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Nová séria BV bezkonkurenčnej ceny a vlatností ďalekohľadov 
                                      - plne vrstvené japonské sklá s antireflexnou vrstvou 
                                      - dusíková náplň  
                                      - vodeodolné do 3m 
                                      - hliníkové telo 

BV 8 x 25 BRW, BV 10 x 25 BRW, BV 8 x 42 BR, BV 10 x 42 BR, BV 8 x 56 BR 

  Nová séria BL bezkonkurenčnej hmotnosti a vlatností ďalekohľadov 
- plne vrstvené japonské sklá s antireflexnou vrstvou s väčšou priepustnosťou svetla 
- polykarbonové odľahčené telo  
- vodeodolné do 5 m 
- dusíková náplň  
- o 16% zväčšené zorné pole  

BL 8 x 33 BR, BL 8 x 44 BR, BL 10 x 44 BR, BL 8 x 52, BL 10 x 52 BR, BL 8 x 56 BR, BL 13 x 56 BR 







































Materiál G-1000® je klasikou oblečenia Fjällräven. Hustotkaný materiál je zmesou 65% polyesteru a 35% 
bavlny, čo ho robí odolným voči vetru a neuveriteľne pevným. Impregnácia mu dodáva odolnosť voči vode, 
ktorú možno ešte zlepšiť ekologickým voskom Greenland. Tento pevný materiál odvádza efektívne vlhkosť 
tela a je ideálnym materiálom pre outdoor. Je ideálny pre poľovníkov, lesníkov alebo milovníkov prírody. 

Vodeodolný  
Vďaka impregnácii voskom Greenland sa oblečenie z materiálu G-1000® stáva extra odolným voči 
dažďu a vlhkosti. Ideálne do prehánok. Ak už materiál navlhne, rýchlo schne. 

Vetruodolný 
Pevný tkaný materiál G-1000® je odolný voči vetru. Impregnácia navyše zaručuje kompletnú ochranu 
proti aj proti komárom , ktorým sa nepodarí prejsť cez látku.  

Nezničitelný  
Materiál G-1000® vydrží mnohonásobné nosenie – vydrží až dvojnásobne viac ako denim. Tento ma-
teriál je navyše ľahký, takže oblečenie z neho je ideálne na cestovanie a outdoor.  

Ochrana proti UV  
Pevne tkaný materiál zabezpečuje takmer 100% ochranu pred slnečnými lúčmi alfa a beta.  

Bezpečné proti moskytom  
G-1000® chráni pred komármi a preto je to ideálny materiál na oblečenie do hôr a lesov.  
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