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Szanowny

Poszukiwaczu Przygód !
Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteś zwyczajnym turystą.
Podróżujesz, chodzisz po górach, docierasz tam, gdzie nie
dotrze żaden „turysta autokarowy”. Tworzymy namioty,
by wspierać Twoją podróżniczą pasję i chęć poznawania
nowych miejsc i nowych ludzi. Cenimy to, a jednocześnie
jesteśmy ciekawi miejsc, do których dotarłeś / dotarłaś
z naszym namiotem. Jeśli masz ochotę pochwalić się
swoimi fotografiami z Marabutem w roli głównej udostępniamy Ci nasz serwis www.namioty.pl.
Pochwal się!
Zapraszając do zabawy, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do publikacji tylko
wybranych fotek.

fot. Łukasz Kuczowski

Wśród wszystkich uczestników zabawy w grudniu 2011 wylosujemy 10 rocznych
prenumerat Magazynu GÓRY.

w namiotach Marabut ...
tropik

regulowana wentylacja

Używamy najwyższej jakości poliesteru rip-stop PU
3000 mm. Gwarantuje całkowitą wodoszczelność. Impregnowany poliuretenem (PU). W najnowszych modelach zastosowaliśmy udoskonalony poliester rip - stop
PU UV resistant, z dodatkiem stabilizatora UV zwiększającego odporność na działanie promieni słonecznych.

Namioty ekspedycyjne* posiadają wentylację regulowaną od wewnątrz i z zewnątrz. System ten jest
szczególnie przydatny w czasie trudnych biwaków, np.
podczas gotowania posiłków wewnątrz namiotu. Pełne
otwarcie wentylacji pozwala zmniejszyć kondensację
pary wodnej.

zintegrowany tropik z sypialnią

wszystkie szwy podklejane

Dzięki takiemu rozwiązaniu namiot rozbija się bardzo
szybko i łatwo. Nie narażamy przy tym sypialni na przemoknięcie, o co łatwo, gdy musimy rozbijać obozowisko
podczas deszczu*.

Wszystkie szwy w naszych namiotach są podklejane
taśmą termoprzylepną, gwarantującą całkowitą wodoszczelność.

* sprawdź, które modele

* wyjątek: Axum - tropik narzucany

stelaż zewnętrzny

odblaski

Niemal wszystkie nasze namioty posiadają zewnętrzny
stelaż*. Konstrukcja uzyskuje w ten sposób najwyższą
odporność na silne wiatry i pozwala na wyjątkową
łatwość i szybkość rozbijania namiotu.

Naroża namiotów wyposażyliśmy w elementy odblaskowe. Ten drobiazg nie tylko ułatwia rozbicie namiotu
w ciemności; podczas trudnych warunków w górach,
w nocy może ułatwić jego lokalizację.

* wyjątek: Axum

testerzy namiotów Marabut ...
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Michał Apollo / alpinista, podróżnik

Maciek Ciesielski / alpinista, podróżnik

Miłośnik wyjazdów wspinaczkowo – trekkingowych w różne
rejony świata. Odwiedził już Himalaje, Andy, Góry Skaliste, góry
Alaski, Afryki oraz Ziemię Ognistą. Pokonał wiele trudnych dróg
wspinaczkowych od Tatr, przez Matterhorn, po Mont Blanc.
Organizator wypraw w różne góry świata. Zdobywca dziewiczego szczytu w Himalajach – Masala Peak 5650 m n.p.m. –
za który został nominowany do prestiżowej nagrody środowiska
wspinaczkowego „Jedynka”.

Autor przejść w górach Alaski, Azji, Yosemitach, Alpach, Tatrach, Karkonoszach. Nagrody:
• nagrody PZA za przejścia w latach 2002 - 2005
• nagroda „Brytana”, w kategorii Zimowa Wspinaczka Klasyczna za rok 2006,
• 1-sza i 2-ga nagroda Magazynu „Góry” za przejścia zimowe sezonu
2003/2004
• nominacje do prestiżowej nagrody PZA „Jedynka” za najlepsze przejścia
w sezonach 2004-2006

... jakość tkwi w szczegółach!
pobieranie śniegu z wnętrza

boczne kieszenie

Podczas biwakowania w zimowych warunkach możliwe jest pobieranie śniegu na wodę bez potrzeby wychodzenia z namiotu*. Specjalny otwór w podłodze
z kołnierzem zaciąganym sznurkiem trzeba uaktywnić
poprzez nacięcie w zaznaczonym miejscu.

Siatkowe kieszenie na całej długości obu stron sypialni.
Można w nich ułożyć wszystkie niezbędne drobiazgi,
które zawsze będą widoczne, uporządkowane i łatwo
dostępne.

* K2 expedition, Komodo Plus

molding system

podwieszana półka

Jest to system łatwej regulacji naciągnięcia powierzchni
tropiku. W naszych namiotach używamy klamer światowego lidera - National Molding.

Siatkowa półka podwieszana pod sufitem sypialni idealne miejsce na przedmioty, które muszą być łatwo
dostępne: latarkę, okulary itp.

fartuchy przeciwśnieżne

zamki

By zapewnić maksimum bezpieczeństwa podczas
zimowych biwaków, wszystkie namioty ekspedycyjne
wyposażyliśmy w fartuchy przeciwśnieżne. Można je
łatwo zrolować, jeśli nie ma potrzeby ich użytkowania.

Zamek w namiocie musi być trwały, niełamliwy, odporny na naprężenia materiału. Właśnie dlatego do naszych
tropików wybraliśmy zamki najwyższej jakości - japońskiej firmy YKK.

... abyś mógł spać spokojnie.
Ola Dzik / alpinistka, podróżnik

Marek Żołądek / alpinista, podróżnik

Na swoim koncie ma m.in. pierwsze polskie kobiece wejście na jedną
z najniebezpieczniejszych gór świata - Pik Pobiedy (7439 m n.p.m.). Ponadto jako pierwsza Polka dokonała wejść na wszystkie pięć siedmiotysięczników byłego ZSRR (Pik Pobiedy, Chan Tengri, Pik Somoni d. Kommunizma,
Pik Korżeniewskiej, Pik Awicenny d. Lenina), uzyskując prestiżowy tytuł
Śnieżnej Pantery. W 2010 r. jako pierwsza kobieta ukończyła zawody Elbrus
Race na najdłuższej trasie Extreme. Mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski
w narciarstwie wysokogórskim.

Organizator wyjazdów wspinaczkowo – trekkingowych m. in.
w Himalaje, Andy (Aconcagua, Patagonia), góry Alaski, Afryki, USA,
Góry Skaliste (Kanada) oraz na Ziemię Ognistą. Na koncie ma liczne
drogi wspinaczkowe w Tatrach i Alpach. Wspinał się w skałach i górach, latem i zimą, uprawia także wspinaczkę lodową i dry – tooling.
Zdobywca dziewiczego szczytu w Himalajach – Masala Peak 5650 m
n.p.m., – za który został nominowany do prestiżowej nagrody
środowiska wspinaczkowego „Jedynka”.
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Grenlandia 2010

Fotograficzna Wyprawa Marzeń
... Nie dane nam było posmakować wiatru foehn, który występuje na południu Grenlandii,
choć kilka razy chmury go zapowiadały. Podobno istnieje tylko kilka namiotów, które są
w stanie oprzeć się tej nawałnicy. Kto wie, może następnym razem i my spróbujemy z Arco...
Tekst i foto: Łukasz Kuczkowski
Podczas wyprawy na Grenlandię 2010 używany był namiot Arco.

namioty ekspedycyjne

KOMODO PLUS XL
najpopularniejszy namiot ekspedycyjny w Polsce!

poliester
RIP - STOP

2 osoby

kolory:

3,6 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena:

846,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, Ø 17 cm

Nowa wersja sprawdzonego namiotu - z powiększoną powierzchnią podłogi. Propozycja dla tych, którzy potrzebują wygodnego i lekkiego namiotu ekspedycyjnego.
Obszerna absyda pomieści cały sprzęt, co pozwoli utrzymać porządek w sypialni. Posiada regulowaną wentylację oraz możliwość pobierania śniegu z wnętrza namiotu.
Niewielka waga konstrukcji ułatwi wniesienie jej na każdą wysokość. Namiot doskonale nadaje się zarówno do trekkingu, jak i alpinistycznych ekspedycji.
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El Carnicero 2010

Sezon 2010 roku w tej części Andów okazał się bardzo trudny. Stan lodowców
oraz dróg lodowych był katastrofalny (...). Po aklimatyzacji na najwyższym peruwiańskim szczycie, Huascaranie, przenieśliśmy się do Base Campu naszego
głównego celu, Yerupuji (6635 m n.p.m.). Tu na wiele dni naszym domem stał
się namiot Quito...

Tekst i foto: Michał Apollo

Podczas wyprawy UP El Carnicero DSCC Expedition 2010 używany był namiot Quito.

Marabut na wyprawie w Andach

namioty ekspedycyjne

QUITO

poczuj przestrzeń na wyprawie

poliester
RIP - STOP

2 osoby

kolory:

4,6 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

2 wejścia

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena:

1200,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, Ø 17 cm

Quito to namiot dla osób poszukujących bardzo przestronnej, dużej „dwójki” do celów ekspedycyjnych i trekkingowych. Namiot posiada 2 absydy – w jednej pomieści się cały ekwipunek, w drugiej można spokojnie gotować nawet podczas silnych podmuchów wiatru. Wyposażony we wszelkie cenne drobiazgi m.in. : boczne
wentylatory, odblaski, kieszonki. Szczególnie polecany jest jako namiot bazowy. Namiot pomyślnie przetestowany w Himalajach.
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namioty ekspedycyjne

K2 EXPEDITION
namiot bazowy, który przetrwa wszystko

poliester
RIP - STOP

3 osoby

kolory:

10

4,6 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena:

1084,-

wymiar po spakowaniu: 60 cm, Ø 19 cm

K2 to najtrudniejszy ośmiotysięcznik świata. Zimowa wyprawa na tę górę to wyzwanie dla najlepszych alpinistów i najlepszego sprzętu. Jesteśmy dumni, że w Polskiej Wyprawie Zimowej Netia K2 2002/03 brały udział namioty Marabut. Oddajemy do Twoich rąk namiot specjalnej edycji, zaprojektowanej na potrzeby zimowej
wyprawy na K2. Przetestuj go!

namioty ekspedycyjne

AXUM

86

119
125

na wyprawie też możesz czuć się wygodnie

90

385
12

kolory:

3000 mm H2O

RESISTANT

2 wejścia

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

GWARANCJA

1410,-

21
0

0

80

5,8 kg

3LATA

21

148

3 osoby

UV

cena:

287
267

poliester
RIP - STOP

wymiar po spakowaniu: 60 cm, Ø 19 cm
214

Axum to propozycja dla osób poszukujących dużego namiotu wyprawowego. Doskonały jako namiot bazowy na wyprawach wysokogórskich. Odpowiedni również
na trekkingi dla 3-osobowej grupy. Dwa wejścia i dwa duże przedsionki zapewniają całkowity komfort, a system kieszonek i półka pod sufitem umożliwi zachowanie
porządku w sypialni. Tropik z UV zapewnia odporność na silne promieniowanie ultrafioletowe w wysokich górach.
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Grenlandia 2010

Fotograficzna Wyprawa Marzeń

Tekst i foto: Łukasz Kuczkowski

... Namiot jest przestronny i zapewnia dużo miejsca dla dwóch podróżników. Spokojnie
mogliśmy w nim schować nasze rzeczy, rozłożyć maty i wygodnie spać nie wpadając jeden na drugiego . Długość też jest odpowiednia, a do niskich osób nie należymy. Dodatkowe duże przedsionki pozwalały na pozostawienie części bagażu (plecaki ze sprzętem)
poza sypialnią bez obawy, że zmoknie. W namiocie można wygodnie siedzieć po turecku
nie zahaczając głową o sufit. Ogólnie – bardzo pozytywna ocena pojemności i wygody...
Podczas wyprawy na Grenlandię 2010 używany był namiot Arco.

namioty ekspedycyjne

ARCO

kto powiedział, że dwójka musi być ciasna?

poliester
RIP - STOP

2 osoby

3,8 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

2 wejścia

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

opcja z fartuchami
poliester
RIP - STOP

2 osoby

kolory:

4,1 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

2 wejścia

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena:

1028,cena:

1180,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, Ø 17 cm

Arco to bardzo wygodny namiot trekkingowy. Spora sypialnia i przestronna absyda zapewni komfort 2 osobom z całym ekwipunkiem. W warunkach wyprawowych
pomieści również 3 osoby. Dzięki osłoniętej absydzie można spokojnie gotować podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Istotnym atutem namiotu
zwiększającym komfort użytkowania i poprawiającym wentylację jest też drugie wejście.

13

Pik Pobiedy 2010
Pierwsza Polka na szczycie!
Tekst: Ola Dzik
Foto: Krzysztof Starek

... 23 sierpnia około 12:40 jesteśmy na szczycie. Tym samym jestem pierwszą Polką na Piku
Pobiedy (7439 m n.p.m.) oraz pierwszą reprezentantką naszego kraju, która skompletowała
5 siedmiotysięczników byłego ZSRR, dających tytuł „Śnieżnej Pantery”. Krzysiek i Kuba są
w pierwszej dziesiątce polskich zdobywców szczytu. Jednak teraz nikt nie myśli o radości i gratulacjach. Na to przyjdzie czas po zejściu. Na razie zdjęcie z polską flagą, w tył zwrot i na dół...
Podczas wyprawy na Pik Pobiedy 2010 używany był namiot Baltoro.

namioty ekspedycyjne

BALTORO
żadna wyprawa nie straszna

poliester
RIP - STOP

2 osoby

3,6 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

2 wejścia

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

opcja z fartuchami
poliester
RIP - STOP

2 osoby

kolory:

3,9 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

2 wejścia

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena:

882,cena:

1033,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, Ø 17 cm

Odpowiednia propozycja zarówno na turystyczne wyjazdy jak i ambitne górskie wyprawy. W porównaniu z pozostałymi namiotami ekspedycyjnymi, jest dłuższy
i szerszy, co znacznie polepsza komfort biwakowania. Kolejne atuty Baltoro to dwa wejścia i dwie obszerne absydy. Tropik namiotu wykonany jest z poliestru
o zwiększonej odporności na promienie UV.
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namioty ekspedycyjne

KHUMBU
przetrwa każdy huragan

poliester
RIP - STOP

2 osoby

kolory:

16

3,5 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena:

1038,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, Ø 17 cm

Trójpałąkowa konstrukcja, aerodynamiczny kształt i zewnętrzny stelaż powodują, że namiot jest bardzo odporny na najsilniejsze wiatry. Tropik z filtrem UV zapewnia
odporność na silne promieniowanie ultrafioletowe w wysokich górach. Namiot wyposażony w cenne drobiazgi, np. kilkanaście kieszonek we wnętrzu czy odblaski
ułatwiające rozbicie i lokalizację w nocy.

namioty ekspedycyjne

MOSQUITO

śpij spokojnie na każdej egzotycznej wyprawie

7,9

2 osoby

1,8 kg

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

cena:

349,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, Ø 13 cm

Jeśli wybierasz się w tropikalne rejony świata, są rzeczy, o których zapomnieć nie możesz. Jedną z nich jest moskitiera! Może być używana jako namiot na biwakach
w upalnych i bezdeszczowych warunkach oraz jako ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem.
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Na kajaki z Marabutem
Setki biwaków na kajakowym szlaku.
Tekst i foto: Roman Pauszek,
www.kajak-test.pl

Majowa burza przyszła nagle. Dobiliśmy do brzegu i wyciągnęliśmy kajaki. Namiot
rozbiłem w kilka minut. Mimo rosnącej ulewy obszerny przedsionek umożliwił wygodne przygotowanie kolacji. Z suchego i obszernego wnętrza zadowolony był również nasz pies. Szybko zaanektował sobie przedsionek. Rano powitało nas słońce.
Gwinea Marabuta sprawdziła się nam wiele razy w dalszych podróżach i wyprawach,
ale dzięki obszerności wnętrza jest to również nasz namiot rodzinny, nasz drugi dom.
Organizator spływów po szwedzkich Szkierach używa namiotów Marabut.

namioty biwakowe

GWINEA
namiot niezniszczalny

poliester
RIP - STOP

3 osoby

4,5 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

8,5
WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

opcja ze stelażem ALU
poliester
RIP - STOP

3 osoby

kolory:

4,0 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

ALUSTELAŻ

3LATA

GWARANCJA

cena:

826,cena:

906,-

wymiar po spakowaniu: 57 cm, Ø 18 cm

To najbardziej uniwersalny model Marabuta. Niska waga w stosunku do gabarytów powoduje, że doskonale nadaje się zarówno na piesze wędrówki, dalekie podróże,
jak również jako namiot bazowy w ekspedycjach wysokogórskich. Mocna konstrukcja oprze się najsilniejszym podmuchom wiatru i... upływowi czasu. Spytaj tych,
którzy używają go od lat!
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namioty biwakowe

POLINEZJA
wygoda i prostota

poliester
RIP - STOP

3 osoby

5,3 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

11
WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

opcja ze stelażem ALU
poliester
RIP - STOP

3 osoby

kolory:

4,8 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

ALUSTELAŻ

3LATA

GWARANCJA

cena:

917,cena:

1038,-

wymiar po spakowaniu: 60 cm, Ø 21 cm

Obszerny namiot dla tych, którzy cenią sobie wygodę podczas biwaku. Spora wysokość namiotu daje poczucie większej przestrzeni i wygody. Jeśli planujesz dłuższy
obóz bez częstego przemieszczania się, a jednocześnie cenisz sobie komfort – Polinezja to odpowiedni wybór.
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namioty biwakowe

ATACAMA
duuuuży przedsionek

poliester
RIP - STOP

2-3 osoby

4,3 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

8,5
WŁÓKNO FG

ALUSZPILKI

opcja ze stelażem ALU
poliester
RIP - STOP

2-3 osoby

kolory:

3,9 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

ALUSTELAŻ

3LATA

GWARANCJA

3LATA

GWARANCJA

cena:

886,cena:

997,-

wymiar po spakowaniu: 56 cm, Ø 18 cm

Wygodny namiot z dużą przestrzenią w przedsionku. Stabilna konstrukcja, kilkanaście kieszonek w sypialni, dobry system wentylacyjny oraz przedsionek mieszczący
nawet rowery - to najważniejsze atuty użytkowe Atacamy. Wykonany z udoskonalonego poliestru rip-stop „UV resistant” tropik ma zwiększoną odporność na
niszczące działanie promieni słonecznych.
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namioty biwakowe

BATUMI

przedsionek nigdy nie jest za mały

poliester
RIP - STOP

3 osoby

5,2 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

8,5

3 wejścia

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

opcja ze stelażem ALU
poliester
RIP - STOP

3 osoby

kolory:

4,7 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

3 wejścia

ALUSTELAŻ

3LATA

GWARANCJA

cena:

993,cena:

1149,-

wymiar po spakowaniu: 57 cm, Ø 25 cm

Batumi to namiot dla osób, które potrzebują wygodnej sypialni i dużej przestrzeni bagażowej przy zachowaniu stosunkowo niskiej wagi namiotu. Optymalne rozwiązanie na dłuższe biwaki, gdy nie ma potrzeby ciągłego przemieszczania się z plecakiem. Trzy wejścia zapewniają łatwe wchodzenie i wychodzenie z namiotu.
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namioty biwakowe

MAYO

po co dźwigać za dużo?

poliester
RIP - STOP

1-2 osoby

kolory:

2,4 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena:

735,-

wymiar po spakowaniu: 43 cm, Ø 16 cm

Wędrujesz samotnie po górach? Zwracasz uwagę na każdy zbędny gram w plecaku? Szukasz najlżejszego dwupowłokowego namiotu? Mayo skonstruowaliśmy
specjalnie z myślą o Tobie! Superwygodny dla jednej osoby, wystarczający także dla dwóch, choć w nieco mniej komfortowy sposób. Wyposażony jest w praktyczne
kieszonki wewnętrzne oraz odblaski ułatwiające rozbijanie go w nocy.
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namioty biwakowe

NOMADA3
bierz rodzinę i ruszaj w trasę!

poliester
RIP - STOP

24

UV

8,5

3-4osoby

6,7 kg

kolory:

wymiar po spakowaniu: 60 cm, Ø 30 cm

3000 mm H2O

RESISTANT

2 wejścia

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

cena:

1154,-

wersja ze stelażem ALU na zamówienie

Namiot dla aktywnych osób – grupy przyjaciół lub rodziny. Dobra propozycja, gdy potrzebna jest obszerna sypialna i duża powierzchnia w przedsionku. Optymalne
rozwiązanie na dłuższe biwaki lub dla osób uprawiających objazdową turystykę samochodową, gdy istotna jest wygoda w namiocie, szybkie jego rozkładanie,
a jednocześnie stosunkowo nieduży pakunek po złożeniu.

namioty biwakowe

NOMADA4
znajdziesz większe iglo?

poliester
RIP - STOP

4-5 osób

kolory:

9,1 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

9,5

2 wejścia

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

cena:

1471,-

wymiar po spakowaniu: 60 cm, Ø 35 cm

Połączenie namiotu biwakowego i rodzinnego. Rozłożenie namiotu jest równie proste i szybkie jak w przypadku namiotu biwakowego, a komfort użytkowania jest
zbliżony do tego, jaki zapewnia nam tradycyjny namiot willowy. Propozycja dla rodzin lub grup poszukujących bardzo obszernego namiotu, którego rozkładanie
i składanie nie sprawia żadnego problemu.
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Andy na 2 kółkach
Marabut w Andach
Tekst i foto: Duszak Team,
www.wyprawy.org

Szlak, który wytyczyliśmy (bez wsparcia z zewnątrz) wiódł przez najdziksze tereny Andów. Jego długość wyniosła 2600 km. Przeciął on kilkanaście przełęczy, podjazdów
powyżej 4-rech, 5-ciu, a nawet 6-ciu tysięcy metrów. Na jego drodze stanął najwyższy
szczyt obu Ameryk - Aconcagua (6962 m) oraz najwyższy podjazd rowerowy świata Aucanquilcha (6176 m). Popalić nam dała najsuchsza pustynia świata – Atakama...
Duszak Team Ekspedycja Andy 2009 używała namiotów Marabut.

harcerstwo survival

POLIGON2
namiot - twardziel

poliester
RIP - STOP

2 osoby

3,1 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

8,5

2 wejścia

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

opcja ze stelażem ALU
poliester
RIP - STOP

2 osoby

kolory:

2,8 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

2 wejścia

ALUSTELAŻ

3LATA

GWARANCJA

cena:

695,cena:

741,-

wymiar po spakowaniu: 65 cm, Ø 16 cm

Namiot dla tych, którzy muszą szybko się przemieszczać w trudnym terenie. Używany i doceniony przez najlepszych komandosów i harcerzy. Doskonały również dla
wytrawnych turystów. Ma to, co dobry namiot winien posiadać: niewielką wagę, małe objętościowo opakowanie i silną konstrukcję.
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harcerstwo survival

SKAUT
harcerze go lubią

poliester
RIP - STOP

3 osoby

kolory:

5,9 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

8,5

2 wejścia

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

cena:

1144,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, Ø 18 cm

Nowy, zmodyfikowany Skaut z dwoma absydami skonstruowany został przez harcerzy i dla harcerzy. Dzięki niemu Marabut jest uczestnikiem wielu obozów, zlotów
i wszelkich spotkań harcerskiej braci. Istotne jest to, że jest przystosowany do łączenia z namiotami systemu FlexTent.
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harcerstwo survival

GAWRA

„dychy” należą do przeszłości

EKI
PL AN D GĘ
Ł
NA POD O NKU!
SIO
W PRZED

189-195

70

170

kolory:

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

11

2 wejścia

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

2304,-

320

19 kg

170

308

10 osób

~410

cena:

100

poliester
RIP - STOP

wymiar po spakowaniu: 85 cm, Ø 44 cm

Ciekawy namiot harcerski Marabuta. Jest alternatywą dla bardzo ciężkich i kłopotliwych w rozbijaniu tradycyjnych „dziesiątek” i „NS -ów”. Idealne rozwiązanie na zloty
i biwaki, na które zabieranie ciężkich namiotów jest kłopotliwe lub niemożliwe.
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harcerstwo survival

TARP

gdy namiot to już zbyt duży luksus

1,0 kg

kolory:

3x3 m

3LATA

GWARANCJA

wymiar po spakowaniu: 25 cm, Ø 15 cm

cena:

199,-

UWAGA!
Stelaż nie jest na wyposażeniu! Płachtę można rozłożyć na kijkach teleskopowych, narciarskich, między drzewami oraz na wiele innych sposobów, które znane są wytrawnym miłośnikom survivalu.

Gdy namiot to zbyt wielki ciężar w plecaku lub zupełnie niepotrzebny luksus, a jednocześnie zdajesz sobie sprawę, że warto jednak biwakować pod prowizorycznym
dachem – Tarp jest dla Ciebie. Idealnie rozwiązanie dla osób chcących być jak najbliżej natury lub jako dodatkowe zadaszenie obozowiska.
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system namiotów łączonych

M
K
K2
S3

system flextent

FLEXTENT

mesa
koja
kajuta 2
Skaut

Kolekcja FlexTent, czyli system namiotów łączonych, to doskonała propozycja dla zorganizowanych grup turystycznych, militarnych czy drużyn harcerskich. Namioty
FlexTent można łączyć ze sobą na wiele różnych sposobów, tworząc nawet całe „namiotowe miasteczka”. Każdy namiot może być oczywiście użytkowany osobno,
jako niezależny.
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system flextent

KAJUTA 2

połącz go z innymi namiotami!

poliester
RIP - STOP

2 osoby

kolory:

5,0 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

8,5

2 wejścia

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

cena:

906,-

wymiar po spakowaniu: 57 cm, Ø 18 cm

Namiot, który za pośrednictwem absydy może być połączony z dowolnym namiotem serii FlexTent. Może też służyć z powodzeniem jako oddzielny, niezależny
namiot.

32

system flextent

MESA

życie towarzyskie jest ważne

UWAGA! Podłoga nie jest na wyposażeniu namiotu.
poliester
RIP - STOP

7,9 kg

kolory:

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

FG

4 wejścia

8,5+9,5

3LATA

GWARANCJA

cena:

1265,-

wymiar po spakowaniu: 60 cm, Ø 20 cm

Namiot - świetlica. Używany oddzielnie stanowi istotny element życia towarzyskiego grupy. W połączeniu z innymi namiotami FlexTent - będzie centralną częścią
namiotowego miasteczka.
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cena

38,-

• śledzie 4 szt.
• szpilki 6 szt.
• odciąg gumowy 3 szt.
• linka z napinaczem 1,7mb 2 szt.

42,-

• pałąki 6 szt. ø 8,5 mm
• gumka 3mb ø 3 mm
• bolec 2 szt.

zestaw naprawczy nr4

zestaw naprawczy nr3

• pałąki 6 szt. ø 7,9 mm
• gumka 3mb ø 3 mm
• bolec 2 szt.

cena

dane techniczne

płachty namiotowe

39,-

zestaw naprawczy nr2

zestaw naprawczy nr1

cena

• zabezpieczenie podłogi
przed uszkodzeniem
• izolacja od podłoża
w przedsionku
• przykrycie dla sprzętu np.
roweru

cena

31,-

• zestaw szpilek
aluminiowych 5 szt.

• prowizoryczne zadaszenie
obozowiska

materiał: tkanina PE
Waga: 500 g (110g/m2)
kolor: kamuflaż
Kształty i ceny:
• typ GWINEA:
• typ BALTORO:
• typ KOMODO Plus:
• typ KOMODO:

83,86,75,65,-

Szycie płacht namiotowych
„na wymiar” - 21 zł/m2

Materiały stosowane w namiotach MARABUT:
• TROPIK: Poliester rip-stop UV resistant PU 3.000 mm H2O • PODŁOGA:
tkanina PE 10.000 mm H2O • SYPIALNIA: Poliamid • STELAŻ: włókno szklane
FG lub aluminium 7001 T6 (9,5 mm)

serwis

34

naprawy namiotów

porady

Wszystkie nasze namioty objęte są 3-letnią gwarancją. Kupując namiot MARABUT masz pewność, że nawet po upływie gwarancji w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń namiot zostanie
szybko i profesjonalnie naprawiony. Świadczymy m. in. usługi w zakresie doszywania fartuchów
przeciwśnieżnych, wymieniamy zużyte podłogi oraz wykonujemy repliki stelaży.

Jeśli masz kłopot z wyborem namiotu, zawsze doradzimy
Ci właściwy model oraz udzielimy wskazówek dotyczących
jego użytkowania. Napisz do nas: namioty@marabut.pl

Producent zastrzega, że przedstawione kolory w katalogu mogą się różnić od kolorów rzeczywistych. Materiał stanowi informację handlową i nie może być uznawana za ofertę handlową w rozumieniu art.66 ust.1 KC. Błędy zastrzeżone.

akcesoria

pełna oferta namiotów Marabut
fachowe porady przed zakupem
dostawa w 24h

www.namioty.pl
Marabut na małe i duże wyprawy

Białystok: INTERSPORT, C.H. Alfa, ul. Świętojańska 15, Bielsko-Biała: SKLEP PODRÓŻNIKA,
ul. Wzgórze 9, (33) 812-36-48, INTERSPORT, C.H. SFERA, ul. Mostowa 5, (33) 822-54-33, Sklep
TURYSTA, ul. Barlickiego 2, (33) 496-52-84, Bygoszcz: INTERSPORT, Focus Mall, ul. Jagiellońska,
Bytom: INTERSPORT, C.H. PLEJADA, ul. Dolnośląska 25, (32) 787-69-60, Częstochowa:
INTERSPORT, Galeria Jurajska, al. Wojska Polskiego 207, JANITEX, ul. Mirowska 12, (34) 324-67-04,
Gdańsk: INTERSPORT, G.H. Madison Rajska 10, (58) 320-25-70, INTERSPORT, Galeria Bałtycka,
al. Grunwaldzka 141, Gdynia: SPORTLAND, ul. Mściwoja 3, (58) 620-84-84, INTERSPORT,
C.H. Wzgórze Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2, Gliwice: ACTIVE, ul. Jana Pawła II 13,
(32) 332-44-88, Katowice: SUMMIT, ul. Kościuszki 10, (32) 251-36-57, SKLEP PODRÓŻNIKA,
pl. Wolności 8, (32) 353-26-20, INTERSPORT, SILESIA City Center, ul. Chorzowska 107,
(32) 605-07-45, Sklep Górski CARPATHIA, ul. 3 Maja 23/16, (32) 790-78-99, Kielce: Sklep
Sportowy ŻEGLARSKI, ul. Warszawska 147, (41) 368-60-75, Kraków: POLAR SPORT, ul. Sienna 15,
(12) 422-42-49, JANMAR, ul. Grodzka 42, (12) 421-96-78, INTERSPORT, C.H. PLAZA, al. Pokoju 44,
(12) 290-91-00, INTERSPORT, C.H. ZAKOPIANKA, ul. Zakopiańska 62, (12) 293-32-25, INTERSPORT,
Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, (12) 628-78-78, SKLEP PODRÓŻNIKA, ul. Szujskiego 2,
(12) 421-89-22, SPORT I TURYSTYKA, ul. Krowoderska 15, (12) 421-92-81, Lublin: TRAMP,
ul. Świętoduska 18, (81) 532-33-36, TRAMP II, ul. Krakowskie Przedmieście 19, (81) 534-00-43,
Łódź: SKLEP TURYSTY, ul. Narutowicza 47 (pl. Dąbrowskiego), (42) 639-97-14, 630-06-90,
SKLEP PODRÓŻNIKA, ul. Wschodnia 38, (42) 632-26-65, INTERSPORT, ul. Kilińskiego 122 - 128,
INTERSPORT, Manufaktura, ul. Karskiego 5, (42) 634-05-34, Olsztyn: SPORT Jacek Deręgowski,
ul. Kołobrzeska 13, (89) 539-15-02, Opole: C.H. Solaris Center, Plac Kopernika 16, HARCERZ,
ul. Oleska 21, (77) 454-34-96, Poznań: INTERSPORT, C.H. Stary Browar, ul. Półwiejska 32,
INTERSPORT, C.H. King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, INTERSPORT, C.H. M1, ul. Szwajcarska 14,
(61) 874-95-01, INTERSPORT, Galeria Pestka, al. Solidarności 47, Sklep Górski ALPIN, ul. Fredry 3,
(61) 852-94-25, ON THE ROAD, Galeria Malta, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 8, tel. 698 047 431,
TREKKER, ul. Powstańców Wielkopolskich 12B, (61) 853-75-32, SKLEP PODRÓŻNIKA,
ul. Ślusarska 16, (61) 851-73-89, Rzeszów: GIBSPORT, ul. Mickiewicza 8,(17) 853-51-24,
Sosnowiec: INTERSPORT, C.H. PLEJADA, ul. Staszica 8B, (32) 298-95-38, Szczecin: DYSKOBOL,
ul. Wojska Polskiego 44, (91) 464-65-77, DYSKOBOL, C.H. TURZYM, al. Bohaterów Warszawy 42,
(91) 464-65-24, DYSKOBOL, C.H. GALAXY, al. Wyzwolenia 18-20, (91) 483-92-84, CETUS,
ul. Kaszubska 67, (91) 434-57-20, Toruń: Sklep Turystyczny PRZYLĄDEK, ul. Mostowa 21,
(56) 663-54-44, Tychy: Himal Sport ROTUNDA, al. Jana Pawła II 14, (32) 217-59-75, Warszawa:
SKLEP PODRÓŻNIKA, ul. Grójecka 46/50, (22) 668-66-08, SKLEP PODRÓŻNIKA, ul. Kaliska 8/10,
(22) 658-46-26, Składnica Harcerska 4 ŻYWIOŁY, ul. M. Konopnickiej 6, (22) 339-07-18, Sklep
Górski SHERPA, ul. Żelazna 59, (22) 455-855-35, INTERSPORT, C.H. ARKADIA, al. Jana Pawła II 82,
(22) 331-21-47, INTERSPORT Sadyba Best Mall, ul. Powsińska 31, INTERSPORT, C.H. Ursynów,
ul. Sójki 37, INTERSPORT, Złote Tarasy, ul. Złota 59, Wrocław: Sklep Górski SKALNIK, ul. Polaka 20,
(71) 321-48-84, Sklep Górski SKALNIK, ul. Bogusławskiego 45, (71) 332-72-23, Sklep Górski
SKALNIK, ul. Ładna 1A, (71) 322-34-62, INTERSPORT, C.H. BOREK, al. gen. Hallera 52, (71) 783-17-76,
INTERSPORT Magnolia Park ul. Legnicka 58, INTERSPORT Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldzki 22,
Sklep Turystyczno-Górski PETROS, ul. Wita Stwosza 19/20

fot. David Kaszlikowski/VerticalVision.pl

adresy sklepów / tutaj kupisz namioty Marabut

