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Drzewa to płuca ziemi • Magazynują CO2 w lasach
Nawilżają powietrze • Zwiększają jakość gleby • Filtrują pyły
Zapewniają cień • Drzewa są po prostu piękne…

Schwarzwolf sadzi drzewa
Podczas produkcji i transportu dóbr i towarów gazy cieplarniane (w tym dwutlenek węgla CO2, tlenek azotu N2O, ozon O2,
metan CH2, freony CFC i wiele innych) są uwalniane do atmosfery. Stężenie tych gazów w powietrzu nagatywnie wpływa na
środowisko. Ich ilość jest wyrażana jako masa dwutlenku węgla = gCO2e.
Więcej informacji znajdziesz na: www.schwarzwolf.cz/CO2neutral

SCHWARZWOLF REKOMPENSUJE EMISJĘ CO2!

W jaki sposób? Po pierwsze, przedstawiciele marki obliczyli ślad węglowy każdego produktu osobno. To liczba wyrażona w
gCO2e. Użyto metodologi LCA (Life Cycle Assessment) stosowanej przez światową organizację ECOACT. Każdy produkt, łącznie
z opakowaniem rozłożono na poszczególne materiały, z których zostały zrobione i zważono je. Dodatkowo, sprawdzono na
mapie, ile kilometrów pokonują produkty marki środkami transportu.
Całe zebrane dane determinują przewidywaną ilość gCO2e na produkt. Schwarzwolf jednak rekompensuje ten ślad węglowy
poprzez udział w specjalnych programach, takich jak promocja odnawialnych źródeł energii czy programy sadzenia roślin.
Kiedy drzewo rośnie, przeprowadza proces fotosyntezy wykorzystując przy tym CO2 z atmosfery. Im więcej zieleni, tym więcej
dwutlenku węgla może zostać pochłonięte. Schwarzwolf sadzi drzewa we współpracy z sazimestromy.cz.
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TURYSTYKA PIESZA I ROWEROWA

SAJAMA

KASAI

F4510200AJ3

F4510300AJ3

gCO2e
6142

gCO2e
1109

Dmuchana mata Schwarzwolf ze zintegrowaną poduszką jest zapakowana w praktyczne nylonowe etui ze sznurkiem. Z pewnością będzie niezastąpionym
pomocnikiem podczas biwakowania. Zajmuje minimum miejsca na bagaż dzięki niewielkim rozmiarom i niewielkiej wadze 620 g. Wyposażony jest w dwa zawory
ułatwiające napompowanie poduszek i ochraniaczy. Pomaga w ociepleniu i zapewnia komfortowy wypoczynek. Materiał jest wodoodporny. Nadmuchiwany
materac ma długość 190 cm, dzięki czemu umożliwi wygodne spanie nawet osobom wyższym.
Waga: 620 g
Materiał: nylon 40D + TPU
Zalecana technologia druku: sitodruk S3
Maksymalny rozmiar nadruku: 100 × 50 mm
Wielkość opakowania: 11 × 27 cm
Wymiary maty: 190 × 65 × 6,5 cm
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Torba Schwarzwolf KASAI może być używana w parze z matą SAJAMA. Pozwala szybko i bez wysiłku się nadmuchać. Dzięki wielu zastosowaniom będzie
niezastąpionym towarzyszem każdej wyprawy. Możesz jej używać jako wodoodpornej torby, aby Twoje rzeczy pozostały suche podczas złej pogody lub podczas
uprawiania sportów wodnych. Można jej używać jako poduszki pod głowę. Torba może również służyć za prowizoryczny prysznic – napełnij ją wodą, powieś
na drzewie i odkorkuj zawór.
Waga: 106 g
Materiał: nylon 40D + TPU
Zalecana technologia druku: sitodruk S2
Maksymalny rozmiar nadruku: 100 × 100 mm
Rozmiar: 36 × 61 cm
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REST

BRISA

F4500300SA3

F5603600AJ3

gCO2e
2970

gCO2e
5705

Dmuchana karimata do siedzenia pakowana w nylonowy pokrowiec.
Materiał: czerwony materiał: 210T poliester, czarny materiał: 75D poliester, materiał wewnętrzny: pianka.
Grupa nadruku: sitodruk (S2), termotransfer (TT1)
Maksymalna wielkość nadruku: 10 × 10 cm, 8 × 8 cm

Lekki koc podróżny Schwarzwolf jest idealny na wycieczki samolotem, samochodem, autobusem i pociągiem. Wykonany
jest z mikrofibry, która łatwo odprowadza pot i zapewnia ciepło i wygodę. Zapakowany jest w praktyczną nylonową torbę.
Waga: 281 g
Materiał: mikrofibra poliestrowa 120 g / m2
Zalecana technologia nadruku: sitodruk S3, haft
Maksymalny rozmiar nadruku: 200 × 100 mm
Wielkość opakowania: 15 × 28 cm
Rozmiar koca: 170 × 140 cm

KINABALU
F4800100AJ3

ALVERNIA

gCO2e
25250

F5600500AJ3

gCO2e
12546

Miękki i lekki śpiwór Schwarzwolf. Wyprodukowany z poliestru 190T, podszewka z mikrofibry 250g/m2, pikowany z gumką regulującą kaptur. Strefa komfortu
11 °C, strefa ekstremalna -7 °C.
Materiał: poliester 190T, mikrofibra 250T.
Grupa nadruku: termotransfer (TT3)
Maksymalna wielkość nadruku: 15 × 10 cm
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Składany koc piknikowy Schwarzwolf, którego możesz użyć np. podczas wycieczki. Koc ma praktyczne paski ułatwiające pakowanie i przenoszenie.
Materiał: wodoodporna mikrofibra pongee 230D, wodoodporny poliester 210D, wypełnienie - włókno poliestrowe 150 g/m
Grupa nadruku: haft komputerowy (HF)
Maksymalna wielkość nadruku: 5 × 4 cm
Rozmiar produktu: 170 × 140 cm
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CIBUS

LIARD

F4912200AJ3

F5100100AJ3 – white
F5100101AJ3 – black

gCO2e
4352

gCO2e
2513

Kubek termiczny Schwarzwolf wykonany ze stali nierdzewnej. Kubek ma pojemność 360 ml. Dzięki
temu, że utrzymuje temperaturę zimnych i gorących napojów, będzie bardzo przydatny w podróży czy
w drodze do pracy. Zapakowany w pudełko upominkowe Schwarzwolf.
Pojemność: 360 ml
Materiał: stal nierdzewna, plastik
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 3 × 5 cm
Rozmiar produktu: Ø 8,8 × 16,4 cm

RANGES
F4900400AJ3

gCO2e
5850

Ten termos do żywności Schwarzwolf o pojemności 550 ml pozwala zabrać ze sobą ulubioną zupę czy owsiankę na wycieczkę lub nawet do pracy i utrzymywać ją
w cieple lub chłodzie przez długi czas. Uzupełnieniem termosu jest składana łyżka, którą można schować w zakrętce.
Materiał: Stal nierdzewna
Zalecana technologia druku: laser L1
Maksymalny rozmiar nadruku: 30 × 50 mm
Wymiary: Ø 9,5 cm × 16,5 cm
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Butelka próżniowa Schwarzwolf o pojemności 1 litra, utrzymująca temperaturę napoju przez długi czas. Wykonana w eleganckim stylu. Zapakowana w pudełko
upominkowe Schwarzwolf.
Materiał: stal nierdzewna
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 4 × 3 cm
Rozmiar produktu: Ø 8 × 30 cm
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DOMINIKA

SILVANUS

F4900500AJ3

F4900100SA3

gCO2e
3400

gCO2e
7531

Wielofunkcyjna butelka próżniowa Schwarzwolf 4w1. Zawiera kubek termiczny ze stali nierdzewnej z plastikową pokrywką, który dzięki specjalnej plastikowej
nakładce może zostać zamieniony w butelkę. W zestawie znajduje się także zaparzacz, którego można używać zarówno z kubkiem, jak i z butelką. Pojemność
kubka: 400 ml, pojemność butelki z nakładką: 600 ml. Całość zapakowana w czarne pudełko upominkowe Schwarzwolf.
Pojemność: kubek termiczny – 400 ml, termos z nakładką – 600 ml
Materiał: stal nierdzewna, plastik
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 4 × 3 cm
Rozmiar produktu: czarna część główna (kubek termiczny) – Ø 7,2 × 17,3 cm, max. z nakładką – Ø 7,2 × 31,3 cm

KIBO

VULKAN

F4900500AJ3

F4900200SA3

gCO2e
1480

gCO2e
7924

Sportowa butelka Schwarzwolf o gumowej powierzchni. Nie zawiera BPA. Odpowiednia do zimnych i ciepłych napojów od 10ºC do 90ºC. Na dolnej części butelki
znajduje się silikonowy pasek z logo Schwarzwolf. Pakowana w pudełko Schwarzwolf.
Pojemność: 800 ml
Materiał: tritan
Grupa nadruku: tampodruk (T4)
Maksymalna wielkość nadruku: 3 × 3 cm
Wielkość produktu: Ø 7.3 × 27 cm
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Termos z gumową powłoką w etui z neoprenu. Logo Schwarzwolf wygrawerowane na spodzie
termosu. Pojemność: 750ml. Materiał: stal nierdzewna.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 3,5 × 3,5 cm

TURYSTYKA PIESZA I ROWEROWA
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Termos ze stali nierdzewnej z gumowaną powłoką. Termos umieszczony w neoprenowym etui z paskiem do noszenia. Grawerowane logo Schwarzwolf na spodzie.
Pojemność: 500ml.
Materiał: stal nierdzewna.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 4 × 4 cm
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OLYMPOS

CRUX

F5000100AJ3

F0107500AJ3

gCO2e
1941
gCO2e
5675

Klasyczna piersiówka o pojemności 237 ml. Wykonana ze stali nierdzewnej i pakowana w pudełko prezentowe Schwarzwolf.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 6 × 3 cm

MADONIE
F5000200AJ3

gCO2e
2538

Piersiówka o pojemności 237 ml marki Schwarzwolf. Piersiówka o prostym kształcie, z czterema kieliszkami w zestawie. Zapakowana w opakowanie Schwarzwolf.
Materiał: stal nierdzewna
Objętość: 237 ml
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 4 × 4 cm
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Wiatroodporny składany parasol 21‘‘ z 8 panelami zapewni Ci ochronę przed złą pogodą podczas podróży. Dla Twojego bezpieczeństwa jest wyposażony
w odblaskowe obramowanie. Pokrowiec na parasol zawiera praktyczny karabińczyk do mocowania do plecaka.
Materiał: 190 T pongee
Zalecana technologia druku: sitodruk S3
Maksymalny rozmiar nadruku: 200 × 100 mm
Wymiary po złożeniu: 29 cm
Wymiary po rozłożeniu: Ø 95 cm × 58 cm
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LOBOS

MALAREN

F5300200AJ3

F5300500AJ3

gCO2e
3880

gCO2e
2049

Ręcznik turystyczny marki Schwarzwolf wykonany z mikrofibry. Idealny dla aktywnych oraz podróżników. Ręcznik jest szybkoschnący i lekki, a w dotyku- miękki i
gładki. Posiada praktyczną odpinaną pętelkę do zawieszenia z logo Schwarzwolf. Pakowany w etui z siateczką.
Materiał: 100% poliester
Grupa nadruku: termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 15 × 10 cm
Wielkość produktu: 65 × 140 cm

LANAO

CITAS

F5300400AJ3 – grey
F5300401AJ3 – blue
F5300402AJ3 – green
F5300403AJ3 – white

F5300200SA3

gCO2e
4443

gCO2e
1795

Ręcznik turystyczny. Lekki i wysoce absorbujący wilgoć, idealny dla sportowców i podróżników. Szybkoschnący, antybakteryjny. Zapakowany w poliestrowy
woreczek. Waga: 300g/m2.
Materiał: 80% poliester, 20% poliamd.
Grupa nadruku: termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 10 × 10 cm

Ręcznik sportowy Schwarzowolf wykonany z szybkoschnącego materiału: poliester 55%, poliamid 45%. Pakowany w etui z siateczki.
Grupa nadruku: haft komputerowy (HF), termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 5 × 5 cm, 8 × 10 cm
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Szybkoschnący, lekki, mocno absorbujący ręcznik z mikrofibry Schwarzwolf, w nylonowym woreczku.
Grupa nadruku: termotransfer (TT2) haft komputerowy (HF)
Maksymalna wielkość nadruku: 8 × 8 cm, 5 × 5 cm

TURYSTYKA PIESZA I ROWEROWA
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SALONGA

LIPNO

F5304800AJ3

F4200300AJ3

gCO2e
2702
gCO2e
1214

Praktyczny zestaw dwóch teleskpowych widelców do grilla Schwarzwolf. Zapakowane w nylonowy pokrowiec ze
ściągaczem.
Materiał: stal nierdzewna, rękojeść PVC.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3), termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 3 × 0,7 cm, 7 × 7 cm

DENALI
F4800400AJ3

gCO2e
6843

Zestaw survivalowy zawiera: folię termoizolacyjną, która może służyć jako ochrona przed zimnem, scyzoryk Hunter z dziewięcioma narzędziami, zapałki, a także
wielofunkcyjny gwizdek, w skład którego wchodzi kompas, lusterko sygnalizacyjne, zamek skałkowy i mały wodoodporny schowek, idealny do przechowywania
informacji kontaktowych lub zdrowotnych. Całość zapakowana jest w praktyczne etui z neoprenu.
Zalecana technologia nadruku: sitodruk S2 na okładce, laser L1 na nożu.
Maksymalny rozmiar nadruku: 80 × 80 mm / 30 × 5 mm
Wymiary: etui 5 × 10 × 13 cm
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Zestaw teleskopowych kijów Schwarzwolf wykonanych z duraluminium, dzięki czemu są lekkie i stabilne. Uchwyty mają
ergonomiczny kształt, a ich regulowana długość pozwala na wygodne ułożenie dłoni. W zestawie znajduje się zacisk do
utrzymania kijów razem. Zestaw zapakowany w torbę wykonaną z poliestru.
Waga 460gr netto
Materiał: duraluminium, EVA, korek, poliester
Wielkość produktu: długość (złożone) 64cm, (rozłożone) max. 135 cm
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 4 × 1 cm
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LATEMAR
F4800300AJ3

gCO2e
679

Wielofunkcyjne sztućce 3w1. Zawierają: składany nóż, łyżkę zakończoną ząbkami, która służy również jako widelec. Wykonane ze stali nierdzewnej 2CR14.
Pakowane w woreczek i oryginalne pudełko Schwarzwolf.
Grupa nadruku: termotransfer (TT2), grawer laserowy (L2)
Maksymalna wielkość nadruku: 14 × 3 cm, 4 × 0,5 cm

SANFORD
H6800200AJ3

gCO2e
452

BACKPACKS
BAGS
PLECAKI I TORBY

Praktyczna i ekologiczna zapalniczka Schwarzwolf z akumulatorem działa na zasadzie wyładowania elektrycznego zamiast płomienia. Ładowanie można wykonać
za pomocą portu micro USB zapalniczki, podłączając ją do komputera lub innego kompatybilnego źródła zasilania o napięciu wyjściowym DV 5 V ± 0,5 V i prądzie
wyjściowym poniżej 3000 mA. Zapalniczka zawiera baterię litową o pojemności 220 mAh. Czas ładowania zapalniczki wynosi 1–2 godziny, a pełna zapalniczka
wystarczy na około tygodzień lub 100-200 iskier. W zestawie kabel micro USB. Zapakowana w pudełko upominkowe Schwarzwolf.
Materiał: plastik i metal
Grupa nadruku: grawer laserowy (L2), UV (DC1)
Maksymalna wielkość nadruku: 0,9 × 3 cm
Rozmiar produktu: 4,7 × 6,7 × 1,6 cm
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MAREB

PIRIN

F3517900AJ3
1

gCO2e
13848

F3500900AJ3 – green
F3500901AJ3 – red
F3500902AJ3 – grey

1

gCO2e
9525

2

3

1

Safety lock

2

USB charging port

3

Reflective strip

4+6

Hidden pocket

5

Luggage strap

4

2

1
2+3
4

Two-way zipper
Front zipper pocket
Ergonomic design

4

3

5
6

Plecak z zabezpieczeniami przed kradzieżą. Wejście do głównej części plecaka skierowane jest w stronę torby, co utrudnia
dostęp komuś innemu. Plecak posiada również blokadę do zabezpieczenia zamków błyskawicznych, ukrytą kieszeń na kartę
płatniczą lub klucze, wyściełane miejsce na laptopa 15‘‘ i tablet 10 ‚‘. W zestawie znajduje się również wyjście z kablem USB
oraz pasek do przypięcia do walizki. Przednia powierzchnia jest wyposażona w odblaskowe akcesoria. Pojemność plecaka
to 20,5 l.
Materiał: poliester 210D
Zalecana technologia druku: sitodruk S2
Maksymalny rozmiar nadruku: 100 × 80 mm
Rozmiar: 30 × 15 × 46 cm
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Lekki plecak marki Schwarzwolf z usztywnianą częścią pleców. Posiada dużą kieszeń z zamkiem, wewnętrzną kieszeń
zapinaną na rzep oraz dwie mniejsze kieszenie z przodu.
Materiał: poliester 1680D.
Pojemność: 15l, waga: 470g.
Grupa nadruku: termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 10 × 8 cm

www.SCHWARZWOLF.com
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KANDER

MATTERHORN

F3501002AJ3

F3500800AJ3

gCO2e
18460

gCO2e
12153

1

3
6

1

8

7

2
5
7

2

5

4

1

padded back system

2

waist belt

3

chest strap with a safety whistle

4

front pocket

5

side zipper pocket

6

side mesh pocket for a bottle

Plecak turystyczny Schwarzwolf odpowiedni na kilkudniowe podróże. Wyposażony w system ochronny pleców oraz watowane szelki, dzięki czemu plecak można
wygodnie dopasować. Posiada dużą kieszeń główną z przegrodą na laptopa oraz dodatkowe kieszenie takie jak: boczna kieszeń z zamkiem i kieszeń z siateczki na
drugim boku. Pas piersiowy wyposażony jest w gwizdek ratunkowy. W zestawie również wodoodporna osłona na plecak dostępna w dolnej kieszeni.
Pojemność: 40 l.
Materiał: poliester, poliuretan 600D
Grupa nadruku: termotransfer (TT3)
Maksymalna wielkość nadruku: 8 × 3 cm
Wielkość produktu: 50 × 33 × 18 cm
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1

padded back system

2

waist belt

3

compression straps

4

meshes pockets for bottles

5-6

loops for poles and ice axes

7

emergency pockets

8

safety whistle

3

4
6

Wysokiej jakości, lekki plecak. Posiada watowane szelki oraz plecy, pas w talii dla wygody noszenia, taśmy kompresyjne na bokach plecaka, siateczkowe kieszenie
na butelki z obu stron, pętle, dwie kieszenie awaryjne, kieszeń z przodu z klamrą, środkową kieszeń na zamek z przegródką na drobiazgi, zapinaną główną kieszeń
z przestronną główną komorą i oddzielną kieszonką wewnątrz. Dodatkowo do plecaka dodany został gwizdek.
Materiał: poliester 420D, PVC poliester 210D ripstop z pubacking, 210D poliestrowa podeszwka.
Pojemność 31 l.
Grupa nadruku: termotransfer (TT3)
Maksymalna wielkość nadruku: 10 × 10 cm

25

ORIZABA

YUKON

F3500700AJ3

F3510000AJ3

gCO2e
5960

gCO2e
7827

1

1

2
3

2

1

walking stick holder

2

tie up strap

3

handy front pocket

4-5

4

3

bottle holder

5
5

4

Praktyczny plecak odpowiedni podczas podróżowania jak i codziennego użytkowania. Posiada watowany system pleców, regulowane szelki, praktyczną kieszeń
z zabezpieczeniem na laptop, dwie kieszenie na butelki, taśmy kompresyjne, kieszeń wewnętrzną z przegródką na drobiazgi, karabińczyk oraz kieszeń na buty.
Materiał: 300D nylon, dobby nylon, 210D poliester. Pojemność: 27 l.
Grupa nadruku: termotransfer (TT3)
Maksymalna wielkość nadruku: 10 × 7 cm
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6

1

Fastening for sweatshirt or jacket

2

Zipper pocket on side

3

High reflective fabric

4

Waist belt zipper pocket

5

Waist belt

6

Mesh pocket

Odblaskowy plecak rowerowy Schwarzwolf, który nadaje się również do noszenia na co dzień. Wykonany jest z wysoce odblaskowego materiału, który spełnia
wymagania normy EN ISO 20471 dla odzieży ochronnej. Plecak ma miękko wyściełane plecy i paski na ramiona. Plecak posiada główną komorę na suwak, kieszeń
na zamek z boku, małą kieszeń z siatki po drugiej stronie i pas w talii z dwiema małymi kieszeniami zamykanymi na zamek.
Pojemność: 20 l
Waga: 355 g
Materiał: 100% poliester z warstwą mikrokulek szklanych
Grupa nadruku: termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 7 × 4 cm
Rozmiar produktu: 28 × 14 × 45 cm
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DENISON

RAVIK

F3510100AJ3

F5300600SA3 – black
F5300601SA3 – red
F5300602SA3 – blue

gCO2e
2915

gCO2e
1290

Odblaskowa torba ze sznurkiem Schwarzwolf nadaje się na co dzień lub na wycieczkę. Dzięki materiałowi, który spełnia
wymagania normy EN ISO 20471 dla odzieży ochronnej, poczujesz się bezpiecznie. Sznury są wykonane z mocnego i
miękkiego materiału, co zapewnia bardzo wygodne noszenie.
Pojemność: 2 l
Waga: 124 g
Materiał: 100% poliester z warstwą mikrokulek szklanych
Grupa nadruku: sitodruk (S1)
Maksymalna wielkość nadruku: 12 × 15 cm
Rozmiar produktu: 35 × 47 cm

Elastyczny, odporny na wilgoć pasek, z rozciągliwą kieszonką z wodoodpornym zamkiem. Zawiera odblaskowe elementy oraz wyjście na słuchawki.
Grupa nadruku: sitodruk (S2), tampodruk (T4)
Maksymalna grupa nadruku: 8 × 1,5 cm, 2,5 × 2 cm

MOBILA

NUNAVUT

F5304700AJ3

gCO2e
501

F3500200AJ3

gCO2e
2147

Łatwa w składaniu torba na pasku. Dzięki kompaktowym rozmiarom zawsze mieści się w bagażu. Torba oferuje trzy
zapinane na zamek przegródki: kieszeń główna, wewnętrzna i zewnętrzna. Posiada również pętelkę z karabińczykiem
na klucze. Uszyta jest z przyjemnego w dotyku, miękkiego materiału. Jest niewidoczna pod ubraniem i nie przyciąga
złodziei. Dzięki regulowanemu paskowi możesz nosić ją w talii lub na ramieniu.
Waga: 49 g
Materiał: nylon
Zalecana technologia druku: sitodruk S3
Maksymalny rozmiar nadruku: 80 × 40 mm
Rozmiar nerki: 22 × 12 cm
Wielkość opakowania: 12,5 × 8,5 cm
Maksymalny obwód talii: 116 cm

Praktyczny worek sportowy marki Schwarzwolf wykonany z poliestru ripstop 420D. Worek posiada kieszeń zapinaną na
zamek z boku. Pojemność: 8l, waga: 105g.
Grupa nadruku: termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 15 × 15 cm
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SABANA

BRENTA

3

F5200200AJ3

F3400300AJ3 – blue
F3400301AJ3 – orange
F3400302AJ3 – green
F3400303AJ3 – black

gCO2e
3704

gCO2e
5396

1

Kompaktowa torba rowerowa Schwarzwolf z kieszenią na telefon. Torba posiada dwie boczne kieszenie z zamkiem oraz przeźroczystą odpinaną kieszeń na telefon.
Wymiary wewnętrzne torby: 8 × 16,5 × 2 cm. Pakowana w pudełko Schwarzwolf.
Materiał: poliester
Wielkość produktu: rozłożony: 31,5 × 18,5 × 4,5 cm, złożone 12,5 × 18,5 × 13,5 cm
Grupa nadruku: termotransfer (TT2), sitodruk (S1)
Maksymalna wielkość nadruku: 5 × 3 cm, 10 × 4 cm
5

COIN
F7600100SA3 – black
F7600101SA3 – blue
F7600102SA3 – red

gCO2e
1338

Praktyczny lekki i miękki portfel wykonany z neoprenu. Wyposażony w przegródki do przechowywania banknotów, kart bankowych i monet. Zapinana kieszeń
na monety posiada gumowany zamek błyskawiczny.
Materiał: neopren, 600D poliester.
Grupa nadruku: tłoczenie (HS)
Maksymalna wielkość nadruku: 5 × 3 cm
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4

1

meshes pockets for bottles

2

side pockets

3

sport bag

4

backpack

5

folded bag

Składana torba sportowa 2w1. Można ją łatwo spakować do małego bagażu bądź użyć jako praktycznego plecaka. Główna przegroda ma zamek błyskawiczny,
boczne kieszenie, kieszenie siatkowe na bokach odpowiednie do przenoszenia butelek oraz górną kieszeń, w którą można spakować cały plecak. Posiada również
regulowane szelki, które podczas składania można schować w specjalnej kieszeni.
Materiał: nylon ripstop z tyłem PU, podszewka 210D.
Grupa nadruku: termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 10 × 4 cm
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ZAMBEZI
1

F3400400AJ3

gCO2e
14984

4
3

6

5

1

sports and travel bag

2

shoe pocket

3

back system

4

hidden shoulder straps

5-6

hidden waist belt

Praktyczna torba sportowa i podróżna Schwarzwolf 2w1, która może być również używana jako plecak. Ma regulowany pasek do noszenia i regulowane ramiączka
ukryte w tylnej kieszeni zamykanej na zamek błyskawiczny. Torba zawiera dużą komorę główną zamykaną na suwak i przednią kieszeń zamykaną na suwak,
kieszeń na buty z boku i dwie małe kieszenie z siatki z przodu. Aby zamienić torbę w plecak, można również użyć chowanego pasa biodrowego.
Pojemność: ok. 46,2 l
Waga: 713 g
Materiał: tkanina ripstop + poliester 210D
Grupa nadruku: termotransfer (TT3)
Maksymalna wielkość nadruku: 10 × 5 cm
Rozmiar produktu: 55 × 30 × 28 cm
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FLASHLIGHTS
OPTICAL
LATARKI I OKULARY

DELGADA

ANTELAO

F2301000AJ3

F2300700AJ3

gCO2e
6352

gCO2e
5961

Latarka outdoorowa marki Schwarzwolf z akumulatorem do wielokrotnego ładowania i diodą CREE T6. Posiada pasek na nadgarstek i regulację ustawienia fokusa,
a także 5 trybów mocy światła: słaby, średni, mocny, błyskowy i SOS. W zestaw wchodzi akumulatorek o mocy 2200 mAh i kabel micro USB. W latarce można
zastosować także baterie 3AAA. Zapakowana w pudełko Schwarzwolf.
Janość: 270 lumenów
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 2 × 1 cm
Rozmiar produktu: 14,7 × 3,5 cm, długość po wyciągnięciu: 16,5 cm, pasek: 21 cm
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Latarka marki Schwarzwolf z paskiem na nadgarstek. Pakowana w oryginalne pudełko Schwarzwolf. Jasność: 260 lumenów.
Baterie 3 × AAA w zestawie.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 1,5 × 0,8 cm
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BIWA

PUGA

F2300800AJ3

F2300500SA3

gCO2e
7762

gCO2e
4044

Latarka metalowa Schwarzwolf z diodą CREE XPE oraz intensywnie świecącą diodą COB w rozsuwanej części. Na końcówce latarki znajduje się magnes oraz
haczyk do zawieszania. Pakowana w oryginalne pudełko Schwarzwolf. Bateria 4× AAA w zestawie. Jasność: CREE XPE: 130 lumenów;
COB: 180 lumenów.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 3 × 1 cm

Lekka latarka 1W LED z taśmą na rękę. Regulacja ostrości.
Luminacja: 40 lumenów.
Baterie 1 ×AA w zestawie.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 1,5 × 1 cm

NEST

LUCA

F2100100SA3

gCO2e
4894

F2300700SA3

gCO2e
5001

Turystyczny zestaw z latarką LED i nożem kieszonkowym w praktycznym neoprenowym etui. Zapakowany w pudełko prezentowe Schwarzwolf.
Materiał: aluminium i stal nierdzewna.
Baterie w zestawie.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
grawer laserowy (L3) termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 3 × 0,7 cm, 1,5 × 1 cm, 5 × 6 cm

Latarka kempingowa z trzema trybami świecenia. Mocne światło, słabe światło i tryb migania. Instrukcja w zestawie.
Luminacja: 60 lumenów.
Baterie 3xAA w zestawie.
Grupa nadruku: UV (DC2)
Maksymalna wielkość nadruku: 3,5 × 1,5 cm
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MINO

TRONADOR

F2300900AJ3

F2300600AJ3

gCO2e
4075

gCO2e
4101

Latarka na głowę marki Schwarzwolf z diodą XPE. Posiada sensor i 5 trybów świecenia: słabe światło, mocniejsze, miganie, czerwone światło oraz czerwone
migające światło. W zestawie z gumką na głowę z logiem Schwarzwolf. Latarka ładowana przez micro USB (kabel w zestawie). Gdy bateria jest w pełni
naładowana, świeci do 7 godzin. Pakowana w pudełko Schwarzwolf.
Luminacja: 120 lumenów.
Waga: 50 g
Materiał: ABS
Grupa nadruku: tampodruk (T4)
Maksymalna wielkość nadruku: 2 × 0,7 cm
Wielkość produktu: 6 × 4 × 3.2 cm

Latarka na głowę marki Schwarzwolf z diodą COB. Posiada trzy tryby świecenia: słabe światło, mocne światło, miganie. W zestawie z gumką na głowę z logo
Schwarzwolf. Pakowane w oryginalne pudełko Schwarzwolf.
Jasność: 120 lumenów. Baterie 3xAAA w zestawie.
Grupa nadruku: tampodruk (T3)
Maksymalna wielkość nadruku: 2 × 1 cm

IKIMBA
B1100200AJ3 – yellow
B1100201AJ3 – black

gCO2e
36177

POSO
F2300500AJ3

gCO2e
3794

Mała latarka marki Schwarzwolf z diodą COB oraz funkcją migania. Latarkę można mocować za pomocą breloczka lub plastikowego klipsa.
Pakowane w oryginalne pudełko Schwarzwolf. Jasność: 40 lumenów.
Baterie 2 × 3 V CR2032 w zestawie.
Grupa nadruku: tampodruk (T2)
Maksymalna wielkość nadruku: 2 × 0,5 cm

38

LATARKI I OKULARY

www.SCHWARZWOLF.com

Wodoodporny, solarny power bank marki Schwarzwolf o pojemności 8000 mAh. Power bank jest odporny na kurz.
Posiada latarkę LED, cztery niebieskie wskaźniki ładowania, dwa porty USB oraz jeden micro USB. Kabel USB
o długości 23cm w zestawie. Power bank pakowany w pudełko Schwarzwolf.
Materiał: żel krzemionkowy, ABS+PC, gumowa farba
Wielkość produktu: 14 × 7,5 × 1,7 cm
Grupa nadruku: druk cyfrowy UV (DC1)
Maksymalna wielkość nadruku: 2,8 × 0, 5 cm

39

4ALL
F1500100SA3

gCO2e
2534

KNIVES
TOOLS

NOŻE I NARZĘDZIA

Uniwersalne okulary przeciwsłoneczne Schwarzwolf z wymiennymi soczewkami. Soczewki: przyciemniane, przezroczyste, REVO blue (sporty wodne), REVO
green (do jazdy samochodem), REVO red (do jazdy na nartach). Czarne plastikowe oprawki, soczewki poliwęglanowe UV 400. Zapakowane w czarny woreczek
z mikrofibly i twarde etui.
Grupa nadruku: tampodruk +aktywacja (T4+V), sitodruk (S2)
Maksymala wielkość nadruku: 1 × 0,5 cm, 5 × 2 cm
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PELAT

ARMADOR
BLACK NEW

F2400200AJ3

gCO2e
1536

F2400500AJ3

gCO2e
2832

Narzędzie wielofunkcyjne marki Schwarzwolf z 9 przyborami. Wykonane ze stali S/S 2CR13. Pakowane w pokrowiec i oryginalne pudełko Schwarzwolf.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L2), termotransfer (TT1)
Maksymalna wielkość nadruku: 2,2 × 0,5 cm, 4,5 × 1,5 cm

Eleganckie multinarzędzie 15 w 1, umieszczone w czarnym, neoprenowym pokrowcu. Całość zapakowania w kartonik.
Materiał: narzędzia ze stali nierdzewnej, aluminiowy uchwyt.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 4 × 0,5 cm

CAVALI
F2400102AJ3

gCO2e
1185

TIBESTI
F5200100AJ3

gCO2e
1010

Praktyczny zestaw narzędzi dla rowerzystów. Zestaw zawiera narzędzie wielofunkcyjne do naprawy rowerów oraz pętelkę do zawieszania.
Pakowany w pudełko Schwarzwolf.
Materiał: S/S, stal chromowo-wanadowa, aluminium
Wielkość produktu: 12.7 × 3.8 × 2 cm (rozłożony), 7.3 × 3.8 × 2 cm (złożony)
Grupa nadruku: grawer laserowy (L2)
Maksymalna wielkość nadruku: 1,5 × 0,7 cm
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Narzędzie wielofunkcyjne z 11 przyborami.
Materiał: aluminium i stal nierdzewna.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L2)
Maksymalna wielkość nadruku: 3 × 0,5 cm
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PONY NEW

BURUNDI

F2400300AJ3 – grey
F2400301AJ3 – green
F2400302AJ3 – orange
F2400303AJ3 – red
F2400304AJ3 – blue

F6000300AJ3

gCO2e
495

gCO2e
1417

Wielofunkcyjny przyrząd z 10 narzędziami, w tym z karabińczykiem, otwieraczem do butelek, śrubokrętem Phillips oraz kluczami w kilku rozmiarach.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L2)
Maksymalna wielkość nadruku: 2,5 × 0,5 cm

Multinarzędzie Schwarzwolf z 13 przyborami, umieszczone w neoprenowym, czarnym pokrowcu.
Materiał: antypoślizgowa aluminiowa rękojeść, narzędzia ze stali nierdzewnej.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L2), termotransfer (TT1)
Maksymalna wielkość nadruku: 2 × 0,5 cm, 2 × 2,3 cm

HUNTER

ARMADOR
NEW

F2400700SA3

gCO2e
917

F2400400AJ3 – grey
F2400401AJ3 – green
F2400402AJ3 – orange
F2400403AJ3 – red
F2400404AJ3 – blue

gCO2e
3432

Eleganckie multinarzędzie 15 w 1, umieszczone w czarnym, neoprenowym pokrowcu. Całość zapakowania w kartonik.
Materiał: narzędzia ze stali nierdzewnej, aluminiowy uchwyt.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L2), termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 4 × 0,5 cm, 2,5 × 5 cm

44

NOŻE I NARZĘDZIA

Składany scyzoryk wielofunkcyjny 9 w 1. Materiał: stal nierdzewna, drewno.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 2,5 × 0,7 cm

www.SCHWARZWOLF.com

45

ANTISANA

STYX

F6000200AJ3

F1900900SA3

gCO2e
278

gCO2e
1010

Wielofunkcyjny brelok marki Schwarzwolf zawierający 10 róznych narzędzi, w tym wkrętak Phillips, śrubokręt, klucz w 4 rozmiarach oraz magnes.
Pakowany w oryginalne pudełko Schwarzwolf.
Materiał: S/S 420 stal.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L2)
Maksymalna wielkość nadruku: 1,8 × 0,4 cm

YERGER

ATACAMA

F1900300SA3

F6000100AJ3

gCO2e
903

gCO2e
233

Wielofunkcyjny brelok marki Schwarzwolf zawierający 13 różnych narzędzi, w tym linijkę, magnes, klucz w 6 rozmiarach oraz otwieracz do butelek.
Pakowany w oryginalne pudełko Schwarzwolf.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L2)
Maksymalna wielkość nadruku: 2,5 × 0,6 cm
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Składany nóż Schwarzwolf z plastikową rękojeścią, klipsem oraz blokadą bezpieczeństwa.
Materiał: stal nierdzewna i plastik.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 3,5 × 0,4 cm
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Kieszonkowy nóż ze sprzączką z włókna węglowego i metalu.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 3 × 0,7 cm
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JAGUAR

PILZ

F1900700SA3 – duży
F1900100AJ3 – średni

F1900200SA3

duży

gCO2e
1745

średni

gCO2e
2206

gCO2e
1391

Nóż do zbierania grzybów marki Schwarzwolf, wykonany ze stali nierdzewnej i drewna,
wyposażony w pędzelek do czyszczenia grzybów.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3) termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 2,5 × 0,7 cm, 0,7 × 0,7 cm, 2 × 1 cm, 5 × 2,5 cm ( w zależności od miejsca)

Składany nóż Schwarzwolf z drewnianą rękojeścią i blokadą bezpieczeństwa. Materiał: stal nierdzewna i drewno.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 2,5 × 0,7 cm, 1 × 1 cm, 3,5 × 0,7 cm (w zależności od miejsca)

GARMISCH

RAY

F1901200SA3

gCO2e
925

F1900100SA3

gCO2e
1244

Składany nóż do masła Schwarzwolf. Przydatny podczas podróży.
Materiał: stal nierdzewna, drewniana rękojeść.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 2,5 × 0,7 cm, 0,7 × 0,7 cm, 3,5 × 0,7 cm (w zależności od miejsca)

Składany nóż Schwarzwolf z drewnianą rękojeścią.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 2 × 1 cm
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JUNGLE
F1900600SA3

gCO2e
735

Nóż kieszonkowy z drewnianą rękojeścią i sprzączką. Materiał: metal, drewno.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 3 × 0,7 cm

GARMENTS

MATRIX
F1901000SA3 – red
F1901001SA3 – orange
F1901002SA3 – blue
F1901003SA3 – grey
F1901004SA3 – green

gCO2e
1251

ODZIEŻ SPORTOWA

Nóż kieszonkowy wykonany ze stali nierdzewnej z aluminiową rękojeścią i klipsem.
Grupa nadruku: grawer laserowy (L3)
Maksymalna wielkość nadruku: 3 × 0,5 cm, 2 × 0,5 cm, 4,5 × 1 cm (w zależności od miejsca)
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RILA

PASSAT MEN

Women
T0500100AJ3 – blue S
T0500101AJ3 – blue M
T0500102AJ3 – blue L
T0500103AJ3 – blue XL
T0500104AJ3 – blue XXL
T0500105AJ3 – black S
T0500106AJ3 – black M
T0500107AJ3 – black L
T0500108AJ3 – black XL
T0500109AJ3 – black XXL
T0500110AJ3 – white S
T0500111AJ3 – white M
T0500112AJ3 – white L
T0500113AJ3 – white XL
T0500114AJ3 – white XXL

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

gCO2e
3481

Men
T0400200AJ3 – blue S
T0400201AJ3 – blue M
T0400202AJ3 – blue L
T0400203AJ3 – blue XL
T0400204AJ3 – blue XXL
T0400205AJ3 – blue XXXL
T0400206AJ3 – black S
T0400207AJ3 – black M
T0400208AJ3 – black L
T0400209AJ3 – black XL
T0400210AJ3 – black XXL
T0400211AJ3 – black XXXL
T0400212AJ3 – white S
T0400213AJ3 – white M
T0400214AJ3 – white L
T0400215AJ3 – white XL
T0400216AJ3 – white XXL
T0400217AJ3 – white XXXL

Koszulka funkcyjna Schwarzwolf z krótkim rękawem i kontrastowymi szwami. Materiał szybkoschnący, lekki
(150g) i przyjemny w dotyku. Materiał: 100% poliester.
Grupa nadruku: sitodruk na tekstyliach (ST)
Maksymalna wielkość nadruku: 20 × 20 cm

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

gCO2e
5825

gCO2e
4013

Funkcjonalna koszulka Schwarzwolf z krótkim rękawem. Posiada płaskie szwy oraz kontrastujące linie ozdobne. Wykonana z wygodnego, szybkoschnącego
materiału (100% poliester).
Grupa nadruku: sitodruk na tekstyliach (ST)
Maksymalna wielkość nadruku: 20 × 20 cm
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Koszulka typu polo wykonana z bawełny (30%) i poliestru (70%), zapinana na dwa guziki, z logo Schwarzwolf na karku.
Produkt uszyty z szybkoschnącego materiału.
Grupa nadruku: haft komputerowy (HF)
Maksymalna wielkość nadruku: 6 × 4 cm

53

ANNAPURNA

EVEREST

Men:
T0700101ED1 – size M
T0700102ED1 – size L
T0700103ED1 – size XL
T0700104ED1 – size XXL

Men:
T3200101ED1 – size M
T3200102ED1 – size L
T3200103ED1 – size XL
T3200104ED1 – size XXL

Ladies:
T0800100ED1 – size S
T0800101ED1 – size M
T0800102ED1 – size L
T0800103ED1 – size XL

Ladies:
T3300100ED1 – size S
T3300101ED1 – size M
T3300102ED1 – size L
T3300103ED1 – size XL

gCO2e
1567
gCO2e
1805

Bluzka termiczna z długimi rękawami. Wykonana z włókna polipropylenowego z antybakteryjnym wykończeniem z jonów srebra. Bluzka naturalnie absorbuje i
usuwa wilgoć, jest bardzo miła w dotyku. Produkty wykonane z tego materiału są przeznaczone szczególnie do sportów zimowych i wędrówek górskich.
Produkt odporny na zapach.
Materiał: 100% polipropylen ze srebrem.
Grupa nadruku: termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 20 × 20 cm
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Spodnie termiczne chroniące przed zimnem i wiatrem. Tkanina polipropylenowa ze srebrem absorbuje i usuwa wilgoć, jest ciepła i przyjemna w dotyku.
Produkty wykonane z tego materiału są przeznaczone w szczególności do sportów zimowych i wędrówek górskich. Produkt odporny na zapachy.
Materiał: 100% polipropylen ze srebrem.
Grupa nadruku: termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 6 × 4 cm
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ELBRUS

BREVA

Women
T2400200AJ3 – S
T2400201AJ3 – M
T2400202AJ3 – L
T2400203AJ3 – XL
T2400204AJ3 – XXL

Women:
T3000200SA3 – black S
T3000201SA3 – black M
T3000202SA3 – black L
T3000203SA3 – black XL
T3000204SA3 – black XXL

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

Men:
T2900105SA3 – black S
T2900100SA3 – black M
T2900101SA3 – black L
T2900102SA3 – black XL
T2900103SA3 – black XXL
T2900104SA3 – black XXXL

gCO2e
11602
gCO2e
12599

1
2
3
5
6

Ciepła polarowa bluza z czerwonymi elementami oraz dodatkową kieszenią na klatce piersiowej. Wykonana z 100% poliestru 290 g/m².
Grupa nadruku: haft komputerowy (HF)
Maksymalna wielkość nadruku: 6 × 4 cm
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4

1

hood (inside the collar)

2

reinforced shoulders

3

anatomically shaped sleeves

4

skipass or mobile phone pocket

5

zipper pullers
for easy use even
with gloves

6

sleeves with thumb holes

Lekka kurtka softshellowa wodo- i wiatroodporna, oddychająca. Dodatkowo posiada wzmocnienia na ramionach, małą kieszeń na rękawie na skipassy lub telefon,
kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie duże boczne kieszenie, odpinany kaptur, ściągacz do regulowania kaptura. Logo Schwarzwolf na plecach.
Materiał: 96% poliester pongee, 4% spandex softshell. Wodoodporność: 20000mm.
Oddychanie: 3 500MVP.
Grupa nadruku: haft komputerowy (HF)
Maksymalna wielkość nadruku: 6 × 4 cm
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BONETE MEN

BONETE WOMEN
T3000600SA3 – red S
T3000601SA3 – red M
T3000602SA3 – red L
T3000603SA3 – red XL
T3000604SA3 – red XXL
T3000500SA3 – black S
T3000501SA3 – black M
T3000502SA3 – black L
T3000503SA3 – black XL
T3000504SA3 – black XXL
T3000800SA3 – white S
T3000801SA3 – white M
T3000802SA3 – white L
T3000803SA3 – white XL
T3000804SA3 – white XXL

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

gCO2e
7489
gCO2e
7489

Stylowa wodo- i wiatroodporna kurtka jesienna. Posiada dwie boczne kieszenie, kieszeń na klatce piersiowej, wewnętrzną kieszeń, odpinany kaptur, regulowany
ściągacz na rękawach i lamówce, odblaskowe elementy. Materiał: 100% nylon. Wodoodporność: 30,000 mm. Przepuszczalność powietrza: 6,500 mvp.
Grupa nadruku: haft komputerowy (HF)
Maksymalna wielkość nadruku: 6 × 4 cm
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Stylowa wodo- i wiatroodporna kurtka jesienna. Posiada dwie boczne kieszenie, kieszeń na klatce piersiowej, wewnętrzną kieszeń, odpinany kaptur, regulowany
ściągacz na rękawach i lamówce, odblaskowe elementy. Materiał: 100% nylon.
Wodoodporność: 30,000 mm.
Przepuszczalność powietrza: 6,500 mvp.
Grupa nadruku: haft komputerowy (HF)
Maksymalna wielkość nadruku: 6 × 4 cm
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MOGOTON

BANDANA
T4000200SA3

T4000200AJ3

gCO2e
2753
gCO2e
833

Wielofunkcyjna bandana Schwarzwolf, 100% mikrofibra poliestrowa.
Grupa nadruku: termotransfer (TT2)
Maksymalna wielkość nadruku: 8 × 8 cm

MISMI
T4000100AJ3

gCO2e
1386

Wielofunkcyjna bandana Schwarzwolf. Idealna na zimową pogodę. Posiada gumkę, dzięki której można dopasować ją do szyi lub nosić jako czapkę.
Wykonana z czarnego, elastycznego polaru (92% poliester, 8% spandex) oraz szarego (100% poliester).
Grupa nadruku: haft komputerowy (HF)
Maksymalna wielkość nadruku: 5 × 5 cm
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Dzianinowa, wielofunkcyjna chusta na bandana Schwarzwolf 2w1, można jej używać także jako czapki. W kolorze
czarnym, pikowana przędzą odblaskową. Nadaje się na zimę, posiada gumę do ściągania na szyi. Podszewka wykonana
jest z bardzo miękkiego i przyjemnego materiału polarowego.
Zapakowana w opakowanie Schwarzwolf.
Materiał: 100% akryl + włókno odblaskowe, wyściółka – 100% poliester
Grupa nadruku: haft komputerowy (HF)
Maksymalna wielkość nadruku: 5 × 5 cm
Rozmiar produktu: 25 × 24 cm
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BIKE
T4700100EI1 – white, size 36–38
T4700101EI1 – white, size 39–41
T4700102EI1 – white, size 42–44
T4700103EI1 – black, size 36–38
T4700104EI1 – black, size 39–41
T4700105EI1 – black, size 42–44
T4700106EI1 – red, size 36–38
T4700107EI1 – red, size 39–41
T4700108EI1 – red, size 42–44
T4700109EI1 – blue, size 36–38
T4700110EI1 – blue, size 39–41
T4700111EI1 – blue, size 42–44

1
2

gCO2e
1461
3

4

1

elastic cuff

2

relieved weave

3

delicate toe seam construction

4

cushioned sole

Skarpety rowerowe Schwarzwolf zaprojektowane z myślą o dłuższej żywotności i trwałości. Specjalne konstrukcja pomaga utrzymać skarpety na miejscu. Włókno
polipropylenowe ułatwia pochłanianie wilgoci. Materiał: 24% polipropylen, 30% bawełna, 22% poliamid, 3% elastan.
Grupa nadruku: naklejka (ET(N1))
Maksymalna wielkość nadruku: 4 × 4 cm

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

gCO2e
2039

1

elastic cuff

2

relieved weave

3

delicate toe seam construction

4

cushioned sole

5-6
7

Filozofią marki Schwarzwolf jest tworzenie oferty, która jak najlepiej połączy ze sobą nowoczesny

1

elastic bands to hold the socks
in place
special anatomical ribbed
ankle construction

design, funkcjonalność i jakość. Schwarzwolf od 1999 roku dba o jak najlepsze doznania outdoorowe
6

2
3

4

dla wszystkich entuzjastów podróży.
7

5

Skarpety trekkingowe Schwarzwolf. Zaprojektowane z myślą o trekkingu i wspinaczkach. Zapewniają izolację termiczną,a włókna polipropylenowe pomagąją
odciągnąć wilgoć od skóry. Szerszy splot zapewnia większą wentylację. Specjalna konstrukcja zapobiega przemieszczaniu się skarpet.
Materiał: 26% polipropylen, 65% bawełna, 4% poliester, 5% elastan.
Grupa nadruku: naklejka (ET(N1))
Maksymalna wielkość nadruku: 4 × 4 cm
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