HIKING

STRATOS | MEN
SIRRUS | WOMEN

De nieuwe Stratos
& Sirrus rugzakken
brengen echte
innovatie en kwaliteit in de wereld
van de geventileerde rugzakken.
De Stratos & Sirrus zijn geïnspireerd door de AntiGravity™ technologie van Osprey.
Dat biedt een volledig verstelbaar en geventileerd AirSpeed™ rugsysteem en is
samengesteld uit één stuk uiterst ademende mesh, van rugpand tot heupgordel.
Hierdoor stijgt het comfort in warme omstandigheden, zelfs bij een zware belasting.
Het rugsysteem van de Sirrus heeft een indrukwekkende, specifiek vrouwelijke
pasvorm met ergonomisch gevormde heupgordel, schouderbanden en yoke, het
aangrijpingspunt van de schouderbanden.

De Stratos & de Sirrus zijn de absolute
lieveling van wandelaars en trekkers door
de klassieke styling, het cleane design
en het indrukwekkende draagcomfort.
De afneembare regenhoes aan de
onderzijde van de rugzak verhoogt de
weersbestendigheid van de rugzak
en de stevige nylon stof zorgt voor
duurzaamheid.

Stratos & Sirrus zijn de
perfecte rugzakken voor
lange, warme dagen met
veel wind.

Absoluut onmisbare
troeven:
• Externe toegang tot het
waterreservoir
• Verstelbare lichaamslengte
• AirSpeed™ trampoline
suspended mesh rugsysteem
• Stow-on-the-Go™
bevestigingspunt voor
wandelstokken
• Geïntegreerde en
verwijderbare regenhoes
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Stratos 50 170€
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Stratos 24 130€

Sirrus 50 170€
Sirrus 36 160€
Sirrus 26 140€
Sirrus 24 130€

Osprey is geboren in 1974 in Californië achter een naaimachine, met een hoofd
vol ideeën en een verlangen om innovatieve rugzakken van de hoogste kwaliteit
te ontwerpen en te produceren. Ook vandaag blijven de producten van Osprey
voortgaan op dezelfde pioniersgeest en worden ze gebruikt van de hoogste
bergtoppen tot op de meest afgelegen eilanden en overal daartussen.

ospreyeurope.nl
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