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ساخت این سری بر اساس نوآوری پیوسته در زمینهی حل تکنیکی مسائل،
راحتی و استفادهی عملی در کوهستان است .سری  HIGHLABبا سالها
تجربه ،محصوالت عالی را برای همهی کوهنوردان سطح باال ارائه میدهد.
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پارچههای به کار رفته در کولهپشتیهای سری HIGHLAB

CUBIC TECH CTF3
پارچهای فوق سبک ساخته شده از الیاف ® DSM Dyneemaبسیار محکم.

®CORDURA
پارچهای ساخته شده جهت کارکرد با مقاومت عالی در برابر پارگی و تضمین کنندهی یک کوله-
پشتی با استحکام عالی.

®DOUBLE DYAMOND CORDURA
پارچهای با سختی و استحکام استثنایی ساخته شده از الیاف بسیار محکم پلیآمید .210D
®HYPALON
پلیمر پلیاتیلن کلروسولفوناتهی مقاوم در برابر شکاف و خراش.
NYLON DOBBY 50D LITE
پارچه ای فوق سبک که مقاومت عالی را نسبت به باز شدن و پارگی ،با بهره گرفتن از بافت ضد
شکاف خود ،داراست.
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( TRIPLE SEAMSدوخت سه الیه)
پارچهها به وسیلهی خط دوخت دو تایی به هم دوخته شدهاند و با یک لبهی نایلونی محافظت
شده که به نوبهی خود با یک خط دوخت سوم ،ایمنسازی میشود.
)W.T.S (WELDED TECHNICAL SYSTEM
به منظور تضمین ضد آب بودن کامل ،در نسل جدید چادرها و
کولهپشتیها ،دوختهای سر وصل پارچه ،جای خود را به
جوش کردن دو الیه به هم ،دادهاند.

تجهیزات جانبی

حلقههای
گیره داخلی

گیره چوب اسکی
با قطعه تقویت
شده از جنس
Hypalon

گیره روی

تسمههای

جیب مخفی

تسمه دور

قفسه سینه

فشرده سازی و

ایمنی

کمر قابل

تنظیم

جدا شدن
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مدلXMT 32 W.T.S. :
سریHIGHLAB :
تعریف :طراحی تکنیکی ،مناسب برای تمام
برنامه های کوهنوردی ،سیستم W.T.S.
برای  %011ضد آب بودن
حجم32 L :
وزن1-1.3 kg :
جنس:

پارچه

مقاوم

و

ضد

خش

 CORDURAتقویت شده با HYPALON
سیستم حمل :پشتی ( ACTایرکونتکت)،
پشتی قابل جدا شدن ،تسمه بار ،باله های
دور کمری جدا شونده برای استفاده با
هارنس
جیب ها :جیب داخل کاله ،نگهدارنده
میله/بیل برف
امکانات :نگهدارنده چوب اسکی در جلو ،دو
نگهدارنده تبر یخ ،تسمه نگهدارنده طناب زیر
کاله ،حلقه های نگهدارنده ابزار ،قابلیت حمل
کمل بک ،تسمه های جمع کننده
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مدلXMT 45 W.T.S. :
سریHIGHLAB :
تعریف :طراحی تکنیکی ،مناسب برای تمام
برنامه های کوهنوردی ،سیستم W.T.S.
برای  %011ضد آب بودن
حجم45 L :
وزن1.05-1.45 kg :
جنس:

پارچه

مقاوم

و

ضد

خش

 CORDURAتقویت شده با HYPALON
سیستم حمل :پشتی ( ACTایرکونتکت)،
پشتی قابل جدا شدن ،تسمه بار ،باله های
دور کمری جدا شونده برای استفاده با
هارنس
جیب ها :جیب داخل کاله ،نگهدارنده
میله/بیل برف
امکانات :نگهدارنده چوب اسکی در جلو ،دو
نگهدارنده تبر یخ ،تسمه نگهدارنده طناب زیر
کاله ،حلقه های نگهدارنده ابزار ،قابلیت حمل
کمل بک ،تسمه های جمع کننده
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طناب زیر کاله ،حلقه های نگهدارنده ابزار

مدلXMT 60+10 :

روی کاله و روی کمری ،تسمه های

سریHIGHLAB :

جداشونده برای نصب کفش/چوب اسکی،
قابلیت حمل کمل بک ،تسمه های جمع
کننده

تعریف :طراحی تکنیکی ،بسیار سبک ،ایده
آل برای برنامه های سنگین
حجم60+10 L :
وزن1.9 kg :
جنس :پارچه سخت و ضد خش Double
 Diamond Corduraو Supertex
تقویت شده با Hypalon
سیستم حمل :پشتی ( ACTایرکونتکت)،
پشتی با تسمه آلومینیوم قابل جدا شدن و
قابل شکل دادن  ،تسمه بار ،تسمه های شانه
پددار و ارگونومیک ،باله های دور کمری
تنفسی
جیب ها :دو جیب روی کاله ،جیب ایمنی،
جیب های توری کناری ،جیب کوچک روی
تسمه کمری ،نگهدارنده میله/بیل برف
امکانات :دسترسی از جلو به داخل کوله01 ،
لیتر افزایش حجم ،نگهدارنده چوب اسکی در
بغل ،دو نگهدارنده تبر یخ ،تسمه نگهدارنده
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امکانات :دسترسی از جلو به داخل کوله01 ،

مدلXMT 80+10 :

لیتر افزایش حجم ،نگهدارنده چوب اسکی در

سریHIGHLAB :

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،

تعریف :طراحی تکنیکی ،بسیار سبک ،فضای
بزرگ با دسترسی از جلو ،ایده آل برای
کوهپیمایی و برنامه های سنگین جهانی

قابلیت حمل کمل بک ،تسمه های جمع

حجم80+10 L :

کننده ،تسمه سینه ای با سوت اورژانسی

وزن2.25-2.5 kg :
جنس :پارچه سخت و ضد خش و سایش
Cordura

Diamond

Double

و

 Supertexتقویت شده با Hypalon
سیستم حمل :پشتی ( ACTایرکونتکت)،
پشتی با تسمه آلومینیوم قابل جدا شدن و
قابل شکل دادن  ،تسمه بار ،تسمه های شانه
پددار و ارگونومیک ،باله های دور کمری
تنفسی
جیب ها :کاله جداشونده قابل تبدیل به
کیف کمری ،دو جیب روی کاله ،دو جیب
ایمنی در کاله ،جیب های توری کناری،
جیب کوچک روی تسمه کمری ،نگهدارنده
میله/بیل برف
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ردهی ( MOUNTAINEERINGکوهنوردی) سری از کوله پشتیهای فرینو
است که برای کوهنوردان و کاربرانی که نیاز به استفادهی طوالنی مدت و
پیوسته دارند ،مناسب است .تمام امکاناتی که باید در یک کوله پشتی باشد تا
نیازهای یک طبیعتگرد و کوهنورد حرفهای را برآورده کند ،همچون اطمینان
از استفادهی آسان و تکنیکی ،راحتی و استحکام فوقالعاده ،در این رده وجود
دارد.
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پارچههای به کار رفته در کولهپشتیهای سری MOUNTAINEERING

®DOUBLE DYAMOND CORDURA
پارچهای با سختی و استحکام استثنایی ساخته شده از الیاف بسیار محکم پلیآمید .210D
DIAMOND HD FABRIC
پارچهای از جنس الیاف پلیاستر  210Dبا بافت دانسیته باال (فشرده) و نسبت وزن به استحکام
عالی.
420D HD INVISIBLE RIPSTOP FABRIC
پارچهی الیاف پلیاستر بسیار سخت که به دلیل بافت ضد پارگیاش ،مقاومت استثنایی دارد.
®HYPALON
پلیمر پلیاتیلن کلروسولفوناتهی مقاوم در برابر شکاف و خراش.
®SUPERTEX
پارچهای بسیار سر سخت که برای ساخت کولهپشتیهای مقاوم در برابر تنشهای پیاپی ،ایدهآل
است.
( TRIPLE SEAMSدوخت سه الیه)
پارچهها به وسیلهی خط دوخت دو تایی به هم دوخته شدهاند و با یک لبهی نایلونی محافظت
شده که به نوبهی خود با یک خط دوخت سوم ،ایمنسازی میشود.
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تجهیزات جانبی

آموزشهای

کاله اضافه

نگهدارنده کاله

تسمه کمری با

SOS
fl apfl apfl ap

کننده حجم

کاسکت

بالههای جدا
شونده

دارای جای کملبک
Hydration
Control System

دارای کاور کوله

تسمههای اضافی برای

دسترسی از جلو

حمل اسنوبرد/کفش

به داخل کوله

اسکی

11

طناب زیر کاله ،حلقه های نگهدارنده ابزار
روی کاله و روی کمری ،تسمه های
جداشونده برای نصب کفش/چوب اسکی،

مدلTRIOLET 32+5 :
سری :کوهنوردی

قابلیت حمل کمل بک ،تسمه های جمع

تعریف :کوله پشتی کوهنوردی با خصوصیات

کننده ،تسمه سینه ای با سوت اورژانسی

حرفه ای و ارگونومیک ،مناسب برای هر نوع
برنامه کوهنوردی
حجم32+5 L :
وزن1.05-1.5 kg :
جنس :الیاف فوق العاده محکم پلی استر با
بافتی قوی ،تقویت شده با Hypalon
سیستم حمل :پشتی ( ACTایرکونتکت)،
پشتی با تسمه آلومینیوم قابل جدا شدن و
قابل شکل دادن  ،تسمه بار ،تسمه های شانه
پددار و ارگونومیک ،باله های دور کمری
تنفسی و قابل جدا شدن برای بستن هارنس
جیب ها :یک جیب روی کاله ،جیب ایمنی،
جیب های توری کناری ،جیب کوچک روی
تسمه کمری ،نگهدارنده میله/بیل برف
امکانات :دسترسی از جلو به داخل کوله5 ،
لیتر افزایش حجم ،نگهدارنده چوب اسکی در
بغل ،دو نگهدارنده تبر یخ ،تسمه نگهدارنده
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طناب زیر کاله ،حلقه های نگهدارنده ابزار

مدلTRIOLET 48+5 :

روی کاله و روی کمری ،تسمه های

سری :کوهنوردی

جداشونده برای نصب کفش/چوب اسکی،
قابلیت حمل کمل بک ،تسمه های جمع
کننده ،تسمه سینه ای با سوت اورژانسی

تعریف:

کوله

پشتی

سنگنوردی

با

خصوصیات حرفه ای و ارگونومیک ،ایده آل
برای تمام برنامه های سنگنوردی
حجم48+5 L :
وزن1-1.5 kg :
جنس :الیاف فوق العاده محکم پلی استر با
بافتی قوی ،تقویت شده با Hypalon
سیستم حمل :پشتی ( ACTایرکونتکت)،
پشتی با تسمه آلومینیوم قابل جدا شدن و
قابل شکل دادن  ،تسمه بار ،تسمه های شانه
پددار و ارگونومیک ،باله های دور کمری
تنفسی و قابل جدا شدن برای بستن هارنس
جیب ها :یک جیب روی کاله ،جیب ایمنی،
جیب های توری کناری ،نگهدارنده میله/بیل
برف
امکانات :دسترسی از جلو به داخل کوله5 ،
لیتر افزایش حجم ،نگهدارنده چوب اسکی در
بغل ،دو نگهدارنده تبر یخ ،تسمه نگهدارنده
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یخ جدا شونده ،الیه های شب نما ،تسمه

مدلLYNX 20 :

سینه ای با سوت

سری :کوهنوردی
تعریف :کوله پشتی فوق سبک و کارآمد
برای رقابتهای اسکی
حجم20 L :
وزن345-375 gr :
جنس :پلی استر با بافت فشرده و نسبت وزن
به سختی عالی
سیستم حمل :پشتی از جنس کوله با شبکه
تنفسی ،تسمه بار ،تسمه های شانه
ارگونومیک با شبکه تنفسی ،باله های دور
کمری قابل جدا شدن
جیب ها :جیب داخلی نگهدارنده میله/بیل
برف ،جیب پایینی برای نگهداری کرامپون
امکانات :قابلیت حمل کمل بک ،سیستم
درآوردن سریع کوله از روی شانه ها ،حلقه
های داخلی برای نگهداری میله بیل برف،
حلقه های داخلی برای ابزار ،نگهدارنده چوب
اسکی در جلو با نصب سریع ،نگهدارنده تبر
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اسکی در جلو با نصب سریع ،نگهدارنده تبر

مدلLYNX 25 :

یخ جدا شونده ،الیه های شب نما ،تسمه

سری :کوهنوردی

سینه ای با سوت

تعریف :کوله پشتی فوق سبک و کارآمد
برای تورهای یکروزه و رقابتهای اسکی،
ساختار آئرودینامیک ،سبک ،سخت ،جادار و
راحت
حجم25 L :
وزن545-570 gr :
جنس :پلی استر با بافت فشرده و نسبت وزن
به سختی عالی
سیستم حمل :پشتی از جنس کوله با شبکه
تنفسی ،تسمه بار ،تسمه های شانه
ارگونومیک با شبکه تنفسی ،باله های دور
کمری قابل جدا شدن
جیب ها :جیب داخلی نگهدارنده میله/بیل
برف ،جیب پایینی برای نگهداری کرامپون
امکانات :قابلیت حمل کمل بک ،سیستم
درآوردن سریع کوله از روی شانه ها ،حلقه
های داخلی برای نگهداری میله بیل برف،
حلقه های داخلی برای ابزار ،نگهدارنده چوب
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در جلو و بغل ،تسمه سینه ای با سوت

مدلLYNX 30 :

اورژانسی

سری :کوهنوردی
تعریف :کوله پشتی چندمنظوره ،سبک و پر
امکانات ،مناسب برای برنامه های کوهنوردی،
امکان تغییر حجم فضای داخلی ،تعداد زیاد
تسمه های ابزار
حجم30 L :
وزن660-685 gr :
جنس :پلی استر با بافت فشرده و نسبت وزن
به سختی عالی
سیستم حمل :پشتی پددار و تنفسی ،تسمه
بار ،تسمه های شانه ارگونومیک با شبکه
تنفسی ،باله های دور کمری با شبکه تنفسی
جیب ها :جیب روی کاله ،جای کرامپون در
پایین ،جیبهای بغل،جیب کوچک روی
کمری ،نگهدارنده میله/بیل برف
امکانات :قابلیت حمل کمل بک ،سیستم
درآوردن سریع کوله از روی شانه ها ،حلقه
های داخلی برای ابزار ،نگهدارنده چوب اسکی
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تراکینگ ( )TREKKINGردهای از کوله پشتیها با ظرفیت متوسط تا زیاد است که
حمل آن آسان است ،محکم و مقاوم ،جادار و تکنیکی است :تمام خصوصیاتی که از
یک کوله پشتی برای تراکینگ طوالنی انتظار میرود.
گلگشت ( )HIKINGردهای از کوله پشتیهای با ظرفیت متوسط تا زیاد است که
اساس طراحی آن بر روی تماس هوا با پشت و کمر است .سیستم  D.N.Sبین کمر و
کوله پشتی فضایی ایجاد میکند تا هوا بتواند آزادانه در آن گردش کند و کمر عرق
نکند.
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پارچههای به کار رفته در کولهپشتیهای سری TREKKING-HIKING
JACQUARD WEAVE 500D
پارچهی الیاف پلیاستر  ،500Dمقاوم در برابر پارگی و سایش.
DIAMOND HD FABRIC
پارچهای از جنس الیاف پلیاستر  210Dبا بافت دانسیته باال (فشرده) و نسبت وزن به استحکام
عالی.
DOUBLE TECH
پارچهی فوق سبک و قوی از جنس الیاف پلیاستر  210Dبا بهرهگیری از بافت پاره نشدنی تقویت
شده دو-ردیفه.
420D HD FABRIC
پارچهی الیاف پلیاستر  420Dبا بافت دانسیته باال (فشرده) و نسبت وزن به استحکام عالی.
JAQUARD HD 420D FABRIC
پارچهی الیاف پلیاستر  420Dبا بافت دانسیته باالی  Jaquardبرای سختی استثنایی.
®SUPERTEX
پارچهای بسیار سر سخت که برای ساخت کولهپشتیهای مقاوم در برابر تنشهای پیاپی ،ایدهآل
است.
®HYPALON
پلیمر پلیاتیلن کلروسولفوناتهی مقاوم در برابر شکاف و خراش.
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( TRIPLE SEAMSدوخت سه الیه)
پارچهها به وسیلهی خط دوخت دو تایی به هم دوخته شدهاند و با یک لبهی نایلونی محافظت
شده که به نوبهی خود با یک خط دوخت سوم ،ایمنسازی میشود.

تجهیزات جانبی

کاور کوله ضد

دسترسی از زیپ

آب

قسمت پایین

جیب فالسک

جیب روی تسمه
کمری

جای کملبک

تسمههای اضافی

Water Control
System

تسمه برای

دسترسی از جلو به داخل

نگهداری تبر یخ

کوله پشتی

یا باطوم

()Overland-Flash
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های جمع کننده ،کاور کوله ،حلقه های
باالیی و پایینی

مدلOVERLAND 65+10 :
سری :کوهپیمایی ()TREKKING
تعریف :کوله پشتی کوهپیمایی کامل با تمام
خصوصیات مورد نیاز یک کوهنورد
حجم65+10 L :
وزن2.5 kg :
جنس :الیاف فوق العاده محکم پلی استر با
بافت قوی و ضد سایش Supertex
سیستم حمل :پشتی  DEAپددار و فوق
تنفسی ،تسمه بار ،تسمه های شانه
ارگونومیک پددار ،باله های دور کمری با
شبکه تنفسی
جیب ها :دو جیب روی کاله ،جیب مخفی،
جیبهای کوچک روی کمری ،جیب داخلی
پشتی ،افزایش حجم  01لیتر
امکانات :قابلیت حمل کمل بک ،دسترسی
از جلو به داخل کوله ،دسترسی از دوزیپی
پایین ،کاله قابل جدا شدن و تبدیل به کیف
کمری ،دو نگهدارنده تبر یخ یا باتوم ،تسمه
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های جمع کننده ،کاور کوله ،حلقه های

مدلOVERLAND 50+10 :

باالیی و پایینی

سری :کوهپیمایی ()TREKKING
تعریف :کوله پشتی کوهپیمایی کامل با تمام
خصوصیات مورد نیاز یک کوهنورد
حجم50+10 L :
وزن2.35 kg :
جنس :الیاف فوق العاده محکم پلی استر با
بافت قوی و ضد سایش Supertex
سیستم حمل :پشتی  DEAپددار و فوق
تنفسی ،تسمه بار ،تسمه های شانه
ارگونومیک پددار ،باله های دور کمری با
شبکه تنفسی
جیب ها :دو جیب روی کاله ،جیب مخفی،
جیبهای کوچک روی کمری ،جیب داخلی
پشتی ،افزایش حجم  01لیتر
امکانات :قابلیت حمل کمل بک ،دسترسی
از جلو به داخل کوله ،دسترسی از دوزیپی
پایین ،کاله قابل جدا شدن و تبدیل به کیف
کمری ،دو نگهدارنده تبر یخ یا باتوم ،تسمه
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مدلTRANSALP 55 LADY :
سری :کوهپیمایی ()TREKKING
تعریف :کوله پشتی مستحکم و چند جیبی
کوهپیمایی با دسترسی از جلو
حجم55 L :
وزن2.3 kg :
جنس :پارچه پلی استر مقاوم و ضد سایش،
 ،Supertexتقویت شده با Hypalon
سیستم حمل :پشتی  DEAپددار و فوق
تنفسی ،تسمه بار
جیب ها :دو جیب روی کاله ،جیب مخفی،
جیبهای کوچک روی کمری ،جیب جلویی
توری ،جیب روی کمری
امکانات :قابلیت حمل کمل بک ،دسترسی
از جلو به داخل کوله ،دسترسی از دوزیپی
پایین ،دو نگهدارنده تبر یخ یا باتوم ،حلقه
های نگهدارنده ابزار و وسایل
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مدلALPAX 50 :
سری :کوهپیمایی ()TREKKING
تعریف :کوله پشتی کوهپیمایی سبک با
پشتی پددار و تنفسی
حجم50 L :
وزن1.1 kg :
جنس :پارچه پلی استر مقاوم و ضد سایش،
 ،Supertexتقویت شده با Hypalon
سیستم حمل :پشتی پددار و تنفسی
جیب ها :یک جیب روی کاله ،جیب کناری،
جیب جلویی
امکانات :دسترسی از جلو به داخل کوله،
نگهدارنده تبر یخ یا باتوم ،حلقه های
نگهدارنده ابزار و وسایل
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مدلFINISTERRE 38 :
سری :گل گشت ()HIKING
تعریف :کوله پشتی ایده آل برای گردش
کوهستانی ،شکل کشیده ،پر امکانات ،سیستم
پشتی توری  D.N.S.برای تهویه عالی
حجم38 L :
وزن1.6 kg :
جنس :پارچه پلی استر با بافت فشرده،
 Supertexضد سایش ،تقویت شده با
Hypalon
سیستم حمل :پشتی فوق تنفسی ،DNS
تسمه بار
جیب ها :جیب روی کاله ،جیب مخفی،
جیب جلویی در پایین ،جیب کناری ،جیب
روی کمری و جیب پشتی داخلی
امکانات :قسمت دوزیپی جمع شونده با
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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مدلFINISTERRE 48 :
سری :گل گشت ()HIKING
تعریف :کوله پشتی ایده آل برای گردش
کوهستانی ،شکل کشیده ،پر امکانات ،سیستم
پشتی توری  D.N.S.برای تهویه عالی
حجم48 L :
وزن1.65 kg :
جنس :پارچه پلی استر با بافت فشرده،
 Supertexضد سایش ،تقویت شده با
Hypalon
سیستم حمل :پشتی فوق تنفسی ،DNS
تسمه بار
جیب ها :جیب روی کاله ،جیب مخفی،
جیب جلویی در پایین ،جیب کناری ،جیب
روی کمری و جیب پشتی داخلی
امکانات :قسمت دوزیپی جمع شونده با
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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نگهدارنده ابزار و وسایل ،تسمه های جدا

مدلFINISTERRE 40 LADY :

شونده برای کفش/تخته اسکی ،کاور کوله

سری :گل گشت ()HIKING
تعریف :کوله پشتی ایده آل برای گردش
کوهستانی ،شکل کشیده ،قابل تجهیز،
سیستم پشتی توری  D.N.S.برای تهویه
عالی
حجم40 L :
وزن1.65 kg :
جنس :پارچه پلی استر با بافت فشرده،
 Supertexضد سایش ،تقویت شده با
Hypalon
سیستم حمل :پشتی فوق تنفسی ،DNS
تسمه بار
جیب ها :جیب روی کاله ،جیب مخفی،
جیب جلویی در پایین ،جیب کناری ،جیب
روی کمری و جیب پشتی داخلی
امکانات :قسمت دوزیپی جمع شونده با
دسترسی از جلو ،دو نگهدارنده تبر یخ یا
باتوم ،قابلیت حمل کمل بک ،حلقه های
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مدلFLASH 32 :
سری :گل گشت ()HIKING
تعریف :کوله پشتی با شکل کشیده ،ایده آل
برای پیاده روی یک روزه ،سیستم پشتی
توری  D.N.S.برای تهویه عالی
حجم32 L :
وزن1.4 kg :
جنس :پارچه پلی استر محکمSupertex ،
ضد سایش ،تقویت شده با Hypalon
سیستم حمل :پشتی فوق تنفسی ،DNS
تسمه بار
جیب ها :دو جیب باالیی ،جیب مخفی
داخلی ،جیب جلویی ،جیب کناری توری،
جیب روی کمری و جیب پشتی داخلی
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

27

مدلDURANCE 48 :
سری :گل گشت ()HIKING
تعریف :کوله پشتی چند منظوره با سیستم
تهویه عالی  DNSپشتی ،مجهز به تمام
امکانات الزم برای کوهپیمایی
حجم48 L :
وزن1.8 kg :
جنس :پارچه پلی استر محکمSupertex ،
ضد سایش
سیستم حمل :پشتی فوق تنفسی ،DNS
تسمه بار
جیب ها :جیب روی کاله ،جیب مخفی،
جیب جلویی ،جیب کناری ،جیب روی کمری
و جیب پشتی داخلی
امکانات :قسمت دوزیپی جمع شونده با
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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مدلDURANCE 32 LADY :
سری :گل گشت ()HIKING
تعریف :کوله پشتی چند منظوره با سیستم
تهویه عالی  DNSپشتی ،مجهز به تمام
امکانات الزم برای کوهپیمایی
حجم32 L :
وزن1.55 kg :
جنس :پارچه پلی استر محکمSupertex ،
ضد سایش
سیستم حمل :پشتی فوق تنفسی ،DNS
تسمه بار
جیب ها :جیب روی کاله ،جیب مخفی،
جیب جلویی ،جیب کناری ،جیب روی کمری
و جیب پشتی داخلی
امکانات :قسمت دوزیپی جمع شونده با
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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کوله پشتیهای  ACTIVEردهای از کوله پشتیهای با ظرفیت کم است که سبک و
جمع و جور هستند و بهترین هماهنگی با شکل بدن و پایداری حرکتی را دارند.
فرینو در این رده ،سه نوع کارکرد را تعریف میکند تا نیازهای برنامههای مختلف را
در نظر بگیرد:
 :Trail Runningبرای دوندگان حرفهای کوهستان
 :Bikeویژه دوچرخهسواری
 :Multi sportایدهآل برای بازهی وسیعی از فعالیتهای ورزشی.
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پارچههای به کار رفته در کولهپشتیهای سری ACTIVE
NYLON DOBBY 50D LITE
پارچه ای فوق سبک که مقاومت عالی را نسبت به باز شدن و پارگی ،با بهره گرفتن از بافت ضد
شکاف خود ،داراست.
DIAMOND HD FABRIC
پارچهای از جنس الیاف پلیاستر  210Dبا بافت دانسیته باال (فشرده) و نسبت وزن به استحکام
عالی.
420D HD FABRIC
پارچهی الیاف پلیاستر  420Dبا بافت دانسیته باال (فشرده) و نسبت وزن به استحکام باال.
®HYPALON
پلیمر پلیاتیلن کلروسولفوناتهی مقاوم در برابر شکاف و خراش.
( TRIPLE SEAMSدوخت سه الیه)
پارچهها به وسیلهی خط دوخت دو تایی به هم دوخته شدهاند و با یک لبهی نایلونی محافظت
شده که به نوبهی خود با یک خط دوخت سوم ،ایمنسازی میشود.
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تجهیزات جانبی

دارای جای

کاور کوله پشتی

تسمههای کشی

تسمه روی

کملبک

ضد آب

برای باطومها

قفسه سینه با
سوت اورژانسی
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مدلX-RIDE 10 :
سریACTIVE :
تعریف :کوله پشتی سبک و کم حجم
طراحی شده برای دویدن و دوچرخه ،ارتفاع
 74cmباعث تناسب با کمر و تعادل می
شود.
حجم10 L :
وزن350 gr :
جنس :نایلون محکم
سیستم حمل :شبکه فوق تنفسی پشتی،
تسمه شانه های ارگونومیک و کمری شبکه
تنفسی
جیب ها :جیبهای توری کناری نگهدارنده
بطری ،جیب مخفی
امکانات :قابلیت حمل کمل بک ،حلقه های
نگهدارنده روی تسمه شانه ،تسمه سینه ای،
تسمه ها و برچسبهای شب نما ،جیب
مخصوص نگهداری کمل بک در بیرون،
نگهدارنده های باتوم ،حلقه برای المپ ایمنی
پشتی
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مدلX-SPEEDY :
سریACTIVE :
تعریف :کیف کمری سبک با شکل آناتومیک
دارای یک نگهدارنده بطری ،مناسب برای
دوچرخه سواری و دو
حجم57×01×01 cm :
وزن180 gr :
جنس :نایلون محکم
جیب ها :دو جیب که یکی برای خشک
شدن سریع توری است
امکانات :رینگ کلیدی ،قسمتهای در تماس
با بدن از جنس توری تنفسی ،تسمه ها و
برچسبهای شب نما
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مدلZEPHYR 17+3 :
سریACTIVE :
تعریف ZEPHYR :کوله ای با تجهیزات
بسیار است که برای دو ،دوچرخه سواری در
کوهستان و کوهپیمایی سبک طراحی شده.
حجم17+3 L :
وزن870 gr :
جنس :پلی استر با بافت فشرده و نسبت وزن
به سختی عالی
سیستم حمل :شبکه فوق تنفسی ،DNS
تسمه شانه های ارگونومیک و کمری شبکه
تنفسی
جیب ها :جیبهای توری کناری ،جیب
جلویی ،جیب مخفی ،جیب کوچک روی
کمری ،نگهدارنده کاله کاسکت
امکانات 3 :لیتر افزایش حجم ،جیب
مخصوص نگهداری کمل بک در بیرون ،حلقه
های نگهدارنده روی تسمه شانه ،تسمه های
شب نما ،حلقه برای المپ ایمنی پشتی،
تسمه سینه ای با سوت اورژانسی ،کاور کوله
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مدلZEPHYR 22+3 :
سریACTIVE :
تعریف ZEPHYR :کوله ای با تجهیزات
بسیار است که برای دو ،دوچرخه سواری در
کوهستان و کوهپیمایی سبک طراحی شده.
حجم22+3 L :
وزن900 gr :
جنس :پلی استر با بافت فشرده و نسبت وزن
به سختی عالی
سیستم حمل :شبکه فوق تنفسی ،DNS
تسمه شانه های ارگونومیک پددار و کمری
شبکه تنفسی
جیب ها :جیبهای توری کناری ،جیب
جلویی ،جیب مخفی ،جیب کوچک روی
کمری ،نگهدارنده کاله کاسکت
امکانات 3 :لیتر افزایش حجم ،جیب
مخصوص نگهداری کمل بک در بیرون ،حلقه
های نگهدارنده روی تسمه شانه ،تسمه های
شب نما ،حلقه برای المپ ایمنی پشتی،
تسمه سینه ای با سوت اورژانسی ،کاور کوله
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مدلZEPHYR 15+3 LITE :
سریACTIVE :
تعریف :این کوله سبک با تجهیزات بسیار
برای دو ،دوچرخه سواری در کوهستان
طراحی شده است.
حجم15+3 L :
وزن530 gr :
جنس :نایلون محکم
سیستم حمل :شبکه فوق تنفسی پشتی،
تسمه شانه ها و کمری شبکه تنفسی
ارگونومیک
جیب ها :جیبهای توری کناری ،جیب
جلویی ،جیب مخفی ،نگهدارنده کاله کاسکت
امکانات 3 :لیتر افزایش حجم ،جیب
مخصوص نگهداری کمل بک در بیرون ،تسمه
های شب نما ،حلقه برای المپ ایمنی پشتی،
تسمه سینه ای با سوت اورژانسی ،کاور کوله
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مدلBAIXA :
سریACTIVE :
تعریف :کوله قابل جمع و تبدیل شدن به
کیف کمری ،بسیار سبک و کم حجم
حجم15 L :
وزن215 gr :
جنس :نایلون محکم
سیستم حمل :تسمه های شانه ای شبکه
تنفسی ،کمری جدا شونده
امکانات :گیره کلید ،فشرده شدن با تسمه از
بغل

