ACCESSORIES
HYDRAULICS™ SOFTFLASK
UL STRETCH MESH SACKS

Neem je accessoires
mee op avontuur
Voor de lente/zomer van 2017
heeft Osprey zijn accessoireassortiment uitgebreid met
innovatieve producten en
oplossingen om je water te
vervoeren. Ze zijn ontworpen
om het maximale uit je rugzak
te halen.
Ultralight Stretch Mesh Sacks
Of je nu met de rugzak rond de wereld trekt, een
berg beklimt of van en naar het werk pendelt, de
nieuwe Ultralight Stretch Mesh opbergzakken
zijn onmisbaar in je dagelijkse leven. Ze zijn
gemaakt om je rugzak beter te organiseren en
zijn voorzien van twee flexibele zijpanelen voor
het opbergen en het scheiden van je spullen.
Het inpakken wordt eenvoudiger en de ruimte
in je rugzak wordt optimaal benut dankzij de
rechthoekige vorm van de opbergzakken. Door
het siliconen laagje over het nylonmateriaal
glijdt de opbergzak soepel de tas in.

Absoluut onmisbare
troeven:

Kleuren

• Twee flexibele
zijpanelen uit stretch mesh

Electric
Lime

• Eenvoudig openen
en sluiten met trekkoord
Maten

Tropic
Teal

Poppy
Orange

Shadow
Grey

1+, 3+, 6+, 12+ (Litres)
1+ 12€, 3+ 14€, 6+ 16€,12+ 20€

Adviesverkoopprijs

Hydraulics™ Soft Flask
Zo heeft Osprey in samenwerking met
Hydrapak® de extreem veelzijdige
Hydraulics™ Soft Flask ontwikkeld.
Deze innovatieve en flexibele waterfles
is compact als hij leeg is en past in
elke meshzak als hij gevuld is. De
Hydraulics™ Soft Flasks zijn gemaakt
om het drinken makkelijker te maken
en komen inclusief een sportdop en
een mondstuk.
Zowel de 250 ml als de 500 ml flessen
zijn uitgerust met de optie om het
slangetje te verlengen.

Absoluut onmisbare troeven:
• Inclusief standaard sportdop & mondstuk en de optie
om het slangetje te verlengen
• BPA- en PVC-vrije duurzame PE-film
Maten

250ml
500ml

Adviesverkoopprijs

250ml 18€
500ml 20€

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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