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Stromy ukladajú CO2 do drevnej hmoty • Stromy zvlhčujú vzduch  

Stromy zlepšujú kvalitu pôdy • Stromy filtrujú prach

Stromy poskytujú tieň • Stromy sú krásne… 

ROZHODLI SME SA TZV. UHLÍKOVÚ STOPU SCHWARZWOLF ÚPLNE VYKOMPENZOVAŤ!
Ako to dosiahneme? Najskôr sme pri každom výrobku zvlášť vypočítali, aká je jeho prepočítaná stopa. Ide o číslo 
vyjadrené v gCO2e. Použili sme metodiku Life Cycle Assessment (LCA) celosvetovo pôsobiacej organizácie ECOACT. 
Každý výrobok vrátane obalov sme dekomponovali na jednotlivé materiály, z ktorých bol vyrobený a každý zvlášť 
zvážili. Tiež sme na mapách zmerali, koľko kilometrov musí Schwarzwolf uraziť či už loďou, vlakom, autom, alebo 
lietadlom. Všetky údaje potom spolu určia predpokladané množstvo gCO2e na každý jeden kus. Uhlíková stopa sa 
kompenzuje pomocou ofsetových programov. Môže to byť podpora obnoviteľných zdrojov energie a tiež výsadbové 
programy. Keď strom rastie, vytvára prostredníctvom fotosyntézy svoju hmotu a pritom spotrebúva oxid uhličitý 
z atmosféry. My sme sa rozhodli vysádzať stromy spolu so sazimestromy.cz.

Pri výrobe a doprave tovaru dochádza k vypúšťaniu skleníkových plynov do ovzdušia. Sú to napríklad Oxid uhličitý 
CO2, Oxid dusný N2O, Ozón O3, Metán CH4, Freóny CFC a mnoho ďalších. Koncentrácia týchto plynov v atmosfére 
negatívne ovplyvňuje životné prostredie. Vyjadruje sa ako hmotnosť prepočítaného oxidu uhličitého = gCO2e.

Schwarzwolf vysádza stromy

https://sazimestromy.cz/
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Multifunkčné náradie pre cyklistov značky Schwarzwolf. Obsahuje 7 druhov nástrojov v rôznych veľkostiach: centrkľúč, plochý skrutkovač, krížový 
skrutkovač, imbus 4/5/6mm, plochý šesťhranný kľúč v šiestich veľkostiach od 3.3 až 18 mm, otvárač fliaš a pravítko. Balené v darčekovej krabičke. 
Materiál: nerezová oceľ 2Cr13 
Odporúčaná technológia potlače: laser L1 
Maximálna veľkosť potlače: 12 × 5 mm 
Rozmery: 11,5 × 3,8 × 1,1 cm

INARI
F5202000AJ3

 1396
gCO2e

 
9,27 €

Praktická sada náradia značky Schwarzwolf pre cyklistov. Sada obsahuje inbusový kľúč (sedem veľkostí), skrutkovač, krížový skrutkovač a torx. 
Balené v darčekovej krabičke.

Materiál: S/S, chróm-vanádová oceľ, hliník
Odporúčaná technológia potlače: laser L1

Maximálna veľkosť potlače: 20 × 3 mm
Rozmery: rozložená 12,7 × 3,8 × 2 cm; zložená 7,3 × 3,8 × 2 cm 

Multifunkčný nôž značky Schwarzwolf v puzdre so šnúrkou na krk. Rukoväť noža je možné použiť ako kľúč na uťahovanie 
matíc a na konci noža je umiestnený otvárač fliaš. Šnúrka obsahuje oranžovú píšťalku. Puzdro je vyrobené zo špeciálnej 

zliatiny plastov Kydex. Balené v darčekovej krabičke. 
Materiál: nerezová oceľ, zliatina plastov Kydex 

Odporúčaná technológia potlače: laser L1 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 7 mm 

Rozmery: nôž 13 × 2 cm, puzdro 7,5 × 5,5 cm, dĺžka šnúrky 45 cm 

TIBESTI
F5200100AJ3

 1010
gCO2e   

6,08 €

BAKO
F1904400AJ3

369
gCO2e   

9,90 €

https://www.schwarzwolf.com/
https://olf.com/
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Multifunkčný prívesok na kľúče značky Schwarzwolf, ktorý možno využiť ako desať druhov náradí hlavne vo chvíľach, keď nemáte k dispozícii svoj kutilský kufrík. 
Balené v darčekovej krabičke. 
Funkcie: centrovací kľúč (dve veľkosti), magnet, kľúč (štyri veľkosti), karabína, skrutkovač, krížový skrutkovač
Materiál: oceľ S/S 420
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 3 mm
Rozmery: 5,5 × 3,4 cm

Multifunkčný prívesok na kľúče značky Schwarzwolf, ktorý možno využiť ako trinásť druhov náradí hlavne vo chvíľach, keď nemáte k dispozícii svoj kutilský kufrík 
alebo otvárač. Balené v darčekovej krabičke.
Funkcie: držiak na bity, centrovací kľúč (dve veľkosti), magnet, pravítko, nástroj na vytiahnutie klincov, kľúč (šesť veľkostí), otvárač
Materiál: oceľ S/S 420
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 6 mm
Rozmery: 7,4 × 2,4 cm

ANTISANA
F6000200AJ3

278
gCO2e

 
3,30 €

ATACAMA
F6000100AJ3

233
gCO2e

 
3,38 €

Multifunkčný vreckový nôž značky Schwarzwolf. Obsahuje 9 nástrojov - nôž, nožnice, pílku, vývrtku, otvárač fliaš, otvárač na konzervy, plochý skrutkovač, krížový 
skrutkovač a karabínku. Rukoväť je z jednej strany v modernom vrúbkovanom dizajne, z druhej strany hladká na umiestnenie vášho loga. 

Balené v darčekovej krabičke. 
Materiál: náradie – nerezová oceľ 2Cr13, rukoväť – anodizovaný hliník 

Odporúčaná technológia potlače: laser L1 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 10 mm 

Rozmery: v zatvorenom stave 9,7 × 2,7 × 1,9 cm

NEMRUT
F2405800AJ3

1727
gCO2e   

13,48 €

https://www.schwarzwolf.com/
https://olf.com/
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Značkový vreckový nôž Schwarzwolf s deviatimi nástrojmi. 
Balené v darčekovej krabičke. 
Materiál: kov
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 5 mm
Rozmery: v zatvorenom stave 9,3 × 2,5 × 1,7 cm

Multifunkčný nôž značky Schwarzwolf. Obsahuje deväť nástrojov, ktoré určite využijete počas 
vašich výletov do prírody. Balené v puzdre a v darčekovej krabičke. 
Materiál: oceľ S/S 2CR13
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 22 × 5 mm
Rozmery: v zatvorenom stave 10 × 2 × 1,5 cm

HUNTER
F2400700SA3

917
gCO2e

 
6,02 €

PELAT
F2400200AJ3

1536
gCO2e

 
12,84 €

Značkové kombinované náradie Schwarzwolf, pätnásť nástrojov, ktoré obsahujú poistku, v čiernom neoprénovom puzdre. Balené v darčekovej krabičke.
Materiál: nerezová oceľ, hliníková rukoväť s protišmykovým povrchom

Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 8 mm

Rozmery: v zatvorenom stave 10 cm 

PONY NEW
F2400300AJ3 – sivá

F2400301AJ3 – zelená
F2400302AJ3 – oranžová
F2400303AJ3 – červená

F2400304AJ3 – modrá

1417
gCO2e   

8,72 €

ARMADOR NEW
F2400400AJ3 – sivá

F2400401AJ3 – zelená
F2400402AJ3 – oranžová
F2400403AJ3 – červená

F2400404AJ3 – modrá

3432
gCO2e   

13,42 €

Značkové kombinované náradie Schwarzwolf, trinásť nástrojov v čiernom neoprénovom puzdre. 
Balené v darčekovej krabičke.

Materiál: nerezová oceľ, hliníková rukoväť s protišmykovým povrchom
Odporúčaná technológia potlače: laser L1

Maximálna veľkosť potlače: 20 × 5 mm
Rozmery: v zatvorenom stave 6,8 cm

https://www.schwarzwolf.com/
https://www.schwarzwolf.com/
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Luxusné značkové kombinované náradie Schwarzwolf, pätnásť nástrojov, ktoré obsahujú poistku, 
v čiernom neoprénovom puzdre. 
Balené v darčekovej krabičke.
Materiál: nerezová oceľ, hliníková rukoväť s protišmykovým povrchom
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 8 mm
Rozmery: v zatvorenom stave 10 × 4,5 cm

Multifunkčné náradie značky Schwarzwolf. Obsahuje jedenásť nástrojov: nôž, otvárač 
na pivo, otvárač na plechovky, kliešte, štiepačky, pílku, skrutkovač, krížový skrutkovač, 
pilník, odizolovací nôž a vyťahovač klincov. Náradie má karabínku a je balené 
v neoprénovom puzdre. Balené v krabičke.
Odporúčaná technológia potlače: laser L1 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 8 mm 
Rozmery: v zatvorenom stave 10,5 × 4 × 2 cm

ARMADOR 

BLACK NEW
F2400500AJ3

2832
gCO2e

 
15,32 €

NOBLE
F2405700AJ3

1574
gCO2e

 
19,36 €

Značkový zatvárací nôž Schwarzwolf s poistkou a s klipom na opasok. Balené v darčekovej krabičke.
Materiál: kov

Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 5 mm

Rozmery: v zatvorenom stave 11,2 × 3 × 1,8 cm   

STYX
F1900900SA3

1010
gCO2e   

6,77 €

YERGER
F1900300SA3

903
gCO2e   

11,99 €

Značkový zatvárací nôž Schwarzwolf s poistkou a s klipom na opasok. Balené v darčekovej krabičke.
Materiál: kov, plast

Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 5 mm

Rozmery: v zatvorenom stave 11,4 × 3,6 × 1,2 cm

https://www.schwarzwolf.com/
https://www.schwarzwolf.com/
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Značkový zatvárací nôž Schwarzwolf s poistkou a drevenou rukoväťou. Balené v darčekovej krabičke.
Materiál: kov/drevo
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: veľký 30 × 10 mm; stredný 30 × 5 mm
Rozmery: v zatvorenom stave veľký 12,5 cm; stredný 11 cm

JAGUAR
F1900700SA3 – veľký
F1900100AJ3 – stredný

veľký
  

1745
gCO2e

   
stredný

  
1391

gCO2e

VEĽKÝ 9,85 €
STREDNÝ 8,03 €

Značkový zatvárací nôž Schwarzwolf s poistkou a drevenou rukoväťou.
Balené v darčekovej krabičke.
Materiál: kov/drevo
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 5 mm
Rozmery: v zatvorenom stave 10,3 × 3 × 1,7 cm 

JUNGLE
F1900600SA3

735
gCO2e

12,93 €

RAY
F1900100SA3

1244
gCO2e   

12,43 €

MATRIX
F1901000SA3 – červená

F1901001SA3 – oranžová
F1901002SA3 – modrá

F1901003SA3 – sivá
F1901004SA3 – zelená

1251
gCO2e   

9,87 €

Značkový zatvárací nôž Schwarzwolf s poistkou a drevenou rukoväťou. Balené v darčekovej krabičke.
Materiál: kov/drevo

Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 5 mm

Rozmery: v zatvorenom stave 13,3 × 3 × 1,4 cm 

Značkový zatvárací nôž Schwarzwolf s poistkou a s klipom na opasok. Balené v darčekovej krabičke.
Materiál: kov

Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 28 × 5 mm

Rozmery: v zatvorenom stave 11,5 × 3,1 × 1,6  cm

https://www.schwarzwolf.com/
https://www.schwarzwolf.com/
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HIKING

 BIKING
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PILZ
F1900200SA3

2206
gCO2e

13,94 €

GARMISCH
F1901200SA3

925
gCO2e

9,19 €

Značkový hubársky nôž Schwarzwolf. Balený v darčekovej krabičke.
Materiál: drevo/nerezová oceľ
Odporúčaná technológia potlače: laser L1, L2
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 5 mm
Rozmery: nôž v zatvorenom stave 11 cm

Značkový natierací nôž Schwarzwolf. Vzhľadom k tomu, že je skladací, je ideálny na cesty. Môžete si tak aj počas vašej cesty  
pohodlne natrieť maslo, paštétu či syr. Balené v darčekovej krabičke.
Materiál: nerezová oceľ, rukoväť: drevo Pakka
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 6 mm
Rozmery: v otvorenom stave 21,7 cm; v zatvorenom stave 12,1 cm

TURISTIKA

 CYKLOTURISTIKA

https://www.schwarzwolf.com/
https://www.schwarzwolf.com/


1918 TURISTIKA / CYKLOTURISTIKA WWW.SCHWARZWOLF.COM

Cestovná sada hracích kariet a kociek v plechovej krabičke značky Schwarzwolf. Túto sadu určite uvítate napríklad počas vášho kempovania, kedy si 
s priateľmi budete môcť spríjemniť večer pri zábavnej hre alebo len tak doma s rodinou. Sada obsahuje 54 ks kariet s vodoodpudivou povrchovou úpravou, 
6 hracích kociek, 15 ks poznámkových papierikov a ceruzku. Balené v darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače: laser L1, UV tlač UV2 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 
Rozmery: plechová krabička 8,5 × 11 × 2 cm, karty 6,2 × 8,7 cm 

YARRA
F7003100AJ3

     

  
838

gCO2e

3,71 €

LIPNO
F4200300AJ3

    

  
1214

gCO2e

7,18 €

SANFORD
H6800200AJ3

      
452

gCO2e  
18,65 €

Praktický a ekologický dobíjací zapaľovač značky Schwarzwolf, ktorý bude vaším spoločníkom počas výletov do prírody. Nevytvára plameň, ale elektrický výboj.  
Nabíja sa cez micro USB port pripojením k PC alebo k inému kompatibilnému zdroju s výstupným napätím DV 5V±0,5V a výstupným prúdom pod 3000 mA.  

Kapacita lítium batérie je 220 mAh. Doba nabíjania zapaľovača je jedna až dve hodiny a na jedno nabitie vydrží priemerne jeden týždeň alebo 100–200 použití.  
Dobíjací kábel je súčasťou balenia.

Balené v darčekovej krabičke.
Materiál: zliatina zinku

Odporúčaná technológia potlače: laser CO2, UV tlač UV3
Maximálna veľkosť potlače: 9 × 30 mm 

Rozmery: 4,7 × 6,7 × 1,6 cm 

Praktická sada dvoch teleskopických vidličiek na opekanie značky Schwarzwolf. Balené v sťahovacom vrecku.
Materiál: nerezová oceľ, rukoväť PVC
Odporúčaná technológia potlače: laser L1, sieťotlač S2 na obal
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 5 mm / 100 × 40 mm
Rozmery: v zloženom stave 24,5 cm; v rozloženom stave 86 cm

LATEMAR
F4800300AJ3

 
679

gCO2e  
10,92 €

Multifunkčná príborová lyžička značky Schwarzwolf. Po rozložení v sebe lyžička zahŕňa zároveň nôž a jej koniec so zúbkami možno použiť ako vidličku. Dohromady ju 
možno použiť aj ako príbor, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou vášho kempovania.

Dodávané vo vrecku a balené v darčekovej krabičke.
Materiál: oceľ S/S 2CR14

Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 7 mm

Rozmery: v zloženom stave 15 cm; v rozloženom stave 21 cm; lyžička a vidlička 6,5 cm; nôž 6 cm

https://www.schwarzwolf.com/
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Dvojstenná vákuová termoska značky Schwarzwolf s objemom 750 ml, ktorá udrží teplotu vášho nápoja približne 20 hodín 
(merané pri izbovej teplote). Balená v darčekovej krabičke.

Objem: 750 ml
Materiál: nerezová oceľ 

Odporúčaná technológia potlače: laser L1 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 50 mm 

Rozmery: Ø 8,6 × 28,8 cm 

DINARA
F5105900AJ3 

    
5090
gCO2e

31,74 €

LIARD
F5100100AJ3 – biela
F5100101AJ3 – čierna

  
2513

gCO2e

BIELA 12,98 €
ČIERNA 13,04 €
Nerezový termohrnček značky Schwarzwolf v čiernej alebo bielej farbe s objemom 360 ml.  
Ak si radi vychutnáte studené či horúce nápoje, bude vám tento termohrnček vynikajúcim 
pomocníkom počas cesty do práce. Balené v darčekovej krabičke.
Objem: 360 ml
Materiál: nerezová oceľ, plast
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 50 mm
Rozmery: Ø 8,8 × 16,4 cm

RANGES
F4900400AJ3

    
5850
gCO2e  

16,36 €

Nerezová vákuová termoska značky Schwarzwolf s objemom 1000 ml, 
ktorá udrží váš nápoj teplý cca 15 hodín (merané pri izbovej teplote). 
Má elegantný dizajn. Balené v darčekovej krabičke.
Objem: 1000 ml
Materiál: nerezová oceľ
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 50 mm
Rozmery: Ø 8,5 × 30 cm

https://www.schwarzwolf.com/
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KIBO
F4900200AJ3 – sivá

F4900201AJ3 – transparentná

    
1480
gCO2e  

14,47 €

Športová tritánová fľaša Schwarzwolf v šedej alebo transparentnej farbe s príjemným pogumovaným povrchom, čiernym viečkom a pútkom na zavesenie. Fľaša 
neobsahuje BPA, a teda podporuje zdravý životný štýl. Fľaša je vhodná pre studené aj horúce nápoje od -10 °C do 80 °C. V spodnej časti fľaše je umiestnený silikónový 

prúžok s logom Schwarzwolf. Balené v darčekovej krabičke. 
Objem: 800 ml 
Materiál: tritán 

Odporúčaná technológia tlače: UV tlač UV3 
Maximálna veľkosť tlače: 30 × 80 mm 

Rozmery: Ø 7,3 × 27 cm

Termoska na jedlo z radu Schwarzwolf s objemom 550 ml vám umožní vziať si so sebou na výlet do prírody alebo aj do zamestnania svoje obľúbené teplé jedlo 
a udrží ho horúce či studené dlhý čas. V lete výborná na zmrzlinu. Termoska je doplnená skladacou lyžičkou umiestnenou v uzávere. Ľahko sa udržuje a má 
moderný design. Balené v darčekovej krabičke.
Objem: 550 ml
Materiál: nerezová oceľ
Odporučená technológia potlače: laser L1 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 50 mm
Rozmer: Ø 9,5 cm × 16,5 cm

CIBUS
F4912200AJ3 

    
4352
gCO2e

19,69 €

transparentná sivá

https://www.schwarzwolf.com/
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HALTI
F5001100AJ3

1770
gCO2e  

14,44 €

TAHAT
F5001200AJ3

2760
gCO2e  

23,38 €

Značková likérka Schwarzwolf s objemom 266 ml. Likérka má hladký čierny povrch a striebornú spodnú časť 
z nerezovej ocele. Na spodnej časti likérky je umiestnené logo Schwarzwolf. Dodávaná v darčekovej krabičke. 

Objem: 266 ml
Materiál: nerezová oceľ 

Odporúčaná technológia potlače: laser L1 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 15 mm 

Rozmery: 8 × 14,5 × 2,5 cm

Značková sada Schwarzwolf obsahujúca likérku s objemom 266 ml, štyri kalíšky s objemom 30 ml v čiernom puzdre a lievik. 
Likérka má hladký čierny povrch a striebornú spodnú časť z nerezovej ocele. Na spodnej časti likérky je umiestnené logo 

Schwarzwolf. Dodávané v darčekovej krabičke. 
Objem: ploskačka 266 ml, štamprlíky 30 ml

Materiál: nerezová oceľ 
Odporúčaná technológia potlače: laser L1 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 15 mm 

Rozmery: ploskačka 8 × 14,5 × 2,5 cm, štamprlíky v puzdre 4 × 6,5 cm  

OLYMPOS
F5000100AJ3

 
1941

gCO2e

9,54 €

MADONIE
F5000200AJ3

 
2538
gCO2e

19,09 €

Praktická značková ploskačka Schwarzwolf v jednoduchom čiernom dizajne s objemom 237 ml. Balené v darčekovej krabičke.
Objem: 237 ml
Materiál: nerezová oceľ
Odporúčaná technológia potlače: laser L1 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 50 mm
Rozmery: 9,5 × 14,6 × 2,2 cm 

Ploskačka s objemom 237 ml značky Schwarzwolf v jednoduchom čiernom dizajne z nerezovej ocele so štyrmi štamprlíkmi s objemom 30 ml v čiernom puzdre 
a lievikom. Je dodávaná v darčekovej krabičke.
Objem: ploskačka 237 ml, štamprlíky 30 ml
Materiál: nerezová oceľ
Odporúčaná technológia potlače: laser L1 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 50 mm
Rozmery: ploskačka 9,5 × 14,6 × 2,2 cm, štamprlíky v puzdre 6,5 × 4 cm 

https://www.schwarzwolf.com/
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LOBOS
F5300200AJ3

    
 2049

gCO2e

6,74 €

CITAS
F5300200SA3

    
 4443

gCO2e

9,32 €

Značkový outdoorový uterák Schwarzwolf z mikrovlákna, ľahký, rýchloschnúci, vysoká absorpcia potu.
Balené v nylonovom puzdre so sťahovacou šnúrkou.
Materiál: 80% polyester, 20% polyamid 
Odporúčaná technológia potlače: výšivka, sieťotlač S3 na obal 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 50 mm
Rozmery: uterák 42 × 83 cm; puzdro 11 × 16 cm

Značkový outdoorový uterák Schwarzwolf ideálny na šport a cestovanie. Má vysokú absorpčnú 
schopnosť a nízku hmotnosť. Je tiež antibakteriálny a rýchloschnúci. Balené v polyesterovom vrecku.
Hmotnosť: 300 g/m²
Materiál: 80% polyester, 20% polyamid
Odporúčaná technológia potlače: výšivka, sieťotlač S3 na obal 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 100 mm
Rozmery: uterák 60 × 120 cm

MALAREN
F5300500AJ3

      3880
gCO2e

9,63 €

LANAO
F5300400AJ3 – sivá

F5300401AJ3 – modrá
F5300402AJ3 – zelená

F5300403AJ3 – biela

     
 1795

gCO2e

5,53 €

Outdoorový uterák Schwarzwolf sivej farby s oranžovým lemovaním, ktorý je ideálny na šport i cestovanie. Je rýchloschnúci, ľahký a skladný, takže sa vojde do každej 
batožiny. Vďaka svojej hebkosti a hladkému povrchu je veľmi príjemný k pokožke. Uterák obsahuje veľmi praktické odopínacie pútko na zavesenie s logom Schwarzwolf. 

Vďaka svojim rozmerom ho môžete použiť aj ako podložku na ležanie. Piesok alebo trávu z neho ľahko vytrasiete.
Balené vo vrecku z polyesteru so sieťovinou.

Materiál: 100% polyester
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S3

Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm
Rozmery: 65 × 140 cm

Značkový outdoorový chladiaci uterák Schwarzwolf, ktorý je ideálny na vaše športové aktivity. Je rýchloschnúci a poskytuje 
príjemné ochladenie, ktoré oceníte pri vysokých teplotách, v prípade poranenia alebo spálenia od slnka. Použitie: namočiť uterák 

do vody, vyžmýkať a 3-5x napnúť. Potom začne chladiť bez pocitu mokra. Balené v polyesterovom vrecku so sieťovinou. 
Materiál: 55% polyester, 45% polyamid

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S3, biely sublimácia
Maximálna veľkosť potlače: 150 × 100 mm

Rozmery: 100 × 30 cm

https://www.schwarzwolf.com/
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BRISA
F5603600AJ3

  
5705
gCO2e

17,19 €

ALVERNIA
F5600500AJ3

    
12546
gCO2e

25,60 €

Cestovná ľahká deka Schwarzwolf sa výborne hodí pre vaše cesty lietadlom, autom, autobusom aj vlakom. Je vyrobená z mikrovlákna, ľahko odvádza 
pot a dodáva vášmu telu teplotný komfort a pohodlie. Je zbalená do malého praktického nylonového vrecka.
Hmotnosť: 345 g
Materiál: 120 g/m2 polyester mikrovlákno
Odporučená technológia potlače: sieťotlač S3, výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm
Rozmery: deka 170 × 140 cm, balenie 15 × 28 cm 

Skladacia pikniková deka značky Schwarzwolf. Túto outdoorovú deku môžete využiť počas vašich výletov do prírody alebo si na ňu jednoducho prestriete jedlo 
na piknik. Deka má praktické popruhy, vďaka ktorým ju možno jednoducho zložiť a prenášať.
Hmotnosť: 600 g
Materiál: 230D vodotesné mikrovlákno, 210D vodotesný polyester, výplň – 150g/m2 duté vlákno polyesteru
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S3
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 50 mm
Rozmery: 170 × 140 cm 

Pohodlný a ľahký spací vak Schwarzwolf, ktorý je vyrobený zo 190T polyesteru, naplnený 210T mikrovláknom, 250 g/m². Má tvar múmie. Prešívanie zabraňuje 
pohybu vnútornej výplne a sťahovacej kapucne. Komfortná teplota 11° C, extrémna teplota -7° C. Dodávané v kompresnom obale.

Hmotnosť: 530 g
Materiál: 190T polyester, 210T mikrovlákno

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S3
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 100 mm

Rozmery: dĺžka 220 cm, šírka v najširšej časti 80 cm, šírka v najužšej časti 55 cm

KINABALU
F4800100AJ3

      
25250
gCO2e

50,16 €
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SAJAMA
F4510200AJ3

     6142
gCO2e

44,72 €

KASAI
F4510300AJ3

     1109
gCO2e

8,00 €

Nafukovacia karimatka značky Schwarzwolf s integrovaným vankúšom zabalená v praktickom nylonovom puzdre so sťahovacou šnúrkou bude iste nepostrádateľným 
pomocníkom pri stanovaní a kempovaní. Zaberie minimum miesta v batožine vďaka malému rozmeru a nízkej hmotnosti 540 g. Je vybavená dvomi ventilmi 
pre jednoduché nafukovanie vankúša a podložky zvlášť. Napomáha tepelnej izolácii a poskytuje komfortný odpočinok. Materiál je vodovzdorný. Nafúknutý matrac má 
dĺžku 190 cm, takže umožní pohodlné ležanie i vyšším osobám. Pre ešte jednoduchšie nafúknutie je vhodné doplniť nafukovacím vakom Schwarzwolf KASAI.
Hmotnosť: 540 g
Materiál: 40D nylon + TPU
Odporučená technológia potlače: sieťotlač S3 na obal
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 50 mm
Rozmery: karimatka 65 × 190 × 6,5 cm, balenie 11 × 27 cm

Vak Schwarzwolf KASAI môže byť príjemným doplnkom karimatky SAJAMA. Umožní jej rýchle nafúknutie 
bez námahy. Tento vak bude tiež nenahraditeľným spoločníkom pri kempovaní. Môžete ho využiť ako 

nepremokavý vak pre uchovanie vašich vecí v suchu pri nepriaznivom počasí alebo pri vodáckych 
športoch. Dá sa využiť aj ako jednoduchý vankúš pod hlavu. Stačí vložiť oblečenie a uzatvoriť. Pokiaľ ho 

naplníte vodou a zavesíte na strom, budete mať provizórnu sprchu. 
Balené v darčekovej krabičke. 

Hmotnosť: 130 g
Materiál: 40D nylon + TPU

Odporučená technológia potlače: sieťotlač S2
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 100 mm

Rozmer: 36 × 61 cm

DENALI
F4800400AJ3

 6843
gCO2e

57,53 €
Sada dvoch kusov teleskopických značkových palíc Schwarzwolf. Palice sú vyrobené z Duraluminu, vďaka ktorému 

sú ľahké a zároveň dostatočne pevné. Sú trojdielne, majú odnímateľné koncovky na sneh a Speed-Lock systém, 
ktorý umožňuje rýchlo nastaviť ich dĺžku. Rukoväte sú ergonomicky tvarované a ich predĺženie umožňuje rýchle 
prehmatnutie v ťažšom teréne. Palice obsahujú ľahko nastaviteľné pútka na zápästí. Súčasťou balenia je svorka 

na zopnutie palíc dohromady.
Balené v praktickom polyesterovom vaku.

Hmotnosť: 530 g/set bez obalu
Materiál: Duralumin, EVA, korok, polyester

Odporúčaná technológia potlače: laser L1, sieťotlač S3 na obal
Maximálna veľkosť potlače: 150 × 80 mm

Rozmery: dĺžka v zloženom stave 64 cm; v otvorenom stave max. 135 cm
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BANDANA
T4000200SA3

   
833

gCO2e

1,18 €

MISMI
T4000100AJ3

  
1386
gCO2e  

11,85 €

Multifunkčná šatka značky Schwarzwolf.
Materiál: 100% polyester mikrovlákno

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 60 mm

Rozmery: 48 × 24,8 cm

Značkový, teplý a multifunkčný nákrčník značky Schwarzwolf v čiernosivej farbe. Nákrčník je vhodný na zimné počasie a obsahuje gumičku na stiahnutie pri krku, 
vďaka ktorej ho možno použiť aj ako čiapku. Má štítok s logom Schwarzwolf na zadnej strane. Balené v papierovej karte.

Materiál: čierny stretchový fleece (85% polyester, 15% spandex), sivý fleece (92% polyester, 8% spandex), podšívka z jemného fleece (100% polyester)
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2

Maximálna veľkosť potlače: 100 × 60 mm
Rozmery: predná časť 26 × 20,5 cm; zadná časť 26 × 16 cm

Skladací dáždnik Schwarzwolf s veľkosťou 21“ s 8 panelmi vám bude poskytovať ochranu pred nepriaznivým počasím na vašich cestách. Vašu bezpečnosť 
zabezpečuje reflexné lemovanie. Puzdro dáždnika obsahuje praktickú karabínu pre uchytenie na batoh. Dáždnik má vetru odolnú konštrukciu.
Hmotnosť: 380 g
Materiál: 190 T pongee
Odporučená technológia potlače: sieťotlač S3
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm
Rozmer v zloženom stave: 29 cm
Rozmer v rozloženom stave: Ø 95 cm × 58 cm

CRUX
F0107500AJ3

    
 5675

gCO2e

10,73 €
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TREKING
T4700200EI1 – veľkosť 36–38
T4700201EI1 – veľkosť 39–41
T4700202EI1 – veľkosť 42–44

  2039
gCO2e  

8,99 €

Silné ponožky značky Schwarzwolf určené predovšetkým na turistiku a iné záťažové aktivity, vrátane tých pracovných. Majú termoizolačné vlastnosti a vďaka vysokému 
obsahu polypropylénu zabezpečujú rýchly odvod potu. Na priehlavku a píšťale je odľahčená pletenina zabezpečujúca priedušnosť. Špeciálna konštrukcia zabraňuje 
posunu v obuvi.
Materiál: 26% polypropylén, 65% bavlna, 4% polyester, 5% elastan

MOGOTON
T4000200AJ3

   2753
gCO2e

16,94 €

Pletený, multifunkčný nákrčník 2v1 v čiernej farbe je prešívaný reflexnou niťou, ktorú 
budete vždy vidieť. Nákrčník je vhodný predovšetkým na zimné mesiace a obsahuje 
gumičku na stiahnutie pri krku, vďaka ktorej ho možno použiť aj ako zimnú čiapku. 
Podšívka je z mäkkého príjemného fleece materiálu.
Balené v rukáve.
Materiál: 100% akryl + reflexná priadza, podšívka – 100% polyester
Odporúčaná technológia potlače: výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 10 × 8 cm
Rozmery: 25 × 24 cm

1

2

3

4

5-6  

7

elastický jemný zvar lemu

odľahčená pletenina  
zabezpečujúca priedušnosť

špeciálny jemný šev špice

froté spevnenie na ochranu chodidla

elastické pásy zabraňujúce posunu

anatomické zóny

BATOHY

https://www.schwarzwolf.com/


3736

1

23

BATOHY WWW.SCHWARZWOLF.COM

MAFADI 
F5305800AJ3

 821
gCO2e

10,84 €

Značková športová ľadvinka Schwarzwolf, vďaka ktorej budete mať počas športu všetky vaše osobné veci pri sebe. Ľadvinka obsahuje veľké predné vrecko 
na športovú fľašu, malé predné vrecko so zipsom na kreditnú kartu a zadné vrecko na mobil vo veľkosti 19 × 10 cm uzatvárateľné na zips. Je možné ju nosiť aj ako 

crossbody tašku. Balené vo vrecku s papierovou visačkou. 
Hmotnosť: 180 g

Materiál: RPET 420D polyuretán ripstop 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2 

Maximálna veľkosť potlače: 100 × 50 cm 
Rozmery: ľadvinka 59 × 13,5 cm, max. dĺžka opasku (vrátane ľadvinky) 130 cm 

ATBARA
F7606000AJ3

  325
gCO2e

8,28 €

Malé cestovné puzdro Schwarzwolf na drobnosti, doklady, peniaze či kreditky, ktoré oceníte pri všetkých vašich aktivitách. Puzdro má RFID ochranu 
a obsahuje jedno hlavné vrecko na zips a jedno bočné vrecko na zips. Je vyrobené z látky so zvýšenou odolnosťou proti poškodeniu a má nepremokavé zipsy. 
Balené v darčekovej krabičke. 
Materiál: nylonová kompozitná tkanina, 60% nylon + 40% polyester, 240 GSM 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2 
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 40 mm 
Rozmery: 13 × 8,5 cm

1

2

3

 

zadné vrecko na mobil, peňaženku a pod.

vrecko na fľašu na vodu

vrecko na kľúče a iné drobnosti

https://www.schwarzwolf.com/


3938 BATOHY WWW.SCHWARZWOLF.COM

MOBILA
F5304700AJ3

     501
gCO2e

15,21 €
Majte svoje dôležité veci vždy po ruke vďaka skladacej ľadvinke Schwarzwolf. Zložená vo vrecku je 
malá a kompaktná a vždy sa zmestí do vašej batožiny. Zvlášť sa bude hodiť, pokiaľ si práve nechcete 
brať veľký batoh na výlet. Rozložená ponúka tri úložné priestory na zips. Jedno hlavné vrecko, 
jedno vnútorné a jedno vonkajšie vrecko. Má aj vnútorné pútko s karabínou na kľúče. Je vyrobená 
z príjemného mäkkého, a pritom pevného materiálu. Pod oblečením je nenápadná a neláka zlodejov. 
Vďaka nastaviteľnému pásu ju môžete nosiť okolo pasu aj cez rameno.
Hmotnosť: 60 g  
Materiál: nylon
Odporučená technológia potlače: sieťotlač S3
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 40 mm
Rozmery: ľadvinka 22 × 12 cm, obal 12,5 × 8,5 cm, maximálny obvod pásu 130 cm,  
obal 12,5 × 8,5 cm

RAVIK
F5300600SA3 – čierna
F5300601SA3 – červená
F5300602SA3 – modrá

  
  1290

gCO2e

ČIERNA, ČERVENÁ 4,02 €
MODRÁ  3,96 €
Elastický nepremokavý opasok Schwarzwolf s pružným vreckom a sponou, zapínanie vrecka na vodeodolný zips. Okolo zipsu sú všité reflexné pásiky, vrecko má 
integrovaný výstup na slúchadlá. Dobre sedí, nezavadzia. Je vhodný na turistiku, cyklistiku, beh a iné športy. Veľkosť vrecka sa prispôsobí vloženému obsahu.
Balené v darčekovej krabičke.
Hmotnosť: 70 g
Materiál: 88% polyester + 12% spandex, 180/m2, vnútorná časť TPU
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S3, UV tlač na sponu
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 20 mm
Rozmery: 71 – 102 × 4,5 × 1 cm

SABANA
F5200200AJ3

 3704
gCO2e

15,98 €

Kompaktná cyklistická taška značky Schwarzwolf s vreckom na mobilný telefón. Taška obsahuje dve bočné vrecká uzatvárateľné na zips a horné priehľadné 
vrecko taktiež uzatvárateľné na zips, ktoré je určené na mobilný telefón. Tašku možno ľahko z bicykla odopnúť a vziať so sebou.  

Jej vnútorný priestor má rozmer 8 × 2 × 16,5 cm. Balené v darčekovej krabičke.
Materiál: polyester

Hmotnosť: 171 g
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2

Maximálna veľkosť potlače: 50 × 30 mm
Rozmery: rozložená 31,5 × 18,5 × 4,5 cm; zložená a zavesená na bicykel 12,5 × 18,5 × 13,5 cm
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NUNAVUT
F3500200AJ3

  2147
gCO2e

5,09 €

DENISON
F3510100AJ3

  2915
gCO2e

9,79 €

Praktický značkový sťahovací batoh Schwarzwolf je vhodný na bežné nosenie aj na výlety. Je vyrobený z kvalitného ripstop polyesteru 420D a má jedno bočné 
vrecko na zips. Funguje na klasickom princípe zaťahovania šnúrok, ktoré zároveň slúžia ako popruhy a možno ho jednoducho zložiť do kabelky pre prípadné ďalšie 
použitie.
Objem: 8 l
Hmotnosť: 115 g
Materiál: 420D ripstop polyester 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2
Maximálna veľkosť potlače: 150 × 150 mm
Rozmery: 33 × 45 cm; vnútorné vrecko 15 × 18 cm

Reflexný sťahovací batoh značky Schwarzwolf, ktorý využijete na bežné nosenie aj na výlety. Materiál spĺňa požiadavky normy EN ISO 20471 pre ochranné odevy, vďaka 
čomu sa budete cítiť vždy bezpečne. Batoh funguje na klasickom princípe zatiahnutia šnúrok, ktoré zároveň slúžia ako popruhy a vďaka použitiu silnejšieho a mäkkého 

materiálu sú veľmi pohodlné na nosenie.
Objem: 2 l

Hmotnosť: 155 g
Materiál: 100% polyester s reflexným povrchom 

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm

Rozmery: 35 × 47 cm
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MAREB
F3517900AJ3

   13848
gCO2e

41,42 €

YUKON
F3510000AJ3

     7827
gCO2e

29,18 €

Reflexný batoh značky Schwarzwolf, ktorý je vhodný napríklad na cykloturistiku alebo na bežné nosenie. Celý 
batoh je vyrobený z vysoko reflexného materiálu, ktorý spĺňa požiadavky normy EN ISO 20471 pre ochranné odevy. 
Má vystužený chrbtový systém a ramenné popruhy, obsahuje hlavné vrecko na zips, bočné vrecko na zips, malé 
sieťované bočné vrecko a bedrový pás s dvoma malými vreckami uzatvárateľnými na zips.
Objem: 20 l
Hmotnosť: 395 g
Materiál: 100% polyester s reflexným povrchom
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2
Maximálna veľkosť potlače: 70 × 40 mm
Rozmery: 28 × 45 × 14 cm

Bezpečnostný batoh značky Schwarzwolf s prvkami, ktoré znemožňujú vykradnutie. Vstup do hlavného priestoru zaisťuje 
zips, ktorý je umiestnený na vašom chrbte, je teda ťažko prístupný niekomu inému a tiahla zipsu sú zaistené kódovým 

zámkom. Batoh má skryté vrecko pre platobnú kartu alebo kľúče. Vo vnútornej časti je polstrovaný priestor pre notebook 
s veľkosťou 15“ a tablet s veľkosťou 10“. Súčasťou je aj USB výstup, vrátane USB kábla. V zadnej časti je pás na pripevnenie 

k cestovnému kufru. Predná plocha je zabezpečená reflexným doplnkom. 
Objem: 20 l

Hmotnosť: 720 g
Materiál: 210D Polyester

Odporučená technológia potlače: sieťotlač S2
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm

Rozmer: 30 × 46 × 15 cm 
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pásy pre upevnenie mikiny, bundy a pod.

bočné vrecko

reflexný materiál

vrecko k bedrovému pásu

bedrový pás

vrecko na fľašu
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bezpečnostný zámok

USB výstup

reflexný pruh

skryté vrecko

pás k cestovnému kufru
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OHIO
F3523000AJ3

  4308
gCO2e

27,23 €

Praktický rolovací batoh značky Schwarzwolf v v sivej farbe vhodný na turistiku aj na bežné nosenie. Batoh má dve malé predné vrecká na zips, dve bočné vrecká, 
zadný vstup na zips do hlavného úložného priestoru, ktorý obsahuje jedno oddelené veľké vrecko a malé vrecká na drobnosti. Po zrolovaní sa zapína na dva plastové 
trojzubce. Má vypolstrovaný chrbát a ramenné popruhy. 
Objem: zrolovaný batoh 25 l, rozbalený batoh 32 l  
Hmotnosť: 532 g 
Materiál: vodeodolný 650D polyester, 100% polyester 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2 
Maximálna veľkosť potlače: 90 × 90 mm 
Rozmery: zatvorený 39,5 × 45 × 15 cm, otvorený 39,5 × 60 × 15 cm 

ELBERT
F3524000AJ3

   5835
gCO2e

35,12 €
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predné vrecká s bočným 
vstupom na zips

bočné vrecká

zadný zips pre vstup  
do hlavného úložného 
priestoru

 zapínanie na trojzubec
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predné vrecko na zips 

bočné sieťované vrecká 

skryté vrecko v bedrovej časti

otvor pre slúchadlá 

zapínanie na trojzubec

umývateľná spodná časť

Čierny rolovací batoh značky Schwarzwolf vhodný na turistiku aj na bežné nosenie. Batoh je zdobený čiernymi popruhmi so sivým 
prešívaním. Má hlavný úložný priestor s jedným oddeleným vreckom a vreckom na drobnosti, predné malé vrecko na zips, dve 

bočné sieťované vrecká, otvor pre slúchadlá a jedno zadné vrecko v spodnej časti batohu uzatvárateľné na zips. Po zrolovaní sa 
zapína na plastový trojzubec. Má vypolstrovaný chrbát, ramenné popruhy a spodnú časť z praktického umývateľného materiálu.

Objem: zrolovaný batoh 25 l, rozbalený batoh 32 l 
Hmotnosť: 708 g 

Materiál: vodeodolný 650D polyester, 100% polyester 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2 

Maximálna veľkosť potlače: 80 × 80 mm 
Rozmery: zatvorený 41 × 45 × 15 cm, otvorený 41 × 60 × 15 cm
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ORIZABA
F3500700AJ3

     5960
gCO2e

32,18 €

Praktický batoh značky Schwarzwolf vhodný na turistiku aj na bežné nosenie. Vystužený chrbtový systém, vystužené 
ramenné popruhy s úchytmi, praktické vrecko na laptop s ochrannou výstuhou, dve vrecká na fľaše, sťahovacie popruhy, 
stredné vrecko s priehradkami na drobnosti a s vreckom na zips na cennosti, karabína a pohotovostné vrecko.
Objem: 27 l
Hmotnosť: 590 g
Materiál: 300D nylon, Dobby nylon, 210D polyester
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 20 mm
Rozmery: 29 × 49 × 18 cm 

MATTERHORN
F3500800AJ3

      
12153
gCO2e

36,00 €

Kvalitný a ľahký batoh značky Schwarzwolf vhodný predovšetkým na turistiku. Vystužené ramenné popruhy aj chrbtový 
systém, bedrový pás na pohodlné nosenie, kompresné popruhy na boku batohu, sieťované vrecká na fľašu na obidvoch 

stranách, pútka na palice a na cepíny, dve pohotovostné vrecká, predné vrecko na karabínu, stredné vrecko so zapínaním 
na zips s priehradkami na drobnosti a s vreckom na zips na cennosti, veľmi priestranný hlavný úložný priestor s oddeleným 

vreckom. Súčasťou batohu je aj oranžová bezpečnostná píšťalka.
Objem: 31 l

Hmotnosť: 640 g
Materiál: 420D polyester s PVC podkladom, 210D ripstop s PU podkladom, podšívka 210D polyester

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2
Maximálna veľkosť potlače: 70 × 40 mm

Rozmery: 33 × 50 × 20 cm
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pútka na trekové palice

kompresný popruh

pohotovostné vrecko

vrecká na fľašu
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chrbtový systém

bedrový pás

kompresné popruhy

sieťované vrecká na fľašu

pútka na trekingové palice  
a cepíny

pohotovostné vrecko

bezpečnostná píšťalka
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KIOTARI 
F3408600AJ3 

1677
gCO2e

17,41 €

Súprava 3 čiernych organizérov na oblečenie značky Schwarzwolf, ktoré oceníte predovšetkým počas vášho cestovania. Sada obsahuje vak na topánky, kompresný vak 
vhodný predovšetkým na spodnú bielizeň, ktorý vďaka zipsu je možné rozšíriť alebo zložiť a vak na šaty s 2 dielmi, na košele či tričká, obsahujúce vrchný a spodný oddiel 
na oddelenie čistej a špinavej bielizne. 
Materiál: 300D RPET Ripstop polyuretán, nylon 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S3 
Maximálna veľkosť potlače: 150 × 100 mm 
Rozmery: vak na topánky 30 × 40 × 10 cm, kompresný vak 18,5 × 26 × 2,5 cm, vak s 2 dielmi  22,5 × 40 × 12 cm 

KANDER
F3501002AJ3

     18460
gCO2e

54,75 €

Značkový batoh Schwarzwolf na viacdenné cesty. Má vypracovaný chrbtový systém a vystužené ramenné popruhy na pohodlné 
nosenie. Batoh má veľký vnútorný priestor s menším vreckom na laptop a pútkom na suchý zips. Hlavný úložný priestor batohu 

má zhora sťahovacie zapínanie a spredu zapínanie na zips. Vďaka tomu sa jednoducho dostanete aj k veciam na dne batohu 
bez toho, aby ste museli vyložiť celý jeho obsah. Ďalej batoh obsahuje veľa rôznych vreciek, bočné vrecko na zips, bočné 

sieťované vrecko a nastaviteľný popruh cez prsia s píšťalkou. Na dne batohu je k dispozícii pláštenka na batoh.
Objem: 40 l

Hmotnosť: 990 g
Materiál: polyester, 600D polyuretán

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm

Rozmery: 33 × 50 × 18 cm 
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kompresný vak 
na spodnú bielizeň

2-dielny vak na šaty

 vak na topánky
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chrbtový systém

bedrový pás

popruh cez prsia s bezpečnostnou píšťalkou

predné vrecko

bočné vrecko na zips

bočné sieťované vrecko na fľašu
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 OPTICAL

BATOHY WWW.SCHWARZWOLF.COM

BRENTA
F3400301AJ3 – oranžová 
F3400302AJ3 – zelená 

    5396
gCO2e

22,36 €

Skladacia taška 2v1 značky Schwarzwolf. Túto športovú tašku jednoducho zbalíte na cesty alebo zmeníte na praktický batoh. Má hlavný úložný priestor s vreckom 
na zips na drobnosti, dve bočné vrecká, po stranách sieťky na fľašu, vrchné vrecko, do ktorého možno celú tašku pohodlne zložiť. Popruh cez rameno, uši 
aj nastaviteľné ramenné popruhy možno schovať do špeciálnych vreciek.
Objem: 28 l
Hmotnosť: 430 g
Materiál: nylon ripstop s PU podkladom, podšívka 210D
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S2
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 40 mm
Rozmery: Ø 24,5 × 46 cm; v zloženom stave Ø 24,5 × 4 cm
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vrecká na fľašu

bočné vrecká

športová taška

batoh

zložená taška

BATERKY

 OPTIKA
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HERLEN
F2308800AJ3 

       3265
gCO2e

14,60 €

Dobíjacia čelovka značky Schwarzwolf s 5 LED diódami (jedna hlavná, 2 postranné a 2 červené postranné). Čelovka má 3 režimy svietenia: silné, slabé, 
červené. Vďaka dobíjaniu je šetrná k životnému prostrediu. Pri plnom dobití vydrží svietiť 6-12 hodín. Dobíjací USB-C kábel je súčasťou balenia. 
Balené v darčekovej krabičke. 
Svietivosť: 250 lúmenov 
Maximálna veľkosť tlače: tampontlač 20 × 6 mm, magicprint 60 × 20 mm 
Rozmery: čelovka 6 × 4 × 4,2 cm, opasok 62 × 2,5 cm

Dobíjacia čelová baterka značky Schwarzwolf s XPE diódou. Čelová baterka má senzor a päť režimov svietenia: silné, slabé, blikajúce, červené a červené blikajúce. 
Obsahuje sivú gumičku s logom Schwarzwolf a vstup pre USB Micro kábel, ktorým sa dobíja. Vďaka dobíjaniu taktiež šetrí životné prostredie. Pri plnom dobití batérie 

svieti až sedem hodín. USB Micro kábel je súčasťou balenia. Balené v darčekovej krabičke.
Svietivosť: 120 lúmenov

Materiál: ABS
Odporúčaná technológia potlače: tampontlač T3

Maximálna veľkosť potlače: 15 × 10 mm
Rozmery: 6 × 4 × 3,2 cm 

MINO
F2300900AJ3

   4075
gCO2e  

14,71 €
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TRONADOR
F2300600AJ3

  4101
gCO2e

4,15 €

POSO
F2300500AJ3

3794
gCO2e

2,94 €

Čelová baterka značky Schwarzwolf s COB diódou. Čelovka má tri režimy svietenia: slabé, silné a blikajúce svetlo. Obsahuje gumičku s logom Schwarzwolf. 
Balené v darčekovej krabičke.
Svietivosť: 120 lúmenov
Odporúčaná technológia potlače: tampontlač T3
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 10 mm
Rozmery: 6,5 × 4,5 × 4 cm
Poznámka: dodávané vrátane batérií 3 × AAA

Malé bezpečnostné svetlo značky Schwarzwolf s COB diódami. Má dva režimy: svietenie a blikanie. Možnosť uchytenia pomocou kovového krúžku na kľúče 
alebo praktického plastového klipu. Balené v darčekovej krabičke.
Svietivosť: 40 lúmenov
Odporúčaná technológia potlače: tampontlač T2
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 10 mm
Rozmery: 6 × 3 × 2 cm 
Poznámka: dodávané vrátane 2 × 3V CR2032 gombíkových batérií

LUCA
F2300700SA3

 5001
gCO2e  

6,44 €

Dômyselné kempingové svetlo značky Schwarzwolf s troma módmi svietenia: slabé, silné a prerušované svetlo. Možnosť rozloženia na praktický lampáš alebo 
použitia na svietenie v zatvorenom stave. Dodávané v darčekovej krabičke.

Svietivosť: 60 lúmenov
Odporúčaná technológia potlače: tampontlač T3, UV tlač UV3  

Maximálna veľkosť potlače: 50 × 8 mm 
Rozmery: v rozloženom stave Ø 8,5 × 13,5 cm; v zloženom stave Ø 8,5 × 5 cm 

Poznámka: dodávané vrátane batérií 3 × AA 
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Značkové kovové svietidlo Schwarzwolf. Svietidlo obsahuje 3W CREE XPE LED diódu 
a má 3 režimy svietenia: silný, stredný a blikajúci. Balené v darčekovej krabičke. 
Svietivosť: 120 lúmenov 
Odporúčaná technológia potlače: laser L1 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 7 mm 
Rozmery: 14,3 × 2,9 cm 
Poznámka: dodávame vrátane batérie 2 × AA

Značkové kovové svietidlo Schwarzwolf so šnúrkou na zápästie. Svietidlo obsahuje 5W Osram 
LED diódu a funkciu ZOOM. Má 3 režimy svietenia: silný, stredný a blikajúci. 
Balené v darčekovej krabičke. 
Svietivosť: 300 lúmenov 
Odporúčaná technológia potlače: laser L1 
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 7 mm 
Rozmery: 15 × 2,8 cm 
Poznámka: dodávame vrátane batérie 2 × AA 

KIKAI 
F2308500AJ3 

 682
gCO2e

8,44 €

ONTAKU  
F2308600AJ3 

 907
gCO2e

11,33 €

Značková kovová outdoorová baterka značky Schwarzwolf. Obsahuje Cree XPE diódu a výsuvnú COB diódu, ktorá umožňuje veľmi intenzívne osvetlenie. Na konci 
baterky je magnet a háčik na jej prípadné zavesenie. Balené v darčekovej krabičke.

Svietivosť: Cree XPE dióda 130 lúmenov; COB dióda 180 lúmenov 
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 10 mm

Rozmery: 16,7 × 4 cm; dĺžka pri vysunutí 22,8 cm
Poznámka: dodávané vrátane batérií 4 × AAA

BIWA
F2300800AJ3

 7762
gCO2e  

19,47 €
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ANTELAO
F2300700AJ3

 5961
gCO2e

9,16 €

DELGADA
F2301000AJ3

  6352
gCO2e

19,36 €

Značková kovová outdoorová baterka značky Schwarzwolf so šnúrkou na zápästie. 
Baterka obsahuje T6 diódu a vďaka jej výsuvnej hlavici je možná regulácia 
zaostrenia a prepínania svetla. Balené v darčekovej krabičke.
Svietivosť: 260 lúmenov
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 5 mm
Rozmer baterky: 13,5 × 3,5 cm; dĺžka po vysunutí 16 cm; dĺžka šnúrky 21 cm
Poznámka: dodávané vrátane batérií 3 × AAA

Dobíjacia kovová outdoorová baterka značky Schwarzwolf so šnúrkou na zápästie. Baterka obsahuje T6 diódu a vďaka jej výsuvnej hlavici je možné 
regulovať zaostrenie a prepínanie svetla. Má päť režimov svietenia: slabé, stredné, silné, blikajúce svetlo a SOS režim svietenia. Dobíjacia batéria 
s kapacitou 2200 mAh a mikro USB kábel sú súčasťou balenia. Do baterky možno však tiež vložiť štandardné 3 AAA batérie. Balené v darčekovej krabičke.
Svietivosť: 270 lúmenov
Odporúčaná technológia potlače: laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 5 mm
Rozmery: baterka 14,7 × 3,5 cm; dĺžka pri vysunutí 16,5 cm; dĺžka šnúrky 21 cm

ZAGROS 
F2308700AJ3 

  4933
gCO2e

18,34 €

Dobíjacie kovové svietidlo značky Schwarzwolf so šnúrkou na zápästie, ktoré možno použiť aj ako powerbanku s výstupom DC 5V/1A pre pohotovostné dobitie vášho 
telefónu. Svietidlo obsahuje 5W XPG diódu. Má 3 režimy svietenia: silný, blikajúci a SOS režim. Pri dlhšom podržaní tlačidla je možné prepnúť na tlmené svetlo. Ponúka 

možnosť regulácie zaostrenia, obsahuje dobíjaciu 3.7V Lítium batériu s kapacitou 2000mAh a svetelný indikátor nabíjania. Dobíjací USB kábel typu C je súčasťou 
balenia. Doba nabíjania 3 hodiny, výdrž batérie 4,5 hodiny. Balená v darčekovej krabičke. 

Svietivosť: 250 lúmenov 
Odporúčaná technológia potlače: laser L1 

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 7 mm 
Rozmery: 12,4 × 2,5 cm 
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ARKANSAS
F1701700AJ3    

426
gCO2e

5,36 €

IRAVADI
F1504700AJ3   

 549
gCO2e

16,97 €

Značkové puzdro na slnečné okuliare Schwarzwolf. Puzdro je vyrobené z čierneho zamatového pláteného materiálu. Puzdro sa otvára pomocou 
zipsu s pohodlným jazdcom, ktorý je zdobený logom Schwarzwolf. Súčasťou puzdra je aj čierne vrecko a biela handrička na čistenie okuliarov 
z mikrovlákna vhodná na sublimačnú potlač. Balené v darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač 1 farba S3, sublimačná potlač
Maximálna veľkosť potlače: puzdro 50 × 15 mm, handrička 100 × 100 mm 
Rozmery: puzdro 16,5 × 7,5 × 6,5 cm, vrecko 8,5 × 17,6 cm, handrička 15 × 18 cm  

Športové polarizačné slnečné okuliare značky Schwarzwolf s farebnými sklami. Okuliare sú vyrobené v čiernej farbe s logom Schwarzwolf na nožičkách. Majú 
ochranu UV 400. Polarizačné okuliare znižujú nepríjemné oslnenie a únavu očí. Oranžové sklá zvyšujú kontrastné videnie, a preto sa výborne hodia na riadenie 
a zimné športy. Sú dodávané v čiernom vrecku z mikrovlákna a v pevnom praktickom puzdre Schwarzwolf. Súčasťou balenia je aj biela handrička na čistenie 
okuliarov z mikrovlákna vhodná na sublimačnú potlač. Balené v darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače: tampontlač T3, sieťotlač 1 farba S3, sublimačná potlač. 
Maximálna veľkosť potlače: nožička 30 × 7 mm, puzdro 50 × 15 mm, handrička 100 × 100 mm 
Rozmery: vrecko 8,5 × 17,6 cm, puzdro 16,5 × 7,5 × 6,5 cm, handrička 15 × 18 cm

MAHAVELI
F1504600AJ3

 549
gCO2e

14,71 €

Polarizačné slnečné okuliare Schwarzwolf. Obruče a nožičky okuliarov sú v čiernej farbe s červenými detailmi na nožičkách, s oceľovými pántami zdobenými logom 
Schwarzwolf. Polarizačné okuliare znižujú nepríjemné oslnenie a únavu očí. Majú čierne sklo s ochranou UV 400 vhodné pre outdoorové aktivity a šport. Okuliare sú 
dodávané v čiernom vrecku z mikrovlákna a v pevnom praktickom puzdre Schwarzwolf. Súčasťou balenia je aj biela handrička na čistenie okuliarov z mikrovlnných 

vlákien vhodná na sublimačnú potlač. Balené v darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače: tampontlač T3, sieťotlač 1 farba S3, sublimačná potlač. 

Maximálna veľkosť potlače: nožička 30 × 7 mm, puzdro 50 × 15 mm, handrička 100 × 100 mm 
Rozmery: vrecko 8,5 × 17,6 cm, puzdro 16,5 × 7,5 × 6,5 cm, handrička 15 × 18 cm
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Ďalekohľad značky Schwarzwolf s optikou 10 × 25, zorné pole 1000 m: 
101, zorný uhol 5,8°, priemer výstupnej pupily 11 mm, najkratšia ostriaca 
vzdialenosť 3 m. Ďalekohľad je balený v neoprénovom puzdre so šnúrkou 
na krk a v krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače: tampontlač T3, sieťotlač S2
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 20 mm
Rozmery: 11 × 11,5 × 3,5 cm

TRIVOR
F4801600AJ3

 2047
gCO2e

32,12 €

CROSSET
F4800300SA3

 2521
gCO2e

44,17 €

Trojdielna outdoorová súprava značky Schwarzwolf v čiernom neoprénovom 
puzdre. Obsahuje zatvárací nôž s poistkou a klipom na opasok, ďalekohľad 
s centrálnym zaostrením, s ochrannou antireflexnou úpravou,  
optikou 10 × 25 a s multifunkčnou šatkou BANDANA.
Dodávané v darčekovej krabičke.
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač S3, tampontlač T3, laser L1
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 40 mm
Rozmery: 8 × 13 × 5 cm

https://www.schwarzwolf.com/


Ceny uvedené v katalógu sú bez DPH.
Ceny uvedené v katalógu sú iba orientačné.


