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SPACÍ PYTLE / SLEEPING BAGS

4247 VIKING 1200 - 170 cm

6

4248 VIKING 1200 - 180 cm

4249 VIKING 1200 - 195 cm

4283 VIKING 1200 WIDE - 180 cm

4284 VIKING 1200 WIDE - 195 cm

4099 VIKING 900 - 170 cm

7

4100 VIKING 900 - 180 cm

4101 VIKING 900 - 195 cm

4281 VIKING 900 WIDE - 180 cm

4282 VIKING 900 WIDE - 195 cm

4096 VIKING 600 - 170 cm

8

4097 VIKING 600 - 180 cm

4098 VIKING 600 - 195 cm

4279 VIKING 600 WIDE - 180 cm

4280 VIKING 600 WIDE - 195 cm

4093 VIKING 300 - 170 cm

9

4094 VIKING 300 - 180 cm

4095 VIKING 300 - 195 cm

4277 VIKING 300 WIDE - 180 cm

4278 VIKING 300 WIDE - 195 cm

4244 VIKING BLANKET - 170 cm

104245 VIKING BLANKET - 180 cm

4246 VIKING BLANKET - 195 cm

SPACÍ PYTLE DOPLŇKY / SLEEPING BAGS - 
ACCESSORIES 11

DOWN EQUIPMENT

4311 NORDVIK HD JACKET 15

4312 VIKINA HD LADY JACKET 15

4016 DRAKE JACKET 16

4017 SWAN LADY JACKET 16

4054 DRAKE VEST 17

4055 SWAN LADY VEST 17

4293 VERNON JACKET 18

4294 TACOMA LADY JACKET 18

4295 ALAMO VEST 19

4296 YUBA LADY VEST 19

4261 PIONEER JACKET 20

4262 SIERRA LADY JACKET 20

PRIMALOFT

4291 SPIRIT JACKET 23

4292 ASTRA LADY JACKET 23

NYLON DWR+

4073 SPEED JACKET 25

3038 ESCAPE JACKET 25

4008 SPRING PANTS 25

POLARTEC® POWERSTRETCH® PROTM

0040 SNEAKER JACKET 27

4305 MANTECA LADY JACKET 27

4306 TREVOR JACKET 28

3121 MANDY LADY JACKET 28

4307 FRAM PULLOVER 29

4308 FRAM PANTS 29

KALHOTY & SPOL. / PANTS & CO.

4299 GALT PANTS 32

4302 ELKIE LADY PANTS 32

4266 LAGEN SHORTS 33

4267 LAPINA LADY SHORTS 33

4018 TORG PANTS 34

4019 TORPA LADY PANTS 34

4251 FORDING PANTS 35

4254 RIVERA LADY PANTS 35

4313 FLINT PANTS 36

4316 COMET LADY PANTS 36

4250 MOODY SHIRT 37

4322 ATLANTA LADY PANTS 37

4225 PLYWOOD 3/4 PANTS 38

4226 FLEX LADY 3/4 PANTS 38

4059 CORSAR SHORTS 39

4063 MURIEL LADY SHORTS 39

4319 MIRA SHORTS 39

4009 SUNDAY BEST DRESS 40

4064 ELEN SKIRT 40

4005 HOT SHIRT 41

4006 SUN LADY SHIRT 41

DOPLŇKY / ACCESSORIES 42
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Jak jsme přišli ke jménu

Na samém počátku naší výroby vybavení do přírody 
nás ani nenapadlo našívat na naše výrobky nějaké 
logo. Lidé potřebovali především samotné vybavení 
a z nepřítomnosti značky nebyli nijak nervózní.

Teprve po několika letech jsme dospěli k  názoru, že by 
naše věci potřebovaly „nějakou nášivku“ a  vzhledem 
k  našemu tehdy čistě péřovému zaměření nám jeden 
výtvarně nadaný kamarád vymyslel obrázek pírka, pod 
kterým bylo psacím písmem napsáno Warmpeace. 
Vysvětlil nám, že to znamená cosi jako „pohoda v teple“ 
a kdo by tomu nerozuměl, tomu, že to dojde při pohledu 
na to vznášející se pírko. Souhlasili jsme a v tu chvíli bylo 
na světě jméno a první logo našeho vybavení.

Když jsme se po čase dostali k  výrobě dalších nejen 
péřových věcí, proměnila se i naše značka a po krátkém 
období „logového bezvládí“ se objevil náš „panáček“, 
který s námi zůstal do dnešních dob.

Slovo WARMPEACE nyní překládáme pravdivým tvrzením 
WARM ON BODY = PEACE IN SOUL neboli „dokud jsi 

v teple, jsi v klidu a houby se Ti děje“. „Panáček s klackem“ 
k tomu připomíná, že od chvíle, kdy se člověk zmohl na 
první nástroj, přestal být hříčkou v  rukách přírody. Tím 
nástrojem není jen klacek pračlověka. Ta podlouhlá věc 
z panáčka dělá všechno, čím můžeme být. Lezce u lana, 
jachtaře u stěžně, vodáka s pádlem, houbaře s holí, lyžaře 
s lyžemi všeho druhu a další lidi s nástroji, které je dělají 
tím, čím jsou. Každý si jistě dosadí svoje vysvětlení od 
hokejisty s hokejkou, přes tanečnici u  tyče až po husitu 
s cepem.

Warmpeace a jeho „člověk s něčím v ruce“ nyní vstupují 
do svého jednatřicátého léta. Přejeme jim, aby bylo jako 
vždy příjemné, pohodové, dobrodružné a  bohaté na 
zážitky.

Pavel Habětín a spol.

WARMPEACE
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Od sezóny jaro léto 2016 také ve verzi wide / 
From season spring summer 2016 in version wide

wide

Viking 1200
-38˚c-18˚c-10˚c

Loft Nylon DWR+

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

1760g duck down
90/10, 600 cuin 360g 64,5% RET 2,6 “Z” chambers

Viking 600

Loft Nylon DWR+

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

1760g duck down
90/10, 600 cuin 360g 64,5% RET 2,6 “Z” chambers

-28˚c-9˚c-3˚c

Viking 300

Loft Nylon DWR+

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

640g duck down
90/10, 600 cuin 90g 64,5% RET 2,6 “H” chambers

-14˚c0˚c6˚c

-10˚c3˚c8˚c

Viking Blanket

Loft Nylon DWR+

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

730g duck down
90/10, 600 cuin 99g 64,5% RET 2,6 “H” chambers

Viking 900

Loft Nylon DWR+

-34˚c-14˚c-7˚c

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

1395g duck down
90/10, 600 cuin 270g 64,5% RET 2,6 “Z” chambers
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SLEEPING BAGS VIKING
VIKINGS are classic Warmpeace sleeping bags. Their history began in 
1992 when first Viking 600 was born.

Vikings were on the top of offer mainly due to lightweight material with 
high loft and fine light down. From this time the Vikings were overcome 
and moved with some improvements to the middle class where represent 
important place in our offer. Basic cut and construction are unchanged, 
but technical cut of front part was developed recently. Most significant is 
lightweight material (38 g/m2) which reduce weight of Vikings about 200 g! 
New lighter material also allows higher loft and increase isolation qualities. 
This innovation opens new chapter of history of Vikings and also allows the 
birth of new ultralight summer sleeping bag VIKING 300, its blanket’s „clone“ 
VIKING BLANKET and also, for the time being, the thickest VIKING 1200.

All Viking’s  mummies are also made in WIDE version from season spring 
summer 2016.

THERMAL PROPERTIES

These properties are related directly to the quality of fabrics and the quality 
of fill used. The more extreme the use of the bag, the higher the insulating 
property of the bag is needed. The insulating properties of the fill are 
determined by its loft. An optimal combination of high loft and minimal 
weight is essential to any high quality sleeping bag.

WEIGHT, VOLUME

Low weight and volume are the determining factors in sleeping 
bag’s  versatility. The choice of specific materials is determined by the 
intended end use.

LIMIT TEMPERATURE

Contemporary main and usually only data for sleeping bag choice is the 
result of lab test (EN 13537), which is computed for average human body in 
average and fine conditions. Unfortunately it is tested only with figure, 
which have no demands for temperature comfort and is without sweating 
(in spite of real human body). The results are 4 temperature numbers, from 
which only limit temperature is the most interesting and useful. We can take 
this value as one of the elements for evaluation of quality of sleeping bag. 
This is only for orientation because of measuring in lab conditions.

WATER REPELLENCY, AIR PERMEABILITY AND 
ABSORPTION

Because the average perspiration of a healthy human body is around 0.75 l 
of vapor per night, it is crucial that all of this moisture is properly transported 
from inside of the sleeping bag to prevent condensation. To achieve this, 
both the shell material and the lining must be optimally constructed to 
be air permeable. A water repellent finish is applied to the shell fabric to 
prevent any moisture from penetrating the outer surface of the fabric. 
Ability of sleeping bag to absorb specific amount of moisture is expressed 
in grams of water, which can be “unnoticed” deposited in microstructure of 
filling. All of these properties assure an optimal microclimate inside the bag, 
which is essential for its proper function.

Find more details about sleeping bags on www.warmpeace.cz.

ABOUT SLEEPING BAGS
Healthy and regenerating sleep is possible just in dry and 
adequately warm environment. These conditions are ensured by 
many factors: e.g. sleeping bag and its abilities, sleeping pad, outer 
conditions (air humidity, wind…), physical conditions of sleeper, 
etc. Most important characteristics of sleeping bag are: thermal 
properties, water repellency, air permeability and absorption, 
weight and volume, limit temperature.

Max

+5˚c

COM LIM EXT

SPACÁKY VIKING
VIKINGY jsou nejklasičtější klasikou všech spacáků od Warmpeace. Jejich 
historie začala v roce 1992, kdy vznikl první Viking 600.

Vikingy byly tehdy špičkou v  oboru a  to zejména díky převratně lehké 
gramáži materiálu, který měl vysoký loft i  při použití velmi jemného 
a  tedy lehkého peří. Od té doby byly kvality spacáků Viking samozřejmě 
mnohokrát dostiženy i  překonány a  Viking se časem usadil na střední 
příčce, kde má nezastupitelné místo. I Viking se postupně vyvíjel. Základní 
střih a konstrukce zůstaly, ale v nedávné době bylo zavedeno techničtější 
členění předního dílu a také došlo k dalšímu odlehčení materiálu (38 g/m2), 
které snižuje hmotnost každého z Vikingů přibližně o 200 g! Nový lehčí 
materiál dává snáze a rychleji prostor péřové náplni zaujmout po rozbalení 
co největší objem, pojmout co nejvíce vzduchu a vytvořit tak dokonalejší 
izolační vrstvu. Tato inovace otevírá novou kapitolu historie spacáků Viking 
a  umožňuje vznik nového ultralehkého letní spacáku VIKING 300, jeho 
dekového „klonu“ VIKING BLANKET a také zatím nejsilnějšího VIKING 1200.

Od léta 2016 jsou všechny mumie VIKING k dispozici také v širší verzi WIDE.

TERMOIZOLAČNÍ SCHOPNOSTI

Jsou dány zejména konstrukcí spacáku a  typem, kvalitou a  množstvím 
izolační náplně. Měřítkem kvality izolačních schopností je tzv.  loft, neboli 
objem (výška) komor spacího pytle, kterou je náplň schopna zaujmout. 
Čím větší je loft, tím více vzduchu (hlavního tepelného izolantu) je mezi 
uživatelem a okolím. Ideální je co nejvyšší loft při co nejmenší hmotnosti.

HMOTNOST A OBJEM

Nízká hmotnost a  malý objem jsou určujícím předpokladem praktičnosti 
spacáku. Hmotnost a objem závisí na kvalitě a množství použitých materiálů 
a  jsou tedy do značné míry určeny i  účelem, kterému má spací pytel 
především sloužit. Informace o hmotnosti a objemu dostávají pravý smysl 
jen vedle údajů o tepelně izolačních kvalitách spacáku.

LIMITNÍ TEPLOTNÍ HRANICE

Výsledky normovaných laboratorních testů nejsou zdaleka nejdůležitějším 
faktorem výběru spacáku. Testy probíhají v  pokojové teplotě, testovací 
figurína se nepotí a  je neživým čidlem bez osobních pocitů člověka. 
Z údajů na teplotní škále je zajímavá vlastně jen spodní hranice tepelného 
komfortu, tzv. limitní teplota. I ta však může sloužit jen jako orientační údaj 
při srovnávání schopností spacáků stejné třídy a  stejného stáří v  suchém 
stavu.

PRODYŠNOST, VODOODPUDIVOST A ABSORPCE

Kvalita a trvalost termoizolačních vlastností spacáku závisí výrazně na tom, 
jakým způsobem spací pytel pracuje s  vnější i  vnitřní vlhkostí. Z  vnější 
strany je spacák vystaven vlhkosti z  přírody a  musí tedy mít určitou míru 
vodoodpudivosti, z vnitřní pak vlhkosti tělesné (zdravý člověk vyprodukuje 
za jednu noc cca  750 g vody). Tělesná vlhkost, kterou materiály spacáku 
nestačí v  rámci jejich prodyšnosti odvést, se musí ukládat v  náplni 
k  pozdějším postupnému odvětrání tak, aby uživatele neobtěžovala 
a nebudila. Proto je důležité znát, jaké má spacák absorpční schopnosti.

Detailní pojednání na téma spacáky naleznete na www.warmpeace.cz.

O SPACÍCH PYTLECH
Zdravý a regenerující spánek je možný pouze v suchém a přiměřeně 
teplém prostředí. Na jeho zajištění se podílí celá řada faktorů: 
spací pytel a  jeho schopnosti, spací podložka, vnější podmínky 
(vlhkost vzduchu, vítr…), kondice a celkový stav uživatele a další. 
Důležitými kvalitami spacáku jsou: termoizolační schopnosti, 
vodoodpudivost, prodyšnost, schopnost absorpce, hmotnost 
a objem.

Max

+5˚c

COM LIM EXT

CZ EN
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VIKING 1200 je zaměřen na použití v chladném období, je to však 
stále spacák univerzální, který hmotnostně a objemem po sbalení 

odpovídá parametrům spacích pytlů na 3 sezony.
Kapuce Vikinga 1200 je oproti lehčím variantám uzavřenější a  celková 
konstrukce včetně výšky komor počítá s tím, že spacák bude čelit spíše zimním 
podmínkám.

 ■ Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo 
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady

 ■ Komorová konstrukce typu Z
 ■ Uzavřená kapuce s pružnou tkanicí
 ■ Zateplovací límec
 ■ Vnitřní kapsička
 ■ Skladovací obal a kompresní obal vel. XL

VIKING 1200 is perfect for using in cold term, but it is still universal 
sleeping bag, which fits with its weight and volume to parameters 

of three seasonal sleeping bags. Compare to lighter variants, the Viking 1200 
has closer hood and whole construction of bag corresponds to the fact, that 
sleeping bag will face mainly winter conditions.

 ■ YKK zipper on left or right side (possibility to zip two sleeping bags together)
 ■ Z chamber construction
 ■ Closer hood with drawcord
 ■ Draft collar
 ■ Small inner pocket
 ■ Storage sack and compression stuff sack size XL

All standard sleeping bags Viking has width 50 cm in leg part 
and 80 cm in shoulder part. Version WIDE is prepared for users 

which need more space for their personal comfort, with extended width in 
all parts of 10 cm (gives 20 cm in every perimeter).

Detailní pojednání na téma spacáky naleznete na www.warmpeace.cz
Find more details about sleeping bags on www.warmpeace.cz

Všechny spací pytle Viking ve standardní šíři mají v nohou 50 cm 
a v oblasti ramen 80 cm. Pro uživatele, kteří potřebují prostornější 

spací pytel je připravena verze WIDE, u  níž je obvod spacáku v  daných 
rozměrech rozšířen o 20 cm.

EN

EN

CZ

CZ

Vnější materiál / Outer material: Vnitřní materiál / Inner material:
Loft Nylon DWR+ Loft Nylon DWR+

Náplň / Filling:
170 cm – 1080 g kachní peří 90/10, 600 cuin 170 cm – 1080 g duck down 90/10, 600 cuin
180 cm – 1200 g kachní peří 90/10, 600 cuin 180 cm – 1200 g duck down 90/10, 600 cuin
195 cm – 1340 g kachní peří 90/10, 600 cuin 195 cm – 1340 g duck down 90/10, 600 cuin

Celková hmotnost / Total weight: Barva / Color:
170 cm – 1610 g
180 cm – 1760 g hay/steel grey/black
195 cm – 1945 g

Velikosti na výšku postavy / Sizes for person heights:
170, 180, 195 cm

Kompresní obal / Compression stuff sack:
XL (26 x 54 cm)

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

1760g duck down
90/10, 600 cuin 360g 64,5% RET 2,6 “Z” chambers

Barva / Color: Zip/Zipper:
hay/steel grey/black L

Velikosti na výšku postavy / Sizes for person heights:
180, 195 cm

wide

YKK

XL

LR

Loft Nylon DWR+

-38˚c-18˚c-10˚c

4247 Viking 1200 - 170 cm

4283 Viking 1200 wide - 180 cm
4284 Viking 1200 wide - 195 cm

4248 Viking 1200 - 180 cm 4249 Viking 1200 - 195 cm
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All standard sleeping bags Viking has width 50 cm in leg part 
and 80 cm in shoulder part. Version WIDE is prepared for users 

which need more space for their personal comfort, with extended width in 
all parts of 10 cm (gives 20 cm in every perimeter).

Barevná varianta / Color variant:
steel grey/black/black

Všechny spací pytle Viking ve standardní šíři mají v nohou 50 cm 
a v oblasti ramen 80 cm. Pro uživatele, kteří potřebují prostornější 

spací pytel je připravena verze WIDE, u  níž je obvod spacáku v  daných 
rozměrech rozšířen o 20 cm.

VIKING 900 je o 320 gramů těžším a o dva roky mladším bratříčkem 
Vikinga šestistovky. Jde o  třísezonní spacák se zaměřením na jaro 

a podzim. S necelým kilem a půl celkové hmotnosti je slušnou “ekonomickou 
třídou“ s  poměrně vysokým loftem a  dlouhou životností. Je to řešení pro 
chladnější noci nebo zimomřivější spáče. Páry a  manželské dvojice často 
vybírají pro společné cestování Viking 900 pro ženy a Viking 600 pro muže.

 ■ Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo 
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady

 ■ Komorová konstrukce typu Z
 ■ Kapuce s pružnou tkanicí
 ■ Zateplovací límec
 ■ Vnitřní kapsička
 ■ Skladovací obal a kompresní obal vel. L

VIKING 900 is about 320 g heavier and 2 years younger brother 
of Viking 600. It is three seasonal sleeping bag focused mainly on 

spring and autumn. With less than one and half kilo of total weight it is fine 
“economy class” with high value of isolation and long lifetime. Couples often 
choose Viking 900 for woman and Viking 600 for man for their common 
traveling.

 ■ YKK zipper on left or right side (possibility to zip two sleeping bags 
together)

 ■ Z chamber construction
 ■ Hood with drawcord
 ■ Draft collar
 ■ Small inner pocket
 ■ Storage sack and compression stuff sack size L

Detailní pojednání na téma spacáky naleznete na www.warmpeace.cz
Find more details about sleeping bags on www.warmpeace.cz

EN

EN

CZ

CZ

wide

4099 Viking 900 - 170 cm

4281 Viking 900 wide - 180 cm
4282 Viking 900 wide - 195 cm

4100 Viking 900 - 180 cm 4101 Viking 900 - 195 cm

Vnější materiál / Outer material: Vnitřní materiál / Inner material:
Loft Nylon DWR+ Loft Nylon DWR+

Náplň / Filling:
170 cm - 830 g kachní peří 90/10, 600 cuin 170 cm - 830 g duck down 90/10, 600 cuin
180 cm - 900 g kachní peří 90/10, 600 cuin 180 cm - 900 g duck down 90/10, 600 cuin
195 cm - 980 g kachní peří 90/10, 600 cuin 195 cm - 980 g duck down 90/10, 600 cuin

Celková hmotnost / Total weight: Barva / Color:
170 cm - 1250 g steel grey/black/black
180 cm - 1395 g berry/steel grey/black
195 cm - 1525 g

Velikosti na výšku postavy / Sizes for person heights:
170, 180, 195 cm

Kompresní obal / Compression stuff sack:
L (22 x 42 cm)

Barva / Color: Zip/Zipper:
steel grey/black/black L

Velikosti na výšku postavy / Sizes for person heights:
180, 195 cm

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

1395g duck down
90/10, 600 cuin 270g 64,5% RET 2,6 “Z” chambers

YKK

L

LR

Loft Nylon DWR+

-34˚c-14˚c-7˚c
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VIKING 600 je léty prověřený univerzální standard do běžných 
třísezonních podmínek našeho podnebného pásma. V  řadách 

široké outdoorové veřejnosti oblíbený pro rozumný poměr mezi náklady na 
jeho pořízení a službou, kterou svým uživatelům poskytuje.

 ■ Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo 
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady

 ■ Komorová konstrukce typu Z
 ■ Kapuce s pružnou tkanicí
 ■ Zateplovací límec s pružnou tkanicí
 ■ Vnitřní kapsička
 ■ Skladovací obal a kompresní obal vel. M

VIKING 600 is long years existing Warmpeace universal sleeping 
bag suitable to our moderate climate zone. It is well known in whole 

outdoor community, mainly for good balanced relation between price and 
performance.

 ■ YKK zipper on left or right side (possibility to zip two sleeping bags together)
 ■ Z chamber construction
 ■ Hood with drawcord
 ■ Draft collar
 ■ Small inner pocket
 ■ Storage sack and compression stuff sack size M

All standard sleeping bags Viking has width 50 cm in leg part 
and 80 cm in shoulder part. Version WIDE is prepared for users 

which need more space for their personal comfort, with extended width in 
all parts of 10 cm (gives 20 cm in every perimeter).

Detailní pojednání na téma spacáky naleznete na www.warmpeace.cz
Find more details about sleeping bags on www.warmpeace.cz

Všechny spací pytle Viking ve standardní šíři mají v nohou 50 cm 
a v oblasti ramen 80 cm. Pro uživatele, kteří potřebují prostornější 

spací pytel je připravena verze WIDE, u  níž je obvod spacáku v  daných 
rozměrech rozšířen o 20 cm.

Barevná varianta / Color variant:
navy/black/black

EN

EN

CZ

CZ

wide

4096 Viking 600 - 170 cm

4279 Viking 600 wide - 180 cm
4280 Viking 600 wide - 195 cm

4097 Viking 600 - 180 cm 4098 Viking 600 - 195 cm

YKK

M

LR

Loft Nylon DWR+

-28˚c-9˚c-3˚c

Vnější materiál / Outer material: Vnitřní materiál / Inner material:
Loft Nylon DWR+ Loft Nylon DWR+

Náplň / Filling:
170 cm - 540 g kachní peří 90/10, 600 cuin 170 cm - 540 g duck down 90/10, 600 cuin
180 cm - 600 g kachní peří 90/10, 600 cuin 180 cm - 600 g duck down 90/10, 600 cuin
195 cm - 660 g kachní peří 90/10, 600 cuin 195 cm - 660 g duck down 90/10, 600 cuin

Celková hmotnost / Total weight: Barva / Color:
170 cm - 965 g navy/black/black

180 cm - 1075 g aloe/steel grey/black
195 cm - 1175 g

Velikosti na výšku postavy / Sizes for person heights:
170, 180, 195 cm

Kompresní obal / Compression stuff sack:
M (20 x 35 cm)

Barva / Color: Zip/Zipper:
navy/black/black L
Velikosti na výšku postavy / Sizes for person heights:

180, 195 cm

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

1075g duck down
90/10, 600 cuin 180g 64,5% RET 2,6 “Z” chambers
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All standard sleeping bags Viking has width 50 cm in leg part 
and 80 cm in shoulder part. Version WIDE is prepared for users 

which need more space for their personal comfort, with extended width in 
all parts of 10 cm (gives 20 cm in every perimeter).

Všechny spací pytle Viking ve standardní šíři mají v nohou 50 cm 
a v oblasti ramen 80 cm. Pro uživatele, kteří potřebují prostornější 

spací pytel je připravena verze WIDE, u  níž je obvod spacáku v  daných 
rozměrech rozšířen o 20 cm.

VIKING 300 je letní péřový spacák s  menším množstvím náplně 
a  velice nízkou hmotností a  tomu odpovídajícím objemem. Jeho 

vznik je umožněn příchodem nového Loft Nylonu DWR, který dokáže úspěšně 
spolupracovat i s menším množstvím péřové náplně.
Viking 300 si najde své místo v  batozích, lodních pytlech i  na nosičích kol 
a  nebude své uživatele obtěžovat nadměrným objemem, váhou a  nočním 
horkem.

 ■ Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo 
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady

 ■ Komorová konstrukce typu H
 ■ Kapuce s pružnou tkanicí
 ■ Skladovací obal a kompresní obal vel. XS

VIKING 300 is lightweight summer sleeping bag with small volume 
after packing. It exists due to new Loft Nylon DWR material which 

allows using less amount of down filling. Viking 300 with its temperature 
rating, weight and volume is best suitable for trekkers, bikers and paddlers.

 ■ YKK zipper on left or right side (possibility to zip two sleeping bags 
together)

 ■ H chamber construction
 ■ Hood with drawcord
 ■ Storage sack and compression stuff sack size XS

Detailní pojednání na téma spacáky naleznete na www.warmpeace.cz
Find more details about sleeping bags on www.warmpeace.cz

EN

EN

CZ

CZ

wide

4093 Viking 300 - 170 cm

4277 Viking 300 wide - 180 cm
4278 Viking 300 wide - 195 cm

4094 Viking 300 - 180 cm 4095 Viking 300 - 195 cm

YKK

XS

LR

Loft Nylon DWR+

-14˚c0˚c6˚c

Vnější materiál / Outer material: Vnitřní materiál / Inner material:
Loft Nylon DWR+ Loft Nylon DWR+

Náplň / Filling:
170 cm - 270 g kachní peří 90/10, 600 cuin 170 cm - 270 g duck down 90/10, 600 cuin
180 cm - 300 g kachní peří 90/10, 600 cuin 180 cm - 300 g duck down 90/10, 600 cuin
195 cm - 330 g kachní peří 90/10, 600 cuin 195 cm - 330 g duck down 90/10, 600 cuin

Celková hmotnost / Total weight: Barva / Color:
170 cm - 575 g
180 cm - 640 g ocean/grey/black
195 cm - 705 g

Velikosti na výšku postavy / Sizes for person heights:
170, 180, 195 cm

Kompresní obal / Compression stuff sack:
XS (14 x 33 cm)

Barva / Color: Zip/Zipper:
ocean/grey/black L
Velikosti na výšku postavy / Sizes for person heights:

180, 195 cm

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

640g duck down
90/10, 600 cuin 90g 64,5% RET 2,6 “H” chambers
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VIKING BLANKET vychází konstrukčně ze spacáku VIKING 300. 
Má podobný výkon a  je zaměřen na podobné povětrnostní 

podmínky. Jeho nadstavbou je možnost rozložení z  tvaru mumie na 
přikrývku, nikoli obdélníkového tvaru, ale příjemnou za velmi teplých nocí či 
při spaní v místnostech, autech apod. Univerzalita tohoto letního spacáku je 
jednoznačně jeho největší předností. O  konstrukci bez tepelných ztrát však 
nemůže být ani řeči, což však u letního spacáku zřejmě není největší problém.

 ■ Zdrhovadlo YKK se dvěma protisměrnými běžci v bočním švu na levé nebo 
pravé straně, umožňující případné spojení dvou spacích pytlů dohromady

 ■ Komorová konstrukce typu H
 ■ Kapuce s pružnou tkanicí
 ■ Stahování dna spacáku pomocí tkanice se samosvorkou
 ■ Skladovací obal a kompresní obal vel. S

Construction of VIKING BLANKET comes from Viking 300. Viking 
Blanket has similar performance and is focused on similar weather 

conditions. Its „superstructure“ is the possibility to spread a  mummy to 
the blanket (not with rectangular shape), what will be very comfortable 
for sleeping in very hot nights, for indoor sleeping, sleeping in car etc. The 
biggest priority of this summer sleeping bag is its universality. There can’t be 
speech about construction without heat loss, however which isn’t the biggest 
problem for summer sleeping bag.

 ■ YKK zipper on left or right side (possibility to zip two sleeping bags together)
 ■ H chamber construction
 ■ Hood with drawcord
 ■ Draft collar
 ■ Closing of bag’s bottom by elastic cord with drawcord
 ■ Small inner pocket
 ■ Storage sack and compression stuff sack size S

Detailní pojednání na téma spacáky naleznete na www.warmpeace.cz
Find more details about sleeping bags on www.warmpeace.cz

Barevná varianta / Color variant:
navy/black/black

EN

CZ

4244 Viking Blanket - 170 cm 4245 Viking Blanket - 180 cm 4246 Viking Blanket - 195 cm

YKK

S

LR

Loft Nylon DWR+

-10˚c3˚c8˚c

Vnější materiál / Outer material: Vnitřní materiál / Inner material:
Loft Nylon DWR+ Loft Nylon DWR+

Náplň / Filling:
170 cm – 300 g kachní peří 90/10, 600 cuin 170 cm – 300 g duck down 90/10, 600 cuin
180 cm – 330 g kachní peří 90/10, 600 cuin 180 cm – 330 g duck down 90/10, 600 cuin
195 cm – 360 g kachní peří 90/10, 600 cuin 195 cm – 360 g duck down 90/10, 600 cuin

Celková hmotnost / Total weight: Barva / Color:
170 cm – 675 g
180 cm – 730 g petrol/steel grey/black
195 cm – 795 g

Velikosti na výšku postavy / Sizes for person heights:
170, 180, 195 cm

Kompresní obal / Compression stuff sack:
S (19 x 40 cm)

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

730g duck down
90/10, 600 cuin 99g 64,5% RET 2,6 “H” chambers
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 ■ Univerzální pro všechny péřové spacáky Warmpeace
 ■ Lze použít pro všechny typy spacáků se zipem YKK

 ■ Zip je chráněn spodní klopou po obou stranách
 ■ Součástí je malý skladovací obal

 ■ Péřový polštářek s integrovaným obalem

 ■ Snižuje objem transportního obalu na cca 40%

Izolační vlastnosti každého spacího pytle nejvíce trpí v  případě navlhčení 
náplně. Merinová vložka silně redukuje v  náplni vlhkost, která pochází 
z  kondenzovaných tělesných výparů. Je schopna absorbovat a  zachytit velké 
množství vlhkosti aniž by byl nějak narušen komfort uvnitř spacáku. Usušit 
vložku je mnohem snadnější než celý spacák a díky černé barvě schne na slunci 
rychle i  za velkého mrazu. Průramky umožňují uvolnit si ruce pro ovládání 
spacáku nebo pro vaření či jiné práce, při kterých je možné zůstat v teple.

Jemná vlněná vložka do spacího pytle. Funguje 
jako absorbér tělesné vlhkosti a dodatečný izolant. 

Polypropylenová složka pleteniny urychluje transport vlhkosti.

Vpínací klín pro rozšíření spacáku
„Zip in“ gusset to enlarge a sleeping bag

Gentle woolen sleeping bag inlet. It works as body 
moisture absorber and additional insulation. 

Polypropylene makes the moisture exchange faster.

 ■ Universal for all the down sleeping bags Warmpeace
 ■ Possible to use for any YKK zippered sleeping bags

 ■ Inner flaps on both sides
 ■ Packed in small pouch

 ■ Down filled nylon pillow with integrated pouch

 ■ In four sizes
 ■ Four straps with buckles

The moistured filling is most difficult issue for insulation features of any sleeping 
bag. Merino inlet reduces moisture in filling, which comes from condensed body 
evaporation. Merino wool absorbs quite huge amount of moisture without 
disturbing of user’s comfort. To dry just inlet frequently is not such a problem, 
as to dry whole sleeping bag. Inlet is black, so it dries also on sun even in frosty 
weather. Armholes gives a freedom to hands for adjusting the sleeping bag, for 
cooking or for any other work, which can be done while staying in warm bag.

4285 Merino Capilar Inlet - 180 cm

4085 Extender - 180 cm

Kompresní obal

2026 Péřový polštářek / Down pillow

4286 Merino Capilar Inlet - 195 cm

4086 Extender - 195 cm

Compression stuff sack

Materiál / Material: Velikosti / Sizes:
50% merino wool + 50% PP 180 cm, 195 cm

Hmotnost / Weight: Barva / Color:
180 cm 520 g, 195 cm 540 g black

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Loft Nylon DWR + 180 cm - 300 g, 195 cm - 320 g

Náplň / Filling: Velikosti / Sizes:

kachní peří 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin

180 cm, 195 cm
Barva / Color:

black

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Loft Nylon DWR+ 165 g
Náplň / Filling: Velikosti / Sizes:

kachní peří 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin

38 x 28 cm
Barva / Color:

black

EN

EN

EN

EN

CZ

CZ

CZ

CZ

4324 kompresní obal / compression stuff sack S 17 x 38 cm
0065 kompresní obal / compression stuff sack M 22 x 48 cm
0065 kompresní obal / compression stuff sack L 24 x 53 cm
1115 kompresní obal / compression stuff sack XL 27 x 59 cm
0066 skladovací obal / storage sack 30 x 55 cm
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SPACÍ PYTLE, JEJICH PRINCIP, KONSTRUKCE, MATERIÁLY…
(vybíráme z informací na www.warmpeace.cz)

PRINCIP FUNGOVÁNÍ SPACÁKU

Je celkem nesmyslné říci o jakémkoli spacáku, že je teplý nebo studený.  Spacák sám o sobě totiž nehřeje.  
To, co vnitřní prostředí spacáku ohřívá, je lidské tělo uvnitř a úkolem spacího pytle je toto teplo správným 
způsobem udržet a kolem těla stabilizovat.

Kvalita tepelného komfortu ve spacáku tedy závisí na úrovni jeho izolačních schopností a podstatnou 
měrou také na schopnosti lidského těla generovat teplo. Právě tato schopnost je velice individuálním 
faktorem a je tedy důležité,  aby uživatel dokázal zhodnotit kvality svého metabolismu a přizpůsobil jim 
výběr odpovídajícího spacího pytle.

LIDÉ A NORMY

Snaze vtěsnat co možná nejvíce oblastí lidského konání do univerzálních škatulek se nevyhnuli ani výrobci 
tak individuálního vybavení, jakým jsou spací pytle.  V  Evropě platí od roku 2002 nepovinná norma 
EN 13537. Není závazná, avšak většina výrobců spacích pytlů, zejména evropských, s touto normou více či 
méně pracuje.  

Nezasvěcený zájemce o spací pytel lehko podlehne dojmu, že zásadním a mnohdy jediným údajem pro 
výběr správného spacáku je výsledek laboratorního testu.

Testem zjištěné údaje jsou ale vztaženy k metabolickému výkonu člověka, jehož osobní věkové, váhové a 
další parametry jsou také normovány - normovaný uživatel je 173 cm vysoký muž, 25 let, 70 kg, případně 
žena 160 cm, 25 let, 60 kg.

Kdo těmto parametrům přesně neodpovídá, pro toho testem zjištěné údaje v podstatě neplatí… 

25 let

60 kg

160 cm

Zdravá

V dobré kondici...

25 let

70 kg

173 cm

Zdravý

V dobré kondici

Zkušený, atd...

ŽENAMUŽ

CZ
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Je tedy třeba vědět, do jaké míry je možné se o laboratorně zjištěné údaje opírat. Je  totiž zřejmé, že každý 
spacák funguje pro každého z nás jinak. V následující tabulce jsou porovnány tři případy, ve kterých stejný 
spacák rozdílně slouží  třem mužům s rozdílnými metabolickými schopnostmi.

JAKÉ JSOU TEDY DALŠÍ ÚDAJE, O KTERÉ BYCHOM SE PŘI VÝBĚRU SPACÍHO PYTLE MĚLI 
ZAJÍMAT?

Kromě obecně důležitých praktických informací o hmotnosti a objemu sbaleného spacáku, bychom měli 
vědět, jak náš spacák pracuje s vnější a vnitřní vlhkostí (jestli deklarované teplotní údaje budou platit 
i druhou noc jeho používání nebo zda se během prvního použití spacák nepromění v potní lázeň…), jaký 
je  „loft“ jeho náplně (tedy schopnost zaujmout po rozbalení požadovaný objem), jak je to s pevností a 
životností jeho materiálu (nylon je vždy pevnější a stálejší než polyester),  jakou spacák vyžaduje péči a 
údržbu a jak dlouho nám bude při správném zacházení sloužit.

PROČ JE DŮLEŽITÉ ZNÁT PŮVOD PÉŘOVÝCH NÁPLNÍ?

O kvalitě a plnivosti péřové náplně se rozhoduje na farmách. Našimi dodavateli jsou výhradně farmáři,  
jejichž prvotním produktem je peří a nikoli maso. Takové peří roste nesrovnatelně déle, má dlouhá, pevná 
a pružná vlákna (tzv. prapory) a má velice dlouhou životnost. Naproti tomu peří, které je pouze druhotným 
produktem či dokonce odpadem z masné produkce, je pro použití v našem vybavení naprosto nevhodné 
a nepoužitelné.

Pro výrobu našich spacáků používáme výhradně peří z východoevropských malých  farem. Péřové směsi 
z tohoto peří připravujeme v Německu, kde se také spací pytle plní, kontrolují a dokončují.

Na všechny tyto a také další zajímavé otázky ohledně spacákových  materiálů, technických řešení a jejich 
výhodách i nevýhodách, dostanete odpověď v odborných prodejnách outdoorového vybavení a samozřejmě 
i u nás na www.warmpeace.cz.

Muž Věk Váha Výška Limit T
Starší, menší 60 60 kg 160 cm + 8°C

"EN standard" 25 70 kg 173 cm 0°C
Sportovec 19 90 kg 190 cm - 7°C

Proměřený údaj o izolačních schopnostech nového a suchého spacáku, ležícího v laboratoři, 
je tedy dobré brát jako jeden z mnoha  faktorů pro posouzení kvalit spacáku a ne za 
komplexní známku kvality či nekvality a také jej rozhodně nelze považovat za údaj 

garanční, ale spíše za orientační informaci.
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Extrémně lehký materiál navržený 
speciálně pro vybavení plněné péřovou 
nebo syntetickou náplní. Kombinace nízké 

gramáže a vysoké hustoty vláken při tkaní umožňuje 
náplním zaujmout nejvyšší možný loft při zachování 
maximální odolnosti. Materiál je ošetřen 
DWR  úpravou, zajišťující odolnost proti pronikání 
vlhkosti a zároveň nenarušující prodyšnost.

Extremely light fabric especially designed 
for equipment filled with down or synthetic 
filling. Combination of low weight and 

high density construction allows getting maximal 
loft with preserving durability. Fabric has DWR finish 
which protects filling against moisture and allows 
breathability as well.

Peří je tradiční izolační materiál. Pokud jej 
relativně ochráníme před přímou vlhkostí, 

nenajdeme jinou náplň s  takovou stlačitelností, 
nízkou hmotností a vysokou schopností izolace.

V  kombinaci s  moderními materiály dává možnost 
vzniku populárním ultralehkým bundám, zvaným 
též „péřový svetr“.

Oproti konvenčním zateplovacím vrstvám jsou tyto 
bundy a vesty výkonnější a jejich objem a hmotnost 
jsou zanedbatelné.

Down is traditional insulating material. 
In case that we protect down against the 

direct humidity, there is no better filling with such 
compressibility, low weight and high insulating 
ability.

In combination with modern fabrics it gives an 
option to make very popular lightweight jackets, 
which are also called „down sweater“.

Compare with conventional thermal layer, these 
jackets and vest are more efficient and its volume 
and weight is inconsiderable.

EN

CZ
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 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip, dvě hluboké vnitřní kapsy, 

jedna vnitřní kapsa na zip
 ■ Transportní obal připevněný ve vnitřní kapse
 ■ Lemování pružnou Lycrou
 ■ Vyšší hustota prošití (HD), omezující migraci náplně

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip, jedna vnitřní kapsa na zip, dvě 

hluboké vnitřní kapsy
 ■ Transportní obal připevněný ve vnitřní kapse
 ■ Lemování pružnou Lycrou
 ■ Vyšší hustota prošití (HD), omezující migraci náplně

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets, one 

inner zippered pocket, two deep inner 
pockets

 ■ Transport sack connected in inner pocket
 ■ Lycra hemming
 ■ Higher density of stitching (HD), eliminate 
migration of filling

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets, one inner 

zippered pocket, two deep inner pockets
 ■ Transport sack connected in inner pocket
 ■ Lycra hemming
 ■ Higher density of stitching (HD), eliminate 
migration of filling

Ultralehká péřová bunda s kapucí / Ultralight down jacket with hood

Ultralehká dámská péřová bunda s kapucí /
Ultralight lady down jacket with hood

black

black

blue

ocean

orange

orange

brown

brown

EN

EN

CZ

CZ

4311 Bunda Nordvik HD / Nordvik HD jacket

4312 Bunda Vikina HD / Vikina HD jacket

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Colibri DWR 325 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon S, M, L, XL, XXL, XXXL

Náplň / Filling: Barva / Color:
kachní peří 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin black, blue, orange, brown

Bunda v transportním obalu /
Jacket in the transport sack

Bunda v transportním obalu /
Jacket in the transport sack

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Colibri DWR 305 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon XS, S, M, L, XL, XXL

Náplň / Filling: Barva / Color:
kachní peří 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin black, orange, ocean, brown

La dy
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 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip, jedna vnitřní kapsa na zip, dvě 

hluboké vnitřní kapsy
 ■ Stahování límce pružnou tkanicí
 ■ Transportní obal připevněný ve vnitřní kapse
 ■ Lemování pružnou Lycrou

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip, jedna vnitřní kapsa na zip, dvě 

hluboké vnitřní kapsy
 ■ Stahování límce pružnou tkanicí
 ■ Transportní obal připevněný ve vnitřní kapse
 ■ Lemování pružnou Lycrou

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets, one 

inner zippered pocket, two deep inner 
pockets

 ■ Collar with elastic drawcord
 ■ Transport sack connected in inner pocket
 ■ Lycra hemming

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets, one inner 

zippered pocket, two deep inner pockets
 ■ Collar with elastic drawcord
 ■ Transport sack connected in inner pocket
 ■ Lycra hemming

Ultralehká péřová bunda / Ultralight down jacket

Ultralehká dámská péřová bunda / Ultralight lady down jacket

black

black

olive

wood brown mandarine

royal blue

petrol mango

mandarine grass

EN

EN

CZ

CZ

4016 Bunda Drake / Drake jacket

4017 Bunda Swan / Swan jacket

Bunda v transportním obalu /
Jacket in the transport sack

Bunda v transportním obalu /
Jacket in the transport sack

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Colibri DWR 310 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon S, M, L, XL, XXL, XXXL

Náplň / Filling: Barva / Color:
kachní peří 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin

black, olive, royal blue, 
mandarine, grass

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Colibri DWR 290 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon XS, S, M, L, XL, XXL

Náplň / Filling: Barva / Color:
kachní peří 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin

black, wood brown, mandarine, 
petrol, mango

La dy
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black

black

olive

wood brown mandarine

royal blue

petrol mango

mandarine grass

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip, jedna vnitřní kapsa na zip, dvě 

hluboké vnitřní kapsy
 ■ Stahování límce pružnou tkanicí
 ■ Transportní obal připevněný ve vnitřní kapse
 ■ Lemování pružnou Lycrou

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip, jedna vnitřní kapsa na zip, dvě 

hluboké vnitřní kapsy
 ■ Stahování límce pružnou tkanicí
 ■ Transportní obal připevněný ve vnitřní kapse
 ■ Lemování pružnou Lycrou

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets, one 

inner zippered pocket, two deep inner 
pockets

 ■ Collar with elastic drawcord
 ■ Transport sack connected in inner pocket
 ■ Lycra hemming

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets, one inner 

zippered pocket, two deep inner pockets
 ■ Collar with elastic drawcord
 ■ Transport sack connected in inner pocket
 ■ Lycra hemming

Ultralehká péřová vesta / Ultralight down vest

Ultralehká dámská péřová vesta / Ultralight lady down vest

EN

EN

CZ

CZ

4054 Vesta Drake / Drake vest

4055 Vesta Swan / Swan vest

Bunda v transportním obalu /
Jacket in the transport sack

Bunda v transportním obalu /
Jacket in the transport sack

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Colibri DWR 220 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon S, M, L, XL, XXL, XXXL

Náplň / Filling: Barva / Color:
kachní peří 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin

black, olive, royal blue, 
mandarine, grass

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Colibri DWR 195 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon XS, S, M, L, XL, XXL

Náplň / Filling: Barva / Color:
kachní peří 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin

black, wood brown, mandarine, 
petrol, mango

La dy
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 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip, dvě hluboké vnitřní kapsy

 ■ Transportní obal připevněný ve vnitřní kapse
 ■ Lemování pružnou Lycrou

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip, dvě hluboké vnitřní kapsy

 ■ Transportní obal připevněný ve vnitřní kapse
 ■ Lemování pružnou Lycrou

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets, two deep inner pockets

 ■ Transport sack connected in inner pocket
 ■ Lycra hemming

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets, two deep inner pockets

 ■ Transport sack connected in inner pocket
 ■ Lycra hemming

Lehká péřová bunda s kapucí / Midweight down jacket with hood

Lehká dámská péřová bunda s kapucí /
Midweight lady down jacket with hood

black/brown

black/brown

olive/green

ocean/mustard

shadow blue/mustard

orange/fuego orange

EN

EN

CZ

CZ

4293 Bunda Vernon / Vernon jacket

4294 Bunda Tacoma / Tacoma jacket

Loft Nylon DWR+

Loft Nylon DWR+

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Loft Nylon DWR+ 390 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon S, M, L, XL, XXL, XXXL

Náplň / Filling: Barva / Color:
kachní peří 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin

black/brown, olive/green,
shadow blue/mustard

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Loft Nylon DWR+ 320 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon XS, S, M, L, XL, XXL

Náplň / Filling: Barva / Color:
kachní peří 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin

black/brown, ocean/mustard, 
orange/fuego orange

La dy
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Loft Nylon DWR+

Loft Nylon DWR+

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip, dvě hluboké vnitřní kapsy

 ■ Transportní obal připevněný ve vnitřní kapse
 ■ Lemování pružnou Lycrou

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip, dvě hluboké vnitřní kapsy

 ■ Transportní obal připevněný ve vnitřní kapse
 ■ Lemování pružnou Lycrou

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets, two deep inner pockets

 ■ Transport sack connected in inner pocket
 ■ Lycra hemming

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets, two deep inner pockets

 ■ Transport sack connected in inner pocket
 ■ Lycra hemming

Lehká péřová vesta s kapucí / Midweight down vest with hood

Lehká dámská péřová vesta s kapucí /
Midweight lady down vest with hood

black/brown

black/brown

green/orange

orange/fuego orange

ocean/shadow blue

mustard/brown

EN

EN

CZ

CZ

4295 Vesta Alamo / Alamo vest

4296 Vesta Yuba / Yuba vest

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Loft Nylon DWR+ 280 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon S, M, L, XL, XXL, XXXL

Náplň / Filling: Barva / Color:
kachní peří 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin

black/brown, green/orange,
ocean/shadow blue

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Loft Nylon DWR+ 240 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon XS, S, M, L, XL, XXL

Náplň / Filling: Barva / Color:
kachní peří 90/10, 600 cuin
duck down 90/10, 600 cuin

black/brown, orange/fuego orange, 
mustard/brown

La dy
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 ■ Zateplená komorová konstrukce
 ■ Prodloužený zadní díl

 ■ Tři kapsy na zip na předním díle (jedna náprsní)
 ■ V kapuci a v dolním lemu elastické tkanice s jednoduchým 
ovládáním

 ■ Na vnitřní straně límce příjemný fleece
 ■ Transportní obal

 ■ Zateplená komorová konstrukce
 ■ Prodloužený zadní díl

 ■ Tři kapsy na zip na předním díle (jedna náprsní)
 ■ V kapuci a v dolním lemu elastické tkanice s jednoduchým 
ovládáním

 ■ Na vnitřní straně límce příjemný fleece
 ■ Transportní obal

 ■Warm chamber construction
 ■ Extended back

 ■ Three zippered pockets on front part (one on chest)
 ■ Easy tune elastic drawcords in hood and bottom hem
 ■ Gentle fleece on inner collar
 ■ Transport sack

 ■Warm chamber construction
 ■ Extended back

 ■ Three zippered pockets on front part (one on chest)
 ■ Easy tune elastic drawcords in hood and bottom hem
 ■ Gentle fleece on inner collar
 ■ Transport sack

Komorová péřová bunda / Down jacket with chamber construction

Dámská komorová péřová bunda /
Lady down jacket with chamber construction

black

black

formula red

formula red

EN

EN

CZ

CZ

4261 Bunda Pioneer / Pioneer jacket

4262 Bunda Sierra / Sierra jacket

Loft Nylon DWR+

Loft Nylon DWR+

La dy
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Komorová konstrukce /
Chamber construction

Komorová konstrukce /
Chamber construction

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Loft Nylon DWR+ 850 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon S, M, L, XL, XXL, XXXL

Náplň / Filling: Barva / Color:
kachní peří 90/10, 700 cuin
duck down 90/10, 700 cuin black, formula red

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Loft Nylon DWR+ 560 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon XS, S, M, L, XL, XXL

Náplň / Filling: Barva / Color:
kachní peří 90/10, 700 cuin
duck down 90/10, 700 cuin black, formula red
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3

2

1

Velikost / Size
Konstrukční rozměry / Construction dimensions

1.

Viking 300, 600, 900, 1200 wide verze / wide versions Viking BLANKET
170 cm 200 cm — 215 cm
180 cm 210 cm 210 cm 225 cm
195 cm 225 cm 225 cm 240 cm

2. šíře v ramenou / width in shoulders: 80 cm 90 cm 80 cm
3. šíře v nohách / width in feet: 50 cm 60 cm 60 cm

EN Warmpeace sleeping bags are produced in 
three sizes: 170 cm, 180 cm, 195 cm. These 

numbers indicate the length of person, which 
approximately the sleeping bag is designed for, with 
some size reserve. Real construction dimensions of 
sleeping bags are in match bellow.

More on www.warmpeace.cz

CZ Spací pytle vyrábíme ve třech velikostech: 170 
cm, 180 cm, 195 cm. Velikostní označení 

spacáku udává přibližnou výšku postavy, pro kterou 
je spací pytel určen a  která se do něho pohodlně 
vejde, nikoliv skutečnou délku spacáku. Skutečné 
konstrukční rozměry spacáků najdete 
v následující tabulce.

Více na www.warmpeace.cz

NÁVOD NA ÚDRŽBU PÉŘOVÉHO VYBAVENÍ
Pro zachování správné funkce a  dlouhé životnosti výrobků s  péřovou náplní je třeba dodržovat 
následující zásady:

 ■ Před použitím protřepejte péřovou náplň a zkontrolujte její rovnoměrné rozmístění v komorách.
 ■ Neponechávejte výrobek ve stlačeném stavu v obalu déle, než je nutné pro transport (dlouhodobé stlačení omezuje její pružnost).
 ■ Mimo sezónu jej ukládejte volně zavěšený, nebo položený na suchém místě.
 ■ Nikdy nečistěte chemicky.
 ■ Perte při teplotách do 30°C (v automatických pračkách je možné využít program na praní vlny).
 ■ Používejte speciální tekuté prací prostředky, které nejsou agresivní vůči peří, nenaruší jeho strukturu, dobře se vymývají při máchání 
a nekrystalizují v jemných záhybech náplně.

 ■ Řádně odstřeďte.
 ■ Sušte v sušičce (vzduchem teplým do 30°C) nebo ve vodorovné poloze za občasného důkladného protřepání (pozor, úplné prosušení 
trvá několik dní).

 ■ Po správném vyprání se obnoví původní pružnost a objem péřové náplně. Komorová konstrukce péřových výrobků umožňuje peří volný 
pohyb v komorách, takže jejich používáním dochází k přirozenému přemisťování náplně ze stlačovaných oblastí do méně exponovaných 
částí komor. Proto je třeba občas překlepáním rozmístit péřovou náplň tak, aby rovnoměrně vyplňovala objem komor.

DOWN EQUIPMENT CARE AND WASHING INSTRUCTIONS
To ensure a long life for your down equipment please follow these care and washing instructions:

 ■ Shake your sleeping bag or jacket before use and check right distribution of down in chambers.
 ■ Do not store in compression stuff sack for longer time than necessary for transportation. Compression for longer time can decrease 
a down life and flexibility.

 ■ Store it storage sack or hanging on dry place.
 ■ Never use chemical detergents for washing.
 ■ Wash with temperature max. 30°C (possible to use wool cycle in washing machine).
 ■ Use only special liquid detergent for down washing.
 ■ Dry in drier machine (temperature of air max. 30°C) or in horizontal position. Shake it few times to ensure proper down distribution while 
your down equipment is drying. Attention, total drying takes few days.

 ■ After right washing and drying you may expect that the down filling get its renewed original loft and flexibility. Chamber construction 
of down equipment allows a free movement of down filling in chambers so by its using down filling can down relocates. That is why it is 
necessary sometimes remove down filling by shaking to right place (to fill volume of chambers equally).

KONSTRUKČNÍ ROZMĚRY SPACÍCH PYTLŮ /
CONSTRUCTION DIMENSIONS OF SLEEPING BAGS

CZ

EN
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Lehká a jemná izolační náplň PrimaLoft obsahuje 
miliony vzduchových komůrek v  síti hustě 

spletených polyesterových mikrovláken. Díky výtečné 
vodoodpudivosti materiálu zůstává ve struktuře 
mikrovláken vzduch i  v  případě, že se izolační náplň 
namočí. Voda nedokáže částečky vzduchu vytlačit 
a materiál tím pádem izoluje i ve vlhkém stavu.

Na rozdíl od konvenčních syntetických náplní je 
PrimaLoft jedním z nejlehčích a nejefektivnějších řešení. 
Je funkční, lehký, prodyšný a  snadno stlačitelný. Po 
dlouhodobém stlačení rychle zaujímá původní objem.

Lightweight and smooth PrimaLoft insulation 
contains millions of air chambers in the net of 

densely knitted microfibers. Thanks to superior water 
repelency of microfibers, air from these small chambers 
is not pushed away by water. From this reason PrimaLoft 
isolates well also in wet conditions.

Compare with the most of conventional synthetic 
fillings, PrimaLoft is one of lightest and most effective 
solutions. It’s  functional, lightweight, breathable and 
easy packable. After longtime compression PrimaLoft 
takes back fast the original volume.

ENCZ
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 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip, vnitřní náprsní kapsa na zip

 ■ Kapsový váček náprsní kapsy slouží jako transportní obal bundy
 ■ Rukávy a kapuce lemovány pružnou lycrou

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip, vnitřní náprsní kapsa na zip

 ■ Kapsový váček náprsní kapsy slouží jako transportní obal bundy
 ■ Rukávy a kapuce lemovány pružnou lycrou

 ■ Extended back
 ■ Two zippered front pockets, inner chest pocket with zip

 ■ Chest pocket’s pouch works also as transport bag for jacket
 ■ Lycra hemming on sleeves and hood

 ■ Extended back
 ■ Two zippered front pockets, inner chest pocket with zip

 ■ Chest pocket’s pouch works also as transport bag for jacket
 ■ Lycra hemming on sleeves and hood

Velmi lehká prošívaná pánská bunda s kapucí / 
Very lightweight men’s quilted jacket with hood

Velmi lehká prošívaná dámská bunda s kapucí / 
Very lightweight ladies’ quilted jacket with hood

black/black

black/black

royal blue/navy

walnut/petrol

orange/navy

orange/orange

mustard/petrol

mustard/walnut

EN

EN

CZ

CZ

4291 Bunda Spirit / Spirit jacket

4292 Bunda Astra / Astra jacket

La dy

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Nylon 350 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon S, M, L, XL, XXL, XXXL

Náplň / Filling: Barva / Color:

Primaloft® 60 g/m2 black/black, royal blue/navy, 
orange/navy, mustard/petrol

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Nylon 310 g

Složení / Composition: Velikosti / Sizes:
100 % Nylon XS, S, M, L, XL, XXL

Náplň / Filling: Barva / Color:

Primaloft® 60 g/m2 black/black, walnut/petrol, 
orange/orange, mustard/walnut

New
in collection

New
in collection
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NYLON DWR+
Jednoduché, univerzální a tradiční řešení
Materiál Nylon DWR+ se táhne historií naší výroby vybavení do přírody již od roku 
1991, kdy jsme jej začali používat na péřové oblečení a spací pytle a také na lehké 
větrovky a kalhoty.

Komerční název materiálu se během let změnil, ale jeho konstrukce a  podstata 
přetrvává stejně, jako vybavení z  něho zhotovené. Základem materiálu je pevné 
nylonové vlákno o  průměru 40x slabším než je lidský vlas. Těchto vláken je 
natěsnáno ve struktuře osnovy a  útku tolik, že tvoří vrstvu, která nepropouští 
různé druhy zateplovacích náplní, zadržuje vítr vně a teplý vzduch uvnitř oblečení, 
je vodoodpudivá (nikoli vodotěsná), je prodyšná a  přitom lehká a  sbalitelná do 
zanedbatelného objemu.

Absence jakékoli membrány prodlužuje trvanlivost materiálu na téměř 
nekonečno. Oděvům zhotoveným z Nylonu DWR+ se nelepí švy, protože parametr 
vodoodpudivosti je poměrně nízký na to, aby mělo lepení švů smysl, ale dostatečně 
vysoký, aby uživatele ochránil před slabým deštěm trvale či před silným přívalem 
na kratší čas. Tento kompromis je plně vyvážen prodyšností, lehkostí a sbalitelností 
tohoto oblečení.

Každý kousek je dodáván s  malým obalem, do kterého je možné větrovku či 
kalhoty snadno a  rychle namačkat a  výsledný balíček uložit v  kapse, ledvince či 
batohu. Nenápadné balení zajistí, že uživatel o své větrovce prakticky neví, dokud ji 
nepotřebuje. Netíží jej na zádech a ani nepřekáží v zavazadle.

Proto se také větrovky a kalhoty z Nylonu DWR+ často používají jako záložní vrstva, 
připravená pro případ náhlé změny počasí, jako ochrana proti větru po náročném 
výstupu či při sjezdu na kole, kdy se zpocené tělo až příliš chladí větrem.

Střihově se oblečení z Nylonu DWR+ přidržuje konzervativních a osvědčených řešení, 
známých již z první poloviny minulého století. Tím se stává univerzálním a na pořízení 
či údržbu nenáročným a praktickým oblečením pro řadu příležitostí po celý rok.

NYLON DWR+
Simple, universal and traditional solution
Nylon DWR+ is connected with our production of outdoor equipment since 1991, 
when we started to use this fabric for down garment, sleeping bags and also for 
lightweight Nylon jackets and pants.

A  commercial name of fabric was changed during the years, but its construction 
and principle persist, and Nylon equipment as well. The basis of fabric is strong 
nylon yarn, with perimeter 40x thiner than human hair. There are many yarns in the 
texture of warp and weft, which form a such layer, which is down proof, wind and 
water repellent (not waterproof ), breathable and lightweight, packable to the small 
volume.

The fact, that there is not used any membrane, gives the fabric almost endless 
durability. It doesn’t make sense to use a  technology of taped seams on Nylon 
garment, because of quite lower parameter of water repellency. But this water 
repellency is enough high to protect against small rain permanently or against 
powerful rain for shorter time. This compromise is fully balanced by breathability, 
lightness and packability of the garment.

Each product is equipped with small sack, in which it is possible to pack very easy and 
fast whole jacket or pants and than put it in to the pocket, hipback or bag. Thanks to 
its packaging, the user doesn’t know about this garment until he needs it. Therefore 
these jackets and pants from Nylon DWR+ are very often used as a  backup layer, 
which is prepared for example, for sudden change of weather, as a protection against 
rain after challenging ascent or during downhill on bike, when the sweaty body is 
getting cold too much by the wind.

Cut of Nylon DWR+ garment follows very conservative and experienced solution, 
same from the first half of last century. Thereby it becomes universal, easy care, non-
expensive and very practical piece of garment which is useful for many occasion 
during whole year.

EN

CZ

VODOODPUDIVOST

WATER REPELLENCY

SBALITELNOST

PACKABILITY

VĚTRUODOLNOST

WINDPROOF

UNIVERZÁLNOST

UNIVERSALITY
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Nylon DWR+

Nylon DWR+

Nylon DWR+

 ■ Bunda Speed: dlouhý zip, dvě přední kapsy na zip
 ■ Bunda Escape: krátký zip, jedna velká kapsa na předním díle

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■ Odlehčený přední zip podložený lehkou klopou
 ■ Rukávy zakončené pružnou manžetou
 ■ Na konci rukávů otvor na palec
 ■ V dolním lemu a kapuci stahování pružnou tkanicí se samosvorkami
 ■ Kapuce s jednoduchou regulací na suchý zip ukrytá v límci se zipem
 ■ Na rukávech, přední a zadní části reflexní potisk
 ■ Integrovaný malý transportní obal

 ■ Pružný pas se stahováním na tkanici
 ■ Ergonomické řešení kolen

 ■ Malá boční kapsa na zip
 ■ Vyztužená dolní vnitřní část nohavice
 ■ Reflexní zipy v dolním bočním švu
 ■ Integrovaný transportní obal
 ■ Kalhoty mají bezpečnostní reflexní prvky

 ■ Speed jacket: long zipper, two front zippered pockets
 ■ Escape jacket: short zipper, large front zippered pocket with 

flap
 ■ Lightweight front zipper with lightweight inner flap
 ■ Sleeves with elastic cuffs
 ■ Thumbholes in the end of sleeves
 ■ Elastic drawcord with one handed cordlock in bottom hem
 ■ Adjustable hood with elastic drawcord and cordlocks hidden in 
zippered collar

 ■ Reflex printing on the sleeves, front and back side
 ■ Integrated small storage pouch

 ■ Elastic waist with drawcord
 ■ Ergonomic solution in knee

 ■ Small pocket with zipper on the left side
 ■ Reinforced legs on lower inner seam
 ■ Reflexion zippers on lower outer seam
 ■ Integrated small storage pouch
 ■ Reflexion points for safety

Ultralehké bundy s kapucí / Ligthweight jackets with hood

Lehké kalhoty / Lightweight pants

blackblack

black

sky bluesky blue navigatenavigate flag redflag red yellowyellow

EN

EN

CZ

CZ

3038 Bunda Escape / Escape jacket 4073 Bunda Speed / Speed jacket

4008 Kalhoty Spring / Spring pants

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Nylon DWR+ 165 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

100% Nylon
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Barva / Color:
black

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Nylon DWR+ 230 g (Speed) / 160 g (Escape)

Složení / Composition: Velikost / Size:

100% Nylon
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Barva / Color:
flag red, sky blue, black, yellow, navigate

Uni  sex

Uni  sex

Uni  sex
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ODOLNOST PROTI 
NADMĚRNÉMU ODÍRÁNÍ /

ABRASION RESISTANT

PRUŽNOST VE 4 SMĚRECH 
S DOKONALOU TVAROVOU PAMĚTÍ /

4-WAY STRETCH & RECOVERY

MANAGEMENT VLHKOSTI (KNOTOVÝ 
EFEKT A ODPAŘOVÁNÍ) /

WICKS MOISTURE & EVAPORATES

VYSOCE ELASTICKÁ KONSTRUKCE /

HIGHLY ELASTIC CONSTRUCTION

OCHLAZOVÁNÍ
COOLING

TEPLO
WARMTH

VODNÍ PÁRA
WATER VAPOR

Přizpůsobivý strečový 
materiál s tvarovou pamětí 
a managementem vlhkosti.

CZ Form fitting stretch fabric 
with recovery and moisture 
management.

EN

Polartec® Power Stretch® ProTM 
vyniká dokonalou čtyřsměrnou 
pružností. Elasticita pleteniny 

umožňuje téměř neomezený pohyb. Díky 
nylonovému povrchu úspěšně odolává 
mechanickému oděru. To vše v kombinaci 
se schopností efektivně odvádět tělesnou 
vlhkost činí z  materiálu Polartec® Power 
Stretch® ProTM uživatelsky komfortní řešení 
pro všechny vrstvy zateplovacího oblečení 
k celoročnímu použití.

Polartec® Power Stretch® ProTM 
excels by resilient stretch in 
4-ways, which allows almost 

unlimited movement of body. Enhanced 
durability of fabric is caused thanks nylon 
surface. All these features in combination 
with excellent moisture management 
makes Polartec® Power Stretch® ProTM 
user’s  comfort solution for all layers of 
insulating garment for whole year using.
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OCHLAZOVÁNÍ
COOLING

TEPLO
WARMTH

VODNÍ PÁRA
WATER VAPOR

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■ Přední zip s vnitřní klopou

 ■ Dvě přední kapsy na zip
 ■ Odvětrávací otvory v podpaží s odlehčenými zipy se dvěma jezdci
 ■ Zakončení rukávů pružnou lycrou a „rukavičkou“ s gripem v dlani
 ■ Dolní lem a kapuce lemovány Lycrou
 ■ Vyztužení ramen, loktů a dlaňové části „rukavičky“
 ■ Možnost propojení zadního a předního dílu pomocí pružného popruhu 
proti vyhrnování bundy na zádech

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip

 ■ Raglánové rukávy
 ■ Otvory na palec v zakončení rukávů
 ■ Ploché švy
 ■ Lemování Lycrou

 ■ Extended back
 ■ Front zipper with inner flap

 ■ Two front and one inner zippered pockets
 ■ Vent holes in armpits with light zippers
 ■ Cuffs with lycra and „inner glove“ with thumb hole and palm protection
 ■ Lycra hemming on hood and bottom hem
 ■ Reinforcement on shoulders, elbows and palm on „inner glove“
 ■ Connection of front and back panel by elastic strap to prevent naked 
back

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets

 ■ Raglan sleeves
 ■ Thumb holes in sleeve bottoms
 ■ Flatlock seams
 ■ Lycra hemming

Technická bunda s kapucí/ Technical jacket with hood

Dámská bunda s kapucí / Jacket with hood

black

EN

EN

CZ

CZ

0040 Bunda Sneaker / Sneaker jacket

4305 Bunda Manteca / Manteca jacket

La dy

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Polartec® Power Stretch® ProTM 430 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

53% polyester, 38% nylon,
9% spandex

XS, S, M, L, XL, XXL
Barva / Color:

black

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Polartec® Power Stretch® ProTM 590 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

53% polyester, 38% nylon,
9% spandex

S, M, L, XL, XXL, XXXL
Barva / Color:

alpine green, black

Back
in collection

black alpine green

Back
in collection



28 JARO LÉTO / SPRING SUMMER 2017

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip

 ■ Raglánové rukávy
 ■ Otvory na palec v zakončení rukávů
 ■ Ploché švy
 ■ Lemování Lycrou

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■Dvě přední kapsy na zip

 ■ Raglánové rukávy
 ■ Otvory na palec v zakončení rukávů
 ■ Ploché švy
 ■ Lemování Lycrou

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets

 ■ Raglan sleeves
 ■ Thumb holes in sleeve bottoms
 ■ Flatlock seams
 ■ Lycra hemming

 ■ Extended back
 ■ Two front zippered pockets

 ■ Raglan sleeves
 ■ Thumb holes in sleeve bottoms
 ■ Flatlock seams
 ■ Lycra hemming

Pánská propínací bunda / Full zipper jacket

Dámská propínací bunda / Lady full zipper jacket

black

black

alpine green

EN

EN

CZ

CZ

4306 Bunda Trevor / Trevor jacket

3121 Bunda Mandy / Mandy jacket

La dy

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Polartec® Power Stretch® ProTM 335 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

53% polyester, 38% nylon,
9% spandex

S, M, L, XL, XXL, XXXL
Barva / Color:

black, alpine green

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Polartec® Power Stretch® ProTM 270 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

53% polyester, 38% nylon,
9% spandex

XS, S, M, L, XL, XXL
Barva / Color:

black

Back
in collection

Back
in collection
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black alpine green

 ■ Prodloužený zadní díl
 ■ Nižší límec s delším zipem pro snadnější oblékání

 ■ Ploché švy

 ■ Pružný pas s vnitřním stahováním tkanicí
 ■ Zadní kapsa na zip

 ■ Ploché švy

 ■ Extended back
 ■ Lower collar with longer zipper for easier put on/off

 ■ Flatlock seams

 ■ Elastic waist with inner cord
 ■ Zippered rear pocket

 ■ Flatlock seams

Unisex pulovr / Unisex pullover

Unisex kalhoty / Unisex pants

black

EN

EN

CZ

CZ

4307 Pulover Fram / Fram pullover

4305 Kalhoty Fram / Fram pants

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Polartec® Power Stretch® ProTM 320 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

53% polyester, 38% nylon,
9% spandex

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Barva / Color:

black, alpine green

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Polartec® Power Stretch® ProTM 250 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

53% polyester, 38% nylon,
9% spandex

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Barva / Color:

black

Uni  sex

Uni  sex

Back
in collection

Back
in collection
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Silný, Trvanlivý, Robustní, Odolný
a téměř Nezničitelný materiál 
vyšší Gramáže.

CZ

Strength, Tough and Robust 
fabric, Organic by cotton synthetic by 
Nylon in one Great combination.

EN

V jedné tkanině se zde potkává klasická 
a  moderní technologie. Organická 
bavlna dodává materiálu poddajnost, 

přírodní omak a  příjemný pocit při nošení. 
Nylonové vlákno zaručuje vysokou mechanickou 
odolnost a dlouhou životnost materiálu.

Určitá hrubost a  pevnost kalhot je překvapivě 
doprovázena vysokým uživatelským komfortem.

This fabric is connection of classic and 
modern technology. Organic cotton 
provides pliability, natural touch and 

nice feeling during wearing. Nylon fiber 
guarantees high mechanical durability and 
long life of fabric.

Some coarseness and strength of pants is 
accompanied by high user’s comfort.

SPOJENÍ NYLONU + BAVLNY

JOINT OF NYLON + COTTON

PŘÍJEMNÝ DOTYK DÍKY BAVLNĚ

NICE TOUCH BY COTTON

VYŠŠÍ GRAMÁŽ MATERIÁLU

HEAVY PANTS

ODOLNÝ DÍKY NYLONU

DURABLE BY NYLON



31WWW.WARMPEACE.CZ

OBSAHUJÍ VYSOKÉ PROCENTO STREČOVÝCH 
VLÁKEN, JSOU PRUŽNÉ, NEBRÁNÍ POHYBU 

A NEŠKRTÍ

HIGH PERCENTAGE OF STRETCH FIBERS FOR 
ELASTICITY AND FREEDOM OF MOVEMENT

RYCHLE SCHNOU, DOBŘE SE UDRŽUJÍ

FAST DRYING AND EASY CARE

JSOU PRODYŠNÉ, VÝBORNĚ PRACUJÍ 
S TĚLESNOU VLHKOSTÍ

BREATHABLE MATERIALS, FINE WORK WITH 
BODY MOISTURE

OBLEČENÍ JE LEHKÉ A SKLADNÉ

LIGHTWEIGHT GARMENT

CZ SmileSkin Stretch je skupina 
technicky vyspělých materiálů, které 
udržují lidskou pokožku v  příjemném 
klimatu. Jsou pružné, prodyšné, 
nemačkavé a tvarově stálé. Jejich údržba 
je nenáročná a  díky nižší gramáži 
a  poddajnosti jsou výrobky z  materiálů 
SmileSkin Stretch snadno sbalitelnou 
a lehkou součástí vybavení.

EN Smile Skin Stretch is a group of hi-
tech fabrics, keeping human skin in 
comfortable climate. They are elastic, 
breathable, non-wrinkling and shape 
stable. Their care is simple and thanks to 
lower weight and suppleness are products 
made of SmileSkin Stretch fabrics easy 
packable and lightweight part of 
equipment.
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 ■ Dvě velké boční kapsy, dvě přední kapsy (napravo 
s dlouhou kapsou na nůž), dvě zadní kapsy, součástí 

pravé zadní kapsy je tajná kapsa na zip
 ■ Široký opasek „Hookle maxbelt“

 ■ Jedna velká a jedna menší boční kapsa, dvě přední 
kapsy, dvě zadní kapsy, součástí pravé zadní kapsy je 

tajná kapsa na zip
 ■ Široký opasek „Hookle maxbelt“

 ■ Two big side pockets, two front pockets with long knife 
pocket on right, two rear pockets, right one includes 

hidden zippered pocket
 ■ Wide belt „Hookle maxbelt“

 ■ One big and one smaller side pocket, two front pockets, 
two rear pockets, right one includes hidden zippered 

pocket
 ■ Wide belt „Hookle maxbelt“

Kalhoty s vyšší gramáží materiálu / Heavy pants

Prodloužené velikosti (+6 cm), Barva: grey / Long version (+6 cm), Color: grey

Zkrácené velikosti (-6 cm), Barva: grey / Short version (-6 cm), Color: grey

Dámské kalhoty s vyšší gramáží materiálu / Heavy ladies' pants

EN

EN

CZ

CZ

4299 Kalhoty Galt / Galt pants

4300 Kalhoty Galt PRODLOUŽENÉ / Galt pants LONGER

4301 Kalhoty Galt ZKRÁCENÉ / Galt pants SHORTER

Prodloužené velikosti (+6 cm), Barva: brown / Long version (+6 cm), Color: brown

Zkrácené velikosti (-6 cm), Barva: brown / Short version (-6 cm), Color: brown

4303 Kalhoty Elkie PRODLOUŽENÉ / Elkie pants LONGER

4304 Kalhoty Elkie ZKRÁCENÉ / Elkie pants SHORTER

4302 Kalhoty Elkie / Elkie pants

La dy

grey

brown

brown

green

green

red

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Strong 490 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

66% cotton + 34% nylon
XS, S, M, L, XL, XXL

Barva / Color:
brown, red, green

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Strong 620 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

66% cotton + 34% nylon
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Barva / Color:
brown, grey, green
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 ■Dvě velké boční kapsy, jedna menší boční kapsa 
s přímým vstupem, dvě přední kapsy (napravo 

s dlouhou kapsou na nůž)
 ■ Široký opasek „Hookle maxbelt“

 ■ Jedna velká a jedna menší boční kapsa, dvě přední 
kapsy (napravo s malou vnitřní kapsičkou), dvě zadní 

kapsy, součástí pravé zadní kapsy je tajná kapsa na zip
 ■ Široký opasek „Hookle maxbelt“

 ■ Two big side pockets, on smaller side pocket with direct 
entry, two front pockets with long knife pocket on right, 

two rear pockets, right one includes hidden zippered pocket
 ■ Wide belt „Hookle maxbelt“

 ■ One big and one smaller side pocket two front pockets 
(with small inner pocket on right), two rear pockets, right 

one includes hidden zippered pocket
 ■ Wide belt „Hookle maxbelt“

Šortky s vyšší gramáží materiálu / Heavy shorts

Dámské šortky s vyšší gramáží materiálu / Heavy ladies' shorts

EN

EN

CZ

CZ

4266 Šortky Lagen / Lagen shorts

4267 Šortky Lapina / Lapina shorts

La dy

grey

brown

brown

green

green

red

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Strong 340 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

66% cotton + 34% nylon
XS, S, M, L, XL, XXL

Barva / Color:
brown, red, green

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Strong 490 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

66% cotton + 34% nylon
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Barva / Color:
brown, grey, green
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 ■ Dvě boční kapsy na zip, dvě hlubší přední kapsy, jedna 
zadní kapsa na zip

 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■ Dvě boční kapsy na zip, dvě hlubší přední kapsy
 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■ Two side zippered pockets, two front deeper pockets, 
one zippered rear pocket

 ■ Belt „Hookle belt“

 ■ Two side zippered pockets, two front deeper pockets
 ■ Belt „Hookle belt“

Pánské kalhoty do chladnějších podmínek /
Mens’ pants for colder conditions

Prodloužené velikosti (+6 cm), Barva: black / Long version (+6 cm), Color: black

Zkrácené velikosti (-6 cm), Barva: black / Short version (-6 cm), Color: black

Dámské kalhoty do chladnějších podmínek /
Ladies’ pants for colder conditions

EN

EN

CZ

CZ

4018 Kalhoty Torg / Torg pants

4020 Kalhoty Torg PRODLOUŽENÉ / Torg pants LONGER

4022 Kalhoty Torg ZKRÁCENÉ / Torg pants SHORTER

Prodloužené velikosti (+6 cm), Barva: black / Long version (+6 cm), Color: black

Zkrácené velikosti (-6 cm), Barva: black / Short version (-6 cm), Color: black

4021 Kalhoty Torpa PRODLOUŽENÉ / Torpa pants LONGER

4023 Kalhoty Torpa ZKRÁCENÉ / Torpa pants SHORTER

4019 Kalhoty Torpa / Torpa pants

La dy

black

black

field

field

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 390 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

90% Nylon + 10% Lycra
XS, S, M, L, XL, XXL

Barva / Color:
field, black

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 450 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

90% Nylon + 10% Lycra
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Barva / Color:
field, black
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 ■Dvě boční kapsy na zip, dvě hlubší přední kapsy, jedna 
zadní kapsa na zip

 ■ Označení pravé a levé nohavice pro snadné zpětné připnutí
 ■ V nohavicích manžeta na ¾ zkrácení
 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■ Snížený pas
 ■ Dvě boční kapsy na zip, dvě hlubší přední kapsy, jedna zadní 

kapsa na zip
 ■ Označení pravé a levé nohavice pro snadné zpětné připnutí
 ■ V nohavicích manžeta na ¾ zkrácení
 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■ Two side zippered pocket, two front deeper pockets, 
one zippered rear pocket

 ■ Legs are left and right marked for easy zip on
 ■ Inside legs is a flap for ¾ shortage
 ■ Belt „Hookle belt“

 ■ Lower waist
 ■ Two side zippered pocket, two front deeper pockets, zippered 

rear pocket
 ■ Legs are left and right marked for easy zip on
 ■ Inside legs is a flap for ¾ shortage
 ■ Belt „Hookle belt“

Pánské kalhoty s odepínacími nohavicemi /
Mens’ pants with zip-off legs

Zkrácené velikosti (-6 cm), Barva: iron / Short version (-6 cm), Color: iron

Zkrácené velikosti (-6 cm), Barva: black / Short version (-6 cm), Color: black

Prodloužené velikosti (+6 cm), Barva: iron / Long version (+6 cm), Color: iron

Prodloužené velikosti (+6 cm), Barva: black / Long version (+6 cm), Color: black

Dámské kalhoty s odepínacími nohavicemi /
Ladies’ pants with zip-off legs

EN

EN

CZ

CZ

4251 Kalhoty Fording Zip-off / Fording Zip-off pants

4253 Kalhoty Fording Zip-off ZKRÁCENÉ /
Fording Zip-off pants SHORTER

4256 Kalhoty Rivera Zip-off ZKRÁCENÉ /
Rivera Zip-off pants SHORTER

4252 Kalhoty Fording Zip-off PRODLOUŽENÉ /
Fording Zip-off pants LONGER

4255 Kalhoty Raivera Zip-off PRODLOUŽENÉ /
Rivera Zip-off pants LONGER

4254 Kalhoty Rivera Zip-off / Rivera Zip-off pants

La dy

iron

black

grass

mustard

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 350 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
XS, S, M, L, XL, XXL

Barva/ Color:
black, mustard

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 425 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Barva/ Color:
iron, grass

LO
W

ER
 W

AI
ST
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 ■ Dvě boční kapsy na zip, dvě přední kapsy, dvě zadní 
kapsy na zip

 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■ Dvě boční kapsy na zip, dvě přední kapsy, jedna zadní 
kapsa na zip

 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■ Two side zippered pockets, two front pockets, two rear 
zippered pockets

 ■ Belt „Hookle belt“

 ■ Two side zippered pockets, two front pockets, one rear 
zippered pocket

 ■ Belt „Hookle belt“

Pánské lehké kalhoty / Men’s lightweight pants

Prodloužené velikosti (+6 cm), Barva: iron / Long version (+6 cm), Color: iron

Zkrácené velikosti (-6 cm), Barva: iron / Short version (-6 cm), Color: iron

Dámské lehké kalhoty / Ladies' lightweight pants

EN

EN

CZ

CZ

4313 Kalhoty Flint / Flint pants

4314 Kalhoty Flint PRODLOUŽENÉ / Flint pants LONGER

4315 Kalhoty Flint ZKRÁCENÉ / Flint pants SHORTER

Prodloužené velikosti (+6 cm), Barva: black / Long version (+6 cm), Color: black

Zkrácené velikosti (-6 cm), Barva: black / Short version (-6 cm), Color: black

4317 Kalhoty Comet PRODLOUŽENÉ / Comet pants LONGER

4318 Kalhoty Comet ZKRÁCENÉ / Comet pants SHORTER

4316 Kalhoty Comet / Comet pants

La dy

navy grass

black rose red

iron mustard

petrol grass mustard

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 310 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
XS, S, M, L, XL, XXL

Barva / Color:
black, petrol, rose red, mustard, grass

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 330 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Barva / Color:
iron, navy, mustard, grass

New
in collection

New
in collection
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 ■ Prodloužený zadní díl
 ■ Jedna kapsa na druk a jedna na zip

 ■ Zapínání na druky
 ■ V rukávech manžeta k zajištění vyhrnutých rukávů

 ■ Snížený pas
 ■ Přiléhavý střih

 ■ Dvě boční kapsy na zip, dvě přední kapsy, jedna zadní kapsa na 
zip

 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■ Extended back
 ■One pocket with snap button and one with zipper

 ■ Snap button button closure
 ■ Inside sleeves is flap to adjust rolled up sleeves

 ■ Lower waist
 ■ Close fitting

 ■ Two side zippered pockets, two front pockets, one rear zippered 
pocket

 ■ Belt „Hookle belt“

Pánská košile s dlouhým rukávem / Mens’ shirt with long sleeve

Zkrácené velikosti (-6 cm), Barva: navy / Short version (-6 cm), Color: navy

Prodloužené velikosti (+6 cm), Barva: navy / Long version (+6 cm), Color: navy

Dámské lehké kalhoty / Ladies' lightweight pants

EN

EN

CZ

CZ

4250 Košile Moody / Moody shirt

4321
Kalhoty Atlanta ZKRÁCENÉ /
Atlanta pants SHORTER

4320
Kalhoty Atlanta PRODLOUŽENÉ /
Atlanta pants LONGER

4322 Kalhoty Atlanta / Atlanta pants

La dy

iron

navy rose red

smoke blue grass

smoke blue mustard

LO
W

ER
 W
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ST

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 300 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Barva / Color:
iron, blue smoke, grass

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 260 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
XS, S, M, L, XL, XXL

Barva / Color:
navy, smoke blue, rose red, mustard

New
in collection
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 ■ Dvě hlubší přední kapsy, jedna zadní kapsa na zip, malá 
boční kapsa na zip

 ■ Poutko pro připevnění pytlíku s magneziem
 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■Dvě boční kapsy na zip, dvě přední kapsy, jedna zadní 
kapsa na zip

 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■ Two front deeper pockets, one zippered rear pocket, 
one small zippered side pocket

 ■ Loop for chalk bag
 ■ Belt „Hookle belt“

 ■ Two side zippered pockets, two front pockets, one rear 
zippered pocket

 ■ Belt „Hookle belt“

Pánské lehké tříčtvrteční kalhoty / Men’s 3/4 pants

Dámské lehké tříčtvrteční kalhoty / Ladies’ 3/4 pants

EN

EN

CZ

CZ

4225 3/4 kalhoty Plywood / Plywood 3/4 pants

4226 3/4 kalhoty Flex / Flex 3/4 pants

La dy

petrol mustard

smoke blue grass

grass

rose red

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 300 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
XS, S, M, L, XL, XXL

Barva / Color:
smoke blue, rose red, grass

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 330 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Barva / Color:
petrol, grass, mustard
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La dy

La dy

 ■ Snížený pas
 ■ Přiléhavý střih

 ■ Dvě boční kapsy na zip, dvě přední kapsy, jedna zadní kapsa na zip
 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■ Levá boční kapsa na zip, dvě přední kapsy, jedna zadní 
kapsa

 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■Dvě boční kapsy na zip, dvě hlubší přední kapsy, jedna 
zadní kapsa na zip

 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■ Lower waist
 ■ Close fitting

 ■ Two side zippered pockets, two front pockets, one rear zippered pocket
 ■ Belt „Hookle belt“

 ■ Side zippered pocket on left, two front pockets, one 
rear pocket

 ■ Belt „Hookle belt“

 ■ Two side zippered pocket, two front deeper pockets, 
one zippered rear pocket

 ■ Belt „Hookle belt“

Dámské lehké šortky / Ladies' lightweight shorts

Dámské lehké šortky pro sport a volný čas /
Ladies’ sport and leisure stretch shorts

Pánské lehké šortky pro sport a volný čas /
Mens’ shorts for sport and leisure

EN

EN

EN

CZ

CZ

CZ

4319 Šortky Mira / Mira shorts

4063 Šortky Muriel / Muriel shorts

4059 Šortky Corsar / Corsar shorts

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 160 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
XS, S, M, L, XL, XXL

Barva / Color:
navy, grass, mustard

navy

black

iron

mustard

rose red grass

˝petrol

grass

smoke blue

grass

LO
W

ER
 W

AI
ST

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 210 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
XS, S, M, L, XL, XXL

Barva / Color:
black, rose red, grass, smoke blue

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 240 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Barva / Color:
iron, grass, petrol

New
in collection
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 ■ Zapínání na zip vzadu
 ■Dvě velké kapsy vpředu, v pravé kapse malá kapsička

 ■Dvě přední kapsy, dvě zadní kapsy, jedna malá boční 
kapsa na zip

 ■ Opasek „Hookle belt“

 ■ Zipper closure on back
 ■ Two large front pockets, in right pocket one small 

pocket

 ■ Two front pockets, two rear pockets, one small zippered 
side pocket

 ■ Belt „Hookle belt“

Lehké šaty / lightweight dress

Lehká sukně pro sport a volný čas / Lightweight skirt for sport and leisure

EN

EN

CZ

CZ

4009 Šaty Sunday Best / Sunday Best dress

4064 Sukně Elen / Elen skirt

La dy

La dy

iron mustard

iron

rose red

rose red

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 200 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
XS, S, M, L, XL, XXL

Barva / Color:
iron, rose red

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 190 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

93% Nylon 66 + 7% Spandex
XS, S, M, L, XL, XXL

Barva / Color:
rose red, iron, mustard
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 ■Dvakrát odlehčená verze materiálu SmileSkin Stretch
 ■ Volný střih

 ■ Dvě přední kapsy (jedna na zip)
 ■ Zapínání na lehké druky

 ■Dvakrát odlehčená verze materiálu SmileSkin Stretch
 ■ Volný střih

 ■ Vlevo dole kapsa na zip
 ■ Zapínání na lehké druky

 ■Double lighted version of SmileSkin stretch fabric
 ■ Relaxed fit

 ■ Two front pockets (one zippered)
 ■ Lightweight snap buttons closure

 ■ Double lighted version of SmileSkin stretch fabric
 ■ Relaxed fit

 ■ Zippered pocklet on left down front
 ■ Lightweight snap buttons closure

Lehká košile / Lightweight shirt

Lehká dámská košile / Lightweight lady shirt

EN

EN

CZ

CZ

4005 Košile Hot / Hot shirt

4006 Košile Sun / Sun shirt

La dy

anthracite/grey

anthracite/grey

red/green

red/green

yellow/blue

yellow/blue

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 100 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

87% Nylon + 13% Spandex
XS, S, M, L, XL, XXL

Barva / Color:
anthracite/grey, red/green, yellow/blue

Materiál / Material: Hmotnost / Weight:
Smile Skin Stretch 145 g

Složení / Composition: Velikost / Size:

87% Nylon + 13% Spandex
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Barva / Color:
anthracite/grey, red/green, yellow/blue
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Univerzální pásek o šířce 38 mm s přezkou z leteckého hliníku /
Universal belt 38 mm wide with buckle from alloy

4298 Opasek Hookle Maxbelt / Hookle Maxbelt

Lehké rukavice z materiálu Polartec® Powerstretch® ProTM /
Lightweight gloves made from Polartec® Powerstretch® ProTM

0087 Rukavice Powerstretch / Gloves Powerstretch

Back
in collection

Materiál / Material:
100% Polyester

Hmotnost / Weight:
90 g

Délka / Lenght:
120 cm

Barva / Color:
green/grey, red/brown

Materiál / Material:
Polartec® Powerstretch® ProTM

Složení / Composition
53% polyester, 38% nylon,

9% spandex
Velikost / Size:
S/M, L/XL, XXL
Barva / Color:

black

Opasek se skrytou kapsou na bankovky s přezkou z leteckého hliníku /
Belt with hidden pocket for cash with buckle from alloy

4087 Opasek Money belt / Money belt

Univerzální pásek o šířce 28 mm s přezkou z leteckého hliníku /
Universal belt 28 mm wide with buckle from alloy

4083 Opasek Hookle belt / Hookle belt

New
in collection

New
in collection

Materiál / Material:
100% Polyester

Hmotnost / Weight:
45 g

Délka / Lenght:
120 cm

Barva / Color:
iron/grey

Materiál / Material:
100% Polyester

Hmotnost / Weight:
40 g

Délka / Lenght:
120 cm

Barva / Color:
iron/grey, iron/blue, 
iron/red, iron/green

Jednoduchá a velmi populární čepice 
z materiálu Polartec® Powerstretch® ProTM

Simple and very popular hat from Polartec® Powerstretch® ProTM

0075 Čepice Skip Powerstretch / Skip Powerstretch hat

Back
in collection

Kukla z materiálu Polartec® Powerstretch® ProTM /
Elastic balaclava made from Polartec® Powerstretch® ProTM

0081 Kukla Balaclava Powerstretch /
Balaclava Powerstretch

Back
in collection

Materiál / Material:
Polartec® Powerstretch® ProTM

Hmotnost / Weight:
65 g

Velikosti / Sizes:
jedna velikost / one size

Barva / Color:
black

Materiál / Material:
Polartec® Powerstretch® ProTM

Hmotnost / Weight:
45 g

Velikosti / Sizes:
jedna velikost / one size

Barva / Color:
alpine green, black

Multifunkční doplněk, který může být použit jako návlek na krk, čepice 
nebo čelenka. Horní lem je opatřen pružnou tkanicí a samosvorkou /

Popular and traditional accessory, useful in many ways as cap, neck 
gaiter, scarf, head band etc…

0080 Límec Powerstretch / Neckgaiter Powerstretch

Back
in collection

Materiál / Material: Velikosti / Sizes:
Polartec® Powerstretch® ProTM jedna velikost / one size

Hmotnost / Weight: Barva / Color:
55 g black

black alpine green
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V každém péřovém výrobku naleznete návod na údržbu a praní, ale pokud nemáte potřebné vybavení nebo si na 
tento úkon netroufáte, můžete využít naši průmyslovou prádelnu péřového vybavení.

Vaše péřové vybavení (pouze zn. Warmpeace) vypereme ve speciálních přípravcích 
a na přání je můžeme při té příležitosti i naimpregnovat.

Jak postupovat? Vaši bundu či spacák zašlete poštou na níže uvedenou adresu, balíček 
označte zvenku heslem PRANÍ a uvnitř uveďte požadavek na praní, případně na praní 
s impregnací, Vaši adresu a telefon!

podrobnosti a ceny na www.warmpeace.cz

PROFESIONÁLNÍ PRANÍ A IMPREGNACE PÉŘOVÝCH VÝROBKŮ

PÁNSKÉ A “UNISEX” VELIKOSTI / MEN’S AND “UNISEX” SIZES

5

4
3

2

1

DÁMSKÉ VELIKOSTI / LADIES SIZES La dy

5

4
3
2
1

Naše adresa:
Pavel Habětín s. r. o.

Plchovice 13
565 01 Choceň
Česká Republika
Tel.: +420 602 490 054

TABULKA VELIKOSTÍ / SIZE CHART

CZ Od sezony podzim/zima 2013/14 jsme rozšířili velikostní tabulku o jednu velikost, tzn. že nyní vyrábíme 
pánské oblečení ve velikostech S – XXXL a dámské oblečení ve velikostech XS – XXL. Velikostní označení oděvů 
odpovídá mírám postav dle velikostní tabulky. Konstrukční rozměry oděvů berou zároveň v úvahu charakter 
daného kusu oblečení a povahu použitého materiálu. Rozměry v tabulce jsou uvedené v centimetrech. Oblečení 
doporučujeme vyzkoušet.

Více na www.warmpeace.cz

EN From season fall/winter 2013/14 is men’s and women’s size range extended of one size more. It means 
men’s sizes are from “S” to “XXXL” and ladies sizes are from “XS” to “XXL”. Size clothing labels correspond to sizes of 
bodies according to the size chart. Construction dimensions of garments take into account character of the 
piece of clothing and the nature of used material. Sizes in the chart are in centimeters. We recommend trying on 
garment personally.

More on www.warmpeace.cz

Velikost Size S M L XL XXL XXXL
Konfekční číslování Standard men's size 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 58 - 60
1. Výška postavy 1. Person height 158-162 166-172 174-178 182-186 190-194 190-194
2. Obvod hrudníku 2. Chest perimeter 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 118-122
3. Obvod pasu 3. Waist perimeter 74-78 80-84 86-90 94-98 102-106 110-114
4. Obvod boků 4. Hips perimeter 92-96 98-102 104-108 110-114 116-120 122-126
5. Délka od pasu k patě 5. From waist to heel 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116 114-116

Velikost Size XS S M L XL XXL
Konfekční číslování Standard lady's size 32 - 34 36 - 38 38 - 40 40 - 42 44 - 46 46 - 48
1. Výška postavy 1. Person height 154-158 160-164 166-168 170-172 174-178 174-178
2. Obvod hrudníku 2. Chest perimeter 76-80 84-88 89-92 93-96 100-104 106-110
3. Obvod pasu 3. Waist perimeter 58-62 64-68 70-74 76-80 82-86 88-92
4. Obvod boků 4. Hips perimeter 82-86 88-92 94-98 100-104 106-110 112-116
5. Délka od pasu k patě 5. From waist to heel 97-99 100-102 103-105 106-108 109-111 109-111



AUSTRIA
Haberger Sport Vertriebs GmbH 

Heinz Haberger 
Dorfstrasse 20, 82319 Hadorf 

Tel.: +49 (0)8151/7460521 
Fax: +49 (0)8151/7460522 

GSM: +49 (0)1573 /2507454 
Skype: Heinzhaberger 

E-mail: info@heinzhaberger.de 
www.heinzhaberger.de

DENMARK
Spejder Sport A/S 
Nikolaj Zethsen 
Lejrvej 13 
DK-3500 Vaerloese 
Tel.: +45 4355 3515 
email: b2b@spejdersport.dk 
www.spejdersport.dk

FINLAND
PARTIOAITTA OY 
Markus Mäkinen 

Nuijamiestentie 5 C 
FIN-00400 HELSINKI, FINLAND 

Tel.: +358 20 776 0603 
Fax: +358 20 776 0619 

E-mail: partioaitta@partioaitta.fi 
www.partioaitta.fi

FRANCE
TERRE INFINIE 
Philippe Nieto 
23 rue du Chateau 
06640 Saint-Jeannet 
Tel.: +336 74 58 49 21 
E-mail: terreinfinie@laposte.net

GERMANY
Haberger Sport Vertriebs GmbH 

Heinz Haberger 
Dorfstrasse 20, 82319 Hadorf 

Tel.: +49 (0)8151/7460521 
Fax: +49 (0)8151/7460522 

GSM: +49 (0)1573 /2507454 
Skype: Heinzhaberger 

E-mail: info@heinzhaberger.de 
www.heinzhaberger.de

GREECE
EVEREST 
NICK PETRAKOS &CO 
36 BROKOUMI str 
67100 XANTHI 
Tel.: +3025410 64644 
Tel.: +3025410 24146 
Fax : +3025410 24146 
Email: everestoe@otenet.gr

NORWAY
Pondius AS 

Borgeskogen 41c 
3160 STOKKE 

Norway 
Tel: +47 918 09 870 

www.pondius.no

POLAND
Warmpeace Polska 
Grzegorz Chwola 
Huculska 20/2 
407 36  Katowice 
Tel.: +48 78 58 58 476 
Email: grzegorz.chwola@gmail.com

REPUBLIC OF MOLDOVA
X-Style Outdoor Equipment Center 

Republic of Moldova 
MD-2005, Chisinau, Bd. Grigore Vieru, 27 

Tel./fax: 00 373 22 210050 
www.xstyle.md 
info@xstyle.md 

http://www.facebook.com/xstylemd 
Skype: paraspetz

ROMANIA
PRO CODER DEV SRL 
Alina Carbunaru 
Str. De Mijloc, Nr. 6 
500063 Brasov 
Romania 
Tel.: 004 0721 101 611 
Email: alina@proalpin.ro 
www. www.proalpin.ro

ROMANIA
AB INVEST PROD SRL 

NOOTKA 
Mag. Cluj: Str. Dacia nr.1, Tel: 0264433946 

Mag. Bucuresti: Str.Patriei nr.3, Tel: 0729666852 
www.nootkasport.ro

SLOVAKIA
GREEN ZONE 
Štefan Kollár 
Sladkovičova 660/54 
017 01 Povážská Bystrica 
Tel./Fax: +421 42 4320 016 
GSM: +421/908 237 476 
Skype: greenzonesk 
E-mail: greenzone@greenzone.sk 
www.greenzone.sk

SLOVENIA
KIBUBA d.o.o. 

Petra Pečar 
Selo 11c 

1217 Vodice 
Tel.: +386 40 166 484 

Email: petra.pecar@kibuba.com 
www.kibuba.com

SWEDEN
Skridskobolaget Devex AB 
Ragnar Wijkström 
Fraktflygargatan 3 
128 30 Skarpnäck 
Tel.: +46 (0)8 605 30 15 
Fax: +46 (0)8 683 75 99 
E-mail: skridskobolaget@devex.se 
www.seatosummit.se

UKRAINE
SHAMBALA Company 
Krasnozavodskaya, 68 

49000 Dnipro 
Tel.: +380 563 702 401 
Fax: +380 563 702 401 

E-mail: info@shambala.dp.ua 
www.shambala.dp.ua

CZECH REPUBLIC
Pavel Habětín s.r.o. 
Plchovice 13 
565 01 Choceň 
GSM: +420 602 490 054 
GSM: +420 602 364 249 
E-mail: velkoobchod@warmpeace.cz 
www.warmpeace.cz


