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Stromy ukládají CO2 do dřevní hmoty • Stromy zvlhčují vzduch
Stromy zlepšují kvalitu půdy • Stromy filtrují prach
Stromy poskytují stín • Stromy jsou krásné…

Schwarzwolf sází stromy
Při výrobě a dopravě zboží dochází k vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Jsou to například Oxid uhličitý CO2, Oxid
dusný N2O, Ozon O3, Metan CH4, Freony CFC a mnoho dalších. Koncentrace těchto plynů v atmosféře negativně ovlivňuje životní
prostředí. Vyjadřuje se jako hmotnost přepočítaného oxidu uhličitého = gCO2e.
Více informací najdete na www.schwarzwolf.cz/CO2neutral

ROZHODLI JSME SE TZV. UHLÍKOVOU STOPU PRODUKTŮ SCHWARZWOLF ZCELA VYKOMPENZOVAT!
Jak toho dosáhneme? Nejprve jsme u každého výrobku zvlášť vypočítali, jaká je jeho uhlíková stopa. Jedná se o číslo vyjádřené
v gCO2e. Použili jsme metodiku Life Cycle Assessment (LCA) celosvětově působící organizace ECOACT. Každý výrobek, včetně
obalů, jsme dekomponovali na jednotlivé materiály, ze kterých byl vyroben, a každý zvlášť zvážili. Také jsme na mapách změřili
kolik kilometrů musí Schwarzwolf urazit ať už lodí, vlakem, autem, nebo letadly. Všechny údaje dohromady určili předpokládané množství gCO2e na jeden každý kus. Uhlíková stopa se kompenzuje pomocí ofsetových programů. Může to být podpora
obnovitelných zdrojů energie a také výsadbové programy. Když strom roste, vytváří prostřednictvím fotosyntézy svou hmotu
a přitom spotřebovává oxid uhličitý z atmosféry. My jsme se rozhodli sázet stromy se sazimestromy.cz.
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SAJAMA

KASAI

F4510200AJ3

F4510300AJ3

gCO2e
6142

gCO2e
1109

795 KČ

235 KČ

Nafukovací karimatka značky Schwarzwolf s integrovaným polštářem zabalena v praktickému nylonovém pouzdře se stahovací šňůrkou bude jistě
nepostradatelným pomocníkem při stanování a kempování. Zabere minimum místa v zavazadle díky malému rozměru a nízké hmotnosti 620 g. Je vybavena dvěma
ventily pro snadné nafukování, polštáře a podložky zvlášť. Napomáhá tepelné izolaci a poskytuje komfortní odpočinek. Materiál je voděodolný. Nafouklá matrace
má délku 190 cm, takže umožní pohodlné ležení i vyšším osobám. Pro ještě jednodušší nafukování je vhodné doplnit nafukovacím vakem Schwarzwolf KASAI.
Hmotnost: 620 g
Materiál: 40D Nylon + TPU
Doporučená technologie tisku: Sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 100 x 50 cm na obal
Rozměr balení: 11 × 27 cm
Rozměr karimatky: 190 × 65 × 6,5 cm
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Vak Schwarzwolf KASAI může být příjemným doplňkem karimatky SAJAMA. Umožní její rychlé nafouknutí bez námahy. Tento vak bude také nenahraditelný
společník při kempování. Můžete ho využít jako nepromokavý pytel pro uchování vašich věcí v suchu při nepříznivém počasí nebo při vodáckých sportech.
Dá se využít i jako jednoduchý polštář pod hlavu. Stačí vložit oblečení a uzavřít. Pokud jej naplníte vodou a zavěsíte na strom, budete mít provizorní sprchu.
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Hmotnost: 106 g
Materiál: 40D Nylon + TPU
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměr: 36 × 61 cm
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REST

BRISA

F4500300SA3

F5603600AJ3

gCO2e
2970

gCO2e
5705

335 KČ

342 KČ

Cestovní samonafukovací sedák Schwarzwolf v nylonovém pouzdře se stahovací šňůrkou.
Váha: 145 g
Materiál: červená vrchní strana 210T polyester, černá spodní strana 75D polyester
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: sedák 40 × 30 × 2 cm

Cestovní lehká deka Schwarzwolf se výborně hodí pro vaše cesty letadlem, autem, autobusem i vlakem. Je vyrobena
z mikrovlákna, snadno odvádí pot a dodává vašemu tělu teplotní komfort a pohodlí. Je sbalena do malého praktického
nylonového pytlíku.
Hmotnost: 281 g
Materiál: 120 g/m2 polyester mikrovlákno
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3, výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměr balení: 15 × 28 cm
Rozměr deky: 170 × 140 cm

KINABALU
F4800100AJ3

ALVERNIA

gCO2e
25250

735 KČ

F5600500AJ3

gCO2e
12546

379 KČ
Pohodlný a lehký spací pytel Schwarzwolf. Je vyroben ze 190T polyesteru, naplněn 210T mikrovláknem 250 g/m2. Má tvar
mumie, prošívání zabraňující pohybu vnitřní výplně a stahovací kapuci. Komfortní teplota 11° C, extrémní teplota -7° C.
Dodáváno v kompresním obalu.
Hmotnost: 1,32 kg
Materiál: 190T polyester, 210T mikrovlákno
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: délka 220 cm, šířka v nejširší části 80 cm, šířka v nejužší části 55 cm
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Skládací pikniková deka značky Schwarzwolf. Tuto outdoorovou deku můžete využít během Vašich výletů do přírody nebo si na ní jednoduše prostřít piknikové jídlo.
Deka má praktické popruhy, díky kterým ji lze jednoduše složit a přenášet.
Materiál: 230D vodotěsné mikrovlákno, 210D vodotěsný polyester, výplň – 150g/m duté vlákno polyesteru
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm
Rozměry: 170 × 140 cm

www.SCHWARZWOLF.com
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CIBUS

LIARD

F4912200AJ3

F5100100AJ3 – bílá
F5100101AJ3 – černá

gCO2e
4352

gCO2e
2513

385 KČ

249 KČ
Nerezový termohrnek značky Schwarzwolf v černé nebo bílé barvě o objemu 360 ml. Pokud si rádi
vychutnáte studené či horké nápoje, bude tento termohrnek skvělým pomocníkem během Vašich cest
do práce. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Objem: 360 ml
Materiál: nerezová ocel, plast
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 8,8 × 16,4 cm

RANGES
F4900400AJ3

gCO2e
5850

325 KČ

Termoska na jídlo z řady Schwarzwolf o objemu 550 ml vám umožní vzít si sebou na výlet do přírody nebo i do zaměstnání vaše oblíbené jídlo a udrží je horké či
studené po dlouhý čas. V létě je výborná na zmrzlinu. Termoska je doplněna skládací lžičkou umístěnou v uzávěru. Snadno se udržuje a má moderní design. Baleno
v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: Nerezová ocel
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměr: Ø 9,5 cm × 16,5 cm
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Dvoustěnná nerezová vakuová termoska značky Schwarzwolf o objemu 1 litr, která udrží Váš nápoj dlouho teplý. Má elegantní design.
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: nerezová ocel
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 8,5 × 30 cm
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DOMINIKA

SILVANUS

F4900500AJ3

F4900100SA3

gCO2e
3400

gCO2e
7531

329 KČ

499 KČ

Multifunkční láhev na nápoje 4v1 značky Schwarzwolf. Láhev se skládá z nerezového termohrnku s plastovým víčkem, které je možné vyměnit za plastový
nástavec a vytvořit z hrnku sportovní láhev. Vložením sítka vytvoříte láhev nebo termohrnek s infuzérem. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Objem: termohrnek – 400 ml, láhev s infuzérem – 600 ml
Materiál: nerezová ocel, plast
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: základní černá část – Ø 7,2 × 17,3 cm, s maximální nastavitelnou částí – Ø 7,2 × 31,3 cm

KIBO

VULKAN

F4900200AJ3

F4900200SA3

gCO2e
1480

gCO2e
7924

285 KČ

465 KČ

Sportovní tritanová láhev Schwarzwolf v šedé barvě s příjemným pogumovaným povrchem, černým víčkem a poutkem pro zavěšení. Láhev neobsahuje BPA,
a tedy podporuje zdravý životní styl. Láhev je vhodná pro studené i horké nápoje od -10ºC do 80ºC. Ve spodní části láhve je umístěn silikonový proužek s logem
Schwarzwolf. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Objem: 0,8 l
Materiál: tritan
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7,3 × 27 cm
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Značková vakuová termoska Schwarzwolf o objemu 0,75 l, v neoprenovém termoobalu, s popruhem
přes rameno. Dodávaná v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: nerezová ocel
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3, laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 8,5 × 30,5 cm

TURISTIKA / CYKLOTURISTIKA
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Značková vakuová termoska Schwarzwolf o objemu 0,5 l, v neoprenovém termoobalu, s popruhem přes rameno. Dodávaná v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: nerezová ocel
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3, laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 8 × 25 cm
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OLYMPOS

CRUX

F5000100AJ3

F0107500AJ3

gCO2e
1941

199 KČ

gCO2e
5675

185 KČ

Praktická značková lahvička Schwarzwolf v jednoduchém černém designu o objemu 0,237 l. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: nerezová ocel
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 14,6 × 9,5 × 2,2 cm

MADONIE
F5000200AJ3

gCO2e
2538

359 KČ

Lahvička o objemu 0,237 l značky Schwarzwolf v jednoduchém černém designu z nerezové oceli, se čtyřmi kalíšky v černém pouzdře a nálevkou.
Dodávaná v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: nerezová ocel
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: lahvička 14,6 × 9,5 × 2,2 cm
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Automatický skládací deštník Schwarzwolf se systémem open-close poskytuje ochranu před nepřízní počasí na vašich cestách. Pro vyšší bezpečnost je opatřen
reflexním lemováním. A je také vybaven praktickou karabinou pro uchycení na batoh. Deštník má větru odolnou konstrukci, průměr 95 cm a 8 panelů.
Hmotnost: 380 g
Materiál: 190 T pongee
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměr ve složeném stavu: 29 cm
Rozměr v rozloženém stavu: Ø 95 cm × 58 cm
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LOBOS

MALAREN

F5300200AJ3

F5300500AJ3

gCO2e
3880

gCO2e
2049

199 KČ

115 KČ

Outdoorový ručník Schwarzwolf v šedé barvě s oranžovým lemováním, který je ideální pro sport i cestování. Je rychleschnoucí, lehký a skladný, takže se vejde
do každého zavazadla. Díky své hebkosti a hladkému povrchu je velmi příjemný k pokožce. Ručník obsahuje velmi praktické odepínací poutko na zavěšení s logem
Schwarzwolf. Díky jeho rozměru jej můžete použít také jako podložku na ležení. Písek nebo trávu z něj snadno vytřepete. Baleno v pytlíku z polyesteru se síťovinou.
Materiál: 100% polyester
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: 65 × 140 cm

LANAO

CITAS

F5300400AJ3 – šedá
F5300401AJ3 – modrá
F5300402AJ3 – zelená
F5300403AJ3 – bílá

F5300200SA3

gCO2e
4443

gCO2e
1795

149 KČ

85 KČ
Značkový outdoorový chladící ručník Schwarzwolf, který je ideální pro Vaše sportovní aktivity. Je rychleschnoucí a poskytuje příjemné ochlazení, které oceníte při
vysokých teplotách, v případě poranění nebo spálení od slunce. Použití: namočit ručník do vody, vyždímat a 3-5x napnout. Poté začne chladit bez pocitu mokra.
Baleno v pytlíku z polyesteru se síťovinou.
Materiál: 55% polyester, 45% polyamid
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3, bílý sublimace
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: 100 × 30 cm
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Značkový outdoorový ručník Schwarzwolf z mikrovlákna, lehký, rychleschnoucí, vysoká absorpce potu.
Baleno v nylonovém pouzdře se stahovací šňůrkou.
Materiál: 80% polyester, 20% polyamid
Doporučená technologie tisku: výšivka, sítotisk na obal S3
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: ručník 42 × 83 cm, pouzdro 11 × 16 cm

TURISTIKA / CYKLOTURISTIKA
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Značkový outdoorový ručník Schwarzwolf ideální pro sport a cestování. Má vysokou absorpční schopnost a nízkou váhu. Je také antibakteriální a rychleschnoucí.
Baleno v polyesterovém pouzdře.
Hmotnost: 300 g/m2
Materiál: 80% polyester, 20% polyamid
Doporučená technologie tisku: výšivka, sítotisk na obal S3
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: ručník 60 × 120 cm
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SALONGA

LIPNO

F5304800AJ3

F4200300AJ3

gCO2e
2702

295 KČ

gCO2e
1214

149 KČ
Praktická sada dvou teleskopických vidliček na opékání značky Schwazwolf, baleno ve stahovacím pytlíku.
Materiál: nerezová ocel, rukojeť PVC
Doporučená technologie tisku: laser L1, na obal sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 25 × 5 mm / 100 × 40 mm
Rozměry: ve složeném stavu 24,5 cm, v rozloženém stavu 86 cm

DENALI
F4800400AJ3

gCO2e
6843

955 KČ

Sada na přežití značky Schwarzwolf, která je perfektní pro kempování a horské túry, pro horolezce i cyklisty v případě ohrožení či první pomoci. Obsahuje
termoizolační folii, která může posloužit jako ochrana před chladným počasím. Dále kapesní nůž Schwarzwolf Hunter s devíti nástroji a sirky. V sadě najdete také
multifunkční píšťalku, jejíž součástí je kompas, signalizační zrcátko, křesadlo a malý vodotěsný úložný prostor, ideální pro uložení kontaktních či zdravotních
informací. Vše baleno v praktickém neoprenovém pouzdře a dárkové krabičce Schwarzwolf.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 na obal, laser L1 na nůž.
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm / 30 × 5 mm
Rozměry: pouzdro 5 × 10 × 13 cm.
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Sada 2 ks teleskopických značkových holí Schwarzwolf. Hole jsou vyrobeny z Duraluminu, díky čemuž jsou lehké
a zároveň dostatečně pevné. Jsou trojdílné, mají odnímatelné koncovky na sníh a Speed-Lock systém, který umožňuje
rychle přenastavit jejich délku. Rukojeti jsou ergonomicky tvarované a jejich prodloužení umožňuje rychlé přehmátnutí
v těžším terénu. Hole obsahují snadno nastavitelná poutka na zápěstí. Součástí balení je svorka na sepnutí holí
dohromady. Baleno v praktickém polyesterovém vaku.
Hmotnost: 460g/set bez obalu
Materiál: Duralumin, EVA, cork, polyester
Doporučená technologie tisku: laser L1, sítotisk S3 na obal
Maximální velikost tisku: 150 × 80 mm
Rozměry: délka ve složeném stavu 64 cm, v otevřeném stavu max. 135 cm
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LATEMAR
F4800300AJ3

gCO2e
679

145 KČ
Multifunkční příborová lžička značky Schwarzwolf. Po rozložení v sobě lžička zahrnuje zároveň nůž a její konec se zoubky lze využít jako vidličku. Dohromady ji lze
použít jako příbor, který se stane nedílnou součástí pro Vaše kempování. Dodáváno v sáčku a baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: ocel S/S 2CR14
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 7 mm
Rozměry: ve složeném stavu 15 cm, v rozloženém stavu 21 cm, lžička a vidlička 6,5 cm, nůž 6 cm

SANFORD
H6800200AJ3

gCO2e
452

375 KČ

BATOHY

Praktický a ekologický dobíjecí zapalovač značky Schwarzwolf, který bude Vaším společníkem během výletů do přírody. Nevytváří plamen, ale elektrický výboj.
Nabíjí se přes micro USB port připojením k PC nebo k jinému kompatibilnímu zdroji s výstupním napětím DV 5V±0,5V a výstupním proudem pod 3000 mA. Kapacita
lithium baterie je 220 mAh. Doba nabíjení zapalovače je 1 až 2 hodiny a na jedno nabití vydrží průměrně jeden týden nebo 100-200 použití. Dobíjecí kabel je
součástí balení. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: slitina zinku
Doporučená technologie tisku: laser CO2, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 9 × 30 mm
Rozměry: 4,7 × 6,7 × 1,6 cm
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BAGS
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MAREB

PIRIN

F3517900AJ3
1

gCO2e
13848

F3500900AJ3 – zelená
F3500901AJ3 – červená
F3500902AJ3 – šedá

1

845 KČ

gCO2e
9525

2

455 KČ

3

1

bezpečnostní zámek

2

USB výstup

3

reflexní pruh

4+6
5

4

2

1
2+3
4

skrytá kapsa

oboustranný zip
pohotovostní kapsy
ergonomický tvar

pás k cestovnímu kufru

4

3

5
6

Bezpečnostní batoh s prvky, které znesnadňují vykradení. Vstup do hlavního prostoru zajišťuje zip, který je umístěn na
vašich zádech, je tedy těžko přístupný někým jiným a táhla zipu jsou zajištěna kódovým zámkem. Batoh má také skrytou
kapsu pro platební kartu nebo klíče. Ve vnitřní části je polstrovaný prostor pro notebook o velikosti 15“ a tablet s velikostí
10“. Součástí je i USB výstup včetně USB kabelu. V zadní části je pás pro připevnění k cestovnímu kufru. Přední plocha je
opatřena reflexním doplňkem. Objem batohu je 20 l.
Hmotnost: 780 g
Materiál: 210D Polyester
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměr: 30 × 15 × 46 cm
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BATOHY

Lehký a kompaktní batoh značky Schwarzwolf v černé barvě s barevnými doplňky. Obsahuje jednu hlavní kapsu
s polstrovaným prostorem pro notebook. Ve předu pak jednu menší pohotovostní kapsu na zip a jednu větší s organizérem
na propisky, doklady, klíče apod. Batoh má vyztužená záda.
Objem: 15 l
Hmotnost: 470 g
Materiál: 1680D polyester
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 34 × 10 × 42 mm
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KANDER

MATTERHORN

F3501002AJ3

F3500800AJ3

gCO2e
18460

gCO2e
12153

1

999 KČ

649 KČ
3
6

1

8
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1

zádový systém

2

bederní pás

3

popruh přes prsa s bezpečnostní píšťalkou

4

přední kapsa (do hlavního úložného prostoru)

5

boční kapsa na zip

6

boční síťovaná kapsa na láhev

BATOHY

zádový systém

2

bederní pás

3

kompresní popruhy

4

síťové kapsy na láhve

5-6

Značkový batoh Schwarzwolf na vícedenní cesty. Má vypracovaný zádový systém a vypolstrované ramenní popruhy pro pohodlné nošení. Batoh obsahuje velký
vnitřní prostor s menší kapsou na laptop a poutkem na suchý zip. Hlavní úložný prostor batohu má shora stahovací zapínání a zepředu zapínání na zip. Díky tomu
se jednoduše dostanete i k věcem na dně batohu, aniž byste museli vyskládat celý jeho obsah. Batoh dále obsahuje spoustu různých kapsiček, boční kapsu na zip,
boční síťovanou kapsu a nastavitelný popruh přes prsa s píšťalkou. Na dně batohu je k dispozici pláštěnka na batoh.
Objem: 40 l
Materiál: polyester, 600D polyuretan
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 50 × 33 × 18 cm
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poutka na hůlky a cepíny

7

pohotovostní kapsy

8

bezpečnostní píšťalka

3

4
6

Kvalitní a lehký batoh značky Schwarzwolf vhodný především pro turistiku. Polstrované ramenní popruhy i zádový systém, bederní pás pro pohodlné nošení,
kompresní popruhy na boku batohu, síťové kapsy na láhve na obou stranách, poutka na hůlky a na cepíny, dvě pohotovostní kapsy, přední kapsa na karabinu,
prostřední kapsa se zapínáním na zip s přihrádkami na drobnosti a kapsou na zip na cennosti, velmi prostorný hlavní úložný prostor s oddělenou kapsou. Součástí
batohu je i oranžová bezpečnostní píšťalka.
Objem: 31 l
Materiál: 420D polyester s PVC podkladem, 210D ripstop s PU podkladem, podšívka 210D polyester
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Rozměry: 33 × 20 × 50 cm
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ORIZABA

YUKON

F3500700AJ3

F3510000AJ3

gCO2e
5960

gCO2e
7827

549 KČ

495 KČ
1

1

2
3

2

1

poutka na chodecké hole

2

kompresní popruh

3

pohotovostní kapsa

4-5

4

3

kapsy na láhev

5
5

4

Praktický batoh značky Schwarzwolf vhodný pro turistiku i na běžné nošení. Polstrovaný zádový systém, polstrované ramenní popruhy s úchyty, praktická
kapsa na laptop s ochrannou výztuhou, dvě kapsy na láhve, stahovací popruhy, střední kapsa s přihrádkami na drobnosti a kapsou na zip na cennosti, karabina,
pohotovostní kapsa.
Objem: 27 l
Hmotnost: 400 g
Materiál: 300D nylon, Dobby nylon, 210D polyester
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: 49 × 29 × 18 cm
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6

1

pásy pro upevnění mikiny, bundy a pod.

2

boční kapsa

3

reflexní materiál

4

kapsa v bederním pásu

5

bederní pás

6

kapsa na láhev

Reflexní batoh značky Schwarzwolf, vhodný například na cykloturistiku nebo na běžné nošení. Celý batoh je vyroben z vysoce reflexního materiálu, který splňuje
požadavky normy EN ISO 20471 pro ochranné oděvy. Má vypolstrovaný zádový systém a ramenní popruhy, obsahuje hlavní kapsu na zip, boční kapsu na zip, malou
síťovanou boční kapsu a bederní pás se dvěma malými kapsami uzavíratelnými na zip.
Objem: 20 litrů
Hmotnost: 355 g
Materiál: 100% polyester s reflexním povrchem
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Rozměry: 28 × 14 × 45 cm
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DENISON

RAVIK

F3510100AJ3

F5300600SA3 – černá
F5300601SA3 – červená
F5300602SA3 – modrá

gCO2e
2915

179 KČ

gCO2e
1290

85 KČ
Reflexní stahovací batoh značky Schwarzwolf, který využijete na běžné nošení i na výlety. Materiál splňuje požadavky normy
EN ISO 20471 pro ochranné oděvy, díky čemuž se budete vždy cítit bezpečně. Batoh funguje na klasickém principu stažení
šňůrek, které zároveň slouží jako popruhy a díky použití silnějšího a měkkého materiálu jsou velmi pohodlné na nošení.
Objem: 2 litry
Hmotnost: 124 g
Materiál: 100% polyester s reflexním povrchem
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 35 × 47 cm

Elastický nepromokavý pásek Schwarzwolf s pružnou kapsou a sponou, zapínání kapsy na voděodolný zip. Kolem zipu jsou všity reflexní proužky, kapsa má
integrovaný výstup pro sluchátka. Dobře sedí, nezavazí. Je tak vhodný pro turistiku, cyklistiku, běh a jiné sporty. Velikost kapsy se přizpůsobí vloženému obsahu.
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: 80% polyester + 12% spandex, 180 g/m2, vnitřní část TPU
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2, uv tisk UV3 na sponu
Maximální velikost tisku: 100 × 20 mm
Rozměry: 71 – 102 × 4,5 × 1 cm

MOBILA

NUNAVUT

F5304700AJ3

gCO2e
501

F3500200AJ3

gCO2e
2147

269 KČ

95 KČ

Mějte své důležité věci vždy po ruce díky skládací ledvince Schwarzwolf. Složená v kapsičce je malá a kompaktní
a vždy se vejde do vašeho zavazadla. Bude se hodit zvláště, pokud si zrovna nechcete brát velký batoh na výlet.
Rozložená pak nabízí tři úložné prostory na zip. Jednu hlavní kapsu, jednu vnitřní a jednu vnější kapsu. Má i vnitřní
poutko s karabinou na klíče. Je vyrobena z příjemného měkkého, a přitom pevného materiálu. Pod oblečením je
nenápadná a neláká zloděje. Díky nastavitelnému pásu ji můžete nosit kolem pasu i přes rameno.
Hmotnost: 49 g
Materiál: Nylon
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm
Rozměr ledvinky: 22 × 12 cm
Rozměr obalu: 12,5 × 8,5 cm
Maximální obvod pasu: 130 cm

Praktický značkový stahovací batoh Schwarzwolf je vhodný pro běžné nošení i na výlety. Je vyroben z kvalitního ripstop
polyesteru 420D a má jednu boční kapsu na zip. Funguje na klasickém principu stažení šňůrek, které zároveň slouží jako
popruhy a lze ho jednoduše složit do kabelky pro případné použití.
Váha: 105 g
Objem: 8 l
Materiál: 420D ripstop polyester
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm
Rozměry: 33 × 45 cm, vnitřní kapsa: 15 × 18 cm
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SABANA

BRENTA

3

F5200200AJ3

F3400300AJ3 – modrá
F3400301AJ3 – oranžová
F3400302AJ3 – zelená
F3400303AJ3 – černá

gCO2e
3704

295 KČ

gCO2e
5396

499 KČ
1

Kompaktní cyklistická brašna značky Schwarzwolf s kapsou na mobilní telefon. Taška obsahuje dvě boční kapsy uzavíratelné na zip a horní průhlednou kapsu
taktéž uzavíratelnou na zip, která je určena pro mobilní telefon. Lze ji snadno odepnout a vzít s sebou. Její vnitřní prostor má rozměr 8 × 16,5 × 2 cm. Baleno
v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: polyester
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: rozložená 31,5 × 18,5 × 4,5 cm, složená a zavěšená na kolo 12,5 × 18,5 × 13,5 cm
5

COIN
F7600100SA3 – černá
F7600101SA3 – modrá
F7600102SA3 – červená

gCO2e
1338

125 KČ
Outdoorová, neoprenová peněženka značky Schwarzwolf, na suchý zip, s několika kapsami na karty, oddělenou kapsou na mince se zipem a gumovým táhlem
s logem Schwarzwolf. Díky neoprenovému materiálu je praktická, velmi lehká, tenká a měkká.
Materiál: neopren, 600D polyester
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: 13,5 × 9 × 1,5 cm
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4

1

kapsy na láhev

2

boční kapsy

3

sportovní taška

4

batoh

5

složená taška

Skládací taška 2v1 značky Schwarzwolf. Tuto sportovní tašku jednoduše sbalíte na cesty nebo přetransformujete v praktický batoh. Hlavní úložný prostor s kapsou
na zip na drobnosti, dvě boční kapsy, po stranách síťky na láhev, vrchní kapsa, do které lze celou tašku pohodlně složit. Popruh přes rameno, uši i nastavitelné
ramenní popruhy lze schovat při transformaci do speciálních kapes.
Objem: 28 l
Materiál: nylon ripstop s PU podkladem, podšívka 210D
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 40 mm
Rozměry: Ø 24,5 × 46 cm, ve složeném stavu Ø 24,5 × 4 cm
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ZAMBEZI
1

F3400400AJ3

gCO2e
14984

695 KČ

3
2

5

4

1

sportovní a cestovní taška

2

zádový systém

3

skryté ramenní popruhy

4-5

skrytý bederní pás

BATERKY / OPTIKA

Praktická sportovní a cestovní taška 2 v 1 značky Schwarzwolf, kterou lze nosit i jako batoh. Taška má nastavitelný popruh přes rameno a nastavitelné
vypolstrované ramenní popruhy, které jsou ukryté v zádové části v kapse na zip. Obsahuje velký úložný prostor uzavíratelný na zip, přední kapsu na zip, boční kapsu
na boty a 2 malé síťované kapsy v přední části. Při použití tašky jako batohu lze využít i skrytý bederní pás.
Objem: cca 46,2 l
Hmotnost: 713 g
Materiál: ripstop + 210D polyester
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 90 × 60 mm
Rozměry: 55 × 30 × 28 cm
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DELGADA

ANTELAO

F2301000AJ3

F2300700AJ3

gCO2e
6352

gCO2e
5961

385 KČ

169 KČ

Dobíjecí kovová outdoorová svítilna se šňůrkou na zápěstí značky Schwarzwolf. Svítilna obsahuje T6 diodu a díky její výsuvné hlavici lze regulovat zaostření
a přepínání světla. Má 5 režimů svícení: slabý, střední, silný, blikající a SOS režim. Dobíjecí baterie o kapacitě 2200 mAh a mikro USB kabel jsou součástí balení.
Do svítilny lze však také vložit standardní 3 AAA baterie. Balená v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Svítivost: 270 lumenů
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm
Rozměr svítilny: 14,7 × 3,5 cm, délka při vysunutí 16,5 cm, délka šňůrky 21 cm
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Značková kovová outdoorová svítilna se šňůrkou na zápěstí značky Schwarzwolf. Svítilna obsahuje T6 diodu a díky její výsuvné hlavici lze regulovat zaostření
a přepínání světla. Balená v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Svítivost: 260 lumenů
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm
Rozměr svítilny: 13,5 × 3,5 cm, délka při vysunutí 16 cm, délka šňůrky 21 cm
Poznámka: dodáváme včetně baterie 3 × AAA
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BIWA

PUGA

F2300800AJ3

F2300500SA3

gCO2e
7762

gCO2e
4044

365 KČ

139 KČ

Značková kovová outdoorová svítilna značky Schwarzwolf. Obsahuje Cree XPE diodu a výsuvnou COB diodu, která umožňuje velmi intenzivní osvětlení. Na konci
svítilny je magnet a háček na její případné zavěšení. Balena v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Svítivost: Cree XPE dioda 130 lumenů, COB dioda 180 lumenů
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: 16,7 × 4 cm, délka při vysunutí 22,8 cm
Poznámka: dodáváme včetně baterie 4 × AAA

NEST

LUCA

F2100100SA3

gCO2e
4894

F2300700SA3

289 KČ

gCO2e
5001

129 KČ
Důmyslné kempinkové světlo značky Schwarzwolf se třemi módy svícení. Slabé, silné a přerušované světlo. Je možno
rozložit na praktickou lucernu nebo použít pro svícení v zavřeném stavu. Dodáváno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Svítivost: 60 lumenů
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 50 × 8 mm
Rozměry: v rozloženém stavu Ø 8,5 × 13,5 cm, ve složeném stavu Ø 8,5 × 5 cm
Poznámka: dodáváme včetně baterie 3 × AA
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Značková lehká outdoorová 1W LED svítilna Schwarzwolf se šňůrkou na zápěstí. Možnost regulace zaostření. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Svítivost: 40 lumenů
Doporučená technologie tisku: laser L2, tampontisk T3, zhoršená přilnavost potisku
Maximální velikost tisku: 18 × 7 mm
Rozměry: svítilna 11 × Ø 3 cm, délka šňůrky 13 cm
Poznámka: dodáváme včetně baterie 1 × AA

BATERKY / OPTIKA

Značková outdoorová souprava Schwarzwolf skládající se z LED svítilny se šňůrkou na zápěstí a kapesního nože s klipem na opasek. Baleno v neoprénovém
pouzdře a dárkové krabičce Schwarzwolf.
Doporučená technologie tisku: sítotisk 1 barva S2, laser L1, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm
Rozměry: pouzdro 7,5 × 3 × 13,5 cm, svítilna 11 × 3 cm, nůž v zavřeném stavu 11,4 × 3,6 × 1,2 cm
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MINO

TRONADOR

F2300900AJ3

F2300600AJ3

gCO2e
4075

gCO2e
4101

279 KČ

75 KČ

Dobíjecí čelovka značky Schwarzwolf s XPE diodou. Čelovka má senzor a 5 režimů svícení: silné, slabé, blikající, červené a červené blikající. Obsahuje šedou
gumičku s logem Schwarzwolf a vstup pro USB Micro kabel, kterým se dobíjí. Díky dobíjení také šetří životní prostředí. Při plném dobití baterie svítí až 7 hodin.
USB Micro kabel je součástí balení. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Svítivost: 120 lumenů
Hmotnost: 50 g
Materiál: ABS
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm
Rozměry: 6 × 4 × 3,2 cm

Čelovka značky Schwarzwolf s COB diodou. Čelovka má tři režimy svícení: slabší, silné a blikající. Obsahuje gumičku s logem Schwarzwolf. Baleno v dárkové
krabičce Schwarzwolf.
Svítivost: 120 lumenů
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 6,5 × 4 × 4,5 cm
Poznámka: dodáváno včetně baterií 3 × AAA

IKIMBA
B1100200AJ3 – žlutá
B1100201AJ3 – černá

gCO2e
36177

POSO

490 KČ

F2300500AJ3

gCO2e
3794

57 KČ
Malé bezpečnostní světlo značky Schwarzwolf s COB diodami. Má dva režimy, svícení a blikání. Možnost uchycení pomocí kovového kroužku na klíče nebo
praktického plastového klipu. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Svítivost: 40 lumenů
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: 6 × 3 × 2 cm
Poznámka: dodáváme včetně 2 × 3V CR2032 knoflíkové baterie
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Voděodolná solární powerbanka značky Schwarzwolf, která obsahuje vestavěnou lithium-polymerovou baterii
o kapacitě 8000 mAh. Vstup DC5V/2A, výstup DC 5V/1A+2,1A. Powerbanka je odolná proti prachu, dešti, stříkající
vodě a díky svému pevnému složení a gumovým rohům je také odolná proti nárazům. Solární panel slouží jako
sekundární zdroj pro průběžné dobíjení powerbanky nebo pro nouzové nabití telefonu. Jeho výkon je 120 mAh.
Tedy 10h na slunci = kapacita nabití PB 1200mAh. Záleží samozřejmě na světelných podmínkách. Dále obsahuje
nouzové LED světlo, 4 indikátory nabití s modrým podsvícením, 2 USB porty a 1 Micro USB port. Dodáváno
s USB kabelem o délce cca 23 cm. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: silikonový gel, ABS+PC, gumový lak
Doporučená technologie tisku: uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm
Rozměry: 14 × 7,5 × 1,7 cm
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4ALL
F1500100SA3

gCO2e
2534

595 KČ

KNIVES
TOOLS

NOŽE / NÁŘADÍ

Všestranné sluneční brýle značky Schwarzwolf s vyměnitelnými zorníky. Sada obsahuje 5 párů zorníků v barvách – kouřová, čirá, REVO modrá, REVO žlutá,
REVO červená, které Vám zajistí snadné přizpůsobení aktuálním slunečním podmínkám. Revo zorníky jsou komplex 6–18 vrstev zrcadlových filtrů nanesených
na polykarbonátu, které způsobují celospektrální odraz škodlivého slunečního záření. Brýle s těmito zorníky jsou vhodné při velmi intenzivním slunečním záření
a výborné při přechodech z ostrého slunce do stínu. Červená barva je vhodná pro lyžaře, redukuje ostrou záři odrážející se od sněhu, modrá pro vodní sporty, chrání
proti odrazům z vody, žlutá zase pro řidiče, zlepšuje optický kontrast. Brýle jsou v černém sáčku z mikrovlákna a celá sada pak v pevném praktickém pouzdře.
UV 400. Testováno dle evropských norem.
Materiál obrouček: plast
Materiál čoček: polykarbonát
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, sítotisk 1 barva S3
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: pouzdro 12 × 7 × 18,5 cm, brýle 15 × 6 × 4 cm
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PELAT

ARMADOR
BLACK NEW

F2400200AJ3

gCO2e
1536

F2400500AJ3

169 KČ

gCO2e
2832

285 KČ

Multifunkční nůž značky Schwarzwolf. Obsahuje 9 nástrojů, které jistě využijete během Vašich výletů do přírody. Baleno v pouzdře a dárkové krabičce
Schwarzwolf.
Materiál: ocel S/S 2CR13
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 22 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 10 × 1,5 × 2 cm

Luxusní značkové kombinované nářadí Schwarzwolf, 15 nástrojů, které obsahují pojistku, v černém neoprenovém pouzdře. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: nerezová ocel, hliníková rukojeť s protiskluzovým povrchem
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 10 × 4,5 cm

CAVALI
F2400102AJ3

gCO2e
1185

TIBESTI

149 KČ

F5200100AJ3

gCO2e
1010

115 KČ
Praktická sada nářadí pro cyklisty značky Schwarzwolf. Sada obsahuje imbusový klíč (7 velikostí), šroubovák, křížový šroubovák a torx. Baleno v dárkové krabičce
Schwarzwolf.
Materiál: S/S, chrom-vanadová ocel, hliník
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 3 mm
Rozměry: rozložená: 12,7 × 3,8 × 2 cm, složená: 7,3 × 3,8 × 2 cm
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Značkové multifunkční nářadí Schwarzwolf v modré barvě s 11 nástroji.
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: hliník/nerezová ocel
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 9 × 2 × 3 cm
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PONY NEW

BURUNDI

F2400300AJ3 – šedá
F2400301AJ3 – zelená
F2400302AJ3 – oranžová
F2400303AJ3 – červená
F2400304AJ3 – modrá

F6000300AJ3

gCO2e
495

115 KČ

gCO2e
1417

159 KČ
Multifunkční nářadí značky Schwarzwolf s 10 funkcemi. Obsahuje karabinu, otvírák na láhve, multifunkční otvírák, zdrhovací kleště, šroubovák, křížový šroubovák
a klíč na matice (4 velikosti). Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: nerezová ocel 420
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 5 mm
Rozměry: 7,5 × 3,5 × 0,7 cm

Značkové kombinované nářadí Schwarzwolf, 13 nástrojů, v černém neoprenovém pouzdře. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: nerezová ocel, hliníková rukojeť s protiskluzovým povrchem
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 6,8 cm

HUNTER

ARMADOR
NEW

F2400700SA3

gCO2e
917

129 KČ

F2400400AJ3 – šedá
F2400401AJ3 – zelená
F2400402AJ3 – oranžová
F2400403AJ3 – červená
F2400404AJ3 – modrá

gCO2e
3432

235 KČ
Značkové kombinované nářadí Schwarzwolf, 15 nástrojů, které obsahují pojistku, v černém neoprenovém pouzdře. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: nerezová ocel, hliníková rukojeť s protiskluzovým povrchem
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 10 cm
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Značkový kapesní nůž Schwarzwolf, 9 nástrojů, baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: nerezová ocel/dřevo
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 9,3 × 2,5 × 1,7 cm
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ANTISANA

STYX

F6000200AJ3

F1900900SA3

gCO2e
278

gCO2e
1010

62 KČ

115 KČ

Multifunkční přívěsek na klíče značky Schwarzwolf, který lze využít jako 10 druhů nářadí hlavně ve chvílích, kdy nemáte k dispozici svůj kutilský kufřík.
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf. Funkce: centrklíč (dvě velikosti), magnet, klíč (čtyři velikosti), karabina, šroubovák, křížový šroubovák.
Materiál: ocel S/S 420
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 3 mm
Rozměry: 5,5 × 3,4 cm

YERGER

ATACAMA

F1900300SA3

F6000100AJ3

gCO2e
903

gCO2e
233

245 KČ

58 KČ
Multifunkční přívěsek na klíče značky Schwarzwolf, který lze využít jako 13 druhů nářadí hlavně ve chvílích, kdy nemáte k dispozici svůj kutilský kufřík
nebo otvírák. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Funkce: držák na bity, centrklíč (dvě velikosti), magnet, pravítko, nástroj k vytažení hřebíků, klíč (šest velikostí), otvírák.
Materiál: ocel S/S 420
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 6 mm
Rozměry: 7,4 × 2,4 cm
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Značkový zavírací nůž Schwarzwolf s pojistkou a klipem na opasek. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: kov, plast
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 11,4 × 3,6 × 1,2 cm
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Značkový zavírací nůž Schwarzwolf s pojistkou a klipem na opasek, baleno v dárkové krabičce.
Materiál: kov
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 11,2 × 3 × 1,8 cm
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JAGUAR

PILZ

F1900700SA3 – velký
F1900100AJ3 – střední

F1900200SA3

velký

gCO2e
1745

střední

gCO2e
2206

gCO2e
1391

259 KČ

175 KČ
STŘEDNÍ 139 KČ
VELKÝ

Značkový houbařský nůž Schwarzwolf, balený v dárkové Schwarzwolf krabičce.
Materiál: dřevo/nerezová ocel
Doporučená technologie tisku: laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm
Rozměry: nůž v zavřeném stavu 11 cm

Značkový zavírací nůž Schwarzwolf s pojistkou a dřevěnou rukojetí. Baleno v dárkové Schwarzwolf krabičce.
Materiál: nerezová ocel/dřevo
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: velký 30 × 10 mm, střední 30 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu – velký – 12,5 cm, střední – 11 cm

GARMISCH

RAY

F1901200SA3

gCO2e
925

F1900100SA3

239 KČ

gCO2e
1244

219 KČ

Značkový mazací nůž Schwarzwolf. Vzhledem k tomu, že je skládací, je ideální na cesty. Můžete si tak i během Vaší cesty pohodlně namazat máslo, paštiku či sýr.
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: nerezová ocel, rukojeť dřevo Pakka
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm
Rozměry: v otevřeném stavu 21,7 cm, v zavřeném stavu 12,1 cm

Značkový zavírací nůž Schwarzwolf s pojistkou a dřevěnou rukojetí. Baleno v dárkové Schwarzwolf krabičce.
Materiál: nerezová ocel/dřevo
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 13,3 × 3 × 1,4 cm

48

NOŽE / NÁŘADÍ

www.SCHWARZWOLF.com

49

JUNGLE
F1900600SA3

gCO2e
735

239 KČ

Značkový zavírací nůž Schwarzwolf s pojistkou a dřevěnou rukojetí. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: kov/dřevo
Doporučená technologie tisku: laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 10,3 × 3 × 1,7 cm

GARMENTS

MATRIX
F1901000SA3 – červená
F1901001SA3 – oranžová
F1901002SA3 – modrá
F1901003SA3 – šedá
F1901004SA3 – zelená

gCO2e
1251

TEXTIL

175 KČ
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf s pojistkou a klipem na opasek. Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: hliník/nerezová ocel
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 28 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 11,5 × 3,1 × 1,6 cm
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RILA

PASSAT MEN

Dámské:
T0500100AJ3 – modrá S
T0500101AJ3 – modrá M
T0500102AJ3 – modrá L
T0500103AJ3 – modrá XL
T0500104AJ3 – modrá XXL
T0500105AJ3 – černá S
T0500106AJ3 – černá M
T0500107AJ3 – černá L
T0500108AJ3 – černá XL
T0500109AJ3 – černá XXL
T0500110AJ3 – bílá S
T0500111AJ3 – bílá M
T0500112AJ3 – bílá L
T0500113AJ3 – bílá XL
T0500114AJ3 – bílá XXL

T0400106AJ3 – červená S
T0400107AJ3 – červená M
T0400108AJ3 – červená L
T0400109AJ3 – červená XL
T0400110AJ3 – červená XXL
T0400111AJ3 – červená XXXL
T0400112AJ3 – černá S
T0400113AJ3 – černá M
T0400114AJ3 – černá L
T0400115AJ3 – černá XL
T0400116AJ3 – černá XXL
T0400117AJ3 – černá XXXL

gCO2e
3481

235 KČ

Pánské:
T0400200AJ3 – modrá S
T0400201AJ3 – modrá M
T0400202AJ3 – modrá L
T0400203AJ3 – modrá XL
T0400204AJ3 – modrá XXL
T0400205AJ3 – modrá XXXL
T0400206AJ3 – černá S
T0400207AJ3 – černá M
T0400208AJ3 – černá L
T0400209AJ3 – černá XL
T0400210AJ3 – černá XXL
T0400211AJ3 – černá XXXL
T0400212AJ3 – bílá S
T0400213AJ3 – bílá M
T0400214AJ3 – bílá L
T0400215AJ3 – bílá XL
T0400216AJ3 – bílá XXL
T0400217AJ3 – bílá XXXL

Značkové pánské funkční tričko Schwarzwolf s krátkým rukávem a kontrastními švy ve 3 barvách. Rychleschnoucí materiál
je velmi lehký (150 g), příjemný na dotek, přirozeně absorbuje a odvádí vlhkost.
Materiál: 100% polyester
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3, výšivka

MALADETA MEN
T1600212AJ3 – S
T1600213AJ3 – M
T1600214AJ3 – L
T1600215AJ3 – XL
T1600216AJ3 – XXL
T1600217AJ3 – XXXL

gCO2e
5825

gCO2e
4013

289 KČ

189 KČ
Značkové funkční tričko Schwarzwolf s krátkým raglánovým rukávem. Má ploché švy, logo Schwarzwolf za krkem a elegantní kontrastní linky. Komfortní
rychleschnoucí materiál je velmi příjemný na dotek. Vhodné pro sport i běžné nošení.
Materiál: 100% polyester, 150–160 g/m2
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
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Polokošile značky Schwarzwolf kombinuje funkčnost s elegancí. Velmi jemná a hladká bavlna je použita pro horní část,
vespod je použit polyester zajišťující odvod potu. Módní bílá barva je podtržena černými detaily. Zapínání u krku je na dva
knoflíky, za krkem logo Schwarzwolf. Vyrobeno z kvalitního
rychleschnoucího materiálu.
Materiál: DryNcool – 30% bavlna, 70% polyester, 200–210 g/m2
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
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ANNAPURNA

EVEREST

Dámské:
T0800100ED1 – velikost S
T0800101ED1 – velikost M
T0800102ED1 – velikost L
T0800103ED1 – velikost XL

Dámské:
T3300100ED1 – velikost S
T3300101ED1 – velikost M
T3300102ED1 – velikost L
T3300103ED1 – velikost XL

Pánské:
T0700101ED1 – velikost M
T0700102ED1 – velikost L
T0700103ED1 – velikost XL
T0700104ED1 – velikost XXL

Pánské:
T3200101ED1 – velikost M
T3200102ED1 – velikost L
T3200103ED1 – velikost XL
T3200104ED1 – velikost XXL

gCO2e
1567

DÁMSKÉ
PÁNSKÉ

750 KČ
850 KČ

gCO2e
1805

715 KČ
PÁNSKÉ 750 KČ

DÁMSKÉ

Termo tričko Schwarzwolf s dlouhým rukávem je vyrobeno z polypropylenových vláken s antibakteriální úpravou na bázi iontů stříbra. Výhodou tohoto materiálu
je stabilita suchého a příjemného pocitu na pokožce. Má nulovou nasákavost a termoizolační vlastnosti, které tělo chrání před vnější teplotou (v zimě hřeje
a v létě chladí). Tričko je odolné proti zápachu i při delším nošení. Je ultralehké. Stačí prát ve vlažné vodě. Po vymačkání do suchého ručníku lze za 5–10 minut
znovu obléci.
Materiál: 100% polypropylen s Ag
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost potisku: 80 × 40 mm
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Termo spodky značky Schwarzwolf jsou vyrobeny z polypropylenových vláken s antibakteriální úpravou na bázi iontů stříbra. Výhodou tohoto materiálu je stabilita
suchého a příjemného pocitu na pokožce. Má nulovou nasákavost a termoizolační vlastnosti, které tělo chrání před vnější teplotou (v zimě hřeje a v létě chladí).
Spodky jsou odolné proti zápachu i při delším nošení. Jsou ultralehké. Stačí prát ve vlažné vodě. Po vymačkání do suchého ručníku lze za 5–10 minut znovu obléci.
Materiál: 100% polypropylen s Ag
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost potisku: 80 × 40 mm
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ELBRUS

BREVA

Dámské:
T2400200AJ3 – S
T2400201AJ3 – M
T2400202AJ3 – L
T2400203AJ3 – XL
T2400204AJ3 – XXL

Dámské:
T3000200SA3 – černá S
T3000201SA3 – černá M
T3000202SA3 – černá L
T3000203SA3 – černá XL
T3000204SA3 – černá XXL

Pánské:
T2300200AJ3 – S
T2300201AJ3 – M
T2300202AJ3 – L
T2300203AJ3 – XL
T2300204AJ3 – XXL
T2300205AJ3 – XXXL

Pánské:
T2900105SA3 – černá S
T2900100SA3 – černá M
T2900101SA3 – černá L
T2900102SA3 – černá XL
T2900103SA3 – černá XXL
T2900104SA3 – černá XXXL

gCO2e
11602

585 KČ

gCO2e
12599

1599 KČ
1
2
3
5
6

Hřejivá mikina značky Schwarzwolf má z vnitřní strany příjemný česaný a z vnější módní pletený fleece. Barevné detaily a kapsa na hrudi dodávají mikině sportovní
a mladistvý vzhled.
Materiál: 100% polyester, 290 g/m2
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3, výšivka
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4

1

kapuce integrovaná v límci

2

zpevněná ramena

3

anatomicky tvarované rukávy

4

kapsička na skipas (mobil)

5

jezdce zipů s táhly pro snadné
ovládání i v rukavicích,
nepromokavé zipy

6

rukávy s otvorem na palec

Lehká softshellová bunda značky Schwarzwolf zajišťující voděodolnost i větruvzdornost. Má zpevněná ramena, dvě boční kapsy, kapsičku pro skipas či mobil
na rukávu. Rukávy jsou zakončené manžetou a mají vypracovaný otvor na palec. Bunda má kapuci v límci s možností stahování, s kšiltem a ochrannou protivětrnou
légou na obličej.
Materiál: 96% pongee polyester, 4% spandex polyester
Výška vodního sloupce v ploše: 20 000 mm, prodyšnost: 3500 g/m2 /24 hod.
Doporučená technologie tisku: výšivka
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BONETE WOMEN

BONETE MEN

T3000600SA3 – červená S
T3000601SA3 – červená M
T3000602SA3 – červená L
T3000603SA3 – červená XL
T3000604SA3 – červená XXL
T3000500SA3 – černá S
T3000501SA3 – černá M
T3000502SA3 – černá L
T3000503SA3 – černá XL
T3000504SA3 – černá XXL
T3000800SA3 – bílá S
T3000801SA3 – bílá M
T3000802SA3 – bílá L
T3000803SA3 – bílá XL
T3000804SA3 – bílá XXL

T2900405SA3 – červená S
T2900400SA3 – červená M
T2900401SA3 – červená L
T2900402SA3 – červená XL
T2900403SA3 – červená XXL
T2900404SA3 – červená XXXL
T2900505SA3 – černá S
T2900500SA3 – černá M
T2900501SA3 – černá L
T2900502SA3 – černá XL
T2900503SA3 – černá XXL
T2900504SA3 – černá XXXL
T2901405SA3 – bílá S
T2901400SA3 – bílá M
T2901401SA3 – bílá L
T2901402SA3 – bílá XL
T2901403SA3 – bílá XXL
T2901404SA3 – bílá XXXL

gCO2e
7489

1620 KČ

gCO2e
7489

1620 KČ

Stylová dámská podzimní bunda značky Schwarzwolf zajišťující voděodolnost a větruzdornost. Má dvě boční a jednu náprsní kapsu na zip, integrované vnitřní
kapsy, odnímatelnou stahovací kapuci, stahovací rukávy i spodní lem a reflexní doplňky.
Materiál: 100% nylon
Výška vodního sloupce: 30 000 mm, prodyšnost: 6 500 mvp
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
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Stylová pánská podzimní bunda značky Schwarzwolf zajišťující voděodolnost a větruzdornost. Má dvě boční a jednu náprsní kapsu na zip, integrované vnitřní
kapsy, odnímatelnou stahovací kapuci, stahovací rukávy i spodní lem a reflexní doplňky.
Materiál: 100% nylon
Výška vodního sloupce: 30 000 mm, prodyšnost: 6 500 mvp
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
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BANDANA

MOGOTON

T4000200SA3

T4000200AJ3

gCO2e
2753

285 KČ

gCO2e
833

49 KČ
Značkový multifunkční šátek Schwarzwolf.
Materiál: 100% polyester mikrovlákno
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 60 mm
Rozměry: 48 × 24,8 cm

MISMI
T4000100AJ3

gCO2e
1386

199 KČ

Teplý a multifunkční nákrčník značky Schwarzwolf v černošedé barvě. Nákrčník je vhodný do zimního počasí, obsahuje gumičku na stažení u krku, díky které
ho lze použít také jako čepici. Má štítek s logem Schwarzwolf na zadní straně. Baleno v papírové kartě Schwarzwolf.
Materiál: černý stretchový fleece (85% polyester, 15% spandex), šedý fleece (92% polyester, 8% spandex), podšívka z jemného fleece (100% polyester).
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 60 mm
Rozměry: přední část 26 × 20,5 cm, zadní část 26 × 16 cm
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Pletený multifunkční nákrčník 2 v 1 v černé barvě prošívaný reflexní nití, díky které budete vždy vidět. Nákrčník je vhodný
především do zimních měsíců a obsahuje gumičku ke stažení u krku, díky které ho lze použít také jako zimní čepici.
Podšívka je z měkkého příjemného fleece materiálu. Baleno v rukávu Schwarzwolf.
Materiál: 100% akryl + reflexní příze, podšívka – 100% polyester
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 10 × 8 cm
Rozměry: 25 × 24 cm
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BIKE
T4700100EI1 – bílá, velikost 36–38
T4700101EI1 – bílá, velikost 39–41
T4700102EI1 – bílá, velikost 42–44
T4700103EI1 – černá, velikost 36–38
T4700104EI1 – černá, velikost 39–41
T4700105EI1 – černá, velikost 42–44
T4700106EI1 – červená, velikost 36–38
T4700107EI1 – červená, velikost 39–41
T4700108EI1 – červená, velikost 42–44
T4700109EI1 – modrá, velikost 36–38
T4700110EI1 – modrá, velikost 39–41
T4700111EI1 – modrá, velikost 42–44

1
2

gCO2e
1461

155 KČ

3

4

1

elastický jemný svěr lemu

2

odlehčená pletenina pro odvětrání

3

speciální jemný šev špice

4

froté zesílení pro ochranu chodidla

Značkové speciálně tvarované ponožky Schwarzwolf ideální pro cyklistiku se sníženou lýtkovou částí. Speciální konstrukce zabraňuje posunu v obuvi. Mají
zvýšenou životnost a měkkost došlapu, díky vysokému obsahu polypropylenu rychlý odvod potu.
Materiál: 45% polypropylen, 30% bavlna, 22% polyamid, 3% elastan

TREKING
T4700200EI1 – velikost 36–38
T4700201EI1 – velikost 39–41
T4700202EI1 – velikost 42–44

gCO2e
2039

145 KČ

1

elastický jemný svěr lemu

2

odlehčená pletenina pro odvětrání

3

speciální jemný šev špice

4

froté zesílení pro ochranu chodidla

5-6
7

Již od roku 1999
je základní filozofií značky Schwarzwolf outdoor nabízet nejlepší možnou kombinaci moderního

1

elastické pásky proti posunu

designu a propracované funkčnosti a poskytovat kvalitu všem outdoorovým nadšencům, cesto-

anatomické zóny

6
2
3

4

vatelům, turistům a cyklistům.
7

5

Značkové silné ponožky Schwarzwolf určené především pro turistiku a jiné zátěžové aktivity včetně pracovních. Mají termoizolační vlastnosti a díky vysokému
obsahu polypropylenu zajišťují rychlý odvod potu. Na nártu a holeni je odlehčená pletenina zajišťující prodyšnost.
Speciální konstrukce zabraňuje posunu v obuvi.
Materiál: 26% polypropylen, 65% bavlna, 4% polyester, 5% elastan
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www.SCHWARZWOLF.com

Ceny uvedené v katalogu jsou bez DPH.

