BACKPACKING

AETHER AG | MEN
ARIEL AG | WOMEN

De reis is je
beloning.
Ooit sierden de Aether AG en de Ariel
AG de cover van het legendarische
Time Magazine. Nu zetten ze beide
een grote stap vooruit om je reis nog
onvergetelijker te maken.
De Aether AG en de Ariel AG zijn ontworpen voor meerdaagse rugzaktochten en
kunnen een aanzienlijke hoeveelheid gewicht dragen. Voortaan combineren ze het
comfort en de ventilatie van Osprey’s meervoudig award-winnende AG AntiGravity™
rugsysteem met de op maat gemaakte pasvorm van Osprey’s volgende generatie
IsoForm™ heupgordels. Het rugsysteem van de Ariel AG heeft een indrukwekkende,
specifiek vrouwelijke pasvorm met ergonomisch gevormde heupgordel,
schouderbanden, rugsysteem en yoke, het aangrijpingspunt
van de schouderbanden.

Organisatie en toegankelijkheid zijn het
allerbelangrijkste tijdens lange avonturen.
Deze rugzakken onderscheiden zich door
de vele verschillende toegangspunten. Zo
is het hoofdcompartiment toegankelijk
met een J-rits aan de voorkant en is het
slaapzakcompartiment met interne verdeler te
bereiken via een ritssluiting aan de onderzijde.
Het topvak heeft niet alleen meerdere zakjes,
maar is ook afneembaar en biedt daardoor
veel mogelijkheden en bescherming dankzij de
FlapJacket™ topcover.

Absoluut onmisbare
troeven:
• Geïntegreerde &
verwijderbare regenhoes
• FlapJacket™ topcover voor
gebruik zonder klep
• AntiGravity™ 3D suspended
mesh rugpaneel en
heupgordel
• Stow-on-the-Go™
bevestigingspunt voor
wandelstokken
• Voorgevormde IsoForm™
CM vormbare heupgordel

Kleuren
Aether AG-reeks
Adirondack Outback Neptune
Green
Orange
Blue

Ariel AG-reeks
Picante Boothbay
Red
Grey

Aether AG-reeks

Tidal
Blue

Ariel AG-reeks

Maten

S/M, M/L

WS, WM

Adviesverkoopprijs

Aether AG 85 270€
Aether AG 70 260€
Aether AG 60 250€

Ariel AG 65 260€
Ariel AG 55 250€

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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