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ی حل تکنیکی مسائل، ساخت این سری بر اساس نوآوری پیوسته در زمینه

ها با سال HIGHLABی عملی در کوهستان است. سری راحتی و استفاده

 دهد.میی کوهنوردان سطح باال ارائه تجربه، محصوالت عالی را برای همه
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 HIGHLAB های سریپشتیهای به کار رفته در کولهپارچه

 

CUBIC TECH CTF3 

 بسیار محکم. ®DSM Dyneemaای فوق سبک ساخته شده از الیاف پارچه

 CORDURA® 

-ی یک کولهای ساخته شده جهت کارکرد با مقاومت عالی در برابر پارگی و تضمین کنندهپارچه

 پشتی با استحکام عالی.

 DOUBLE DYAMOND CORDURA® 

 .210Dآمید ای با سختی و استحکام استثنایی ساخته شده از الیاف بسیار محکم پلیپارچه

HYPALON® 

 ی مقاوم در برابر شکاف و خراش.اتیلن کلروسولفوناتهپلیمر پلی

NYLON DOBBY 50D LITE 

با بهره گرفتن از بافت ضد ای فوق سبک که مقاومت عالی را نسبت به باز شدن و پارگی، پارچه

 شکاف خود، داراست.
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TRIPLE SEAMS )دوخت سه الیه( 

ی نایلونی محافظت اند و با یک لبهی خط دوخت دو تایی به هم دوخته شدهها به وسیلهپارچه

 شود.سازی میی خود با یک خط دوخت سوم، ایمنشده که به نوبه

W.T.S (WELDED TECHNICAL SYSTEM) 

منظور تضمین ضد آب بودن کامل، در نسل جدید چادرها و به 

های سر وصل پارچه، جای خود را به ها، دوختپشتیکوله

 اند.جوش کردن دو الیه به هم، داده

 

 تجهیزات جانبی

 

 
  

های حلقه

 گیره داخلی

تسمه دور 

کمر قابل 

 جدا شدن

جیب مخفی 

 ایمنی

های تسمه

فشرده سازی و 

 تنظیم

گیره روی 

 قفسه سینه

گیره چوب اسکی 

با قطعه تقویت 

شده از جنس 

Hypalon 
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  .XMT 32 W.T.Sمدل:

 HIGHLAB: سری

: طراحی تکنیکی، مناسب برای تمام تعریف

 .W.T.Sبرنامه های کوهنوردی، سیستم 

  بودنضد آب % 011برای 

 L 32 :حجم

  kg 1.3-1 :وزن

پارچه مقاوم و ضد خش  :جنس

CORDURA  تقویت شده باHYPALON 

، )ایرکونتکت( ACTپشتی  :سیستم حمل

باله های  پشتی قابل جدا شدن، تسمه بار،

دور کمری جدا شونده برای استفاده با 

 هارنس

جیب داخل کاله، نگهدارنده  :جیب ها

 برف میله/بیل

در جلو، دو نگهدارنده چوب اسکی  :امکانات

نگهدارنده تبر یخ، تسمه نگهدارنده طناب زیر 

کاله، حلقه های نگهدارنده ابزار، قابلیت حمل 

 تسمه های جمع کننده کمل بک،
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  .XMT 45 W.T.Sمدل:

 HIGHLAB: سری

: طراحی تکنیکی، مناسب برای تمام تعریف

 .W.T.Sبرنامه های کوهنوردی، سیستم 

 % ضد آب بودن 011برای 

 L 45: حجم

  kg 1.45-1.05 :وزن

: پارچه مقاوم و ضد خش جنس

CORDURA  تقویت شده باHYPALON 

)ایرکونتکت(،  ACT: پشتی سیستم حمل

باله های  تسمه بار، پشتی قابل جدا شدن،

دور کمری جدا شونده برای استفاده با 

 هارنس

: جیب داخل کاله، نگهدارنده جیب ها

 بیل برفمیله/

: نگهدارنده چوب اسکی در جلو، دو امکانات

نگهدارنده تبر یخ، تسمه نگهدارنده طناب زیر 

کاله، حلقه های نگهدارنده ابزار، قابلیت حمل 

 کمل بک، تسمه های جمع کننده
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  XMT 60+10مدل:

 HIGHLAB: سری

: طراحی تکنیکی، بسیار سبک، ایده تعریف

 سنگینآل برای برنامه های 

 L 10+60: حجم

  kg 1.9:وزن

  Double: پارچه سخت و ضد خش جنس

Diamond Cordura  وSupertex 

 Hypalonتقویت شده با 

)ایرکونتکت(،  ACT: پشتی سیستم حمل

و  قابل جدا شدن با تسمه آلومینیوم پشتی

تسمه های شانه  ، تسمه بار، قابل شکل دادن

دور کمری  باله های پددار و ارگونومیک،

 تنفسی

جیب ایمنی،  کاله، دو جیب روی :جیب ها

جیب های توری کناری، جیب کوچک روی 

 نگهدارنده میله/بیل برف تسمه کمری،

 01دسترسی از جلو به داخل کوله،  :امکانات

نگهدارنده چوب اسکی در  لیتر افزایش حجم،

، دو نگهدارنده تبر یخ، تسمه نگهدارنده بغل

 قه های نگهدارنده ابزارطناب زیر کاله، حل

تسمه های  ،روی کاله و روی کمری

 جداشونده برای نصب کفش/چوب اسکی،

قابلیت حمل کمل بک، تسمه های جمع 

 کننده
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  XMT 80+10مدل:

 HIGHLAB: سری

: طراحی تکنیکی، بسیار سبک، فضای تعریف

بزرگ با دسترسی از جلو، ایده آل برای 

 کوهپیمایی و برنامه های سنگین جهانی 

 L 10+80: حجم

  kg 2.5-2.25:وزن

 و سایش : پارچه سخت و ضد خشجنس

Double Diamond Cordura  و

Supertex  تقویت شده باHypalon 

)ایرکونتکت(،  ACT: پشتی سیستم حمل

قابل جدا شدن و با تسمه آلومینیوم پشتی 

شانه  قابل شکل دادن ، تسمه بار، تسمه های

پددار و ارگونومیک، باله های دور کمری 

 تنفسی

کاله جداشونده قابل تبدیل به : جیب ها

جیب  دو جیب روی کاله، دو ،کیف کمری

، جیب های توری کناری، در کاله ایمنی

جیب کوچک روی تسمه کمری، نگهدارنده 

 میله/بیل برف

 01: دسترسی از جلو به داخل کوله، امکانات

، نگهدارنده چوب اسکی در لیتر افزایش حجم

 بغل، دو نگهدارنده تبر یخ، تسمه نگهدارنده

طناب زیر کاله، حلقه های نگهدارنده ابزار 

روی کاله و روی کمری، تسمه های 

جداشونده برای نصب کفش/چوب اسکی، 

قابلیت حمل کمل بک، تسمه های جمع 

 ، تسمه سینه ای با سوت اورژانسیکننده
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های فرینو سری از کوله پشتی )کوهنوردی( MOUNTAINEERING یرده

ی طوالنی مدت و است که برای کوهنوردان و کاربرانی که نیاز به استفاده

پیوسته دارند، مناسب است. تمام امکاناتی که باید در یک کوله پشتی باشد تا 

نان ای را برآورده کند، همچون اطمیگرد و کوهنورد حرفهنیازهای یک طبیعت

العاده، در این رده وجود ی آسان و تکنیکی، راحتی و استحکام فوقاز استفاده

 دارد.
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 MOUNTAINEERING های سریپشتیهای به کار رفته در کولهپارچه

 DOUBLE DYAMOND CORDURA® 

 .210Dآمید ای با سختی و استحکام استثنایی ساخته شده از الیاف بسیار محکم پلیپارچه

 DIAMOND HD FABRIC 

با بافت دانسیته باال )فشرده( و نسبت وزن به استحکام  210Dاستر ای از جنس الیاف پلیپارچه

 عالی.

420D HD INVISIBLE RIPSTOP FABRIC 

 اش، مقاومت استثنایی دارد.استر بسیار سخت که به دلیل بافت ضد پارگیی الیاف پلیپارچه

HYPALON® 

 ی مقاوم در برابر شکاف و خراش.کلروسولفوناتهاتیلن پلیمر پلی

SUPERTEX® 

آل های پیاپی، ایدههای مقاوم در برابر تنشپشتیای بسیار سر سخت که برای ساخت کولهپارچه

 است.

TRIPLE SEAMS )دوخت سه الیه( 

ظت ی نایلونی محافاند و با یک لبهی خط دوخت دو تایی به هم دوخته شدهها به وسیلهپارچه

 شود.سازی میی خود با یک خط دوخت سوم، ایمنشده که به نوبه
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 تجهیزات جانبی

 

 

fl apfl apfl ap 

 

 

 

 

 

 هایآموزش

SOS 

کاله اضافه 

 کننده حجم

نگهدارنده کاله 

 کاسکت

تسمه کمری با 

های جدا باله

 شونده

بک جای کملدارای 

Hydration 

Control System 

های اضافی برای تسمه دارای کاور کوله

حمل اسنوبرد/کفش 

 اسکی

دسترسی از جلو 

 به داخل کوله
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  TRIOLET 32+5مدل:

 : کوهنوردیسری

: کوله پشتی کوهنوردی با خصوصیات تعریف

حرفه ای و ارگونومیک، مناسب برای هر نوع 

 برنامه کوهنوردی

 L 5+32: حجم

  kg 1.5-1.05:وزن

الیاف فوق العاده محکم پلی استر با : جنس

 Hypalonتقویت شده با  ،بافتی قوی

)ایرکونتکت(،  ACT: پشتی سیستم حمل

پشتی با تسمه آلومینیوم قابل جدا شدن و 

قابل شکل دادن ، تسمه بار، تسمه های شانه 

پددار و ارگونومیک، باله های دور کمری 

 و قابل جدا شدن برای بستن هارنس تنفسی

جیب روی کاله، جیب ایمنی،  یک :ها جیب

جیب های توری کناری، جیب کوچک روی 

 تسمه کمری، نگهدارنده میله/بیل برف

 5: دسترسی از جلو به داخل کوله، امکانات

لیتر افزایش حجم، نگهدارنده چوب اسکی در 

 بغل، دو نگهدارنده تبر یخ، تسمه نگهدارنده

ابزار طناب زیر کاله، حلقه های نگهدارنده 

روی کاله و روی کمری، تسمه های 

جداشونده برای نصب کفش/چوب اسکی، 

قابلیت حمل کمل بک، تسمه های جمع 

 کننده، تسمه سینه ای با سوت اورژانسی
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  TRIOLET 48+5مدل:

 : کوهنوردیسری

سنگنوردی با : کوله پشتی تعریف

خصوصیات حرفه ای و ارگونومیک، ایده آل 

 برای تمام برنامه های سنگنوردی 

 L 5+48: حجم

  kg 1.5-1:وزن

: الیاف فوق العاده محکم پلی استر با جنس

 Hypalonبافتی قوی، تقویت شده با 

)ایرکونتکت(،  ACT: پشتی سیستم حمل

پشتی با تسمه آلومینیوم قابل جدا شدن و 

دادن ، تسمه بار، تسمه های شانه  قابل شکل

پددار و ارگونومیک، باله های دور کمری 

 تنفسی و قابل جدا شدن برای بستن هارنس

: یک جیب روی کاله، جیب ایمنی، جیب ها

جیب های توری کناری، نگهدارنده میله/بیل 

 برف

 5: دسترسی از جلو به داخل کوله، امکانات

سکی در لیتر افزایش حجم، نگهدارنده چوب ا

 بغل، دو نگهدارنده تبر یخ، تسمه نگهدارنده

طناب زیر کاله، حلقه های نگهدارنده ابزار 

روی کاله و روی کمری، تسمه های 

جداشونده برای نصب کفش/چوب اسکی، 

قابلیت حمل کمل بک، تسمه های جمع 

 کننده، تسمه سینه ای با سوت اورژانسی
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  LYNX 20مدل: 

 : کوهنوردیسری

کوله پشتی فوق سبک و کارآمد  :تعریف

 برای رقابتهای اسکی

 L 20: حجم

  gr 375-345:وزن

: پلی استر با بافت فشرده و نسبت وزن جنس

 به سختی عالی

 شبکهاز جنس کوله با : پشتی سیستم حمل

، تسمه بار، تسمه های شانه تنفسی

، باله های دور با شبکه تنفسی ارگونومیک

 کمری قابل جدا شدن 

نگهدارنده میله/بیل  جیب داخلی :جیب ها

 ، جیب پایینی برای نگهداری کرامپونبرف

سیستم  قابلیت حمل کمل بک، :امکانات

درآوردن سریع کوله از روی شانه ها، حلقه 

های داخلی برای نگهداری میله بیل برف، 

ی برای ابزار، نگهدارنده چوب حلقه های داخل

در جلو با نصب سریع، نگهدارنده تبر  اسکی

یخ جدا شونده، الیه های شب نما، تسمه 

 سینه ای با سوت
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  LYNX 25مدل: 

 : کوهنوردیسری

: کوله پشتی فوق سبک و کارآمد تعریف

، رقابتهای اسکی تورهای یکروزه و برای

ساختار آئرودینامیک، سبک، سخت، جادار و 

 راحت

 L 25: حجم

  gr 570-545:وزن

: پلی استر با بافت فشرده و نسبت وزن جنس

 به سختی عالی

: پشتی از جنس کوله با شبکه سیستم حمل

تنفسی، تسمه بار، تسمه های شانه 

ارگونومیک با شبکه تنفسی، باله های دور 

 کمری قابل جدا شدن 

: جیب داخلی نگهدارنده میله/بیل جیب ها

 برف، جیب پایینی برای نگهداری کرامپون

سیستم  قابلیت حمل کمل بک، :امکانات

درآوردن سریع کوله از روی شانه ها، حلقه 

های داخلی برای نگهداری میله بیل برف، 

ی برای ابزار، نگهدارنده چوب حلقه های داخل

در جلو با نصب سریع، نگهدارنده تبر  اسکی

یخ جدا شونده، الیه های شب نما، تسمه 

 سینه ای با سوت
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  LYNX 30مدل: 

 : کوهنوردیسری

: کوله پشتی چندمنظوره، سبک و پر تعریف

، امکانات، مناسب برای برنامه های کوهنوردی

امکان تغییر حجم فضای داخلی، تعداد زیاد 

 تسمه های ابزار

 L 30: حجم

  gr 685-660:وزن

: پلی استر با بافت فشرده و نسبت وزن جنس

 به سختی عالی

، تسمه پددار و تنفسی: پشتی سیستم حمل

بار، تسمه های شانه ارگونومیک با شبکه 

 تنفسی با شبکه تنفسی، باله های دور کمری

جیب روی کاله، جای کرامپون در : جیب ها

، جیبهای بغل،جیب کوچک روی پایین

 کمری، نگهدارنده میله/بیل برف

سیستم  قابلیت حمل کمل بک، :امکانات

درآوردن سریع کوله از روی شانه ها، حلقه 

های داخلی برای ابزار، نگهدارنده چوب اسکی 

و بغل، تسمه سینه ای با سوت  در جلو

 اورژانسی
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ها با ظرفیت متوسط تا زیاد است که ای از کوله پشتی( ردهTREKKINGتراکینگ )

تکنیکی است: تمام خصوصیاتی که از حمل آن آسان است، محکم و مقاوم، جادار و 

 رود.یک کوله پشتی برای تراکینگ طوالنی انتظار می

های با ظرفیت متوسط تا زیاد است که ای از کوله پشتی( ردهHIKINGگشت )گل

بین کمر و  D.N.Sاساس طراحی آن بر روی تماس هوا با پشت و کمر است. سیستم 

بتواند آزادانه در آن گردش کند و کمر عرق  کند تا هواکوله پشتی فضایی ایجاد می

 نکند.
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 TREKKING-HIKING های سریپشتیهای به کار رفته در کولهپارچه

JACQUARD WEAVE 500D 

 ، مقاوم در برابر پارگی و سایش.500Dاستر ی الیاف پلیپارچه

DIAMOND HD FABRIC 

با بافت دانسیته باال )فشرده( و نسبت وزن به استحکام  210Dاستر ای از جنس الیاف پلیپارچه

 عالی.

DOUBLE TECH 

گیری از بافت پاره نشدنی تقویت با بهره 210Dاستر ی فوق سبک و قوی از جنس الیاف پلیپارچه

 ردیفه.-شده دو

420D HD FABRIC 

 استحکام عالی. با بافت دانسیته باال )فشرده( و نسبت وزن به 420Dاستر ی الیاف پلیپارچه

JAQUARD HD 420D FABRIC 

 برای سختی استثنایی. Jaquardباالی  با بافت دانسیته 420Dاستر ی الیاف پلیپارچه

SUPERTEX® 

آل های پیاپی، ایدههای مقاوم در برابر تنشپشتیای بسیار سر سخت که برای ساخت کولهپارچه

 است.

HYPALON® 

 ی مقاوم در برابر شکاف و خراش.تهاتیلن کلروسولفوناپلیمر پلی
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TRIPLE SEAMS )دوخت سه الیه( 

ی نایلونی محافظت اند و با یک لبهی خط دوخت دو تایی به هم دوخته شدهها به وسیلهپارچه

 شود.سازی میی خود با یک خط دوخت سوم، ایمنشده که به نوبه

 

 تجهیزات جانبی

 

 

 

کاور کوله ضد 

 آب 

دسترسی از زیپ 

 قسمت پایین

 بکجای کمل

Water Control 
System 

 های اضافیتسمه

 جیب فالسک
جیب روی تسمه 

 کمری
تسمه برای 

نگهداری تبر یخ 

 یا باطوم

دسترسی از جلو به داخل 

کوله پشتی 

(Overland-Flash) 
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 OVERLAND 65+10مدل: 

 (TREKKING: کوهپیمایی )سری

: کوله پشتی کوهپیمایی کامل با تمام تعریف

 یک کوهنورد خصوصیات مورد نیاز

 L 10+65: حجم

  kg 2.5:وزن

الیاف فوق العاده محکم پلی استر با : جنس

 Supertexبافت قوی و ضد سایش 

 فوق پددار و DEA : پشتیسیستم حمل

تنفسی، تسمه بار، تسمه های شانه 

ری با باله های دور کمپددار، ارگونومیک 

 شبکه تنفسی

 ،جیب روی کاله، جیب مخفی دو :جیب ها

جیب داخلی  کوچک روی کمری، هایجیب

 لیتر 01، افزایش حجم پشتی

دسترسی  قابلیت حمل کمل بک، :امکانات

، دسترسی از دوزیپی از جلو به داخل کوله

پایین، کاله قابل جدا شدن و تبدیل به کیف 

تسمه  باتوم،دو نگهدارنده تبر یخ یا  کمری،

های جمع کننده، کاور کوله، حلقه های 

 باالیی و پایینی
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 OVERLAND 50+10مدل: 

 (TREKKING: کوهپیمایی )سری

: کوله پشتی کوهپیمایی کامل با تمام تعریف

 خصوصیات مورد نیاز یک کوهنورد

 L 10+50: حجم

  kg 2.35:وزن

: الیاف فوق العاده محکم پلی استر با جنس

 Supertexبافت قوی و ضد سایش 

پددار و فوق  DEA : پشتیسیستم حمل

تنفسی، تسمه بار، تسمه های شانه 

ارگونومیک پددار، باله های دور کمری با 

 شبکه تنفسی

: دو جیب روی کاله، جیب مخفی، جیب ها

جیبهای کوچک روی کمری، جیب داخلی 

 لیتر 01حجم پشتی، افزایش 

دسترسی  قابلیت حمل کمل بک، :امکانات

از جلو به داخل کوله، دسترسی از دوزیپی 

پایین، کاله قابل جدا شدن و تبدیل به کیف 

تسمه  دو نگهدارنده تبر یخ یا باتوم، کمری،

های جمع کننده، کاور کوله، حلقه های 

 باالیی و پایینی
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 TRANSALP 55 LADYمدل: 

 (TREKKINGکوهپیمایی ): سری

مستحکم و چند جیبی : کوله پشتی تعریف

 کوهپیمایی با دسترسی از جلو

 L 55: حجم

  kg 2.3:وزن

 ،ضد سایش پارچه پلی استر مقاوم و: جنس

Supertex تقویت شده با ،Hypalon 

پددار و فوق  DEA: پشتی سیستم حمل

 تنفسی، تسمه بار

: دو جیب روی کاله، جیب مخفی، جیب ها

جلویی جیبهای کوچک روی کمری، جیب 

 جیب روی کمری، توری

دسترسی  قابلیت حمل کمل بک، :امکانات

ل کوله، دسترسی از دوزیپی از جلو به داخ

نگهدارنده تبر یخ یا باتوم، حلقه  ، دوپایین

 های نگهدارنده ابزار و وسایل
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 ALPAX 50مدل: 

 (TREKKINGکوهپیمایی ) :سری

با  سبک : کوله پشتی کوهپیماییتعریف

 پشتی پددار و تنفسی

 L 50: حجم

  kg 1.1:وزن

: پارچه پلی استر مقاوم و ضد سایش، جنس

Supertex تقویت شده با ،Hypalon 

 پددار و تنفسی: پشتی سیستم حمل

، : یک جیب روی کاله، جیب کناریجیب ها

 جیب جلویی 

دسترسی از جلو به داخل کوله،  :امکانات

نگهدارنده تبر یخ یا باتوم، حلقه های 

 نگهدارنده ابزار و وسایل
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 FINISTERRE 38مدل: 

 (HIKINGگل گشت ): سری

: کوله پشتی ایده آل برای گردش تعریف

، پر امکانات، سیستم کشیدهکوهستانی، شکل 

 برای تهویه عالی .D.N.Sپشتی توری 

 L 38: حجم

  kg 1.6:وزن

، با بافت فشرده: پارچه پلی استر جنس

Supertex تقویت شده با ضد سایش ،

Hypalon 

، DNS : پشتی فوق تنفسیسیستم حمل

 بار تسمه

: جیب روی کاله، جیب مخفی، جیب ها

جیب  جیب کناری،، جیب جلویی در پایین

 یداخلروی کمری و جیب پشتی 

با قسمت دوزیپی جمع شونده  :امکانات

نگهدارنده تبر یخ یا  دو ،دسترسی از جلو

حلقه های  قابلیت حمل کمل بک، باتوم،

، تسمه های جدا نگهدارنده ابزار و وسایل

 شونده برای کفش/تخته اسکی، کاور کوله
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 FINISTERRE 48مدل: 

 (HIKINGگل گشت ): سری

: کوله پشتی ایده آل برای گردش تعریف

امکانات، سیستم  پر ،کشیدهکوهستانی، شکل 

 برای تهویه عالی .D.N.Sپشتی توری 

 L 48: حجم

  kg 1.65:وزن

: پارچه پلی استر با بافت فشرده، جنس

Supertex  ضد سایش، تقویت شده با

Hypalon 

، DNS: پشتی فوق تنفسی سیستم حمل

 تسمه بار

: جیب روی کاله، جیب مخفی، جیب ها

جیب جلویی در پایین، جیب کناری، جیب 

 کمری و جیب پشتی داخلی روی

قسمت دوزیپی جمع شونده با  :امکانات

دسترسی از جلو، دو نگهدارنده تبر یخ یا 

باتوم، قابلیت حمل کمل بک، حلقه های 

نگهدارنده ابزار و وسایل، تسمه های جدا 

 شونده برای کفش/تخته اسکی، کاور کوله
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 FINISTERRE 40 LADYمدل: 

 (HIKING: گل گشت )سری

: کوله پشتی ایده آل برای گردش تعریف

، قابل تجهیز ،کشیدهکوهستانی، شکل 

برای تهویه  .D.N.Sسیستم پشتی توری 

 عالی

 L 40: حجم

  kg 1.65:وزن

: پارچه پلی استر با بافت فشرده، جنس

Supertex  ضد سایش، تقویت شده با

Hypalon 

، DNS: پشتی فوق تنفسی سیستم حمل

 تسمه بار

: جیب روی کاله، جیب مخفی، هاجیب 

جیب جلویی در پایین، جیب کناری، جیب 

 روی کمری و جیب پشتی داخلی

قسمت دوزیپی جمع شونده با  :امکانات

دسترسی از جلو، دو نگهدارنده تبر یخ یا 

باتوم، قابلیت حمل کمل بک، حلقه های 

نگهدارنده ابزار و وسایل، تسمه های جدا 

 کی، کاور کولهشونده برای کفش/تخته اس
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 FLASH 32مدل: 

 (HIKING: گل گشت )سری

با شکل کشیده، ایده آل  : کوله پشتیتعریف

برای پیاده روی یک روزه،  سیستم پشتی 

 برای تهویه عالی .D.N.Sتوری 

 L 32: حجم

  kg 1.4:وزن

 Supertex: پارچه پلی استر محکم، جنس

 Hypalonضد سایش، تقویت شده با 

، DNS: پشتی فوق تنفسی حملسیستم 

 تسمه بار

: دو جیب باالیی، جیب مخفی جیب ها

داخلی، جیب جلویی، جیب کناری توری، 

 جیب روی کمری و جیب پشتی داخلی

دسترسی از جلو، دو نگهدارنده تبر  :امکانات

یخ یا باتوم، قابلیت حمل کمل بک، حلقه 

های نگهدارنده ابزار و وسایل، تسمه های جدا 

 برای کفش/تخته اسکیشونده 
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 DURANCE 48مدل: 

 (HIKING: گل گشت )سری

چند منظوره با سیستم  : کوله پشتیتعریف

پشتی، مجهز به تمام  DNSتهویه عالی 

 امکانات الزم برای کوهپیمایی

 L 48: حجم

  kg 1.8:وزن

 Supertex: پارچه پلی استر محکم، جنس

 ضد سایش

، DNS: پشتی فوق تنفسی سیستم حمل

 تسمه بار

: جیب روی کاله، جیب مخفی، جیب ها

جیب جلویی، جیب کناری، جیب روی کمری 

 و جیب پشتی داخلی

قسمت دوزیپی جمع شونده با  :امکانات

دسترسی از جلو، دو نگهدارنده تبر یخ یا 

باتوم، قابلیت حمل کمل بک، حلقه های 

 ولهککاور نگهدارنده ابزار و وسایل، 
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 DURANCE 32 LADYمدل: 

 (HIKING: گل گشت )سری

چند منظوره با سیستم  : کوله پشتیتعریف

پشتی، مجهز به تمام  DNSتهویه عالی 

 امکانات الزم برای کوهپیمایی

 L 32: حجم

  kg 1.55:وزن

 Supertex: پارچه پلی استر محکم، جنس

 ضد سایش

، DNS: پشتی فوق تنفسی سیستم حمل

 تسمه بار

روی کاله، جیب مخفی، : جیب جیب ها

جیب جلویی، جیب کناری، جیب روی کمری 

 و جیب پشتی داخلی

قسمت دوزیپی جمع شونده با  :امکانات

دسترسی از جلو، دو نگهدارنده تبر یخ یا 

باتوم، قابلیت حمل کمل بک، حلقه های 

 نگهدارنده ابزار و وسایل، کاور کوله
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های با ظرفیت کم است که سبک و ای از کوله پشتیرده ACTIVEهای کوله پشتی

جمع و جور هستند و بهترین هماهنگی با شکل بدن و پایداری حرکتی را دارند. 

های مختلف را کند تا نیازهای برنامهفرینو در این رده، سه نوع کارکرد را تعریف می

 در نظر بگیرد:

Trail Runningکوهستانای : برای دوندگان حرفه 

Bikeسواری: ویژه دوچرخه 

Multi sportهای ورزشی.ی وسیعی از فعالیتآل برای بازه: ایده 
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 ACTIVE های سریپشتیهای به کار رفته در کولهپارچه

NYLON DOBBY 50D LITE 

ای فوق سبک که مقاومت عالی را نسبت به باز شدن و پارگی، با بهره گرفتن از بافت ضد پارچه

 خود، داراست.شکاف 

DIAMOND HD FABRIC 

با بافت دانسیته باال )فشرده( و نسبت وزن به استحکام  210Dاستر ای از جنس الیاف پلیپارچه

 عالی.

420D HD FABRIC 

 با بافت دانسیته باال )فشرده( و نسبت وزن به استحکام باال. 420Dاستر ی الیاف پلیپارچه

HYPALON® 

 ی مقاوم در برابر شکاف و خراش.کلروسولفوناتهاتیلن پلیمر پلی

TRIPLE SEAMS )دوخت سه الیه( 

ی نایلونی محافظت اند و با یک لبهی خط دوخت دو تایی به هم دوخته شدهها به وسیلهپارچه

 شود.سازی میی خود با یک خط دوخت سوم، ایمنشده که به نوبه
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 تجهیزات جانبی

 

 
 

تسمه روی 

قفسه سینه با 

 سوت اورژانسی

دارای جای 

 بککمل

کاور کوله پشتی 

 ضد آب

های کشی تسمه

 هابرای باطوم
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 X-RIDE 10مدل: 

 ACTIVE: سری

سبک و کم حجم  : کوله پشتیتعریف

 طراحی شده برای دویدن و دوچرخه، ارتفاع 

cm74   باعث تناسب با کمر و تعادل می

 شود.

 L 10: حجم

  gr 350:وزن

 نایلون محکم: جنس

شبکه فوق تنفسی پشتی، : سیستم حمل

شبکه  کمریتسمه شانه های ارگونومیک و 

 تنفسی

جیبهای توری کناری نگهدارنده : جیب ها

 جیب مخفی بطری،

قابلیت حمل کمل بک، حلقه های  :امکانات

تسمه سینه ای، ، روی تسمه شانهنگهدارنده 

جیب  تسمه ها و برچسبهای شب نما،

 مخصوص نگهداری کمل بک در بیرون،

نگهدارنده های باتوم، حلقه برای المپ ایمنی 

 پشتی
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 X-SPEEDYمدل: 

 ACTIVE: سری

کیف کمری سبک با شکل آناتومیک : تعریف

دارای یک نگهدارنده بطری، مناسب برای 

 دوچرخه سواری و دو

 cm01×01×57 : حجم

  gr 180:وزن

 : نایلون محکمجنس

دو جیب که یکی برای خشک : جیب ها

 شدن سریع توری است

قسمتهای در تماس رینگ کلیدی،  :امکانات

با بدن از جنس توری تنفسی، تسمه ها و 

 برچسبهای شب نما
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 ZEPHYR 17+3مدل: 

 ACTIVE: سری

کوله ای با تجهیزات  ZEPHYR: تعریف

بسیار است که برای دو، دوچرخه سواری در 

 کوهستان و کوهپیمایی سبک طراحی شده.

 L 3+17: حجم

  gr 870:وزن

پلی استر با بافت فشرده و نسبت وزن : جنس

 به سختی عالی

، DNS: شبکه فوق تنفسی سیستم حمل

شبکه  کمریتسمه شانه های ارگونومیک و 

 تنفسی

جیب  ،ری کناریتو : جیبهایجیب ها

، جیب کوچک روی جیب مخفی جلویی،

 کمری، نگهدارنده کاله کاسکت

جیب  لیتر افزایش حجم، 3 :امکانات

، حلقه مخصوص نگهداری کمل بک در بیرون

 یتسمه ها ،های نگهدارنده روی تسمه شانه

 ،شب نما، حلقه برای المپ ایمنی پشتی

 ، کاور کولهاورژانسی با سوت تسمه سینه ای
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 ZEPHYR 22+3مدل: 

 ACTIVE: سری

کوله ای با تجهیزات  ZEPHYR: تعریف

بسیار است که برای دو، دوچرخه سواری در 

 کوهستان و کوهپیمایی سبک طراحی شده.

 L 3+22: حجم

  gr 900:وزن

: پلی استر با بافت فشرده و نسبت وزن جنس

 به سختی عالی

، DNS: شبکه فوق تنفسی سیستم حمل

 کمریتسمه شانه های ارگونومیک پددار و 

 شبکه تنفسی

: جیبهای توری کناری، جیب جیب ها

جلویی، جیب مخفی، جیب کوچک روی 

 کمری، نگهدارنده کاله کاسکت

جیب  لیتر افزایش حجم، 3: امکانات

مخصوص نگهداری کمل بک در بیرون، حلقه 

های نگهدارنده روی تسمه شانه، تسمه های 

 برای المپ ایمنی پشتی، حلقهشب نما، 

 ، کاور کولهاورژانسی تسمه سینه ای با سوت
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 ZEPHYR 15+3 LITEمدل: 

 ACTIVE: سری

 این کوله سبک با تجهیزات بسیار: تعریف

سواری در کوهستان برای دو، دوچرخه 

 طراحی شده است.

 L 3+15: حجم

  gr 530:وزن

 نایلون محکم: جنس

، پشتی: شبکه فوق تنفسی سیستم حمل

 شبکه تنفسی کمریو  تسمه شانه ها

 ارگونومیک

: جیبهای توری کناری، جیب جیب ها

 جلویی، جیب مخفی، نگهدارنده کاله کاسکت

جیب  لیتر افزایش حجم، 3: امکانات

مخصوص نگهداری کمل بک در بیرون، تسمه 

 المپ ایمنی پشتی، حلقه برای شب نما،های 

 کاور کولهتسمه سینه ای با سوت اورژانسی، 
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 BAIXAمدل: 

 ACTIVE: سری

: کوله قابل جمع و تبدیل شدن به تعریف

 کیف کمری، بسیار سبک و کم حجم

 L 15: حجم

  gr 215:وزن

 : نایلون محکمجنس

تسمه های شانه ای شبکه : سیستم حمل

 تنفسی، کمری جدا شونده

گیره کلید، فشرده شدن با تسمه از : امکانات

 بغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


