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הזיקית מאופיינת ביכולת לשנות את 
צבע עורה. היא מחליפה את צבעה 

למטרות הסוואה, צייד ובהתאם 
לסביבה, לטמפרטורה ולמצבה הנפשי.
החלפת הצבעים מאפשרת לה לעטות 
על עצמה את הלבוש המתאים ביותר 
למיקומה ולפעילות בה היא נמצאת.

גם עם הביגוד הטכני שלנו אפשר.

תפור עליך

הגנה מגשם ורוח
מעילי פוך

מעילי פוך סינטטי

סופטשל

פליסים

ביגוד תרמי

ביגוד טאקטי

מכנסי מטיילים

*התמונות להמחשה בלבד, בכפוף לזמינות מלאי. ט.ל.ח.

:GoNature סדרות המוצרים של
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*התמונות להמחשה בלבד, בכפוף לזמינות מלאי. ט.ל.ח.

 SNOW CAT חרמונית

 יעוד – חדרי קירור, דייג וספורט מוטורי
שימוש – מיועד לקור קיצוני 

פונקציות הגנה – מוגן רוח , תפרים מולחמים
מילוי סיבים חלולים חם במיוחד 200 גרם

OXFORD 400D 2000 MM 200 GSM FILL – חומרים
גברים – כחול, שחור

S-XXL– מידות

₪429
87300

הגנה מגשם ורוח

 SEA SHELL מעיל גשם

יעוד- תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש - הגנה בפני רוח וגשם

פונקציות הגנה - אטום לרוח ומים 7000 מ”מ 
תפרים מולחמים

פונקציות נוחות: כושר נשימה ואידוי מוגבר 
עם פתחי אוורור

DWR 7/7 חומרים - 100% ניילון

₪219

 SEA SHELL מכנס גשם

יעוד- תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש - הגנה בפני רוח וגשם

פונקציות הגנה - אטום לרוח ומים 7000 מ”מ 
תפרים מולחמים

פונקציות נוחות - כושר נשימה ואידוי מוגבר 
עם פתחי אוורור

81805

₪129

LIGHT WEIGHT PONCHO

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש – הגנה בפני גשם ורוח
פונקציות הגנה - אטום לרוח 

אטום לגשם 10K מ”מ תפרים מולחמים
פונקציות נוחות: קומפקטי קל משקל 

TAFFTA 10K - חומרים

PCH002 - L  מידה PCH003 - S מידה/

₪149

הגנה מגשם 
ורוח

טכנולוגיה – פטנט ייחודיי לשימוש בחרום 
ניתן לבנות מחסה מזוג פונצ'ו ומקלות הליכה  

יוניסקס -  שחור, כחול
S / L :מידות

DWR - טכנולוגיה
יוניסקס - שחור, רויאל, 

ניווי, אפור
S – XXXL :מידות

רוכסן וסגירה לחלק התחתון ללבישה ללא 
צורך לחלוץ נעליים

חומרים- 100% ניילון 7/7 
DWR - טכנולוגיה

יוניסקס -  שחור, רויאל, ניווי, אפור
S – XXXL :מידות



67 *התמונות להמחשה בלבד, בכפוף לזמינות מלאי. ט.ל.ח.*התמונות להמחשה בלבד, בכפוף לזמינות מלאי. ט.ל.ח.

ALBATROSS DOWN R.D.S JKT מעיל פוך גברים

 CARIBOU DOWN JKT מעיל פוך גברים

GN NEW PUFFIN DOWN R.D.S JKT מעיל פוך נשים

 CARIBOU DOWN JKT מעיל פוך נשים

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש – מיועד לקור קיצוני 

פונקציית הגנה – בידוד מקור , דוחה רוח ומים
RDS* 90/10 650 FILL חומרים – פוך אווזים

•Responsible Down Standard - תו תקן עולמי אשר מאשר כי חוות הגידול שממנה סופק 
הפוך דואגת שהאווזים והברווזים אינם סובלים מהתעללות או מסבל מיותר וכי המגדלים 

עומדים בסטנדרט גידול הולם בבע"ח
טכנולוגיה - RIPSTOP, תפרים מולחמים

פונקציית נוחות - כושר נשימה ואידוי, קל משקל, רך ומתקפל לכיס
גברים - שחור
XXL-S - מידות

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש –מיועד לאקלים קר 

פונקציות הגנה – בידוד מקור, דוחה רוח ומים 
  FILL 550  70/30  חומרים - פוך יחס

  SOFT TOUCH ULTRA 20D טכנולוגיה - אריג
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, קל משקל, רך  

ומתקפל לכיס
גברים – שחור, נייוי

S-XXXL – מידות

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש – מיועד לקור קיצוני

פונקציות הגנה – בידוד מקור, דוחה רוח ומים 
RDS* 90/10 650 FILL חומרים - פוך אווזים

•Responsible Down Standard - תו תקן עולמי אשר מאשר כי חוות הגידול 
שממנה סופק הפוך דואגת שהאווזים והברווזים אינם סובלים מהתעללות 

או מסבל מיותר וכי המגדלים עומדים בסטנדרט גידול הולם בבע"ח
Soft Touch Ultra 20D – טכנולוגיה

פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, קל משקל, רך  ומתקפל לכיס
נשים ארוך – שחור

מידות – 36-46

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש –מיועד לאקלים קר 

פונקציות הגנה – בידוד מקור, דוחה רוח ומים 
  FILL 550 70/30 חומרים - פוך יחס

  SOFT TOUCH ULTRA 20D טכנולוגיה - אריג
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, קל משקל, רך  

ומתקפל לכיס
נשים – שחור, אפור

מידות – 36-46

₪499

₪279

₪489

₪279

19009

87893

19001

87903

מעילי פוך

מעילי פוך
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  ERMINE JKT מעיל פוך סינטטי גברים

 SNOW GOOSE JKT מעיל פוך סינטטי נשים

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש – מיועד לאקלים קר 

פונקציות הגנה – בידוד מקור, דוחה רוח ומים 
חומרים -פוך סינטטי ULTRALIGHT בידוד לא פגיע מרטיבות 

טכנולוגיה –בד חיצוני בטכנולוגיית RIPSTOP נגד קרעים.
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, קל משקל, רך  ומתקפל לכיס

גברים – נייוי . אפור
S-XXL -מידות

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש – מיועד לאקלים קר 

פונקציות הגנה – בידוד מקור, דוחה רוח ומים פרווה סינטטית
חומרים – פוך סינטטי ULTRALIGHT בידוד לא פגיע מרטיבות 

טכנולוגיה – בד חיצוני נגד קמטים. 
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, קל משקל ורך  

נשים – שחור. אפור מלאנג' . לבן
מידות – 36-46

₪279

₪399

81502

87047

מעילי פוך 
סינטטי



11 1011 *התמונות להמחשה בלבד, בכפוף לזמינות מלאי. ט.ל.ח.*התמונות להמחשה בלבד, בכפוף לזמינות מלאי. ט.ל.ח.

סופטשל

₪369

₪299

87088

87090

  SFS TRAIL ANGEL ג'קט  גברים

  SFS HASKI ג'קט  נשים

  יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות 
שימוש – מיועד לאקלים קר

פונקציות הגנה – אטום לרוח עם אריג אטום מים 
חומרים – פרווה סינטטית בלמינציה

layered Softshell 10K ,DWR 3 -  טכנולוגיה
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי 

כובע הגנה מתנתק
גברים – אפור מלאנג', שחור

S-XXXL – מידות

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש – מיועד לאקלים קר

פונקציות הגנה – אטום לרוח אריג אטום מים 
חומרים – בידוד מיקרופליס

layered Softshell 10K ,DWR 3 -  טכנולוגיה
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי

כובע הגנה מתנתק 
נשים – אפור מלאנג', שחור, בורדו

מידות – 34-46

₪219

₪319

  SFS HIMALAYA ג'קט גברים

  SFS PANDA ג'קט נשים

  SFS GRIZZLY ג'קט  גברים

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש -  מיועד לאקלים קר

פונקציות הגנה – אטום לרוח, אריג אטום למים 
חומרים - בידוד מיקרופליס

LAYERS 3 SOFTSHELL , DWR 10 - טכנולוגיה
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי 

גברים – שחור
S-XXXL – מידות

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש -  מיועד לאקלים קר

פונקציות הגנה – אטום לרוח, אריג אטום למים 
חומרים - בידוד מיקרופליס

LAYERS 3 SOFTSHELL , DWR 10 - טכנולוגיה
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי 

נשים – אפור מלאנג', שחור, בורדו
מידות – 34-46

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש -  מיועד לאקלים קר

פונקציות הגנה – אטום לרוח, אריג אטום למים 
חומרים - בידוד פרווה עבה סינטטית בלמינציה 

LAYERS 3 SOFTSHELL , DWR 10 - טכנולוגיה
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי 

גברים – אפור מלאנג', שחור
S-XXXL – מידות

28764

87091

29847

₪219

מעילי
סופטשל
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  WOLVERINE FLS JKT ג'קט גברים

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש -  מיועד לאקלים קר

פונקציות הגנה – בידוד מקור 
Polar Fleece – חומרים

פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי 
 גברים – שחור מלאנג', אפור, ניווי

S-XXL – מידות

₪179
87588

  HALF ZIPPER ג'קט נשים

  WOLVERINE FLS JKT ג'קט נשים

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש - בידוד

פונקציות הגנה – שמירת חום 
MICRO FLEECE - חומרים

פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, רכות 
גברים – כחול נייווי, אפור, שחור, אפור מלאנג' , 

ניווי מלאנג'
דגמי המלאנג' עבים ומחממים במיוחד

 S-XXL – מידות

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש -  מיועד לאקלים קר

פונקציות הגנה – בידוד מקור 
Polar Fleece – חומרים

פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי 
נשים –שחור מלאנג', אפור , בורדו

מידות 36-44

יעוד – תרמילאים טיולים נסיעות  
שימוש - בידוד

פונקציות הגנה – שמירת חום 
MICRO FLEECE - חומרים

פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, רכות 
נשים - שחור, בורדו, סגול, טורקיז, פוקסיה, 

בורדו מלאנג, אפור בהיר מלאנג'
דגמי המלאנג' עבים ומחממים במיוחד

מידות – 36-44 

₪179

₪69

₪69

87688

87200

87220

פליסים

פליסים

  HALF ZIPPER ג'קט גברים
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 LEVEL 2 PRO STRETCH גופית נשים

ייעוד-  תרמילאים, טיולים, נסיעות  ,חיילים וסקי
שימוש – מיועד לאקלים קר 

פונקציות הגנה – שמירת חום פסיבית ונידוף 
PRO STRETCH - חומרים - אריג

פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, רכות ואלסטיות 
נשים - שחור, זית ,לבן

מידות – 36-44

₪129
28278

CLIMATE CONTROL THERMAL SET  LEVEL 2 PRO STRETCH מכנס גברים

 X-BLAZING THERMAL SET  LEVEL 2 PRO STRETCH גופית גברים

 LEVEL 2 PRO STRETCH מכנס נשים

ייעוד-  תרמילאים, טיולים, נסיעות  ,חיילים וספורט
שימוש – מיועד לאקלים קר 

פונקציות הגנה – שמירת חום ונידוף 
WAFFLE – חומרים - אריג

Quick Dry – טכנולוגיה
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, רכות 

ואלסטיות 
יוניסקס – זית, שחור

XS-XXL– מידות 

ייעוד-  תרמילאים, טיולים, נסיעות  ,חיילים וסקי
שימוש – מיועד לאקלים קר 

פונקציות הגנה – שמירת חום פסיבית ונידוף 
PRO STRETCH - חומרים - אריג

פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, רכות ואלסטיות 
גברים – שחור , זית , לבן

 S-XXL – מידות

ייעוד-  תרמילאים, טיולים, נסיעות  ,חיילים וסקי
שימוש – מיועד לאקלים קר 

פונקציות הגנה – שמירת חום פסיבית ונידוף
 PRO STRETCH - חומרים - אריג

פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, רכות ואלסטיות 
נשים – שחור

 מידות – 36-44

ייעוד-  תרמילאים, טיולים, נסיעות  ,חיילים וסקי
שימוש – מיועד לאקלים קר 

פונקציות הגנה – שמירת חום פסיבית ונידוף 
חומרים - אריג - מיקרופייבר

פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, רכות 
ואלסטיות

יוניסקס – שחור, זית 
 XS-XXL – מידות

ייעוד-  תרמילאים, טיולים, נסיעות  ,חיילים וסקי
שימוש – מיועד לאקלים קר 

פונקציות הגנה – שמירת חום פסיבית ונידוף 
PRO STRETCH - חומרים - אריג

פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי, רכות ואלסטיות
גבר - שחור 

 S-XXL – מידות

₪129

₪89 ₪129

₪149 ₪129

28206

29846 28264

29856 27246

ביגוד תרמי

ביגוד תרמי
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  SFS TACTICAL ג'קט סופטשל גברים

יעוד – טאקטי 
שימוש – מיועד לאקלים קר

פונקציות הגנה – אטום לרוח עם אריג אטום מים 
חומרים – בידוד מיקרופליס

layered Softshell 10K ,DWR 3 -  טכנולוגיה
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי 

גברים – זית, שחור
XS-XXXL – מידות

₪499
87089

  SFS MILITARY ג'קט סופטשל גברים

  SFS DELTA ג'קט סופטשל גברים

  SFS COMBAT ג'קט סופטשל גברים

יעוד – צבאי  טאקטי
שימוש – מיועד לאקלים קר

פונקציות הגנה – אטום לרוח עם אריג אטום למים 
חומרים – פרווה סינטטית עבה בלמינציה

layered Softshell 10K,DWR 3 -  טכנולוגיה
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי 

יעוד – צבאי
שימוש – מיועד לאקלים קר

פונקציות הגנה – אטום לרוח עם אריג אטום מים 
חומרים – פרווה סינטטית עבה בלמינציה

layered Softshell 10K,DWR 3 -  טכנולוגיה
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי 

יעוד – צבאי
שימוש – מיועד לאקלים קר

פונקציות הגנה – אטום לרוח עם אריג אטום למים 
חומרים –בידוד מיקרופליס

layered Softshell 10K ,DWR 3 -  טכנולוגיה
פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי 

גברים – זית
S-XXXL– מידות

₪369

₪349

₪219

87094

87074

27207

ביגוד טאקטי

ביגוד טאקטי
גברים – זית

XS-XXXL – מידות

גברים – זית
S-XXXL– מידות
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מכנסי טיולים

 GN KALAHARI מכנס ארוך/קצר סטרץ׳

 GN TANAMI מכנס נשים ארוך/קצר סטרץ׳

 GN GOBI מכנס נשים ארוך/קצר

 GN GOBI מכנס גברים ארוך/קצר

יעוד – תרמילאים ונסיעות
פונקציית הגנה – 30UPF  נגד קרינה. חגורת כסף פנימית

פונקציית נוחות – כושר נשימה ואידוי,
אפשרות למכנס קצר או ארוך

nylon 100%  - חיצוני
מידות – 36-44

צבעים – שחור, אפור, אגוז, חאקי
אחריות לשנה

יעוד – תרמילאים ונסיעות
פונקציית הגנה – 30UPF  נגד קרינה, חגורת כסף פנימית

פונקציית נוחות – כושר נשימה ואידוי, 
אפשרות למכנס קצר או ארוך

nylon 100% - חיצוני
S-XXXL – מידות

צבעים – שחור, אפור, אגוז, חאקי
אחריות לשנה

יעוד – תרמילאים ונסיעות
פונקציית הגנה – 30UPF נגד קרינה, חגורת כסף פנימית

פונקציית נוחות – כושר נשימה ואידוי, 
אפשרות למכנס קצר או ארוך, 

אריג גמיש לתנועה חלקה
94%nylon  6% spandex - חיצוני

S-XXXL – מידות
צבעים – אפור, שחור, אגוז

אחריות לשנה 

יעוד – תרמילאים ונסיעות
פונקציית הגנה – 30UPF נגד קרינה, חגורת כסף פנימית

פונקציית נוחות – כושר נשימה ואידוי, 
אפשרות למכנס קצר או ארוך,

אריג גמיש לתנועה חלקה
94%nylon 6% spandex - חיצוני

מידות – 34-46
צבעים – אפור, שחור, חאקי

אחריות לשנה

₪189

₪189

₪249

₪249

30944

30968

30988

30993

מכנסי
טיולים
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 מבעלי החיים אנחנו יכולים ללמוד הרבה על
 חיים ביחד בטבע, אבל כדי שהתענוג יהיה 
מושלם אנחנו צריכים גם לא מעט אביזרי 

טיול, הרי אנחנו רק בני אדם.
 GoNature האביזרים האיכותיים של 

עוזרים לנו בשיא הטבעיות לשרוד וליהנות 
מנוחות מירבית, גם בקור.

ידידותי
בסביבה

Accessories

₪89

₪89

8903

8901

ICELAND כובע צמר מרינו

יעוד – תרמילאים, טיולים, נסיעות, וסקי
שימוש – חימום והגנה לראש

אקלים  - קר
תכונות  -  כובע צמר בסגנון נפאל עם הגנת פליס 

פנימית לתחושה נעימה והגברת הבידוד
 one size - מידות
צבעים – חול, חום

יעוד – תרמילאים, טיולים, נסיעות, וסקי
שימוש – חימום והגנה לראש

אקלים  - קר
תכונות  -  כובע צמר בסגנון נפאל עם הגנת פליס 

פנימית לתחושה נעימה והגברת הבידוד 
 one size - מידות

צבעים – סגול, ירוק

יעוד – תרמילאים, טיולים, נסיעות, וסקי
שימוש – חימום והגנה לראש

אקלים  - קר
תכונות  -  כובע צמר בסגנון נפאל 

עם הגנת פליס פנימית לתחושה 
נעימה והגברת הבידוד + פונפון דמוי פרווה

one size - מידות
צבעים – שחור,  אפור, סגול

עוד – תרמילאים, טיולים, נסיעות, וסקי
שימוש – חימום והגנה לראש

אקלים  - קר
תכונות  -  כובע צמר בסגנון נפאל עם הגנת 

פליס פנימית לתחושה נעימה והגברת הבידוד 
 one size - מידות
צבעים –סגול, בז'

יעוד – תרמילאים, טיולים, נסיעות, וסקי
שימוש – חימום והגנה לראש

אקלים  - קר
תכונות  -  כובע צמר בסגנון נפאל עם הגנת 

פליס פנימית לתחושה נעימה והגברת הבידוד 
 one size - מידות

צבעים –אפור, סגול

יעוד - טיולים , נסיעות  
שימוש  - אקלים קר

פונקציות נוחות – כושר נשימה ואידוי 
מתאים לעבודה עם מסכי מגע

PRO STRETCH - חיצוני
S-XL – מידות

צבעים – שחור

NEPAL כובע צמר

₪89

₪149

₪49

₪99

8907

8902

92620

8904

GREENLAND כובע צמר מרינו נשים

BARROW כובע צמר מרינו נשים

PRO-STRETCH כפפות טאצ׳

AURORA כובע צמר מרינו נשים

אביזרי חורף

חומרים: 
50% Merino Wool

50% Acrylic

חומרים: 
50% Merino Wool

50% Acrylic

חומרים: 
50% Merino Wool

50% Acrylic

חומרים: 
50% Merino Wool

50% Acrylic

חומרים: 
 30% Wool 

70% Acrylic
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taupe shadow

ULTRA ADVENTURE STORM HAT

ULTRA STORM BUCKET

100% אטום למים
צילון קדמי: 9 ס"מ

צלון צוואר 15.5 ס"מ
יוניסקס

L/M :מידות
אוורור: אסטרטגי  צדדים

משקל: 82.2  גרם

100% אטום למים 
ממברנה נושמת

צילון: 7 ס"מ
יוניסקס

M-L :מידות
משקל: 70.9 גרם

₪299

₪289

1558

3756
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הולך טוב!

כבש המרינו הוא אחד הזנים 
הקשוחים בעולם.

שלא כמו כבשים רגילות, בגלל 
ההנדסה הטבעית המדהימה שלו, 
המרינו בנוי כדי לשרוד בנוחות גם 
את הקיץ הלוהט וגם את החורפים 

הקפואים של האלפים של ניו זילנד.

ממש כמו הגרביים שלנו.

גרבי מטיילים
גרבי ספורט חורף

גרבי מסעות - טאקטי

*התמונות להמחשה בלבד, בכפוף לזמינות מלאי. ט.ל.ח.

גרבי מטיילים

MEGAHEAT גרב

THERMOLITE גרב

COOLMAX גרב

גרב צמר מרינו 

תפר קדמי - שטוח לחלוטין 
בטכנולוגית SEAMFLAT המגן 
על האצבעות משפשוף ולחץ.

MID – עובי גרב
גובה גרב - קרסול

S.M.L מידות
צבעים – בורדו. שחור

תפר קדמי - שטוח לחלוטין 
בטכנולוגית SEAMFLAT המגן 
על האצבעות משפשוף ולחץ.

MID – עובי גרב
גובה גרב - קרסול

S.M.L מידות
צבעים – כחול. שחור

תפר קדמי - שטוח לחלוטין 
בטכנולוגית SEAMFLAT המגן 
על האצבעות משפשוף ולחץ.

MID – עובי גרב
גובה גרב - קרסול

S.M.L מידות
צבעים – סגול. שחור

S.M.L מידות
צבעים – בורדו. אפור

הרכב סיבים: 
Acrylic 85%

 Polyester 13%
 Elastan 2%

יעוד - תרמילאים , טיולים ונסיעות
אקלים  - קר

תכונות: צמר מרינו מווסת בצורה 
טבעית את שמירת חום הרגל ומנדף 

זיעה ולחות מכף הרגל.
אזורי תמיכה מובנים בסריגת הגרב 

בשילוב עם אזורי נידוף מוגברים 
ואזורי הגנה נגד שפשופים. 

יעוד - תרמילאים , טיולים ונסיעות
אקלים  - חם 

תכונות - טכנולוגית סיבי 
ה COOLMAX מנדפים זעה ולחות מכף 

הרגל ומשאירים אותה יבשה וקרירה, 
אזורי תמיכה מובנים בסריגת הגרב  

בשילוב עם אזורי נידוף מוגברים 
ואזורי הגנה נגד שפשופים. 

יעוד - תרמילאים , טיולים ונסיעות
אקלים  - קר

תכונות  - Thermocline הוא סיב 
סינטטי טבעוני המווסת את שמירת 

חום הרגל ונידוף זעה ולחות מכף 
הרגל, אזורי תמיכה מובנים בסריגת 

הגרב  בשילוב עם אזורי נידוף 
מוגברים ואזורי הגנה נגד שפשופים. 

יעוד - תרמילאים , טיולים ונסיעות
אקלים  - קר מאד

תכונות  - גרב שתוכננה להגן על 
כף הרגל מקור עז, ארוגה עם סיבי 

אקריליק ארוכים כמו פרווה.  
HEAVY – עובי גרב
גובה גרב - קרסול

₪69

₪69

₪69

₪69

710

711

712

713

הרכב סיבים: 
Merino wool 50%

Acrylic 20%
Polyester 15%

Nylon 10%
Elastane 5%

הרכב סיבים: 
Coolmax 50%

Cotton 20%
Polyester 15%

Nylon 10%
Elastane 5%

הרכב סיבים: 
Thermolite 50%

Cotton 20%
Polyester 15%

Nylon 10%
Elastane 5%

Socks
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גרבי ספורט / מסעות

PATHFINDER THERMOLITE  .גרב מסעות - טאקטי

PATHFINDER COOLMAX  .גרב מסעות - טאקטי

PATHFINDER גרב מסעות - טאקטי.  צמר מרינו

גרב סקי / סנובורד צמר מרינו

₪69

₪69

₪69

₪69

714

721

722

723

תפר קדמי - שטוח לחלוטין 
בטכנולוגית SEAMFLAT המגן 
על האצבעות משפשוף ולחץ.

MID – עובי גרב
גובה גרב - ברך

S.M.L מידות

תפר קדמי - שטוח לחלוטין 
בטכנולוגית SEAMFLAT המגן 
על האצבעות משפשוף ולחץ.

MID – עובי גרב
גובה גרב - ברך

S.M.L מידות
צבעים – אפור צבאי

תפר קדמי - שטוח לחלוטין 
בטכנולוגית SEAMFLAT המגן 
על האצבעות משפשוף ולחץ.

MID – עובי גרב
גובה גרב - ברך

S.M.L מידות
צבעים –אפור צבאי

תפר קדמי - שטוח לחלוטין 
בטכנולוגית SEAMFLAT המגן 
על האצבעות משפשוף ולחץ.

MID – עובי גרב
גובה גרב - ברך

S.M.L מידות
צבעים – אפור צבאי

יעוד – סקי / סנובורד, ספורט חורף 
אקלים  - קר

תכונות: צמר מרינו מווסת בצורה 
טבעית את שמירת חום הרגל ומנדף 

זיעה ולחות מכף הרגל.
אזורי תמיכה מובנים בסריגת הגרב 

בשילוב עם אזורי נידוף מוגברים 
ואזורי הגנה נגד שפשופים. 

יעוד – גרב מסעות 
אקלים  - קר

תכונות: צמר מרינו מווסת בצורה 
טבעית את שמירת חום הרגל ומנדף 

זיעה ולחות מכף הרגל.
אזורי תמיכה מובנים בסריגת הגרב 

בשילוב עם אזורי נידוף מוגברים 
ואזורי הגנה נגד שפשופים. 

יעוד – גרב מסעות 
אקלים  - חם 

תכונות - טכנולוגית סיבי 
ה COOLMAX מנדפים זעה ולחות מכף 

הרגל ומשאירים אותה יבשה וקרירה, 
אזורי תמיכה מובנים בסריגת הגרב  

בשילוב עם אזורי נידוף מוגברים 
ואזורי הגנה נגד שפשופים . 

יעוד – גרב מסעות 
אקלים  - קר

תכונות  - Thermocline הוא סיב 
סינטטי טבעוני המווסת את שמירת 
חום הרגל ונידוף זיעה ולחות מכף 

הרגל, אזורי תמיכה מובנים בסריגת 
הגרב  בשילוב עם אזורי נידוף 

מוגברים ואזורי הגנה נגד שפשופים. 

הרכב סיבים: 
Merino wool 37%

Acrylic 37%
Polyester 15%

Cotton 6%
Elastane 3%

הרכב סיבים: 
Merino wool 50%

Acrylic 20%
Polyester 15%

Nylon 10%
Elastane 5%

הרכב סיבים: 
Coolmax 50%

Cotton 20%
Polyester 15%

Nylon 10%
Elastane 5%

הרכב סיבים: 
Thermolite 50%

Cotton 20%
Polyester 15%

Nylon 10%
Elastane 5%

Footwear

הלאמה מסוגלת לסחוב מסעות 
כבדים, למרחקים ארוכים ובתנאי 

שטח קשים

גם עם הנעליים שלנו אפשר.

להתחיל
ברגל ימין
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נעלי שטח

DELTA

HIKING :יעוד
נעל שטח למשקל בינוני ותנאי שטח 

 HIKING בקטגורית
הגנה: נעילת העקב. אטום לרוח ומים 

מבנה חיצוני : עור 1.6 מ"מ משולב קורדורה
WP MEMBRANE :מבנה פנימי
RUBBER RAND :הגנה חיצונית

Honeycomb :בולם
₪699

87164

VIBRAM® GRIVOLA :סוליה
משקל: 550 גרם

מידות נשים: 37-41
מידות גברים: 42-47

אחריות לשנה

ULTRA TREK

Light Trekking :יעוד
נעל שטח למשקלים קלים ותנאי שטח 

 Light Trekking  בקטגורית
הגנה : נעילת העקב. אטום לרוח ומים 

מבנה חיצוני: עור משולב קורדורה
WP MEMBRANE :מבנה פנימי
RUBBER RAND :הגנה חיצונית

pu :בולם
EU RABBER :₪499סוליה

87151

משקל: 485 גרם
מידות נשים: 37-41

מידות גברים: 42-47
אחריות לשנה

SUMMIT LITE (VEGANATURE) CARBON נעל טבעונית

ULTRA VEGAN נעל טבעונית

Light Trekking :יעוד
נעל שטח למשקלים קלים ותנאי שטח 

 Light Trekking  בקטגורית
הגנה : נעילת העקב. אטום לרוח ומים 

מבנה חיצוני: PU CARBON משולב קורדורה
WP MEMBRANE :מבנה פנימי
RUBBER RAND :הגנה חיצונית

EVA :בולם

 Trekking Light  :יעוד
נעל שטח למשקלים קלים 
 Trekking Light  בקטגורית

הגנה : נעילת העקב. אטום לרוח ומים 
SOFTSHELL+PU :מבנה חיצוני

SYMPATEX  :מבנה פנימי
PU :הגנה חיצונית

 EVA :בולם

₪699

₪499

87148

87149

VIBRAM® PILLOW GOMMA :סוליה
משקל: 467 גרם

מידות נשים: 37-41
מידות גברים: 42-47

אחריות לשנה

VIBRAM :סוליה
משקל: 515 גרם

מידות נשים: 37-41
מידות גברים: 42-47

אחריות לשנה

₪89₪89
215221

AKU קרם לטיפול בנעלAKU ספריי לאיטום הנעל

 קרם ווקס בעל נוסחה חדשנית
מתרכובת טבעית בלבד

 לשימוש בעור, טיפול ושימון
לנעלי הליכה

 הווקס רך מאד קל לשימוש
ונספג במהירות

200 מיליליטר

חדשנית נוסחה  בעל  נעל   תרסיס 
מתרכובת טבעית בלבד

עור של  ושמירה  לאיטום   במיוחד 
איכותו את  משנה  אינו  אשר   זמש 

וצבעו המקורי

₪1,799
592

BACKPACKING :יעוד
נעל שטח למשקלים כבדים ותנאי שטח קשים מאד 

ורטובים גרסת עור 2.6 מ"מ
הגנה מקסימאלית המשלבת יציבות בלימה ונוחות 

בשילוב עם חומרי הגלם הטובים ביותר
NABUCK 2.6 MM : מבנה חיצוני

GORE-TEX ® PERFORMANCE COMFORT : מבנה פנימי

SUPERALP NBK GTX

RUBBER RAND : הגנה חיצונית
DOUBLE DENSITY PU : בולם

VIBRAM® FOURÀ : סוליה
משקל : 810 גרם

מידות: 41-48
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נעלי שטח

נעלי שטח

₪1,649

₪1,299

593

844

BACKPACKING :יעוד
נעל שטח למשקלים כבדים ותנאי שטח קשים מאד

הגנה מקסימאלית המשלבת יציבות, בלימה ונוחות עם 
חומרי הגלם הקשוחים ביותר

 SUEDE + AIR 8000® 1.8 MM: + :מבנה חיצוני
PROTECTION RUBBER RAND

GORE-TEX + PERFOMANCE comfort :מבנה פנימי
The new IMS3 dual density PU :בולם

TREKKING :יעוד
נעל שטח  מאוד יציבה למשקל בינוני ותנאי שטח קשים 

באקלים ממוזג
הגנה גבוהה המשלבת יציבות בלימה ונוחות בשילוב עם 

חומרי הגלם הטובים ביותר
Elica Natural Stride System ביומכניקה : טכנולוגיית

SUEDE + AIR8000®+ WELDED PU FILM : מבנה חיצוני

SUPERALP GTX

 TREKKER PRO GTX

IMS 162 :מדרס
VIBRAM® FOURÀ :סוליה

משקל: 700 גרם
מידות: 42-48

GORE-TEX® PERFORMANCE COMFORT : מבנה פנימי
BYCAST TOE & HEEL BUMPER : הגנה חיצונית

LIGHT PU : בולם
VIBRAM® CURCUMA : סוליה

משקל : 660 גרם
מידות: 42-48

TREKKING :יעוד
נעל שטח רחבה מאד יציבה למשקל בינוני ותנאי שטח 

קשים באקלים ממוזג
הגנה גבוהה המשלבת יציבות בלימה ונוחות בשילוב עם 

חומרי הגלם הטובים ביותר
SUEDE + AIR8000®+ WELDED PU FILM :מבנה חיצוני
GORE-TEX® PERFORMANCE COMFORT :מבנה פנימי

TREKKER LITE III WIDE GTX WOMEN  

₪1,169

BYCAST TOE & HEEL BUMPER :הגנה חיצונית
DOUBLE DENSITY DIE CUT EVA :בולם

VIBRAM® CURCUMA : סוליה
משקל: 570  גרם

מידות נשים: 36-41
מידות גברים: 42-48

978

₪999

₪999

₪999

₪869

₪869
345

676

672T

713

714

HIKING :יעוד
נעל טראקים קלה

SCAMOSCIATO/AIR 8000® 1.8 MM :מבנה חיצוני
GORE-TEX + PERFOMANCE comfort :מבנה פנימי

PU :בולם
REMOVABLE EVA :מדרס

LIGHT HIKING– יעוד
נעל שטח לשימוש טאקטי, תוכננה לנוחות, 

משקל קל  ויציבות 
הגנה – משלבת יציבות , בלימה , נוחות ומשקל קל 

בשילוב עם חומרי גלם סינטטיים
 AIR8000® + WELDED PU FILM  -  מבנה חיצוני

LIGHT HIKING ,עוד – טאקטי
נעל שטח לשימוש טאקטי, תוכננה לנוחות, 

משקל קל  ויציבות 
הגנה – משלבת יציבות, בלימה, נוחות ומשקל קל 

בשילוב עם חומרי גלם סינטטיים
 AIR8000® + WELDED PU FILM  -  מבנה חיצוני

LIGHT HIKING– יעוד
נעל שטח לשימוש טאקטי, תוכננה לנוחות, 

משקל קל  ויציבות 
הגנה – משלבת יציבות, בלימה, נוחות ומשקל קל 

בשילוב עם חומרי גלם סינטטיים
®SUEDE + AIR8000  -  מבנה חיצוני

LIGHT HIKING– יעוד
נעל שטח לשימוש טאקטי, תוכננה לנוחות, 

משקל קל  ויציבות 
הגנה – משלבת יציבות, בלימה, נוחות ומשקל קל 

בשילוב עם חומרי גלם סינטטיים
®SUEDE + AIR8000  -  מבנה חיצוני

CIMON GTX

 SELVATICA MID GTX WS נעלי שטח

SELVATICA TACTICAL MID GTX - נעל טאקטית 

ALTERRA LITE MID GTX

ALTERRA LITE MID GTX WS

VIBRAM® SENDERA :סולייה
משקל: 530 גרם

מידות נשים: 37-41
מידות גברים: 42-48

GORE-TEX® EXTENDED COMFORT – מבנה פנימי
INJECTED EVA – בולם

VIBRAM® SELVATICA MEGAGRIP – סוליה
משקל -  400 גרם

מידות –37-41 

GORE-TEX® EXTENDED COMFORT – מבנה פנימי
INJECTED EVA – בולם

VIBRAM® SELVATICA MEGAGRIP – סוליה
משקל -  460 גרם

מידות – 39-48  

GORE-TEX® EXTENDED COMFORT – מבנה פנימי
EVA – בולם

AKU ALTERRA LITE TENUTA – סוליה
משקל - 445 גרם

מידות – 39-48  

GORE-TEX® EXTENDED COMFORT – מבנה פנימי
EVA – בולם

AKU ALTERRA LITE TENUTA – סוליה
משקל -  370 גרם

מידות – 37-41

977
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תרמוסים

THERMOBLOCK תרמוס נירוסטה 960 סמ״ק

THERMOBLOCK תרמוס נירוסטה 1200 סמ״ק

THERMOBLOCK תרמוס נירוסטה 500 סמ״ק

THERMOBLOCK SPORT תרמוס נירוסטה 500 סמ״ק

₪99

₪99

₪119

₪139

87918

87915

87921

87924

טעם טבעי
מתאים לשימוש בקרח

מתנקה בקלות
אטום לחלוטין 

מתאים לניקוי למדיח ללא פקק

בקבוק אקולוגי מבודד שומר חום וקור
עיצוב ארגונומי בעל פינות ותבריגים עגולים המונע ההצטברות חיידקים

פקק – ספורט עם לולאת נשיאה
נפח - 500 סמ"ק

חומר גלם - נירוסטה 18/8 2 שכבות
BPA FREE – בריאות

שמירת קור – 50 שעות
טעם טבעי

בקבוק אקולוגי מבודד שומר חום וקור
עיצוב ארגונומי בעל פינות ותבריגים עגולים המונע ההצטברות חיידקים

פקק – כוס תרמוס
נפח - 500 סמ"ק

חומר גלם - נירוסטה 18/8 2 שכבות
BPA FREE – בריאות

שמירת חום – 15 שעות
שמירת קור – 50 שעות

בקבוק אקולוגי מבודד שומר חום וקור
עיצוב ארגונומי בעל פינות ותבריגים עגולים המונע ההצטברות חיידקים

פקק – כוס תרמוס
נפח - 960 סמ"ק

חומר גלם - נירוסטה 18/8 2 שכבות
BPA FREE – בריאות

שמירת חום – 28 שעות
שמירת קור – 96 שעות

טעם טבעי
מתאים לשימוש בקרח

מתנקה בקלות
אטום לחלוטין 

מתאים לניקוי למדיח ללא פקק

בקבוק אקולוגי מבודד שומר חום וקור
עיצוב ארגונומי בעל פינות ותבריגים עגולים המונע ההצטברות חיידקים

פקק – כוס תרמוס
נפח - 1200 סמ"ק

חומר גלם - נירוסטה 18/8 2 שכבות
BPA FREE – בריאות

שמירת חום – 32 שעות
שמירת קור – 100 שעות

מתאים לשימוש בקרח
מתאיםלניקוי במדיח ללא פקק

מתנקה בקלות
אטום לחלוטין 

טעם טבעי
מתאים לשימוש בקרח

מתאיםלניקוי במדיח ללא פקק
מתנקה בקלות
אטום לחלוטין 
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קידום מכירות קידום מכירות

Image GN I

Image GN II

Image GN III

Image GN IV

קידום מכירותקידום מכירות

Image SUNDAY I

Image SUNDAY III

Image SUNDAY II

Image AKU I
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קידום מכירות

Image TATONKA II

Image TATONKA III

Image JR I

Image TATONKA I




