Faramugo 2021 – sortiment oblečení
BUNDY
Nanorak 1
Nanorak 2
Nanorak 3
Dalbasho
Xoog
Buurta
Perak
Dirxiga
Nolosha
Kangaroo
Diiran
Nanosuuf
Anorak 1L
Anorak 3L

Nanomembrane® univerzální, 1-barevná, 3L
Nanomembrane® uni, 2-barevn, 3L
Nanomembrane® uni, 3-barevná, 3L
Nanomembrane® expediční, 3L
Nanomembrane® outdoor TOP, 3L
Nanomembrane® lehká, 2L
nanomembrána minimalistická, 3L
Nanomembrane® s osvětlením aktivními optickými vlákny, 3L
Nanomembrane® softshell skialp, 3L
Nanomembrane® retro klokanka, 3L
Nanomembrane® zimní zateplená, 2L+rouno
červená, zelená, růžová, antracit/modrá, modrá/červená
Nanomembrane® rozepínací z bavlny, 3L
Anorak styl bushcraft z bavlny, 1L
Anorak Nanomembrane® styl bushcraft s membránou, 3L

KALHOTY
Suit
Nanomembrane® trekové, turistika, 1L
Suiter
Dlouhé kalhoty, sport verze, 1L
Xuub
Nanomembrane® outdoor, 3L
modrá/černá, purpur/černá, šedá/černá, zelená/antracit
Talabo
Nanomembrane® outdoor TOP, 3L
Xerada
Nanomembrane® lyžařské, 3L
modrá/černá, červená/antracit
Buuraha
Nanomembrane® skialpové, 3L
Kalunka
nanomembrána ultralehké, 3L
Kulaylka
Nanomembrane® zimní zateplené, 2L+rouno
červená/černá, modrá, modrá/černá
Surval 1L
Nanomembrane® lehké z bavlny, 1L
Lugaha 3L
Nanomembrane® membránové z bavlny, 3L
OSTATNÍ
Gacmo 3P
Jabsi 3P
Gashi
červená
Tubo
Baraf
Arktida
červená
Arktida ski
Lugta
Sheep
Sherpa
Merino
Trek
Sport

výběr ze 7 barev a kombinace barev zipů
výběr z 5 kombinací barev
výběr ze 4 kombinací barev
výběr ze 6 barev a kombinací
výběr ze 7 barev a kombinací
červená, zelená, žlutá
?? připravujeme….
žlutá reflexní
pouze na zakázku
tyrkys, limetka, limetka/tyrkys
modrá/černá/červená
žlutá reflexní, oranžová, černá, modrá,
černá, khaki
khaki, sv. hnědá
khaki/sv. hnědá, černá

?? připravujeme….
?? připravujeme….
černá, červená/černá, modrá/antracit,
černá, tyrkys, modrá/černá, antracit
černá, maskáč, antracit, oranžová/černá,
černá, modrá, tyrkys, limetka
?? připravujeme….
antracit, oranžová/antracit, černá, červená,
khaki, sv. hnědá
khaki, černá

Rukavice 3-prsté, nowind/kevlar
Rukavice 3-prsté verze cyklo, nowind/kevlar
Rukavice Nanomembrane® zimní zateplené palčáky, 3L

černá
černá
antracit, černá, modrá, černá/modrá,

Šátek/nákrčník-tubus
Návleky Nanomembrane®, 3L
Ponožky do pohorek

3 motivy z hor a lezení
černá, modrá, červená
smetanová/šedá, tm.-šedá, zelená, modrá,

Lyžařské podkolenky
Dámské ponožky do pohorek
Dámské ponožky do pohorek
Pánské ponožky do pohorek
Dámské ponožky do pohorek
Střední outdoorové ponožky 2.páry
Lehké outdoorové ponožky

smetanová/šedá
bílá/šedá/červená se zimním motivem
bílá/šedá/červená se zimním motivem
šedá/bílá se zimním motivem
bílá/šedá/s ovčím motivem
šedá/tm.šedá, šedá/černá
černá/šedá

VESTY, pouze dle dohody
Shulugii
Nanomembrane® light model, 3L
žlutá/černá
Joodariga 1L
Nanomembrane® přírodní, bavlna, multifunkční, 1L
Ecru
Nanomembrane® zimní zateplená, 2L + rouno
Svítící vesta
Se Scilif Sunfibre technologií

žlutá reflexní, modrá/černá, zelená/černá,
khaki
modrá/černá
reflexní žlutá

