOX

Kurtka na wiosnę i jesień. Lekka i praktyczna, skutecznie chroni przed
wiatrem i deszczem, dzięki poliuretanowej membranie umieszczonej
między dwoma warstwami polaru. Obszycia w miejscach
narażonych na przetarcie. Kurtka jest cicha i miła w dotyku.
Kieszenie na ręce zapinane na zamki. Zapinana kieszeń wewnętrzna.
Wysoka stójka. Rozmiary: XS-4XL.

Ciepła bluza z wysokiej jakości polaru, rozpinana na całej długości.
Posiada 3 zapinane kieszenie zewnętrzne, w tym 1 na piersi oraz
zapinaną kieszeń wewnętrzną. Regulowany ściągacz u dołu.
Rozmiary: S-3XL.
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ELK

OSCAR

Polar zapinany na zamek błyskawiczny na całej długości. Na barkach
naszyte wzmocnienia, naszyta kieszeń na piersi. 2 obszerne kieszenie
wewnętrzne, 2 zapinane kieszenie boczne. Mankiety wykończone
elastyczną lamówką. Rozmiary: S-3XL.

Cienki polar zapinany na zamek błyskawiczny na całej długości.
2 kieszenie boczne zapinane na zamki błyskawiczne oraz
2 kieszenie wewnętrzne. Mankiety wykończone elastyczną
lamówką. Rozmiary: S-3XL.

WINDSHIELD
Kurtka wykonana z polaru WindShield, dzięki specjalnej
konstrukcji nawet 3 razy bardziej odporna na wiatr niż zwykły
polar. Ciepła, miła w dotyku i odporna na mechacenie.
Swobodnie odprowadza wilgoć na zewnątrz. 2 kieszenie
zewnętrzne zapinane na zamki, w tym naszyta kieszeń na piersi.
Zapinana kieszeń wewnętrzna. Rozmiary: XS-4XL.
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SPRING LADY # MEN
Przyjemna w dotyku koszula flanelowa z wysokiej jakości
bawełny. Wzór w biało zieloną kratkę. W wersji męskiej kołnierzyk
przypinany guziczkami, na lewej piersi wpuszczona kieszeń kryta
patką. Wersja damska taliowana, z imitacją kieszeni na lewej piersi.
Rozmiary męskie: S-4XL. Rozmiary damskie: XS-3XL.

FIRE MEN # LADY

OAK LADY # MEN

Wygodna koszula flanelowa łącząca stonowaną czerwień, brąz
i ciepły pomarańcz. W wersji męskiej kołnierzyk przypinany
guziczkami, na lewej piersi wpuszczona kieszeń kryta patką.
Wersja damska taliowana, z imitacją kieszeni na lewej piersi.
Zmiękczona tkanina bawełniana, trwała i miła w dotyku.
Rozmiary męskie: S-4XL. Rozmiary damskie: XS-3XL.

Koszula flanelowa w drobną kratkę w myśliwskiej kolorystyce.
Myśliwskie guziki z imitacji poroża. Zmiękczona tkanina
bawełniana, trwała i miła w dotyku. W wersji męskiej kołnierzyk
przypinany guziczkami, na lewej piersi wpuszczona kieszeń kryta
patką. Wersja damska taliowana, z imitacją kieszeni na lewej piersi.
Rozmiary męskie: S-4XL. Rozmiary damskie: XS-3XL.

GREENFIELD LADY # MEN
Koszula z wysoką zawartością modalu dostępna w wersji męskiej
oraz damskiej o taliowanym kroju. Wzór w oliwkowo beżową kratkę.
W wersji męskiej kołnierzyk przypinany guziczkami, na lewej piersi
wpuszczona kieszeń kryta patką. W wersji damskiej podwijane
rękawy przypinane na pagonach, na piersiach imitacje kieszeni.
Rozmiary męskie: S-4XL. Rozmiary damskie: XS-3XL.
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FOREST MEN # LADY

HUNTER MEN # LADY

Koszula z unikalnego materiału łączącego włókna modalowe
i bawełnę, z wykończeniem przyspieszającym wysychanie.
Możliwość podpięcia rękawów po podwinięciu. Wersja męska
z ozdobnymi pagonami na ramionach, 2 zapinane kieszenie na piersi.
Wersja damska taliowana, na piersi imitacja kieszeni.
Rozmiary męskie: S-5XL. Rozmiary damskie: XS-3XL.

Koszula z wytrzymałej bawełnianej tkaniny, w kolorze myśliwskiej
zieleni. Wersja męska z dwoma zapinanymi kieszeniami na piersi.
Kołnierzyk podpięty na guziczkach. Wersja damska taliowana,
z imitacją kieszeni na piersi. Rękawy wersji damskiej mogą być
podpięte po podwinięciu. Skład: 100% bawełna.
Rozmiary męskie: S-5XL. Rozmiary damskie: XS-3XL.

SANDVIK LADY # MEN
Koszula flanelowa z wysokiej jakości bawełny, bardzo miła
w dotyku. Oryginalne zestawienie kolorystyczne, łączące grafit,
pomarańcz i beż. W wersji męskiej kołnierzyk przypinany
guziczkami, na lewej piersi wpuszczona kieszeń kryta patką.
Wersja damska taliowana, z imitacją kieszeni na lewej piersi.
Rozmiary męskie: S-4XL. Rozmiary damskie: XS-3XL.

NORTH
Ciepła koszula z wysokiej
jakości polaru. Obszycia
zamszowe w kolorze
brązowym. Na lewej piersi
naszyta zapinana kieszeń.
Rozmiary: S-3XL.

VERMONT LONG
Koszula z długim rękawem,
wykonana z tkaniny o wysokiej
gramaturze, z włóknami Modalu.
Bardzo przyjemna w dotyku,
z przestrzenną strukturą,
kolorystyka z połączenia zieleni
i czerni. Ozdobna zamszowa
patka przy kieszeni na piersi.
Rozmiary: S-3XL.

KOZIOŁEK MEN # LADY
Elegancka koszula bawełniana w białym kolorze. Wyhaftowana
na plisie głowa koziołka i guziki z imitacji poroża, nadają jej typowo
myśliwski charakter. Trwała tkanina, skład: 100% bawełna.
Rozmiary męskie: wzrost: 164-170, 170-176, 176-182, 182-188, 188-194 cm;
kołnierzyk: od 39 do 46 cm co 1 cm. Rozmiary damskie: XS-3XL.
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SILVER ONE
Kolekcję bielizny Silver One wykonano z dzianiny
poliamidowej z dodatkiem jonów srebra.
Dzięki specjalnej strukturze włókien wydajnie
odprowadza wilgoć z powierzchni skóry i oddaje
ją na zewnątrz. Jony srebra dzięki właściwościom
bakteriostatycznym ograniczają rozwój bakterii
na powierzchni skóry.
Odprowadzanie wilgoci umożliwia naturalną
termoregulację organizmu, a ograniczenie
namnażania bakterii zapobiega nieprzyjemnym
zapachom i podrażnieniom skóry.
Bielizna Silver One jest elastyczna i rozciąga się
we wszystkich kierunkach, dzięki czemu
nie ogranicza ruchów pomimo dopasowania
i przylegania do ciała.
Rozmiary: S-3XL.

SILVER PRO MEN # LADY
Seria bielizny termoaktywnej obejmująca koszulkę
z długim rękawem i leginsy. Wykonana z grubszej
dzianiny, szczotkowanej po wewnętrznej stronie.
Miękkie wykończenie wewnątrz umożliwia
skuteczne odprowadzanie wilgoci i dodatkowo
izoluje termicznie. Włókna poliamidowe
z dodatkiem jonów srebra ograniczają rozwój
bakterii na powierzchni skóry. Bielizna polecana
szczególnie na okres jesienno-zimowy.
Rozmiary męskie: S-3XL.
Rozmiary damskie: S-2XL.

WOODSMEN LADY # MEN
Seria bielizny termoaktywnej obejmuje T-shirty, koszulki z długim rękawem i leginsy w wersji męskiej i damskiej. Dzianina z poliamidu z dodatkiem
elastanu. Bezszwowa anatomiczna konstrukcja i rozciągliwość we wszystkich kierunkach zapewniają optymalne dopasowanie bez ucisku,
komfort i maksymalną swobodę ruchu. Bielizna wydajnie odprowadza wilgoć z powierzchni ciała, oddając ją na zewnątrz, co umożliwia skuteczną
termoregulację organizmu. Zastosowanie jonów srebra zapewnia właściwości bakteriostatyczne, utrzymując ilość bakterii na optymalnym dla skóry
poziomie. Rozmiary męskie: M-3XL. Rozmiary damskie: S-XL.

26

CALIFORNIA LADY # MEN
Bielizna termoaktywna California z linii Outdoor Pro to odzież inna
niż wszystkie. California to bielizna w której zastosowano włókna
nylonu powstałe z... przetworzonych w procesie recyclingu fusów
kawy. Unikalna struktura włókien tworzy naturalną powłokę chroniącą
skórę przed promieniowaniem UV. Włókna pochłaniają nieprzyjemne
zapachy, które wytwarzane są podczas całodniowej aktywności
fizycznej, zapewniając komfort użytkowania. Dzięki specjalnej
kompozycji włókna, California daje uczucie chłodu w kontakcie
ze skórą oraz absorbuje wilgoć przekazując ją na zewnątrz.
Dzięki dodatkowi Spandexu bielizna dobrze przylega do ciała
i zachowuje wysoką elastyczność w czterech kierunkach.
California dostępna jest w wersji męskiej i damskiej, podkreślającej
kobiecą sylwetkę. Bielizna przeznaczona jest do użytku całorocznego,
zarówno jako odzież wierzchnia, jak i pod spód, jako pierwsza
warstwa odzieży. Seria obejmuje t-shirt, leginsy oraz koszulkę
z długim rękawem.
California - najważniejsze cechy:
• Pochłania nieprzyjemne zapachy i długo utrzymuje świeżość
• Rozciągliwa we wszystkich kierunkach
• Daje uczucie chłodu w kontakcie ze skórą
• Skutecznie odprowadza wilgoć
• Ochroni przed UV
• Przyjazna środowisku dzięki procesowi recyclingu
Rozmiary męskie: od S do 4XL.
Rozmiary damskie: od XS do 3XL.
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BOWER

DIANA

Elegancki żakiet damski z wysokiej jakości tkaniny z delikatnym
beżowym melanżem. Kontrastowe wykończenia. Skład tkaniny:
80% wełna, 20% poliester. Myśliwskie guziki z imitacji poroża.
Rozmiary: tęgość A od 36 do 40, tęgość B od 36 do 48.

Elegancka peleryna damska. Wysokiej jakości tkanina (80% wełny).
Ozdobny kołnierz z guzikami w kontrastowym kolorze. Fałdy miękko
układają się na sylwetce. Rozmiar uniwersalny.

ALLINGTON

REN

Stylowa pikowana kurtka z pagonami, zaprojektowana w tradycyjnym,
uniwersalnym stylu. Wykonana z trwałej i miłej w dotyku tkaniny.
Duże guziki, wpuszczone kieszenie po bokach. Mankiety obszyte
skórzaną lamówką. Dostępna w kolorze zielonym, beżowym
i brązowym. Rozmiary: XS-3XL.

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. Wzrost: 176 i 182 cm, obwód klatki od 92 do 120 cm, co 4 cm.

28

BEDFORD GREEN # BROWN
Marynarka w tradycyjnym kroju, wykonana ze szlachetnej tkaniny z wysoką zawartością wełny. Wykończenie kołnierzyka i ozdobne łaty
na łokciach wykonano z tkaniny zamszowej. 4 ozdobne guziki na mankietach. Na lewej klapie butonierka, a poniżej na piersi brustasza.
2 kieszenie dolne kryte patkami. 4 kieszenie wewnętrzne, w tym 1 zapinana na guzik. Dostępna w kolorze zielonym i brązowym.
Wzrost: 176, 182 i 188 cm, klatka od 92 do 120 cm, co 4 cm.
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REFLEX 2 BROWN # 3DX

SMART 2 BROWN

Czapka z chowanymi nausznikami, wykonana z tkaniny w kamuflażu 3DX lub w kolorze
brązowym. Wierzch czapki z możliwością odwrócenia na stronę w pomarańczowym
kamuflażu Fire. Tkanina z membraną chroni przed przewianiem, nie blokując odprowadzania wilgoci. Regulowany obwód. Od wewnątrz ocieplenie z pikówki. Rozmiary: S-2XL.

Czapka uzupełniająca zestawy Arctic Extreme,
Thunder Thermo 2 lub Rain. Chowane nauszniki,
regulacja obwodu. Rozmiary: S-2XL.

SHOT FIRE # BROWN # 3DX # CLASSIC

CZAPKA IRON 3DX # OLIVE

Tradycyjna bejsbolówka dostępna w czterech wersjach: Classic z tkaniny jeans, Brown,
Fire w pomarańczowym kamuflażu i 3DX w kamuflażu leśnym. Wersje Brown
i w kamuflażach posiadają membranę i wykończenie hydrofobowe. Rozmiary: L, XL.

Czapka uzupełniająca zestaw Iron. Dostępna w wersji
Olive oraz z kamuflażem 3DX. Z tyłu pasek z klamerką
do regulacji obwodu. Rozmiary czapek: M, L, XL.

PIRX

HUGO

GOLF

Ocieplana pilotka, skutecznie chroniąca głowę
przed chłodem, wiatrem i opadami. Tkanina
wierzchnia z membraną, solidna izolacja
termiczna i miła dla skóry podszewka.
Wykończenia z imitacji futra.
Dostępne rozmiary 55-62 cm.

Materiał wierzchni kaszkietu jest ciepły, trwały
i miły w dotyku (70% wełny). Wierzch czapki
i nauszniki, ocieplono cienką pikówką. Pasek
i daszek obszyto imitacją skóry. Metalowa
przypinka ozdobna przedstawiająca dzikie
gęsi w locie. Dostępne rozmiar 54-61 cm.

Letni kaszkiet wykonany z tkaniny bawełniano
-poliestrowej. Rozmiary: 54-62 cm.

KAPELUSZ PERTH

KAPELUSZ RAIN

BOAR BROWN # GREEN

Uniwersalny kapelusz w kolorze oliwkowym.
Dzięki usztywnieniom i przeszyciom wokół
ronda bardzo dobrze trzyma kształt.
Rozmiary: 55-62 cm.

Praktyczny kapelusz z tkaniny z membraną,
chowana osłona uszu i karku ocieplona polarem.
Możliwość odwrócenia paska na stronę
jaskrawo-pomarańczową. Lamówki
i podszewka polarowe, w kolorze
pomarańczowym. Rozmiary: 55-62 cm.

Tradycyjny kapelusz myśliwski z dużym
rondem. Wykonany z króliczego włosa,
z wykończeniem wodoodpornym. Pasek
z naturalnej skóry. W wersji zielonej dekoracja
ze szczeciny dzika. Rozmiary: 56-59 cm.
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SUMMER PRO

Letnie skarpety łączące zalety bawełny, Coolmaxu® i Lycry®. Bardzo
elastyczne, zapewniają optymalne dopasowanie, bez nadmiernego ucisku.
Szybko odprowadzają wilgoć z powierzchni stopy. Polecane szczególnie
do butów z membranami w okresie letnim.

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.

UNI PRO

Skarpety całoroczne, z wykończeniem frotte od wewnątrz. 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.

PRO LINE

Ciepłe skarpety na zimę. W składzie zastosowano włókna Thermolite®, które
wydajnie odprowadzają wilgoć z powierzchni ciała i jednoczesnie skutecznie
izolują termicznie. Naturalny dotyk i dodatkową izolację zapewnia zastosowanie
wełny merynos. Dodatek Lycry® gwarantuje elastyczność i optymalne
przyleganie, bez nadmiernego ucisku. Idealne na upominek dla myśliwego.

WINTER HIGH

Wysokie, sięgające ponad kolano, skarpety zimowe. Szeroki ściągacz dobrze
trzyma skarpetę, nie uciskając nadmiernie łydki. Połączenie zalet wełny
merynos, włókien Thermolite® i Lycry®. Dobrze izolują termicznie i wydajnie
odprowadzają wilgoć. Polecane do butów z membranami. Na boku wypleciony
motyw głowy dzika.
Rozmiary europejskie: 35-38, 39-42, 43-46.

ARCTIC

SMART BROWN # 3DX
Ocieplane rękawice z funkcjonalną nakładką na palce.
Zależnie od potrzeb można nosić odkryte palce, z nakładką przypiętą
na rzep na grzebiecie dłoni, można też odpiąć klapkę i osłonić nią
palce przed mrozem. Dostęne w kolorze brązowym
lub w kamuflażu 3DX. Rozmiary 22-26 cm.

PRIME
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Lekkie rękawice skutecznie chroniące przed wiatrem i zimnem.
Trójwarstowa tkanina z membraną i cienkim polarkiem wewnątrz.
Skórzane wzmocenia chronią przed uszkodzeniem materiału
i gwarantują pewny chwyt. Możliwość rozcięcia otworu na palec
wskazujący w przygotowanym miejscu. Rozmiary: 22-26 cm.

Ciepłe rękawice w specjalnym kroju,
łączą wygodę użytkowania ze skuteczną ochroną przed chłodem. Miła
polarowa podszewka. Po wewnętrznej
stronie obszycia zapewniające pewny
chwyt i odporność na uszkodzenia
mechaniczne. W szwie bocznym
palca wskazującego znajduje się otwór
na palec, umożliwiający precyzyjną
obsługę spustu. Rozmiary: 7-11.

VALLEY ORANGE
VALLEY GREEN
Wielofunkcyjna chustka z mikrofibry
w kolorze pomarańczowym i zielonym,
z logo Tagartu. Skutecznie
odprowadza wilgoć i chroni przed
przewianiem. Przydatna w wielu
sytuacjach, latem i zimą. W ciągu kilku
chwil można z niej zrobić czapkę, szalik,
bandanę, kominiarkę itp.

SZALIK ORANGE
Szalik wykonany z miękkiego
i ciepłego polaru w kolorze
pomarańczowym. Chroni szyję
i poprawia bezpieczeństwo
w trakcie polowań zbiorowych.
Długość: 150 cm.
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