Batohy plné nápadů.

Osprey šijeme poctivě,
abyste nemuseli zašívat.
Co všechno se musí stát, aby se chlap jako hora posadil k šicímu stroji
a začal šít? Mike Pfotenhauer, zakladatel firmy Osprey, by mohl vyprávět.
V roce 1974 v kalifornském Santa Cruz začal sám od sebe navrhovat a šít
batohy. Objevil v sobě touhu vyrábět batohy, které překonají veškeré
hranice. A především se nebál jít za svým snem. Ten jeden jediný šicí stroj,
s kterým firma Osprey začínala, už dávno patří minulosti. Co však zůstalo,
je naše odhodlání být vždy na vrcholu. Kvalitou provedení, důmyslným
designem, vysokou odolností a v neposlední řadě také vynikající
ergonomií.
Vyrábíme batohy, které nejsou slavné díky reklamám, ale díky tomu, že
o nich lidé mluví. Když říkáme lidé, nemyslíme najaté herce. Máme na mysli
profesionální dobrodruhy, amatérské cestovatele i víkendové lovce zážitků.
Milovníky dálek, výšek a velehor, i pokořitele městské džungle. Vždy nás
zajímaly jejich zkušenosti s našimi batohy a dokázali jsme se z nich poučit.
Jejich zásluhou víme, že není dobré, když vás batoh tlačí, záda musí být
prodyšná, popruhy měkké, ale pevné, a obsah snadno dostupný.

Naše produkce se neustále mění a inovuje. Spolu s tím, jak přicházejí
dokonalejší materiály, modernější technologie a vaše nové nároky,
vznikají nové batohy, tašky a dokonce i kufry Osprey. Nabízíme několik
desítek modelů. Často existují v provedení pro muže a pro ženy. Rozdíl
přitom není pouze v barvách. Ženské tělo klade na kvalitní batoh odlišné
požadavky než mužská postava. Důležitá je také vaše výška a každému
vyhovuje jiný objem. Máme jich právě tolik, abychom měli jistotu, že si
svůj Osprey najdou všichni.
Na následujících stránkách podniknete malou expedici do světa Osprey.
Věříme, že se vám v něm bude líbit a brzy nás na oplátku vezmete někam
vy. Ukážeme vám jen to nejdůležitější, abychom vás dlouho nezdržovali,
ale pokud rádi provádíte detailní průzkum, navštivte prodejny Rock Point
nebo www.rockpoint.cz . A teď už vám přejeme šťastnou cestu a spoustu
krásných zážitků.

rockpoint.cz

Moc věcí
se někam nahrnout musí

A já konečně našel batůžky vyhovující. Testuji široku škálu turistických, lezeckých a skialpinistických báglů od
firmy Osprey. Je jasný, že jsem je jako člen Rock Point týmu dostal, ale buďme upřímní. Vzal bych si je na cestu
k vrcholu K2, kdyby mi nevyhovovaly? Sice se říká. Darovanému koni... Jenže já na koně kašlu. Správný batoh na
zádech může být jedním z faktorů, zda na nejtěžší osmě na světě uspějete či ne. A to je dost důležité, myslím :-)
No a na vrcholu K2 jsem byl letos s Kestrelem 68. Narval jsme tam úplně všechno. Nějak mi ani nic nechybělo.
Tedy kromě kyslíku. Lehký, přehledný, dost kapes, dobrý záda.

Začalo to někdy na střední škole nevinnými víkendovými
výjezdy do Alp s partou kamarádů ze Stříbra. Žádné
dlouhodobé plány, čeho dosáhnout, kam vylézt atd., motivací
byla jenom krásná příroda okolo a celková atmosféra těchto
výletů. Do Nepálu, potažmo Himaláje, jsem se podíval poprvé
ve 24ti letech, s partou kamarádů pokusit se o vrchol Parchamo
Peak (6237 m). I když na samotný vrchol nám chybělo zhruba
200 výškových metrů a díky počasí a podmínkám jsem se
raději otočil, na vysoké kopce jsem nezanevřel. Ba naopak.
Následovaly i nějaké ty osmitisícovky. To už asi vysoké kopce
jsou, nebo ne?
Jenže na ty vyšší kopce člověk s sebou tahá spoustu materiálu
a hlavně také zbytečností. Problém je v tom, že to, co je
zbytečnost zjistíte až někdy v průběhu cesty, někdy vůbec.
No kam vlastně mířím. No přeci tam, že si ty krámy musíte
v něčem odnést a to tak, aby vás to neunavilo více než je
zdrávo. Prostě to chce dobrý kletr neboli batoh. A to není
sranda. Možná víte, že jsem „malý a tlustý“. A to není správný
předpoklad k lehkému výběru té věci na zádech. A ještě si
musíte dát pozor, aby vám slušel. Barevně ladil k ostatnímu
oblečení, sedáku, cepínům atd.

A co civil a trek? Tam mám jiného favorita. Super lehký a příjemný Exos 48. Zase mi nádherně sedí a sluší. Jeho
odlehčenost je naprosto geniální. Mám ho na přednášky, výlety, přesuny na kole. Vlastně téměř stále. Také šetří
moji vyhřezlou plotýnku. To je jeden z dalších důvodů, proč si zakládám na tom, co mám na zádech. Taková
blokace zad v 7 tisících už není žádná pr…
Prostě mám vybráno a zůstávám na svých dalších cestách a expedicích u osvědčené značky Osprey.

Honza „Tráva“ Trávníček
• plzeňský cestovatel a kopcolezec
(4 osmitisícovky)
• příležitostný atlet, cyklista, běžec na lyžích...
• geodet, učitel a organizátor sportovních
a kulturních akcí
• kuřák dýmky a vegetarián
• člen Rock Point týmu a 5. Čech na vrcholu K2

Lyže & Snowboard
Kode 32
Ideální společník do čerstvého prašanu i namrzlých závějí. Vyznačuje
se snadným přístupem do všech prostor. Pomůže vám odnést lavinové
vybavení, mokré věci, cepín i helmu a kromě praktických úložných prostor
v bederáku má H2O systém s izolací trubičky v ramenním popruhu.

Boční diagonální úchyty
pro lyže a možnost
čelního uchycení
snowboardu

Ergonomicky řešená zádová
část s praktickým vstupem
do hlavní komory

Šikovná kapsa na brýle
s měkkým polstrováním
pro maximální ochranu skel

Město & Civilizace
Pixel Port
Hrdina pro všechny, kdo chtějí mít svůj tablet v bezpečí, ale přesto stále po
ruce. Pixel Port je vybavený polstrovanou svrchní odklápěcí chlopní, pod
kterou se skrývá kapsa vybavená ochrannou fólií. Umožní vám používat iPad,
aniž byste ho vyndali z batohu.

Polstrovaná kapsa na
laptop do velikosti 16“
a oddíly na dokumenty
i drobnosti

Zádový systém Airscape™,
pohodlné popruhy,
odnímatelný bederní pás
a madlo

Prostor s polstrováním
a voděodolným zipem
chrání tablet před vlhkem
a poškrábáním

Pixel Port promění váš tablet v cyklistické světlo.
Stáhněte si BikeLight App!

Túry & Výlety
Kyte 46 & Kestrel 48
Kyte respektuje ženskou anatomii, Kestrel je mužská záležitost. Jsou však ze
stejné rodiny univerzálních batohů pro horské treky za jakýchkoli podmínek.
Do deště mají pláštěnku, v horku oceníte kapsu na nápojový rezerovár
a poutka na spacák, karimatku nebo cepín se hodí vždycky.

Stow-on-the-Go™ systém
pro snadné uchycení
trekových holí za chůze

Vnější kapsa pro uložení
spacáku

Nastavitelný zádový systém
AirScape™ s ventilací
a kapsy na zip v bederáku

Kestrel 48

Túry & Výlety
Talon 22 & Tempest 20
Talon je expert na muže, Tempest rozumí ženám. Jsou to nejlepší, co můžete
zvolit na krátké jednodenní túry. Vyznačují se nízkou hmotností, vysokou
užitnou hodnotou, reflexním potiskem, úchytem na helmu i teleskopické
hole. Jsou to naše bestsellery a to mluví za vše.

Nastavitelný zádový
systém AirScape™
s ventilací a kapsy na zip
v bederáku

LidLock™ systém pro
pohodlné uchycení
cyklohelmy a úchyt
na LED cyklosvětlo

Boční stahovací popruhy
a boční síťové kapsy na
drobnější předměty

Tempest 20

Děti & Nosítka
Poco Premium
Děti jsou to nejcennější, co si sebou můžeme vzít. Při konstrukci dětského
nosítka Poco Premium jsme bezpečí a komfortu malých cestovatelů podřídili
vše. Důkazem je samostojná konstrukce s vysokou stabilitou, nastavitelné
sezení, stříška proti slunci a také certifikát TÜV.

Integrovaná přebalovací
podložka a sluneční
stříška s ochranným
faktorem 50

Odnímatelný batůžek
o objemu 16 litrů a další
úložný prostor na zip pod
sedátkem

Nastavitelný odvětrávaný
zádový systém, boční síťové
kapsy a prostor na mobil
v ramenním popruhu

Lezení & Výstupy
Mutant 38
Díky materiálům s extrémně nízkou hmotností a vysokou odolností proti
oděru i rozmarům počasí, vám Mutant poskytne skvělý servis v jakékoli
nadmořské výšce. Úchyty na cepíny a lyže vám napovídají jasně: V létě je
skvělý na skály, v zimě na sníh a ledovce.

Skrytá kapsa na
uchycení helmy

Systém FlapJacket™
ochrání batoh před deštěm,
když necháte doma horní
odnímatelnou kapsu

Přezky uzpůsobené na
ovládání v rukavicích
a bederní pás
s nastavitelnou délkou

Cestování & Transport
Sojourn 80
Váháte mezi kufrem a batohem? Co kdybyste zkusili obojí?
Cestou na nádraží oceníte polyuretanová kola a až dorazíte
mimo civilizaci, zasunete rukojeť a Sojourn se rázem promění
v batoh s kvalitními popruhy pro pohodlnou chůzi. Odvětrávaný
zádový systém a bederní popruhy jsou samozřejmostí.

Teleskopická rukojeť
ErgoGrip™ pro snadné
tahání a odolný podvozek
Osprey HighRoad™

Odepínací odvětraný zádový
systém a snadno
nastavitelné popruhy

Uzamykatelné zipy na hlavní
komoře, oddíl na cennosti
a organizér pro pořádek
v zavazadle

Potřebujete poradit
s batohem?
Máme pro vás přítele na chytrém telefonu.
Osprey připravil první aplikací na světě, která zanalyzuje vaši postavu a vybere ideální batoh pro vaše záda.
Stáhněte si Osprey PackSizer, vyfoťte se, zadejte výšku, označte horní i spodní část svých zad a budete mít
jasno, které batohy vám padnou jako ulité. Aplikace zdarma na GooglePlay i AppStore.

Batohy Osprey jsou k dostání v síti prodejen Rock
Point, na www.rockpoint.cz a u dobrých prodejců
outdoorového vybavení.
Outdoor Concept a. s. – výhradní distributor
značky Osprey pro ČR a SR

