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JESIENNA KOLEKCJA DYNAFIT DLA MĘŻCZYZN 

NIEZAWODNE PRODUKTY NA ZAWODNĄ POGODĘ  
 

 

 
Górscy sportowcy wytrzymałościowi trenują niezależnie od warunków, 365 dni w roku. Jesień to okres przygotowań 
do sezonu zawodów skialpinistycznych i długich, trudnych wycieczek skiturowych, a jeśli trenujesz aż do pierwszego 
śniegu, to prędzej czy później czeka cię konfrontacja z niskimi temperaturami i zmienną górską aurą. Projektanci 
odzieży DYNAFIT doskonale znają potrzeby sportowców. „Jesienią dni są coraz krótsze, a temperatury w górach 
gwałtownie spadają zwłaszcza w mocno eksponowanym terenie na dużej wysokości. Podczas prac nad nową kolekcją 
jesienną skupiliśmy się głównie na systemie warstw, który w przejściowej porze roku nabiera szczególnego znaczenia 
w związku z dużą różnicą temperatur, jaka może wystąpić w trakcie jednej sesji treningowej.” – mówi Sibylle Egele 
dyrektorka segmentu odzieży DYNAFIT. Tegoroczna kolekcja jesienna składa się z 15 modeli dla kobiet i 15 dla 
mężczyzn i dostępna będzie w sklepach stacjonarnych i online od połowy sierpnia. #Speedup 
 
 

TLT GORE-TEX® JACKET 
 

Nowa TLT Gore-Tex® Jacket od DYNAFIT to nieoceniona pomoc podczas 
codziennych treningów i dłuższych okresów przygotowawczych: kurtka to 
skuteczna ochrona przed deszczem, wiatrem i w niskich temperaturach, 
zapewniająca przy tym wysoką oddychalność, dzięki której można ją nosić 
podczas intensywnego wysiłku. Zawodnicy specjalizujący się w górskich sportach 
wytrzymałościowych nierzadko trenują w trudnych warunkach – wiatr, deszcz i 
zimno to dla nich norma i dlatego projektanci postanowili zastosować w kurtce aż 
dwie membrany. Przednie i tylne panele wykonane zostały z wytrzymałego, 
odpornego na przetarcia i skutecznie blokującego podmuchy wiatru materiału 
Gore-Tex® Paclite Plus o wysokich parametrach wodoszczelności, podczas gdy w 
rękawach i panelach po bokach zastosowano bardziej oddychającą membranę 
Gore-Tex® Active. Minimalistyczna waga modelu – jedyne 284 g! – idzie w parze 
z komfortem użytkowania: kompatybilny z kaskiem kaptur można szybko 
wyregulować jedną ręką, a w dwóch obszernych zapinanych na zamek kieszeniach 
z przodu bez problemu zmieścisz najważniejsze przedmioty. Kurtka kompresuje 
się do kaptura uzyskując po złożeniu minimalny rozmiar. 
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Materiały główne: Gore-Tex® Paclite Plus, Gore-Tex® Active, 100% PA 
Waga: 284 g 
Kolory: moss, frost, petrol 
Rozmiary: S – XXL 
MSRP: 1299,90 PLN 

 
TRANSALPER WARM PANT  
 

Nowy model spodni stworzony dla tych, którzy w górach stawiają na szybkość. Podczas 
prac nad Transalper  Warm Pant projektanci DYNAFIT postawili sobie za cel zapewnienie 
użytkownikowi maksymalnej swobody ruchu oraz skutecznej ochrony przed wiatrem i 
zimnem. W technicznym modelu zastosowano wysoce elastyczny i zarazem bardzo 
odporny na przetarcia materiał Dynastretch z wolną od PFC impregnacją DWR, dzięki 
któremu Transalper Warm Pant zyskują optymalne właściwości wiatro- i wodoodporne. 
Hybrydowa konstrukcja łączy Dynastretch z oddychającą dzianiną na łydkach i z tyłu kolan, 
czyli w miejscach mniej wyeksponowanych, ale za to potrzebujących dużej swobody. 
Wyprofilowane kolana podnoszą wygodę zwłaszcza na stromych podejściach i w trudnym 
terenie. Zamek u dołu nogawki umożliwia jej poszerzenie, dzięki czemu znakomicie ułoży 
się ona również na wyższych butach outdoorowych. W dwóch zapinanych na zamek 
kieszeniach z przodu bez problemu zmieścisz wszystkie najważniejsze drobiazgi, a 
odblaskowe detale sprawią, że będziesz lepiej widoczny o świcie, po zmroku i w słabych 
warunkach atmosferycznych. Gdy dni robią się coraz krótsze i zimniejsze, Transalper 
Warm Pant to niezawodny towarzysz na treningi w górach. 
 
Materiały główne: elastyczna nylonowa tkanina (poliamid, poliester, elastan) 
Waga: 351 g 
Kolory: petrol, black out 
Rozmiary: S – XXL 
MSRP: 619,90 PLN 

 
TOUR WOOL THERMAL HOODY   
 

Ciepła wełna merino i syntetyczne włókna o technicznych właściwościach. 
Połączenie obu materiałów w odpowiednich proporcjach pozwala jeszcze lepiej 
wykorzystać ich zalety. Tak powstała Tour Wool Thermal Hoody – zapewniająca 
doskonałą izolację termiczną ciepła i zarazem oddychająca bluza, która 
znakomicie sprawdzi się podczas intensywnych treningów w niskich 
temperaturach. Mikroperforacje pod pachami wspomagają cyrkulację powietrza, 
a dzięki wewnętrznej waflowej strukturze model jest niezwykle miękki i wygodny 
w noszeniu oraz świetnie sprawdza się jako lekka, oddychająca warstwa w 
systemie odzieży. Zastosowane syntetyczne włókna sprawiają, że materiał jest 
szybkoschnący i odpowiednio wytrzymały, by z powodzeniem przetrwać 
użytkowanie w terenie górskim. Tour Wool Thermal Hoody to niezwykle 
uniwersalny model gotowy, by towarzyszyć ci podczas przygód w górach, ale też 
na co dzień. 
 
Materiały główne: poliester, wełna merino, elastan 
Waga: 393 g 
Kolory: moss, dawn, petrol, black out 
Rozmiary: S – XXL 
MSRP: 799,90 PLN 
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TOUR LIGHT MERINO LONGSLEEVE   
 

Techniczna koszulka z długim rękawem, która precyzyjnie dopasowuje się 
do ciała użytkownika, by wspomagać jego termoregulację podczas 
intensywnego wysiłku. Dzięki połączeniu wełny merino z lekkim, 
szybkoschnącym włóknem Dryarn koszulka doskonale oddycha, skutecznie 
odprowadza wilgoć z dala od skóry oraz jest bardzo wytrzymała. Naturalna 
wełna merino podnosi wygodę noszenia sprawiając, że longsleeve jest 
niezwykle przyjemny w dotyku, ale także może pochwalić się 
właściwościami antybakteryjnymi, które przeciwdziałają powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów. 
 
Materiały główne: wełna merino, polipropylen 
Waga: 132 g 
Kolory: dawn, black out 
Rozmiary: S – XXL 
MSRP: 399,90 PLN 
 

FELINE SL GTX 
 

Recepta na sukces również w chłodniejsze dni: Feline SL to model, 
który cieszy się niesłabnącym uznaniem w kręgach biegaczy 
górskich. But udowodnił, że znakomicie sprawdza się podczas 
intensywnych treningów i ambitnych wycieczek w wymagającym 
terenie. Z myślą o niskich temperaturach i załamaniach pogody 
DYNAFIT postanowił rozszerzyć swoją kolekcję obuwia o nową 
wersję bestsellera, która dzięki zastosowaniu membrany Gore-
Tex® jest gotowa do akcji w mniej sprzyjających warunkach. 
 
Dopracowana podeszwa Pomoca imponuje swoimi 
właściwościami: wyważone połączenie przyczepności i trakcji 

zapewnia stabilny krok zarówno na skale, jak i miękkim podłożu oraz pozwala na dynamiczny bieg. System sznurowania 
można w mgnieniu oka wyregulować jedną ręką. Model dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych. 
 
Waga: 320 g 
Kolory: carbon, black, black ibis 
Rozmiary: 6-13 UK 
MSRP: 759,90 PLN 

 
 
 

O DYNAFIT 
DYNAFIT to marka tworzona przez sportowców dla sportów, specjalizująca się w górskich dyscyplinach wytrzymałościowych. Firma opracowuje swoje 
produkty tak, by tworzyły kompatybilny system wyposażenia dla najbardziej ambitnych zawodników. Maksymalnie sprawne i szybkie poruszanie się 
w trudnym terenie górskim możliwe jest tylko przy pomocy sprzętu, który jest tak lekki, niezawodny i skuteczny jak to tylko możliwe. Produkty DYNAFIT 
powstają w dużej mierze w Europie. Marka od lat skupia się głównie na segmencie skitouringu, ale posiada w swojej ofercie także zaawansowaną 
specjalistyczną kolekcję letnią - od obuwia trail runningowego po techniczne modele odzieży. 
 
Zlokalizowana obecnie w Aschheim pod Monachium firma już niedługo otworzy podwoje swojej nowej siedziby w Kiefersfelden u północnych podnóży 
Alp (otwarcie planowane na 2023 rok). DYNAFIT to jedna z marek należących do południowotyrolskiej Grupy Oberalp założonej w 1981 roku przez 
Heinera Oberraucha. Oberalp po dziś dzień pozostaje firmą rodzinną i zatrudnia już ponad 700 osób na całym świecie. 


