
Marka biorąca udział  
w testach odzieży  
w kategorii: Kurtka

Na zewnątrz jak w domu – outdoor to nasze motto

Jack Wolfskin to jeden z wiodących dostawców funkcjonalnej odzieży, 
obuwia i wyposażenia outdoorowego w Europie, który od ponad 30 
lat specjalizuje się w rozwiązaniach chroniących przed niekorzystnymi 
czynnikami atmosferycznymi. Firma JACK WOLFSKIN powstała w 
1981 roku i od tego czasu w ciągłym dialogu z użytkownikami tworzy 
wysokogatunkowe, funkcjonalne produkty. Dzięki różnym patentom 
i innowacyjnym, własnym technologiom produkty JACK WOLFSKIN 
tworzą normy w zakresie funkcjonalności, komfortu i użytkowości. Na-
sze produkty są stosowane na całym świecie.

Produkty marki Jack Wolfskin wyróżniają się wyjątkową funkcjonal-
nością, dopasowaniem do użytkowników i innowacyjnością. W ciągu 
ostatnich lat firma Jack Wolfskin wprowadziła na rynek liczne nowo-
ści materiałowe oraz produktowe. Wszystkie produkty sprawiają, że 
użytkownicy mogą się czuć „na zewnątrz jak w domu” i czerpać radość 
z aktywnego życia.

Outdoor to nasza pasja: W górach, w lesie, w odległych krajach czy na 
łonie natury, daleko czy blisko własnego domu – produkty marki JACK 
WOLFSKIN to najlepsze wyposażenie, dzięki któremu każdy na ze-
wnątrz będzie czuł sie jak w domu.

Ochrona przed niekorzystną pogodą to nasza myśl przewodnia. Nasze 
ubrania, buty i sprzęt turystyczny dopasowane do konkretnych zasto-
sowań, doskonale sprawdzają sie na wietrze, w deszczu, na śniegu lub 
w niskich temperaturach. Powstają w oparciu o wiodące technologie 
i łączą w sobie optymalną ochronę przed niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi z dużym komfortem noszenia. Pierwszorzędna jakość to 
dla nas rzecz oczywista.

Firma JACK WOLFSKIN tworzy produkty dla osób, które chętnie i 
często spędzają czas na zewnątrz, które czerpią radość z ruchu, osią-
gania celów, odkrywania nowych miejsc, podziwiania krajobrazów i po-
szanowania natury oraz innych ludzi.

www.jack-wolfskin.pl

Marka biorąca udział  
w testach odzieży  
w kategorii: Spodnie

W styczniu 2010 należąca do szwedzkiego koncernu Fenix Outdoor 
(Hanwag, Primus, Tierra) legendarna marka FJÄLLRÄVEN weszła na 
polski rynek. Wyłącznym dystrybutorem została poznańska firma 
HBMM, znana w branży głównie jako dystrybutor niemieckiej marki 
Tatonka.

Quality Time – to hasło przewodnie marki, która ma już 50 lat doświad-
czenia w projektowaniu między innymi niezwykle wytrzymałej odzieży 
dla wymagających turystów i myśliwych. FJÄLLRÄVEN w swojej ofer-
cie posiada również plecaki, namioty i akcesoria turystyczne. Asor-
tyment podzielony został na 4 kolekcje: Trekking (turystyka), Travel 
(podróże), Polar (ekspedycje zimowe) i na koniec Forest (Myślistwo). 
Podstawą myślenia  jest  stawiane na rozwój produktów niezwykle 
trwałych i wytrzymałych. Dbałość o te cechy przejawia się w każdym 
produkcie, od guzika po nici i szwy. Po procesie rozwoju i doskonalenia 
produkty przechodzą najcięższe testy po to, aby upewnić się, że pora-
dzą sobie w każdych warunkach. Tysiące zadowolonych klientów mają 
to samo wrażenie: z tymi produktami można czuć się pewnie w każdych 
warunkach!

   Najbardziej znanym z materiałów używanych w produktach FJÄLL-
RÄVEN, jest G-1000®. To prawdziwy symbol marki. Gęsty splot oraz 
mieszanka 65 % poliestru i 35 % bawełny zapewniają niezwykłą wy-
trzymałość (dwukrotnie wytrzymalsze od jeansu), ochronę przed wia-
trem, wodą  oraz komarami. Innowacją jest możliwość dostosowania 
parametrów tkaniny poprzez impregnację specjalnym woskiem Gren-
nland Wax®. Zawoskowane spodnie zyskują cechy spodni membrano-
wych, jedno pranie wystarcza aby zmienić membranę w oddychający i 
przewiewny materiał. Teraz to Wy decydujecie jakie spodnie dziś za-
kładacie.

www.fjallraven.pl
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Marka biorąca udział  
w testach odzieży  
w kategorii:  
Bielizna termoaktywna

Columbia to jedna z najbardziej znanych marek outdoorowych na 
świecie. Rodzinna firma założona w 1938 roku rozrosła się do roz-
miarów światowego koncernu, którego sprzedaż przekracza miliard 
dolarów. Produkty Columbia cieszą się najwyższym, międzynarodo-
wym uznaniem z uwagi na ich wysoką jakość, wytrzymałość, funk-
cjonalność, wzornictwo i wykorzystywanie w produkcji najbardziej 
zaawansowanych technologii. Columbia jako pierwsza (w latach 80.) 
wprowadziła na światowy rynek wodoodporne i „oddychające” kurtki. 
Sukcesem było także zastosowanie systemu Columbia Interchange, 
oznaczającego kilkuwarstwowe bądź dwustronne ubrania, które 
można nosić w różnych konfiguracjach. 

Dynamiczny rozwój, wyczucie rynku i wykorzystanie rosnącej po-
pularności ubrań o sportowym charakterze szybko doprowadziły do 
prawdziwego rozkwitu firmy w Ameryce i na innych rynkach świata. 
Columbia to synonim zaawansowanej technologicznie odzieży sporto-
wej dla wszystkich lubiących aktywność i rekreację na świeżym powie-
trzu, niezależnie od pogody. Columbia to marka, która oprócz prestiżu 
gwarantuje komfort i bezpieczeństwo użytkowania. 

www.columbiasportswear.pl

 

Marka biorąca udział  
w testach odzieży w kategorii: 
Akcesoria- plecak

Firma SALEWA została założona w 1935 roku w Monachium przez 
Josefa Liebharta. Pierwszymi flagowymi produktami marki w latach 
30tych były plecaki z metalowym stelażem oraz kije narciarskie z 
drewna orzechowego. Następnie marka zaczęła rozwijać segment 
produktów do wspinaczki górskiej, a w latach 70tych uzupełniła ofertę 
o kolekcję odzieży. W roku 1979 marka po raz pierwszy zaprezentowa-
ła wszystkie swoje produkty z jednakowym logo: Orłem, będącym po 
dziś dzień symbolem  niepowtarzalnej jakości. Na początku lat 80tych 
włoski importer Heiner Oberrauch oraz jego przedsiębiorstwo Obe-
ralp przejęli markę SALEWA stając się autorem jej międzynarodowe-
go sukcesu. Obecnie firma posiada swoje oddziały na najważniejszych 
europejskich rynkach, a w 30 innych krajach firma współpracuje z im-
porterami.

Głównym celem firmy SALEWA jest produkcja jak najlepszych produk-
tów w każdym segmencie. We współpracy z doświadczonymi alpini-
stami takimi jak: Reinhold Messner, Hans Kammerlander, Kurt Albert 
i Christoph Heinz SALEWA jest pomysłodawcą produktów, które re-
prezentują dzisiejsze standardy.

www.salewa.pl

Marka biorąca udział  
w testach odzieży  
w kategorii: Softshell oraz  
Akcesoria- rękawiczki

Czołowa brytyjska marka outdoorowa, oferująca wysokiej jakości 
odzież i obuwie outdoorowe.  Firmę Regatta w 1981r. założyli Keith 
Black i jego siostra - Joanne, opierając się na doświadczenia trzech 
pokoleń swojej rodziny. Po dziś dzień Regatta pozostaje firmą rodzin-
ną. W ofercie marki znajduje się nie tylko odzież outdoor, ale również, 
obuwie, plecaki i różnorodne akcesoria. Do produkcji używane są naj-
wyższej jakości, zaawansowane technicznie tkaniny i materiały, w tym 
również własna seria materiałów o właściwościach wodoodpornych 
oraz oddychających – Isotex. Marka rozwija się bardzo dynamicznie, 
zdobywa kolejne rynki. W tej chwili jest obecna w ponad czterdziestu 
krajach świata.

www.regatta.com

  

Marka biorąca udział  
w testach odzieży w kategorii:  
Akcesoria- ładowarka  
hybrydowa

Marka Brunton powstała w USA w 1894 roku, jej założycielem był 
D.W. Brunton. Jest zatem jedną z najstarszych marek outdoorowych 
na świecie. Brunton wciąż produkuje swoje legendarne kompasy Trans-
it, w siedzibie głównej w Riverton (Wyoming). Poza produktami do 
nawigacji asortyment marki obejmuje również  przenośne ładowarki, 
panele solarne, latarki i najwyższej klasy optykę. Brunton pozycjonuje 
swoje produkty w segmencie premium.  Marka należy do szwedzkiego 
konsorcjum Fenix AB. Przedstawicielem w Polsce jest firma HBMM z 
Poznania.

 www.brunton.com
 

Marka biorąca udział  
w testach odzieży  
w kategorii:  
Akcesoria- skarpety

BRUBECK to polska marka odzieży termoaktywnej, będąca na rynku 
od 2005 roku. Odzież marki BRUBECK produkowana jest  wyłącznie 
w Polsce, przez firmę FILATI  z siedzibą w Zduńskiej Woli.
W portfolio marki BRUBECK znajdują się produkty z zakresu 1 i 2 war-
stwy odzieży (ponad 100 produktów) przeznaczone do różnych dys-
cyplin sportu takich jak sporty zimowe, outdoor, bieganie, fitness, jazda 
na rowerze, sporty zespołowe, golf, tenis oraz jazda na motocyklu.
BRUBECK jest oficjalnym partnerem Polskiego Związku Kolarskiego 
oraz Polskiego Związku Biathlonu. Marka wspiera również zespół star-
tujący w maratonach rowerowych BRUBECK KETTLER TEAM. Jest 
także partnerem wielu wypraw wspinaczkowych i podróżniczych, pod-
czas których odzież marki testowana jest w warunkach ekstremalnych

www.brubeck.pl


