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ZIP - 0,8 L 
Jednoduchý a účinný vařič - nejlepší poměr 

cena/výkon.

FLASH LITE - 0,8 L  
Jednoduchý, univerzální, kompaktní, výkonný 

a nejlehčí vařič pro každého.

MICROMO - 0,8 L 
Odlehčená menší varianta nejvýkonnějšího 

kompaktního vařiče.

MINIMO - 1,0 L 
Nejvýkonnější kompaktní vařič s nejlepším 

poměrem velikost/výkon.

GENESIS
Ideální vařič pro vaření ve velkých skupinách a do 
kempu. Možné připojit klasickou propanbutanovou 

bombu. Na trhu pro ČR a SR od 
podzimu 2016!

LUNA 
Praktický doplněk k vařiči Genesis. Možnost 

kombinace s jakoukoli varnou nádobou.
Na trhu pro ČR a SR od podzimu 2016!
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FLASH - 1,0 L  
Jednoduchý, nejuniverzálnější 

a nejprodávanější vařič.
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SUMO - 1,8 L 
Ideální vařič k vaření pro více lidí nebo většího 

množství vody při zachování efektivnosti.
Pro složení kompatibilní také s 230 g kartuší.
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JOULE - 2,5 L 
Nejrychlejší a nejúspornější vařič planety 

ve své kategorii. Konstantně výkonný i při 
teplotách pod -12˚C.

Víčko s otvorem pro 
snadné nalévání a pití
přímo z nádoby, 
připraveno pro
coffee press.

Redukce pro jiné typy 
nádob (hrnců)
ve složené podobě 
(volitelné příslušenství).

Plynová kartuše 
Jetpower Flash a Zip 
pojme 100g. 
Sumo pojme 230g 
kartuši.

Hořák s regulací, 
který se bajonetově 
spojí s varnou nádobou 
a zajistí maximální 
efektivitu a rychlost 
vaření. Obsahuje piezo 
zapalovač.

Skládací trojnožka 
zajistí lepší stabilitu.

Izolační neoprénový 
obal s gelovým 
indikátorem teploty.

Varná nádoba 
s úchytem na ruku 
(výměnný).

Držák na příbor.

Plastový kryt
skvěle sloužící jako
odměrka s ryskami
a hrníček.
MODEL FLASH

2-4
person

4:15 400g

Vysvětlivky

Doba 
vaření

Hmotnost 
soupravy

Regulátor 
tlaku pro 
efektivní hoření

Vhodný 
počet 
osob

Bez 
zabudovaného 
zapalování

Piezo zapalování, 
nepotřebujete 
zápalky

2:30400 g

PLYNOVÉ KARTUŠE JETPOWER
Složení:

Propan 24,87 %
Butan 3,17 %

Iso-Butan 71,96 %

MODELY VAŘIČŮ MODELY VAŘIČŮ
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www.jetboil.cz
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Praktický 
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FAST.
COMPACT.
EFFICIENT.

®

Jetboil systems boil water in just over 2 minutes.
They are also fast to set up, fast to cook with, and fast to get food  in 
your belly after a long journey. Nothing is faster from pack to boil.

All Jetboil systems are just that… pieces of a
greater whole  that are specifically designed to fit
together perfectly. A compact system in storage.

All Jetboil systems feature class-defining Fluxring
®

 technology. 
This clever heat exchanger is the secret behind our fast cooking 
times. This allows for half of the fuel consumption of traditional 
systems. Less fuel means less weight in your pack. 

JBSS16CAT
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Coffee press
Lehký presovač (french press), se kterým si 
kdykoli a kdekoli připravíte svou oblíbenou 
čerstvou kávu.

Hanging kit
K zavěšení jakéhokoliv vařiče 
Jetboil například do stanu, na skálu...

Pánvička a hrnec
Uvařte si plnohodnotné jídlo stejně 
efektivně jako vodu. Pánvička i hrnec 
využívají stejnou technologii FluxRing® 
jako ostatní nádoby Jetboil.

Redukce pro hrnce
Z Vašeho Jetboilu se stane klasický vařič 
kompatibilní  i s obyčejným ešusem.

Sada příborů na vaření
Výsuvná sada příborů tvarovaná speciálně pro 
vařiče a nádobí Jetboil.

Sumo sada misek
Dvě velké a jedna malá miska s víčkem a izolačním 
návlekem - všechny se složí do sebe a následně 
se vejdou do vařiče SUMO. Vytvoří tak extrémně 
kompaktní sadu všeho, co potřebujete k vaření 
a jídlu.

CrunchIt
Díky CrunchIt zlikvidujete jakoukoliv plynovou 
kartuši tak, že jí můžete vyhodit do klasického 
odpadu. Ulehčíte si práci a příroda Vám poděkuje.

 BEZPEČNÝ  LEHKÝ  RYCHLÝ
 SKLADNÝ  ÚSPORNÝ  KOMPAKTNÍ

Nejefektivnější a nejrychlejší vaření 
na cestách!

 lehký, univerzální, kompaktní, skladný, při vaření 
maximálně bezpečný 

 rychlovarná konvice do míst, kde není elektřina
 nejdokonalejší náhrada těžké termosky
 převratně jednoduchý systém i pro netechnické uživatele
 řeší ohřev dětských přesnídávek v přírodě
 dokonalý ohřev ve všech nepříznivých povětrnostních 
podmínkách

 neoprénový obal chrání před popálením, udržuje obsah 
teplý a usnadňuje manipulaci s vařičem

 gelový teploměr ukazuje, kdy je voda horká
 víčko chrání před opařením
 kryt tepelného výměníku slouží zároveň jako odměrka 
a nádoba

 k dispozici mnoho užitečných doplňků
 nejefektivnější vařič na trhu - 100 g kartuše uvaří 12 l vody
 unikátní patent Jetboil® FluxRing® - tepelný výměník, který 
maximalizuje efektivnost ohřevu

RYCHLOVARNÁ 
KONVICE NA CESTY

www.jetboil.cz r e v o l u č n í  o u t d o o r o v é  v a ř e n í

KOMPAKTNÍ

ZAPOMEŇTE NA KLASICKÉ VAŘIČE!
Kdo vyzkouší , bude v něm vařit 365 dní v roce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RYCHLÝ

HNED 
VE 
VARU

SLOŽÍ SE 
DO SEBE

VŠE V 
JEDNOM

ŠETŘÍ 
PALIVO

KOMPAKTNÍ ÚČINNÝ
Generální distributor a dovozce pro ČR a SR: North Trappers s. r. o., 
Jarošova 32, Litoměřice 412 01, www.norskamoda.cz, www.jetboil.cz

turisté  vodáci  cyklisté  horolezci 
motorkáři  lyžaři  myslivci  rybáři 

zahrádkáři  do auta  do kempu 
pro každého...
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