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PRIMA BASIC    BATOHY

PRIMA OUTDOOR, s.r.o., Merhautova 236, 613 00 Brno, tel.: 530 340 400, mobil: 608 963 388

WALKER 30 990 Kč

FOREST 40 1 490 Kč

HUNTER 45 1 490 Kč

•  jednokomorový
•  hrudní popruh
•  polstrovaný bederní pás 

s kapsičkou
•  boční kompresní popruhy
•  vyztužený zádový systém
•  odvětrání zádového systému

•  polstrované popruhy
•  kapsa na mapu
•  kapsiška na mobil
•  integrovaná pláštěnka
•  příprava pro aqua vak
•  dvě přední kapsy na zip
•  vývod pro sluchátka

•  dvoukomorový
•  boční kompresní popruhy
•  vyztužený zádový systém
•  polstrované anatomicky 

tvarované popruhy
•  hrudní popruh s možností 

seřízení
•  kapsa na mapu
•  odvětrání zádového systému
•  japonské YKK přezky

•  síťované boční kapsy
•  poutka na cepíny

a trekové hole
•  zipová kapsa ve víku 

na drobnosti
•  příprava pro aqua vak
•  zipem oddělitelná spodní 

komora
•  krytí zipů proti průniku vody

•  polstrovaný bederní 
pás s dvěma kapsami 
na drobnosti

•  anatomicky tvarované 
ramenní popruhy

•  dva vstupy do batohu: horní 
a spodní

•  hrudní popruh s možností 
nastavení

•  integrovaná pláštěnka
•  kapsa na mapu

•  japonské YKK přezky
•  boční kapsy na láhev
•  poutka na cepíny a trekové 

hole
•  kapsa ve víku na drobnosti
•  příprava pro aqua vak
•  boční kompresní popruhy
•  krytí zipů proti průniku vody
•  zesílené dno
•  pláštěnka

WALKER 30
objem 30 litrů
hmotnost 0,9 kg
materiál Polyester Ripstop 450D H/D

FOREST 40
objem 40 litrů
hmotnost 1,20 kg
materiál Polyester 300D

HUNTER 45
objem 45 litrů
hmotnost 1,50 kg
materiál Polyester 300D

NEW

NEW
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TRAMP 45 1 190 Kč

VOYAGER 50 1 990 Kč

ADVENTURE 50 1 490 Kč

•  dvoukomorový
•  hrudní popruh
•  bederní pás
•  boční kompresní popruhy
•  vyztužený zádový systém
•  odvětrání zádového systému

•  polstrované popruhy
•  prostorné kapsy
•  uchycení cepínu, holí atd.
•  integrovaná pláštěnka
•  příprava pro aqua vak

•  dvoukomorový
•  hrudní popruh
•  polstrovaný bederní pás 

s kapsičkou
•  boční kompresní popruhy
•  vyztužený zádový systém
•  odvětrání zádového systému
•  polstrované popruhy

•  prostorné kapsy
•  uchycení cepínu, holí atd.
•  integrovaná pláštěnka
•  příprava pro aqua vak
•  výškově nastavitelný zádový 

systém
•  dvě prostorné boční kapsy
•  výškově nastavitelné víko

•  dvoukomorový
•  hrudní popruh
•  bederní pás
•  boční kompresní popruhy
•  vyztužený zádový systém
•  odvětrání zádového systému
•  polstrované popruhy
•  prostorné kapsy

•  uchycení cepínu, holí atd.
•  integrovaná pláštěnka
•  příprava pro aqua vak
•  výškově nastavitelný zádový 

systém
•  dvě prostorné boční kapsy

TRAMP 45
objem 45 litrů
hmotnost 1,5 kg

materiál Polyester Rhombus Ripstop 600D H/D, 
Polyester 900D H/D

VOYAGER 50
objem 50 litrů
hmotnost 1,9 kg

materiál Polyester 600D, Polyester Ripstop 450D, 
Polyester Dobby 300D

ADVENTURE 50
objem 50 litrů
hmotnost 1,8 kg

materiál Polyester Rhombus Ripstop 600D H/D, 
Polyester 600D H/D



PRIMA BASIC    BATOHY

PRIMA OUTDOOR, s.r.o., Merhautova 236, 613 00 Brno, tel.: 530 340 400, mobil: 608 963 388

ADVENTURE 65 1 690 Kč •  dvoukomorový
•  hrudní popruh
•  bederní pás
•  boční kompresní popruhy
•  vyztužený zádový systém
•  odvětrání zádového systému
•  polstrované popruhy

•  prostorné kapsy
•  uchycení cepínu, holí atd.
•  integrovaná pláštěnka
•  příprava pro aqua vak
•  výškově nastavitelný zádový 

systém
•  dvě prostorné boční kapsy

ADVENTURE 65
objem 65 litrů
hmotnost 1,9 kg

materiál Polyester Rhombus Ripstop 600D H/D, 
Polyester 600D H/D

TREKKER 55 2 190 Kč
•  čelní vstup do hlavního 

prostoru batohu.
•  dvoukomorový s možností 

oddělení komor zdrhovadlem
•  výškově nastavitelný hrudní 

popruh
•  polstrovaný bederní pás 

s kapsičkou na drobnosti
•  boční kompresní popruhy
•  vyztužený a výškově 

nastavitelný zádový systém 
•  odvětrávaný zádový systém 

•  polstrované anatomicky 
tvarované popruhy

•  kapsa na mapu 
•  uchycení cepínu, 

trekingových holí a jiného 
horolezeckého materiálu

•  integrovaná pláštěnka
•  příprava pro aqua vak
•  výškově nastavitelný zádový 

systém
•  dvě prostorné boční kapsy
•  výškově nastavitelné víko
•  zesílené dno

TREKKER 55
objem  55 litrů
hmotnost 2,10 kg

materiál Polyester 900D, Polyester Dobby 300D, Polyester 
Honeycomb Ripstop 300D, Polyester 600D

FOREST 55 1 690 Kč
•  dvoukomorový
•  boční kompresní popruhy
•  výškově nastavitelný 

a odvětrávaný zádový systém
•  polstrované anatomicky 

tvarované popruhy
•  hrudní popruh s možností 

seřízení
•  kapsa na mapu
•  odvětraní síťovaným 

zádovým systémem

•  japonské YKK přezky
•  síťované boční kapsy
•  poutka na cepíny a trekové 

hole
•  zipová kapsa ve víku 

na drobnosti
•  příprava pro aqua vak
•  zipem oddělitelná spodní 

komora
•  krytí zipů proti průniku vody

FOREST 55
objem 55 litrů
hmotnost 2,00 kg
materiál Polyester 300D

NEW

ELNÍ VSTUP

NEW
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TREKKER 65 2 390 Kč
•  čelní vstup do hlavního 

prostoru batohu
•  dvoukomorový s možností 

oddělení komor zdrhovadlem
•  výškově nastavitelný hrudní 

popruh
•  polstrovaný bederní pás 

s kapsičkou na drobnosti
•  boční kompresní popruhy
•  vyztužený a výškově 

nastavitelný zádový systém 
•  odvětrávaný zádový systém 
•  polstrované anatomicky 

tvarované popruhy
•  kapsa na mapu 
•  uchycení cepínu, trekingovích 

holí a jiného horolezeckého 
materiálu

•  integrovaná pláštěnka
•  příprava pro aqua vak
•  výškově nastavitelný zádový 

systém
•  dvě prostorné boční kapsy
•  výškově nastavitelné víko
•  zesílené dno

TREKKER 65
objem 65 litrů
hmotnost 2,10 kg

materiál Polyester 900D, Polyester Dobby 300D, Polyester 
Honeycomb Ripstop 300D, Polyester 600D

EXPEDITION 65 2 190 Kč
•  dvoukomorový
•  hrudní popruh
•  polstrovaný bederní pás 

s kapsičkou
•  boční kompresní popruhy
•  odvětrání zádového systému
•  polstrované popruhy
•  kapsa na mapu
•  uchycení cepínu, holí atd.

•  integrovaná pláštěnka
•  příprava pro aqua vak
•  výškově nastavitelný zádový 

systém
•  dvě prostorné boční kapsy
•  výškově nastavitelné víko
•  zipem oddělitelná spodní 

komora

EXPEDITION 65
objem 65 litrů
hmotnost 2,2 kg

materiál Polyester 600D, Polyester Rhombus Ripstop 
600D, Polyester Honeycomb Ripstop 300D

EXPEDITION 75 2 490 Kč
•  čelní vstup do hlavního 

prostoru batohu
•  dvoukomorový
•  hrudní popruh
•  polstrovaný bederní pás 

s kapsičkou
•  boční kompresní popruhy
•  odvětrání zádového systému
•  polstrované popruhy
•  kapsa na mapu

•  uchycení cepínu, holí atd.
•  integrovaná pláštěnka
•  příprava pro aqua vak
•  výškově nastavitelný zádový 

systém
•  dvě prostorné boční kapsy
•  výškově nastavitelné víko
•  zipem oddělitelná spodní 

komora

EXPEDITION 75
objem 75 litrů
hmotnost 2,3 kg

materiál Polyester 900D, Polyester Rhombus Ripstop 
600D, Polyester Honeycomb Ripstop 600D

NEW

ELNÍ VSTUP

ELNÍ VSTUP



PRIMA BASIC    SPACÍ PYTLE

LIBERTY 200 550 Kč

LIBERTY 300 590 Kč

LIBERTY 200 LIBERTY 300
materiál vnější 70D 190 Taffeta W/R W/P
materiál vnitřní polyester Silk Touch 75D/100D
izolace Hollow Fiber
rozměr 180/75/75 cm
výška postavy 190 cm
hmotnost 1,1 kg 1,4 kg
teplota °C +25/+14/+6 +20/+9/+1
sbalené 37×16 cm 38×21 cm

•  obousměrný zip se dvěma jezdci
•  otvírání shora i ze spoda pro dokonalou 

regulaci teploty
•  přezka na suchý zip proti samovolnému 

rozepnutí zipu
•  krycí léga zipu
•  možnost spojení dvou spacích pytlů
•  kompresní obal

COMFORT 300 990 Kč

COMFORT 400 1 090 Kč

KID 300 750 Kč

JUNIOR 300 790 Kč

COMFORT 300 COMFORT 400
materiál vnější 70D 190 Taffeta W/R W/P Cire Nylon
materiál vnitřní polyester Silk Touch 75D/100D
izolace Thermoguard Basic
rozměr 230/80/80 cm
výška postavy 190 cm
hmotnost 1,6 kg 2,1 kg
teplota °C +20/+3/–5 +15/0/–8
sbalené 42×23 cm 45×26 cm

•  velmi pohodlný
•  anatomicky řešená stahovací kapuce
•  uzaviratelná kapsa na doklady a drobnosti
•  poutka k zavěšení spacího pytle při skladování
•  obousměrný zip se dvěma jezdci
•  otvírání shora i ze spoda pro dokonalou 

regulaci teploty
•  přezka na suchý zip proti samovolnému 

rozepnutí zipu
•  krycí léga zipu
•  možnost spojení dvou spacích pytlů
•  kompresní obal

KID 300 JUNIOR 300
materiál vnější 70D 190T W/R W/P
materiál vnitřní polyester Silk Touch 75D/100D
izolace Thermoguard Basic
rozměr 170/70/50 cm 200/75/53 cm
výška postavy 130 cm 160 cm
hmotnost 1,3 kg 1,5 kg
teplota °C +20/+8/0 +20/+3/–5
sbalené 37×19 cm 37×21 cm

•  anatomicky řešená stahovací kapuce
•  uzaviratelná kapsa na doklady a drobnosti
•  poutka k zavěšení spacího pytle při skladování
•  obousměrný zip se dvěma jezdci
•  otvírání shora i ze spoda pro dokonalou 

regulaci teploty
•  přezka na suchý zip proti samovolnému 

rozepnutí zipu
•  krycí léga zipu
•  možnost spojení dvou spacích pytlů
•  kompresní obal

SPACÍ PYTLE PRIMA BASIC
jsou vhodné nejen k turistice a táboření od jara do podzimu, ale také pro rybáře, chataře, chalupáře 
aj. Mají celkový tvar, rozměry i všechny detaily jednotlivých typů promyšleny tak, aby co nejlépe vyho-
vovaly předpokládanému způsobu použití. Vnější i vnitřní tkanina mají kontrolovanou prodyšnost, kte-
rá umožňuje spacáku „dýchat“ a přitom nevytlačovat vyhřátý vzduch zevnitř spacáku. Zipy jsou obou-
směrné, všechny modely umožňují sepnutí dvou spacích pytlů dohromady. Použité izolační materiály 
Hollow Fiber a Thermoguard Basic vás spolehlivě zahřejí v každé situaci. Výborně izolují i při vysoké 
vzdušné vlhkosti, jsou nenasákavé a proto při namočení rychle schnou. Jsou nealergické. Snadno se 
udržují.
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HIKER 300 1 190 Kč

HIKER 400 1 290 Kč

HIKER 300 HIKER 400
materiál vnější Diamond Ripstop 190 T W/R W/P Cire Nylon
materiál vnitřní 210T W/R Cire Ripstop Nylon
izolace Thermoguard Basic
rozměr 230/80/55 cm
výška postavy 190 cm
hmotnost 1,5 kg 1,8 kg
teplota °C +20/–7/–14 +15/–10/–17
sbalené 42×23 cm 44×24 cm

•  anatomicky
propracovaný střih

•  podešívka s lehkého 
a prodyšného nylonu

•  otvírání shora i ze spoda pro 
dokonalou regulaci teploty

•  přezka na zuchý zip proti 
samovolnému rozepnutí zipu

•  vnitřní zateplovací límec
•  vnitřní kapsa na doklady 

a drobnosti uzavíratelná na zip
•  krycí léga
•  možnost spojení dvou spacích 

pytlů
•  dvouvrstvý, sendvičová 

konstukce
•  anatomicky dokonale řešená 

stahovací kapuce
•  větší množství izolačního 

materiálu pro náročnější 
použití

•  poutka k zavěšení spacího 
pytle při skladování

•  stuha zabraňující zadrhávání 
jezdce zipu

•  kompresní obal

KOMPRESNÍ OBAL
Součástí VŠECH spacích pyt-
lů PRIMA je kompresní obal. 
Umožní stlačit objem sbaleného 
spacího pytle až o 40 %.

modrá červená šedo/černá

modro/černá zeleno/černá

barva spacích pytlů

MUMMY 200 790 Kč

MUMMY 300 890 Kč

MUMMY 400 990 Kč

MUMMY 200 MUMMY 300 MUMMY 400
materiál vnější 70D 190T W/R W/P
materiál vnitřní polyester Silk Touch 75D/100D
izolace Thermoguard Basic
rozměr 230/80/55 cm
výška postavy 190 cm
hmotnost 1,3 kg 1,6 kg 1,9 kg
teplota °C +20/0/–7 +20/–5/–12 +15/–8/–15
sbalené 38×19 cm 41×21 cm 45×23 cm

•  anatomicky řešená 
stahovací kapuce

•  uzaviratelná 
kapsa na doklady 
a drobnosti

•  poutka k zavěšení 
spacího pytle při 
skladování

•  obousměrný zip se 
dvěma jezdci

•  otvírání shora i ze 
spoda pro dokonalou 
regulaci teploty

•  přezka na suchý zip 
proti samovolnému 
rozepnutí zipu

•  krycí léga zipu

•  možnost spojení dvou 
spacích pytlů

•  kompresní obal
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PRIMA BASIC    STANY

DOME 1 990 Kč

DOME ALU 2 790 Kč

Dvouplášťový stan pro dvě osoby
•  apsida před vchodem
•  vchod krytý moskytiérou
•  odkládací síťka pod vrcholem pro odložení a pověšení věcí
•  klasická dvouprutová dvouplášťová konstrukce (tropiko 

a vnitřní stan)
•  tropiko se speciální úpravou odolávající UV záření
•  účinný větrací systém zabezpečený proti dešti
•  přelepené švy proti pronikání kapek vody otvory po šicí jehle
•  snadno a rychle se staví a skládá
•  včetně obalu a kolíků

DOME DOME  ALU
konstrukce sklolaminát  8,5 mm dural  8,5 mm
hmotnost 3,2 kg 2,6 kg
počet osob 2
materiál – vnější stan vysokopevný polyester s PU zátěrem
material – vnitřní stan prodyšný polyester + síťová moskytiéra
materiál – podlážka polyester 100D
vodní sloupec tropiko 5 000 mm, podlážka 7 000 mm
sbalené (délka × ) 58×15 cm

11
0

cmc

15
0 

cm

2100 cm

270 cmc

50

16
0 

cm

12
0

12
0

12
0

12
002012
0

12
02012
00000

12
00002012
0000

12
0

12
02222222222221

cmcmmcmcmmmcmcmcmcmcmcmmmcmcc

210210210211021021021021021021012101210210102102101111012101021021021002102112111022111211211112102110 cmmmcmcmcmmcmmmcmmmmmcmmmc

29029029090902902902290290929029029022909902922902909029029092902902902902290292909900290990022 09029029290290222900029022909 cmcmcmccccmcccccccccmccmcccccccmccmmmc

808000808080888888808080000808808088800888880

14
5

14
5454514
5

14
5

14
5

14
5

14
54514
5

14
5454514
55

14
5

14
5455514
54514
554514
5

14444444444141414441111
cmcmcmmmcccccccccccccccccccm

HERO 2 2 290 Kč

HERO 2 ALU 2 990 Kč

Dvouplášťový stan pro dvě osoby se dvěma vchody
•  dva vchody kryté moskytiérou
•  stan je dvouplášťový a samonosný
•  podlepené švy proti pronikání kapek vody otvory po šicí jehle
•  apsida před vchodem chránící Vaše věci před nepřízní počasí
•  snadno a rychle se staví i skládá
•  včetně obalu a kolíků
•  odkládací síťka pod vrcholem na drobnosti
•  tropiko se speciální úpravou odolávající UV zaření
•  účinný větrací systém zamezující průniku vody při dešti

HERO 2 HERO 2  ALU
konstrukce durawrap  8,5 mm dural  8,5 mm
hmotnost 3,3 kg 2,9 kg
počet osob 2
materiál – vnější stan vysokopevný polyester s PU zátěrem
material – vnitřní stan prodyšný polyester + síťová moskytiéra
materiál – podlážka polyester 100D
vodní sloupec vnější stan 5 000 mm, podlážka 8 000 mm
sbalené (délka × ) 50 x 15 cm

NEW

DURAWRAP 



STANY PRIMA BASIC
plně uspokojí nároky všech, kteří rádi tráví volný čas v pří-
rodě. Bez problémů odolají i mrazům, protože mají podláž-
ky ze 100 % polyesteru s hodnotou 7 000 nebo 8 000 
mm vodního sloupce. Dvouplášťové konstrukce stanů 
zajistí pohodlný pobyt v suchu i při déletrvajícím nepří-
znivém počasí. Nepromokavé vnější stany, tzv. tropika, 
jsou ze 100 % polyesteru. Jsou opatřeny kvalitním zátě-
rem ze 100 % polyuretanu s hodnotou odolnosti proti deš-
ti 5 000 mm vodního sloupce. Dobře odolávají rovněž UV 
záření. Nepropustnost švů je dokonale zabezpečena jejich 
přelepením páskou a speciálním řešením všívání kotvicích 
prvků. Účinnou ventilaci zajišťují větrací okénka s možnos-
tí zajištění v otevřené nebo uzavřené poloze. Vnitřní sta-
ny jsou ušity z velmi lehké a prodyšné tkaniny ze 100 % 
polyesteru. Nosné konstrukce jsou ze skutečně odolných 
sklolaminátových, durawrapových nebo ještě pevnějších 
a lehkých duralových prutů. 

VODNÍ SLOUPEC
Vodním sloupcem se vyjadřu-
je schopnost materiálu odolá-
vat tlaku vody. Udává se v mm. 
Čím je udávaná hodnota vyš-
ší, tím je materiál odolnější vůči 
promoknutí. Např. při hodnotě 
5 000 mm si představte válec 
vysoký 5 m naplněný vodou. 
Látkou o této hodnotě začne 
voda prosakovat až při této výš-
ce vodního sloupce.

Stany PRIMA BASIC mají ve své 
cenové kategorii výjimečně vyso-
ké hodnoty vodního sloupce, 
obvyklé spíše u stanů za dvojná-
sobné ceny.

TOURIST 2 290 Kč

TOURIST ALU 3 290 Kč

Dvouplášťový stan pro dvě osoby se dvěma vchody
•  80 cm apsida před oběma vchody
•  dva vchody kryté moskytiérou
•  kopule zajišťuje stabilní tvar a umožňuje snadné postavení
•  dvě střešní okénka pro lepší ventilaci, zevnitř chráněna 

tkaninou
•  odkládací síťka pod vrcholem pro odložení a pověšení věcí
•  klasická dvouprutová dvouplášťová konstrukce (tropiko 

a vnitřní stan)
•  tropiko se speciální úpravou odolávající UV záření
•  účinný větrací systém zabezpečený proti dešti
•  přelepené švy proti pronikání kapek vody otvory po šicí jehle
•  snadno a rychle se staví a skládá
•  včetně obalu a kolíků

TOURIST TOURIST  ALU
konstrukce sklolaminát  8,5 mm dural  8,5 mm
hmotnost 3,7 kg 3,2 kg
počet osob 2
materiál – vnější stan vysokopevný polyester s PU zátěrem
material – vnitřní stan prodyšný polyester + síťová moskytiéra
materiál – podlážka polyester 100D
vodní sloupec tropiko 5 000 mm, podlážka 7 000 mm
sbalené (délka × ) 54×15 cm
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PRIMA BASIC    STANY

SCOUT 2 290 Kč

SCOUT ALU 3 390 Kč

Dvouplášťový stan pro tři osoby se dvěma vchody
•  apsida před oběma vchody
•  dva vchody kryté moskytiérou
•  kopule zajišťuje stabilní tvar a umožňuje snadné postavení
•  dvě střešní okénka pro lepší ventilaci, zevnitř chráněna 

tkaninou
•  odkládací síťka pod vrcholem pro odložení a pověšení věcí
•  klasická dvouprutová dvouplášťová konstrukce (tropiko 

a vnitřní stan)
•  tropiko se speciální úpravou odolávající UV záření
•  účinný větrací systém zabezpečený proti dešti
•  přelepené švy proti pronikání kapek vody otvory po šicí jehle
•  snadno a rychle se staví a skládá
•  včetně obalu a kolíků

SCOUT SCOUT  ALU
konstrukce sklolaminát  8,5 mm dural  8,5 mm
hmotnost 3,9 kg 3,3 kg
počet osob 3
materiál – vnější stan vysokopevný polyester s PU zátěrem
material – vnitřní stan prodyšný polyester + síťová moskytiéra
materiál – podlážka polyester 100D
vodní sloupec tropiko 5 000 mm, podlážka 7 000 mm
sbalené (délka × ) 64×15 cm
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SCOUT 3 2 790 Kč
Dvouplášťový stan pro tři osoby se dvěma vchody
•  přelepené švy proti pronikání vody
•  dvouplášťový a samonosný stan
•  prostorná předsíňka, v které uschováte vše, co potřebujete
•  vchod krytý moskytiérou
•  snadná stavba i skládání
•  dva vchody stanu zaručující optimální ventilaci
•  síťovaná polička ve stropu ložnice na Vaše drobnosti
•  malá apsida před zadním vchodem
•  včetně obalu a kolíků
•  tropiko se speciální úpravou odolávající UV záření
•  účinný větrací systém zamezující průniku vody při dešti

SCOUT 3
konstrukce durawrap  8,5 mm
hmotnost 3,7 kg
počet osob 2
materiál – vnější stan polyester embossed honeycomb ripstop 

70D/190T
material – vnitřní stan prodyšný polyester
materiál – podlážka polyester 100D
vodní sloupec vnější stan 5 000 mm, podlážka 8 000 mm
sbalené (délka × ) 64×15 cm12
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ROVER 3 3 190 Kč

ROVER 3 ALU 4 490 Kč

Dvouplášťový stan pro dvě osoby se dvěma vchody
•  přelepené švy proti pronikání kapek vody otvory po šicí jehle
•  dvouplášťová konstrukce (tropiko a vnitřní stan)
•  dva vchody kryté moskytiérou
•  prostorná předsíň chránící Vaše věci před nepřízní počasí
•  kopule zajišťuje stabilní tvar a umožňuje snadné postavení
•  dvě střešní okénka pro lepší ventilaci, zevnitř chráněna 

tkaninou
•  snadno a rychle se staví a skládá
•  včetně obalu a kolíků
•  odkládací síťka pod vrcholem na Vaše drobnosti
•  tropiko se speciální úpravou odolávající UV záření
•  účinný větrací systém zabezpečený proti dešti

ROVER 3 ROVER 3  ALU
konstrukce Durawrap  8,5 mm dural  8,5 mm
hmotnost 4,8 kg 3,9 kg
počet osob 2
materiál – vnější stan vysokopevný polyester s PU zátěrem
material – vnitřní stan prodyšný polyester + síťová moskytiéra
materiál – podlážka polyester 100D
vodní sloupec tropiko 5 000 mm, podlážka 8 000 mm
sbalené (délka × ) 55×18 cm110
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CAMP 2 790 Kč

CAMP ALU 4 290 Kč

Dvouplášťový stan pro tři osoby s obrovskou předsíňkou
•  skutečně velká předsíňka
•  dva vchody kryté moskytiérou
•  dva vchody do předsíňky
•  malá apsida před zadním vchodem
•  odkládací síťka pod vrcholem pro odložení a pověšení věcí
•  klasická dvouprutová dvouplášťová konstrukce (tropiko 

a vnitřní stan) + 1 prut u předsíňky
•  tropiko se speciální úpravou odolávající UV záření
•  účinný větrací systém zabezpečený proti dešti
•  přelepené švy proti pronikání kapek vody otvory po šicí jehle
•  snadno a rychle se staví a skládá
•  včetně obalu a kolíků

CAMP CAMP  ALU
konstrukce sklolaminát  8,5 mm dural  8,5 mm
hmotnost 4,9 kg 3,9 kg
počet osob 3
materiál – vnější stan vysokopevný polyester s PU zátěrem
material – vnitřní stan prodyšný polyester + síťová moskytiéra
materiál – podlážka polyester 100D
vodní sloupec tropiko 5 000 mm, podlážka 7 000 mm
sbalené (délka × ) 56×15 cm12
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CAMP 3 3 490 Kč
Dvouplášťový stan pro tři osoby se dvěma vchody
•  přelepené švy proti pronikání vody
•  dvouprutová konstrukce stanu
•  dvouplášťový a samonosný stan
•  prostorná předsíň chránící Vaše věci před nepřízní počasí
•  vchod krytý moskytiérou
•  dva vchody stanu pro snadný vstup a zaručující optimální 

ventilaci
•  odkládací síťka pod vrcholem na Vaše drobnosti
•  malá apsida před zadním vchodem
•  včetně obalu a kolíků
•  tropiko se speciální úpravou odolávající UV záření
•  účinný větrací systém zabezpečený proti dešti

CAMP 3
konstrukce Durawrap  8,5 mm
hmotnost 4,7 kg
počet osob 3
materiál – vnější stan vysokopevný polyester s PU zátěrem
material – vnitřní stan prodyšný polyester + síťová moskytiéra
materiál – podlážka polyester 100D
vodní sloupec tropiko 5 000 mm, podlážka 8 000 mm
sbalené (délka × ) 60×16 cm

FAMILY 4 990 Kč
Velký dvouplášťový rodinný stan pro čtyři osoby
•  s vysokou odolností proti větru a dešti
•  dvě oddělené ložnice pro 2+2 osoby
•  obytná plocha uprostřed
•  vchody do ložnic kryté moskytiérou
•  dva vchody do obytné plochy uprostřed
•  tropiko se speciální úpravou odolávající UV záření
•  účinný větrací systém zabezpečený proti dešti
•  dvě střešní okénka pro lepší ventilaci, zevnitř chráněna 

tkaninou
•  přelepené švy proti pronikání kapek vody otvory po šicí jehle
•  v kategorii rodinných stanů zcela výjimečně pevná čtyřprutová 

konstrukce
•  v kategorii rodinných stanů zcela výjimečná odolnost proti 

dešti
•  včetně obalu, tyčí a kolíků

FAMILY
konstrukce sklolaminátové pruty  11 mm, ocelové tyče
hmotnost 13,7 kg
počet osob 4
materiál – vnější stan vysokopevný polyester s PU zátěrem
material – vnitřní stan prodyšný polyester + síťová moskytiéra
materiál – podlážka polyester 100D
vodní sloupec tropiko 5 000 mm, podlážka 7 000 mm
sbalené (délka × ) 70×20 cm
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PRIMA BASIC    KARIMATKY

TRAIL 890 Kč

TRAIL
výška 3 cm
délka x šířka 183 x 51cm
váha 1036 g

NEW

3 cm

AIR DREAM 3 1 190 Kč

AIR  DREAM 3
výška 3 cm
délka x šířka 183 x 51cm
váha 1050 g

NEW

3 cm

TRAIL LITE 990 Kč

TRAIL LITE
výška 3 cm
délka x šířka 183 x 51cm
váha 1270 g

NEW

3 cm

AIR DREAM 3,5 1 290 Kč

AIR DREAM 3,5
výška 3,5 cm
délka x šířka 188 x 55 cm
váha 1150 g

NEW

3,5 cm

AIR DREAM 3,8 1 590 Kč

AIR DREAM 3,8
výška 3,8 cm
délka x šířka 198 x 65 cm
váha 1433 g

NEW

3,8 cm


