PŘIVÍTEJTE ZIMU V TOM NEJLEPŠÍM Z NORSKA

LYŽOVÁNÍ. SKIALP. LIFESTYLE. BATOHY.
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Dermizax®NX patří mezi nejšpičkovější technické materiály
na světě. Vyniká naprosto dokonalou prodyšností, neuvěřitelnou voděodolností a úžasnou pružností. Překoná všechny
tradiční membránové materiály. Oděvy s touto membránou
jsou určeny do nejdrsnějších klimatických podmínek. Nikdy
v nich nepromoknete a získáte naprostou volnost pohybu.

HEMSEDAL. LYŽAŘSKÁ KOLEKCE BUDOUCNOSTI.

LYŽE & FREERIDE

Nová lyžařská kolekce Hemsedal má unikátní řešení regulace tělesné teploty! Toto řešení nese anglický název Bodymapping – střih a použití materiálů, které se maximálně přizpůsobuje lidské anatomii. Speciální zóny, tvořené kombinací membránové technologie a izolací tím
nejkvalitnějším prachovým peřím, umožňují dokonalé řízení tělesné teploty i odvod potu a potřebnou pružnost. Nezáleží pak na tom, zda
sedíte na lanovce nebo si naplno užíváte lyžování. Tato technologie také zohledňuje rozdílné potřeby ženského a mužského těla.

HEMSEDAL. Nepromokavá a zateplená lyžařská bunda pro skutečně zapálené lyžaře, freeskiery i freeridery, kteří jsou schopni trávit na
kopci celé dny. Bodymapping zajišťuje neuvěřitelný tepelný komfort,
naprostou volnost pohybu a dokonalou prodyšnost.

MYRKDALEN. Funkční lyžařská bunda určená především pro freeride. Je vyrobena z trojvrstvé membrány Dermizax® - naprosto nepromokavá, dokonale prodyšná a neuvěřitelně pružná.

HEMSEDAL. Zateplené a nepromokavé lyžařské kalhoty, které vynikají
svou technickou dokonalostí. Izolační panely chrání vaše kolena před prochladnutím, zároveň jsou částečnou ochranou před případným zraněním.
Pokud hodláte dny a noci trávit na svahu, pak nemáte jinou volbu.

NOSI. Technická lyžařská péřová bunda na lyže s excelentním teplotním
komfortem - využívá technologie Bodymapping. Nosi je bunda, která nejen skvěle izoluje, ale díky povrchové úpravě, oproti klasickým péřovkám,
odpuzuje vodu.
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Vybavení Bergans hraje hlavní roli ve
sportovním seriálu Skialpem to začalo.
Sledujte ČT Sport.

SLINGSBY. KOLEKCE SPOJENÁ S PRAOTCEM SKIALPU.

SKIALP

Kolekce Slingsby, pojmenována po Williamu C. Slingsbym, byla vyvinuta speciálně pro skialpinismus a horolezectví ve spolupráci s profesionálními horskými vůdci. Výsledkem jsou ultralehké produkty, které, bez zbytečných příkras a detailů, vynikají čistě funkčními vlastnostmi. Maximální výkon v odolném a každodenním
oblečení do hor bez efektu mrtvé váhy, bez zbytečností.

STOREN. Nepromokavá technická bunda na skialp, zimní lezení a další
aktivity. Strečovost dovoluje pohyb naprosto bez kompromisů. Prodloužená záda, odvětrávání, stahování v pase a kapuce kompatibilní s přilbou
jsou dalšími z mnoha vychytávek, které vás naprosto pohltí.

OSATIND. I když venku panuje psí počasí, mrzne až praští, stejně se
v softshellových kalhotách budete cítit pohodlně a v teple. Jsou součástí řady Bergans Slingsby, která je určená pro skialpinismus a vysokohorskou turistiku a patří na vrchol norské produkce.

SLINGSBY. Velmi lehká a snadno sbalitelná kompresní péřová bunda,
ideální do batohu při skialpu. Naprosto nepostradatelná izolace těla do
teplot hluboko pod nulou. Je skvěle využitelná i pro další zimní aktivity
včetně bivaku na sněhu. Bunda je vodě a větru naprosto odolná.

URANOSTIND. Neuvěřitelně lehká a větru odolná zateplovací bunda. PrimaLoft® Gold předurčuje bundu jako izolaci před chladem při odpočinku na běžkách nebo skialpech. Stejně tak je perfektní jako izolační
vrstva pod membránovou bundu.

Děkovný dopis od Roalda Amundsena
za výjimečné batohy, které používal během svých
expedic, včetně dobytí jižního pólu 1911.

BERGANS VČERA A DNES

PŘÍBĚH STOLETÍ
Společnost Bergans of Norway má historii, na kterou je patřičně hrdá. Během celé doby intenzivně vyvíjí nové produkty.
Firma byla založena roku 1908, kdy Ole F. Bergan vynalezl a nechal si patentovat jako první na světě batoh se zádovou konstrukcí. Náročné testování expedicemi v arktických oblastech pak výrazně přispělo k budoucímu vývoji jednotlivých produktů.
Již v roce 1912 Bergans vybavoval batohy polární expedice Roalda Amundsena, Roberta F. Scotta, a to vedlo k celosvětovému
uznání. Značka Bergans of Norway se tak stala v průběhu 20. století přirozenou volbou pro řadu expedic.
Dnes je Bergans of Norway jedničkou v inovacích a ve výrobě vysoce funkčního outdoorového a technického oblečení pro
nejextrémnější sporty. V úzké spolupráci s testovacím týmem, složeným z profesionálních polárních badatelů a dobrodruhů,
vyrábí Bergans produkty té nejvyšší kvality. Unikátní dědictví, historie a postřehy znalců o drsném životě v Norsku se odráží
v každém našem výrobku. To vše umožnilo Bergans of Norway získat mnohá ocenění. Tím největším je, že si Bergans v Norsku
vybudoval pozici jedničky outdoorového trhu.

První batoh na světě se
zádovou konstrukcí, 1908.

Helium 40L / 940 g,
nejlehčí batoh na světě, 2017.
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ŽIVOTNÍ STYL BEZU KOMPROMISŮ.

LIFESTYLE

Elegantní modely Lifestyle kolekce určené pro každodenní život a cestování si zachovávají vlastnosti technického oblečení.
Svrchní vrstva využívá předností membrán Dermizax™. Jsou vodě i větru odolné a mají skvělou prodyšnost a dokonalou pružnost, která je odlišuje od ostatních membrán. Spodní vrstvy tvoří originální svetry, stylová trika nebo úžasné košile z bavlny
i technické vlny s vysokými izolačními vlastnostmi, pružností a komfortem.

BJERKE. Elegantní celoroční kabát za dvou částí kombinovatelný jako
3 v 1. Spodní kabát z vlny zahřeje, vrchní membránová bunda ochrání před
rozmary počasí. Sepnutím vznikne zimní kabát, ve kterém vám už nikdy
nebude zima.

BODØ. Teplý péřový kabát s extra vysokým límcem, který zima a špatné počasí nikdy neporazí. Svrchní část tvoří větru a vodě odolný materiál. Vnitřní rukáv s otvorem pro palec nahradí rukavice.

MYRE. Hybridní bunda, která kombinuje výhody peří a softshellu. Je
vyrobena z vodě a větru odpuzujícího materiálu. Navržena je pro každodenní nošení.

SKOGFRUE & MYRULL. Jsou stejně pohodlné jako všestranné a
stylové, vyrobeny ze směsi tradiční vlny a moderních technických vláken. Kombinují nejlepší vlastnosti obou materiálů. Snadno se stanou
neodmyslitelnou součástí každého zimního dne.
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NENOSTE BATOH, NOSTE BERGANS.

BATOHY

Kolekce batohů je v případě značky Bergans kapitola sama pro sebe. Stejně jako se stala značka Jeep synonymem terénních
vozů, platí toto pro Bergans u batohů. Bergans jako první vyvinul batoh se zádovou konstrukcí a více než 100 let jej vyvíjí. Navíc
se jedná o jednu z nejdůležitějších věcí outdoorového vybavení. Jaký druh batohu potřebujete, je dáno tím, jaké outdoorové
aktivity provozujete a ve kterém ročním období a je to vaše tělo, které rozhoduje, jaký nosný systém je pro vás vhodný.

HELIUM PRO. Technický zimní super lehký batoh byl navržen speciálně pro lyžování, horolezectví a jiné outdoorové aktivity. Posuvná záda
v rozmezí 155-190 cm. Dodává se ve velikostech 40L a 50L

HELIUM. Ultra lehký batoh s posuvnými zády si rychle přizpůsobíte
přesně svojí výšce v rozmezí 155-195 cm. Batoh 40L váží neuvěřitelných
940 g. Dodává se ve velikostech 40L a 55L.

KNEKKEN II. Batůžek s historií sahající do roku 1950, klasické linie
v moderním provedení. Nadčasový design dostal funkčnost a kvalitu
21. století.

GEILO. Robustní a pohodlná stylovka od experta na batohy. Geilo
je určen na každý den, do města i na cestu do práce, na trénink nebo
po nákupech. Klasický design a odolná tkanina dělají batoh naprosto
nesmrtelným.

BIKERO.CZ, nám. 5. května 835/10, Hradec Králové
BIKERO.CZ, Jankovcova 1566/2b, Praha 7
DOLNÍ MORAVA RELAX & SPORT RESORT, Velka Morava 46, Králíky
DOMINO SPORT, Hlavní třída 44/32, Český Těšín
HN BIKE SPORT, Bedřichov 53, Bedřichov
NORSKÁ MÓDA LITOMĚŘICE, Jarošova 32, Litoměřice
NORSKÁ MÓDA PEC, Pec pod Sněžkou 316, Pec pod Sněžkou
NORSKÁ MÓDA PRAHA, Kurta Konráda 115/8, Praha 9 – Libeň
SPINDL MOTION SHOP & RENTAL, Svatopetrská 297, Špindlerův Mlýn

MAX SPORT, Nám. SNP 6994, Martin
MOUNTLAND, Pri Hrubej lúke 11, Bratislava
NORWAY SHOP, Tatranská Lomnica 32, Vysoké Tatry
OUTLAND, Podjavorinskej 21, Lučenec
SCANDINAVIA, Námestie svätého Egídia 15, Poprad
SPORT OUTDOOR, Retail park ZV, Obchodná 11, Zvolen
TULAK OUTFIT, Partizánska 57, Trenčín

Generální dovozce Bergans pro ČR a SR: North Trappers s. r. o., Jarošova 32, 412 01 Litoměřice, norskamoda.cz

bergans.cz

