HIKING

TALON | MEN
TEMPEST | WOMEN

Niet alleen voor één
ding. Voor alles.
Na 10 jaar bouwen aan het iconische
design van de Talon & de Tempest
is de nieuwe generatie er met
een clean, modern design en
indrukwekkende prestaties.
Het clever ontworpen, nieuwe AirScape™ accordeon rugpand uit schuim
gecombineerd met een naadloze lichaamsomsluitende heupgordel en body-belt
bevordert de luchtstroom en zorgt voor een nog comfortabelere draagervaring.
Het rugsysteem van de Tempest heeft een indrukwekkende, specifiek vrouwelijke
pasvorm met een ergonomisch gevormde heupgordel, schouderbanden,
rugpand en yoke, het aangrijpingspunt van
de schouderbanden.
Deze veelzijdige rugzakken zijn ontworpen
om jou vooruit te duwen, met innovatieve
oplossingen zoals het Stow-on-the-Go™
bevestigingspunt voor wandelstokken, een
LidLock™ fietshelmbevestigingspunt en
InsideOut™ compressieriemen. Ze zijn
eveneens compatibel met de nieuwe en
innovatieve Hydraulics™ waterreservoirs
en Soft Flasks van Osprey.

Ongeacht het avontuur,
Talon & Tempest zijn er
voor jou.

Absoluut onmisbare
troeven:
• Externe toegang tot
waterreservoir
(geldt niet voor de Talon 6)

• Zijzakken uit stretch mesh
met InsideOut™ compressie
(geldt niet voor de Talon 6)

• AirScape™ accordeon
rugpand bedekt met schuim
• Stow-on-the-Go™
bevestigingspunt voor
wandelstokken
(geldt niet voor de Talon 6)

• Naadloze
lichaamsomsluitende
heupgordel en body-belt
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Maten

S/M, M/L

W/S, W/M

Adviesverkoopprijs

Talon 44 150€
Talon 33 130€
Talon 22 120€
Talon 18 110€
Talon 11 100€
Talon 6 80€

Tempest 40 150€
Tempest 30 130€
Tempest 20 120€
Tempest 16 110€
Tempest 9 100€

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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