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TWORZYMY
Pomysły na nowe namioty rodzą się w głowach zarówno naszych jak i naszych testerów. Dojrzewamy, do tego że „czegoś nam brakuje w kolekcji” – robimy „burzę mózgów”. Gdy wiemy co
musimy zrobić projektujemy nowy namiot oraz wykonujemy jego prototyp. Ta wersja różni się
znacząco od ostatecznej wersji, jest to jedynie ogólnie określony kierunek do którego dążymy.

TESTUJEMY
Gdy prototyp jest gotowy, następuje dość ważny moment w procesie tworzenia – nasze pomysły
są weryfikowane przez rzeczywistość. Prototypy wraz z naszymi testerami wyruszają w teren.
Bardzo często naszym poligonem doświadczalnym są najwyższe góry świata jak Himalaje czy
Karakorum. Dla nas najważniejsze jest to żeby namiot używany był możliwie na najdłużej wyprawie, w możliwie najtrudniejszych warunkach.
Tylko w ten sposób dowiemy się co należy poprawić, ulepszyć, co dodać a co odjąć. Na podstawie testów podejmujemy decyzję o zasadności rozwiązań konstrukcyjnych i seryjnej produkcji
namiotu.

PRODUKUJEMY
Namioty Marabut szyte są całkowicie na terenie Polski, a dokładnie w miejscowości Rybna pod
Krakowem. W procesie produkcyjnym uczestniczy profesjonalny zespół osób wyspecjalizowanych od lat w szyciu namiotów. Daje to nam pewność że dostarczamy Wam produkty najwyższej
jakości.
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25 LAT NAMIOTÓW MARABUT
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POWSTAJE FIRMA
MARABUT

SZYJEMY PIERWSZE IGLO
W POLSCE

WYRUSZAMY W HIMALAJE

ROZWÓJ MARABUTA

NARODZINY KLASYKI

WYPRAWA NA K2

KHUMBU W WYPRAWIE
NA SHISHA PANGMAĘ

PIERWSZA KOBIETA
Z POLSKI NA PIKU
POBIEDY Z MARABUTEM

W Rybnej pod Krakowem rozpoczyna się produkcja pierwszych
w Polsce namiotów typu iglo.
Pierwszym namiotem był model
Gwinea – po licznych modyfikacjach sprzedawany, z dużym
powodzeniem do dziś.

Do połowy lat 90-tych Marabut
jest jedynym producentem /
dostawcą namiotów „ iglo” na
rynku krajowym. Dla wielu użytkownikiem Marabut staje się
synonimem namiotu typu „iglo”.
W kolejnych latach namioty
z charakterystycznym „ptasim
logiem” zyskiwały co raz większe uznanie wśród klientów
- zwłaszcza tych najbardziej
wymagających - podróżników
i globtroterrów. Marabuty zaczęły być wykorzystywane dziesiątkach wypraw w najdalsze
zakątki świata.

Namioty Marabuta jadą napierwszą dużą wyprawę w najwyższe góry świata. Używane
są w bazie wyprawy zimowej na
Nanga Parbat pod kierownictwem Andrzeja Zawady.

Firma przenosi siedzibę z Krakowa do Czernichowa pod
Krakowem. Zmienia się też
profil produkowanych namiotów - kładziemy większy nacisk
na namioty typu wyprawowego.
Projektanci współpracują z himalaistami. Namioty przechodzą testy w najtrudniejszych
warunkach. Osiągnięto znaczny
postęp w zakresie: technologii,
funkcji, wykonania, materiałów.

Powstaje namiot Komodo Plus.
Model ten staje się najpopularniejszym namiotem ekspedycyjnym na polskim rynku. Zdobywa
uznanie zarówno profesjonalistów (tytuł „Gwarancja Jakości”
2007 Magazynu Podróże) jak
i setek entuzjastów outdooru.

Podczas pierwszej w historii
próby zdobycia najtrudniejszego
ośmiotysięcznika K2 zimą - jako
namioty bazowe używane są namioty Marabuta. Na podstawie
tych doświadczeń powstaje namiot K2 Expedition

Piotr Morawski i Simone Moro
zdobywają jako pierwsi zimą
ośmiotysięcznik Shisha Pangma. Podczas wyprawy testowany jest namiot Khumbu.

Ola Dzik jako pierwsza kobieta
z Polski zdobywa Pik Pobiedy
- jedną z najtrudniejszych gór
świata. Podczas wyprawy używa namiotu Baltoro. Wszyscy
uczestnicy wyprawy zgodnie potwierdzają, że namiot sprawdził
się w skrajnie ekstremalnych
warunkach.

Firma uzyskuje Certyfikat ISO
9001:2000. Wprowadzono procedury ISO

NASZE NAGRODY
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JAKOŚĆ TKWI W SZCZEGÓŁACH

TESTERZY NAMIOTÓW

tropik

regulowana wentylacja

boczne kieszenie

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.

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

zintegrowany tropik z sypialnią

wszystkie szwy podklejane

podwieszana półka

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.

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

stelaż zewnętrzny

odblaski

zamki

Niemal wszystkie nasze namioty posiadają zewnętrzny stelaż*. Konstrukcja uzyskuje w ten sposób najwyższą odporność a 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.

Zamek w namiocie musi być trwały, niełamliwy,
odporny na naprężenia materiału. Właśnie dlatego
do naszych tropików wybraliśmy zamki zamki najwyższej jakości: Coats, Alpha

* sprawdź, które modele

Ola Dzik

alpinistka, podróżnik

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”.

* wyjątek: Axum - tropik narzucany

Marek Żołądek

alpinista, podróżnik

* wyjątek: Axum

pobieranie śniegu z wnętrza
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.
* K2 expedition, Komodo Plus
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molding system

fartuchy przeciwśnieżne

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

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

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.

Michał Apollo

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”.

LADAKH

TENGRI

Tyle przygód przed Tobą!

Legenda powraca

y
testowanie
dy

b
na Piku Pa

poliester
RIP - STOP

2-3 osoby

kolory

4,3 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

2 wejścia

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena

1299,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, ø17cm

Namiot jest wyjątkowy chociażby z jednego powodu: wymyślenie jego nazwy Marabut powierzył swoim fanom na Facebooku. Jest
to wygodny namiot do zastosowań trekkingowych i ekspedycyjnych. Spora sypialnia i przestronna absyda zapewnią komfort 2-3
osobom z całym ekwipunkiem. Aby zwiększyć powierzchnię użytkową namiotu zastosowano gięte u dołu konstrukcji stelaże. Duża
ilość kieszeni bocznych i połka podsufitowa pozwoli nam zachować porządek w namiocie. Tropik z filtrem UV gwarantuje odporność
na silne promieniowanie UV w wysokich górach.
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namioty ekspedycyjne

poliester
RIP - STOP

2 osoby

kolory

3,1kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

2 wejścia

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena

1129,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, ø16cm

Wsłuchując się w głosy użytkowników, Marabut postanowił wrócić do produkcji szturmowego namiotu Tengri. Nie jest to już jednak
ten sam model. Poprawiono w nim wentylację. Otwory wentylacyjne można regulować od wewnątrz namiotu. Dodano lżejszą podłogę, zmniejszono ogólną wagę. Wszystko po to, by stworzyć prosty, ale jednocześnie pancerny namiot ekspedycyjny, przeznaczony
na ataki szczytowe w warunkach zimowych.
Uwaga! Ze względu na zastosowanie lekkiej podłogi nylonowej w warunkach innych niż zimowe zaleca się stosowanie dodatkowego
zabezpieczenia podłogi - plandeki pod namiot.
namioty ekspedycyjne
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Na patagońskim szlaku
test namiotu Quito
Quito to obszerna dwójka. Zapewnia dużo miejsca w środku (a do
niskich nie należymy), a dwie duże apsydy (przedsionki) pozwalają
spokojnie gotować i przechowywać cały bagaż bez konieczności
umieszczania go w samym namiocie.
W namiocie można spokojnie siedzieć czy nawet kucać. Namiot jest
na prawie metr wysoki, więc miejsca jest naprawdę sporo. Jednocześnie, po rozłożeniu karimat, nadal jest sporo miejsca między leżącymi na różnego rodzaju drobiazgi, ciuchy czy sprzęt. Czy to ważne?
Ważne! Quito to namiot ekspedycyjny zabierany w najbardziej wymagające miejsca na świecie. A tam nie zawsze pogoda współpracuje
i często trzeba ją przeczekać siedząc w namiocie. Dużo miejsca pozwala ten czas spędzić bardziej komfortowo. Podczas naszej patagońskiej wyprawy widzieliśmy wędrowców w małych namiotach typu
„trumna”. W nich można się tylko położyć – każda aktywność (choćby
gotowanie czy przebranie się) wymaga wyjścia na zewnątrz. A tam
może na Was czekać silny wiatr czy deszcz :-).
Łukasz Kuczkowski
foto. Adam Ławnik

K2 EXPEDITION

KOMODO PLUS XL

namiot bazowy, który przetrwa wszystko

najpopularniejszy namiot ekspedycyjny w Polsce!

testowany 2

testowany e

w Pamirz

w bazie K

poliester
RIP - STOP

3 osoby

kolory

4,6 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena

1084,-

wymiar po spakowaniu: 60 cm, ø19cm

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!
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namioty ekspedycyjne

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, ø17cm

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.
namioty ekspedycyjne
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Quito w Patagoni
test namiotów Marabut
Będąc w Circo de los Altares nie wierzyłem, że nasz Quito przetrzyma nadchodzącą nawałnice. Wiatr się wzmagał. Deszcz
siekł coraz mocniej. Wyobraźcie sobie, że stoicie koło linii TGV
i pociąg mija Was z pełną prędkością (ok. 350 km/h). Takie właśnie
wiatry zaczęły schodzić z Corre Torre i innych otaczających nas
szczytów. Odgłosy wiatru były przerażające. Co kilka minut słyszeliśmy takie „Wuuuuuuuuuuuu”. Modliłem się całą noc, aby takie
„Wuuuuuuuuuuuu” w nas nie trafiło. Wówczas nie byłoby co zbierać.
Pomiędzy tymi podmuchami wiatr wiał oczywiście całkiem mocno.
Nasz namiot kładł się to na prawo, to na lewo. Jęczał, skrzypiał,
unosił się do góry, opadał w dół. Cały czas pracował. I tak całą noc.
W inne dni, czy to na Lodowcu, czy też w górach Torres del Paine
i u podnóży Fitz Roy równie skutecznie opierał się silnym naporom
wiatru, z którego słynie Patagonia. Nie obyło się oczywiście bez strat
– pałąki w kilku miejscach nieco się powyginały. Ale nadal mogliśmy
ich używać. Namiot zdał bardzo trudny egzamin

Łukasz Kuczkowski
foto. Adam Ławnik

AXUM

QUITO

na wyprawie też możesz czuć się wygodnie

poczuj przestrzeń na wyprawie

testowany dii

testowanynii

n
na Grenla

86

119
125

w Patago

90

3000 mm H2O

RESISTANT

2 wejścia

ALUSTELAŻ

wymiar po spakowaniu: 60 cm, ø19cm

ALUSZPILKI

GWARANCJA

1410,-

poliester
RIP - STOP

12

21
0

0
21

2 osoby
80

kolor

5,8 kg

3LATA

148

3 osoby

UV

385

cena

287
267

poliester
RIP - STOP

kolory

4,6kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

2 wejścia

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena

1200,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, ø17cm

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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namioty ekspedycyjne

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.
namioty ekspedycyjne
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Extremalny test namiotu Arco
zimowa wyprawa na Noszak (7492 m n.p.m.).
Arco był jednym z dwóch namiotów w obozie. Nocowały w nim we
względnie komfortowych warunkach dwie, maksymalnie trzy osoby.
Namiot sprawdził się znakomicie. Dzięki swej przysadzistej formie
dobrze znosił wiatr, nie kładł się ani nie został połamany. Dodatkową
stabilizację i ochronę przed porwaniem przez wiatr stanowiły fartuchy,
które uległy „zabetonowaniu” przez nawiewany śnieg, dzięki czemu
opuszczając obóz nie musieliśmy kłaść namiotu na płasko. Zdecydowanie gorzej zniósł wyprawę drugi Arco, rozstawiony w obozie II, na ok.
5550 m n.p.m. Stał on na niewielkiej, sztucznie przez nas zbudowanej, nierównej platforemce na wypłaszczeniu skalnego żebra.
Miejsce to było więc mocno narażone na wiatr. Dodatkowo z racji
braku miejsca na drugą platformę był to jedyny namiot w obozie.
Arco, zaplanowany jako namiot dwu, a w warunkach ekspedycyjnych
trzyosobowy, musiał więc służyć jako mieszkanie dla czwórki wspinaczy. Okazało się to możliwe, choć warunki bytowe zdecydowanie
były dalekie od komfortu...

Ola Dzik
foto. Ola Dzik

KHUMBU

ARCO

przetrwa każdy huragan

kto powiedział, że dwójka musi być ciasna?

testowany gma

testowanyku

Pan
na Shisha

na Nosza

poliester
RIP - STOP

2 osoby

poliester
RIP - STOP

2 osoby

kolory

3,5 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena

1038,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, ø17cm

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.
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namioty ekspedycyjne

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, ø17cm

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.
namioty ekspedycyjne
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Wyprawa na Gasherbrum
Test namiotu Baltoro
Baltoro posłużył jako wyposażenie obozu II na Gaszerbrumie II, znajdującego się na wysokości ok. 6400 m n.p.m. Stał tam aż 27 dni,
dobrze znosząc ciężkie w tym sezonie warunki atmosferyczne, przynoszące nieraz masywne opady śniegu i silne wiatry. Użytkowany
był przy tym dość intensywnie. Służył mianowicie za schronienie dla
kilku polskich ekip; w sumie korzystało z niego pięć osób. Choć Baltoro zaprojektowano jako namiot dwuosobowy, nieraz zamieszkiwało
w nim po trzy osoby. Trzyosobowy zespół przetrwał w nim nawet
poważne załamanie pogody, które uwięziło alpinistów na pięć dni.
Wszystko to namiot wytrzymał i nadal jest zdatny do użytku

Ola Dzik
foto. Ola Dzik

BALTORO

MOSQUITO

żadna wyprawa niestraszna

śpij spokojnie na każdej egzotycznej wyprawie

testowanymie

bru
na Gasher

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, ø17cm

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

7,9

2 osoby

1,8 kg

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

cena

349,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, ø13cm

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.

namioty ekspedycyjne
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7 miesięcy w trasie...
Test namiotu Arco
Namiot ARCO przemierzył z nami Alaskę, od najwyższego punktu
łańcucha górskiego Kordylierów – Denali, przez rejony Koła Podbiegunowego aż po Ocean Arktyczny. Z 49-go stanu USA przenieśliśmy
się na wschodnie wybrzeże, gdzie namiot mógł trochę odpocząć, jednak nie na długo. Czekało go następne wyzwanie, ulewne deszcze
oraz ostre słońce Australii.Namiot pomimo tego, iż go nie oszczędzaliśmy, nie wykazał żadnych śladów zużycia i na pewno zabierzemy go
na nasze kolejne wyprawy. Namiot posiada bardzo obszerne wnętrze
przy zadziwiająco niskiej wadze. Bardzo wytrzymała konstrukcja,
która sprawdziła się zarówno podczas huraganowych wiatrów w
masywie Denali oraz jako turystyczny namiot podczas dalszej części
podróży. Pomimo częstego zasypywania namiotu kilkunastocentymetrową warstwą śniegu, stelaż nie wykazał żadnych zniekształceń,
natomiast podczas przymusowego biwaku w australijskiej ulewie,
pomimo rozbicia namiotu w terenie bagnistym, podłoga nie przepuściła do środka ani kropli wody.

tekst/ foto:
Michał Apollo / Marek Żołądek

GWINEA

ATACAMA

namiot niezniszczalny

duuuuży przedsionek

cena

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

kolor

4,0 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

ALUSTELAŻ

3LATA

GWARANCJA

cena

826,cena

906,-

wymiar po spakowaniu: 57 cm, ø18 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

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

kolor

3,9 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

ALUSTELAŻ

3LATA

GWARANCJA

3LATA

GWARANCJA

cena

886,cena

997,-

wymiar po spakowaniu: 56 cm, ø18 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.

namioty biwakowe

31

BATUMI

MAYO

przedsionek nigdy nie jest za mały

poliester
RIP - STOP

3 osoby

5,2 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

po co dźwigać za dużo?

8,5

3 wejścia

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

opcja ze stelażem ALU
poliester
RIP - STOP

3 osoby

kolor

4,7 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

3 wejścia

ALUSTELAŻ

3LATA

GWARANCJA

cena

993,cena

1149,-

wymiar po spakowaniu: 57 cm, ø25 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

poliester
RIP - STOP

1-2 osoby

kolor

2,4 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

ALUSTELAŻ

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

cena

735,-

wymiar po spakowaniu: 43 cm, ø16cm

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.

namioty biwakowe
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NOMADA3

NOMADA4

poliester
RIP - STOP

3-4 osoby

kolor

6,7 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

znajdziesz większe iglo?

8,5

2 wejścia

WŁÓKNO FG

wymiar po spakowaniu: 60 cm, ø30cm

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.
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namioty biwakowe

poliester
RIP - STOP

4-5 osób

kolor

9,1 kg

3000 mm H2O

namioty biwakowe

bierz rodzinę i ruszaj w trasę!

UV

RESISTANT

9,5

2 wejścia

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

cena

1471,-

wymiar po spakowaniu: 60 cm, ø30cm

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.

namioty biwakowe
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SKAUT

POLIGON2

harcerze go lubią

namiot - twardziel

poliester
RIP - STOP

2 osoby

poliester
RIP - STOP

3 osoby

5,9 kg

kolor

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

8,5

2 wejścia

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

cena

1144,-

wymiar po spakowaniu: 55 cm, ø18cm

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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namioty survival

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

kolor

2,8 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

2 wejścia

ALUSTELAŻ

3LATA

GWARANCJA

cena

695,cena

741,-

wymiar po spakowaniu: 65 cm, ø16 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.

namioty survival
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GAWRA

TARP

„dychy” należą do przeszłości

gdy namiot to już zbyt duży luksus

189-195

70

kolor

3000 mm H2O

RESISTANT

2 wejścia

WŁÓKNO FG

ALUSZPILKI

3LATA

GWARANCJA

2304,-

170

wymiar po spakowaniu: 85 cm, ø44cm

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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namioty survival

320

19 kg

11

~410

308

10 osób

UV

170

cena

100

poliester
RIP - STOP

1,0 kg

kolor

3x3 m

3LATA

GWARANCJA

wymiar po spakowaniu: 25 cm, ø15 cm

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.

namioty survival
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FLEXTENT
system namiotów łączonych

KAJUTA 2

połącz go z innymi namiotami!

poliester
RIP - STOP

M
K
K2
S3

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

2 osoby

kolor

5,0 kg

3000 mm H2O

UV

RESISTANT

8,5

2 wejścia

WŁÓKNO FG

3LATA

GWARANCJA

cena

906,-

wymiar po spakowaniu: 57 cm, ø18 cm

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

system Flextent
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MESA

AKCESORIA

życie towarzyskie jest ważne

zestaw naprawczy nr1

zestaw naprawczy nr2

zestaw naprawczy nr3

zestaw naprawczy nr4

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

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

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

zestaw szpilek
aluminiowych 5 szt.

cena 39,płachty namiotowe

cena 42,-

7,9 kg

3000 mm H2O

kolor

UV

RESISTANT

FG

4 wejścia

8,5+9,5

3LATA

GWARANCJA

MATERIAŁY

cena

1265,-

wymiar po spakowaniu: 60 cm, ø20 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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system Flextent

cena 31,-

dane techniczne płachty

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

cena 38,-

stosowane w namiotach MARABUT:

▪ zabezpieczenie podłogi
przed uszkodzeniem
▪ izolacja od podłoża
w przedsionku
▪ przykrycie dla sprzętu np.
roweru
▪ 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,-

▪ 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)

Szycie płacht namiotowych
„na wymiar” - 21 zł/m2
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PORADY
Jeśli masz kłopot z wyborem namiotu, zawsze doradzimy Ci właściwy model oraz udzielimy wskazówek dotyczących jego użytkowania.
Napisz do nas: namioty@marabut.pl

ADRESY SKLEPÓW / tutaj kupisz namioty Marabut
Białystok, Kometka, ul. Hetmańska 35 ▪ Bielsko- Biała, Sklep Podróżnika, ul. Wzgórze 9, tel. 33 812-36-48 ▪ Bielsko- Biała, Turysta, ul. Barlickiego 2,
tel. 33 496-52-84 ▪ Bydgoszcz, Olimpia, ul. Gdańska 27 ▪ Częstochowa, Taternicki.pl, ul. Dekabrystów 80 (CH Marcpol), tel. 603 623 824 ▪ Dąbrowa
Górnicza, Turystyka & Góry, ul. Sienkiewicza 6 ▪ Gdańsk, Dziupla, ul. Za Murami 2-10, tel. 58 301 09 45 ▪ Gdynia, Sportland, ul.Powst.Styczniowego30A
tel. 58 532 620 772 ▪ Gliwice, Active, ul. Jana Pawła II 13 ▪ Katowice, Summit, ul. Kościuszki 8 ▪ Katowice, Sklep Podróżnika, pl. Wolności 8, tel. 32
353-26-20 ▪ Katowice, Sklep Górski CARPATHIA, ul.3 Maja 23/16, tel. 32 203 37 03 ▪ Kraków, Sklep Górski WIERCHY, ul. Szewska 23, tel. 12 429 67 05
▪ Kraków, Polar Sport, ul. Sienna 15, tel.12 422 42 49 ▪ Kraków, Janmar, ul. Grodzka 42, tel. 12 421-96-78 ▪ Kraków, Alpamayo, ul. Sławkowska 18, tel.
12 422 11 62 ▪ Kraków, Sklep Górski PAMIR, ul. Smoleńsk 21, tel. 12 422 00 27 ▪ Kraków, Niecodzienni.pl, ŚwiatSportu, ul. Limanowskiego 4, tel. 12
656 10 26 ▪ Limanowa F.H.U. „ORYS”, ul. Piłsudskiego 84, tel. 882 011264 ▪ Lublin, Tramp II, Krakowskie Przedmieście 19, tel. 81 534-00-43 ▪ Łódź,
Sklep Podróżnika, ul. Wschodnia 38, tel. 42 632-26-65 ▪ Opole, Harcerz, ul. Oleska 21,tel. 77 454-34-96 ▪ Poznań, Sklep Podróżnika, ul. Ślusarska 16,
tel. 61 851-73-89 ▪ Poznań, Trekker, ul. Powst. Wielkopolskich 12 b ▪ Poznań, Sklep Górski Alpin, ul. Fredry3 ▪ Rybnik, Weekend, ul. Kościelna 9 ▪ Rzeszów, Gibsport, ul. Mickiewicza 8, tel. 17 853-51-24 ▪ Szczecin,Dyskobol, ul. Wojska Polskiego 44, tel. 091 464-65-77 ▪ Szczecin, Dyskobol, C.H. Galaxy,
al. Wyzwolenia 18-20, tel. 91 483-92-84 ▪ Szczecin, Dyskobol, C.H. Turzym, al. Bohaterów Warszawy 42, tel. 91 464-65-24 ▪ Szczecin, Cetus, ul. Kaszubska 67, tel. 91 434-57-20 ▪ Tychy, Himal Sport Rotunda, ul. Jana Pawła II 14, tel. 32 217-59-75 ▪ Toruń, Przylądek, ul. Mostowa 21 ▪ Warszawa,
Sklep Podróżnika, ul. Grójecka 46/50, tel. 22 668-66-08 ▪ Warszawa, Sklep Górski Sherpa, ul. Łucka 18/8, 22 251 20 03 ▪ Warszawa, Sklep Podróżnika,
ul. Kaliska 8/10, tel. 22 658-46-26 ▪ Wrocław, Sklep Górski Skalnik, ul.Polaka 20, 71 321 48 84 ▪ Wrocław, Sklep Górski Skalnik, ul.Bogusławskiego 45
71 321 48 84 ▪ Wrocław, Sklep Górski Skalnik, ul.Ładna 1A, 71 321 48 84 ▪ Wrocław, Sklep Górski Sherpa, ul. Szczytnicka 50-52 ▪ Wrocław, Sklep Górski
PIETROS, ul. Sosnowiecka 10, tel. 790 500 692 ▪ Wrocław, Sklep Górski Sherpa, ul. Szczytnicka 50/52, 71 394 54 47 ▪ Zakopane EXTREME SPORT,
ul. Krupówki 36
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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.

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.

W katalogu zostały użyte fotogrfie: D.Kaszlikowski (Verticalvision), A.Ławnik, O.Dzik, M.Apollo, M.Żołądek, M.Pelc - skład katalogu: Fantasiadesign.pl

SERWIS NAMIOTÓW

www.namioty.marabut.com
pełna oferta namiotów Marabut

zapraszamy na nasz profil:

fachowe porady przed zakupem

facebook.com/namioty.marabut

dostawa w 24h

youtube.com/MarabutArco

Marabut Sp z o.o.
32-070 Czernichów 451, Poland
Telefon i fax:
tel: (12) 270 24 24,
fax: (12) 270 24 40
namioty@marabut.pl
www.namioty.marabut.com

