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Mija już ponad 20 lat, jak marka Tagart 
zaprojektowała swój pierwszy model 
odzieży myśliwskiej. Od początku  
istnienia obraliśmy sobie za cel,  
aby nasze ubrania cechowały się  
wysokim komfortem użytkowania oraz 
precyzją wykonania. 

Dziś z dumą możemy przyznać,  
że nasze wieloletnie doświadczenie  
i pasja działania, daje swój wyraz  
w projektach ubrań, które spełniają  
surowe kryteria stawiane odzieży  
myśliwskiej. Innowacyjne rozwiązania 
technologiczne, najlepszej jakości materiały 

oraz dopasowanie do aktualnych trendów 
mody sprawiają, że nasze produkty 
doceniane są wśród myśliwych polujących 
w różnych zakątkach świata. 

Dołącz do nich wybierając markę Tagart. 
Podążaj za naturą! 

Dobry ubiór - Dobre samopoczucie.
Dobre samopoczucie - Dostrzeganie piękna.
Dostrzeganie piękna - Człowiek.
Człowiek - Natura.
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FLEXO

TECHNOLOGIE

System zapewnia utrzymanie mikroklimatu na bardzo wysokim poziomie. Teraz dzięki systemowi ZEPHYR nie tylko dysponujesz niezwykle skuteczną 
wentylacją, ale możesz również dostosować jej intensywność do aktualnych potrzeb. Siłą napędową wentylacji ZEPHYR jest ruch użytkownika.  
Regulowane szczeliny wentylacyjne systemu ZEPHYR umieszczono w takich miejscach, że z każdym ruchem zasysamy powietrze do najbardziej  
narażonych na pocenie stref. W przypadku kurtek, wloty powietrza znajdują się po bokach. System uzupełniają regulowane szczeliny wylotowe,  
usytuowane na tylnej stronie rękawów. W przypadku spodni szczeliny wentylacyjne znajdują się po wewnętrznej stronie ud. W czasie marszu szczeliny 
pełnią naprzemiennie funkcję wlotu i wylotu powietrza. 

Kaptur usytuowany wysoko na stójce. Ułatwia noszenie broni, nie opadając szeroko na ramiona. Przedni ściągacz pozwala dopasować obwód do kształtu 
twarzy, zapewniając optymalną ochronę, nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych. Pozioma regulacja głębokości zapewnia dopasowanie 
tyłu kaptura, a specjalny profil pozwala na odsłonięcie uszu. Kaptur FLEXO dobrze trzyma się głowy. Nie ograniczając pola widzenia ułatwia orientację  
w terenie. Niezależny od ściągaczy daszek chroni oczy przed deszczem i wiatrem. W razie potrzeby kaptur można łatwo odpiąć od kurtki.

Mimo szerokiej dostępności syntetycznych materiałów izolacyjnych, w wybranych produktach stosujemy tradycyjne ocieplenie puchowe.  
Delikatny naturalny puch, występujący u ptactwa wodnego, mieści nawet milion piórek w 1 kilogramie. Puch który stosujemy pochodzi z polskich hodowli 
gęsi, uważanych za jedne z najlepszych na świecie. Oprócz znakomitych właściwości termoizolacyjnych, puch jest świetnym dystrybutorem ciepła.  
Dzięki wysokiej pojemności cieplnej wrażenie ciepła odczuwamy natychmiast. Wysokiej jakości puch zachowuje swoje właściwości przez wiele lat.  
Wielokrotnie kompresowany powraca do pierwotnego kształtu. 

W odzieży przeznaczonej do stosowania w trudnych warunkach terenowych i pogodowych stosujemy membrany poliuretanowe, w większości przypadków 
stosując dodatkowo podklejanie szwów taśmami. Po dodaniu wodoodpornych zamków możemy gwarantować wodoodporność i wiatroodporność,  
przy zachowaniu jak najwyższej oddychalności. Ze względu na specyfikę zastosowań, zwracamy uwagę na maksymalne wyciszenie układu warstw odzieży.

Większość naszych koszul produkowana jest z włókien celulozowych, uzyskanych głównie z drewna drzew liściastych. Tkaniny z modalem są bardzo 
przyjazne dla skóry, miłe w dotyku i odporne na mechacenie. Włókna modalowe mogą pochłonąć o 50% więcej wilgoci niż popularna bawełna. Dzięki 
wyjątkowo gładkiej powierzchni włókien, przy odpowiedniej konserwacji zachowuje charakterystyczną miękkość i sprężystość nawet po wielu praniach.

NASZE
ROZWIĄZANIA

ZEPHYR
Regulowany system wentylacji,  
pracuje razem z użytkownikiem.

FLEXO
Wszechstronny system regulacji  
kaptura. Maksimum ochrony,  
minimum ograniczeń.

ZEPHYR FLEXO
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THUNDER THERMO
Komplet Thunder w wersji dodatkowo ocieplonej włókniną 3M™ Thinsulate™, idealny na lekką 
zimę. Wydajna membrana poliuretanowa, podklejane szwy. Skutecznie zabezpiecza przed wiatrem, 
chłodem i opadami, przy zachowaniu niskiej wagi i maksymalnej swobody ruchów. Na ramionach 
obszycia z tkaniny w kamuflażu Fire, zwiększające bezpieczeństwo na polowaniu. W komplecie 
zastosowano system wentylacji ZEPHYR i kaptur FLEXO. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

THUNDER 3DX
Lekki komplet przejściowy w kamuflażu trójwymiarowym 3DX, sprawdza się w trudnym terenie  
w zmiennych warunkach pogodowych. Tkanina z membraną, podklejane szwy.  
Innowacyjne materiały pozwoliły na zmniejszeni wagi odzieży, przy zachowaniu najwyższych  
parametrów użytkowych. Wykończenie hydrofobowe DWR pozwala na lepsze  
odprowadzanie wilgoci z powierzchni tkaniny i poprawia funkcjonalność w trakcie podchodu.  
W komplecie zastosowano system wentylacyjny ZEPHYR i kaptur FLEXO.  
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. 

3M™ Thinsulate™
Ciepło bez dodatkowej wagi i objętości  
- to hasło towarzyszy, znanej od ponad  

30 lat, ocieplinie Thinsulate™. Zastosowanie bardzo drobnych włókien 
pozwala związać więcej cząsteczek powietrza. Lekka i cienka izolacja 
zapewnia komfort termiczny, nie ograniczając komfortu użytkowania.

CZAPKI REFLEX
Czapka z wyciąganymi nausznikami, wykonana z tkaniny w kamuflażu 3DX, z zielonego polaru  
z membraną lub miękkiej tkaniny znanej z kompletu Gomera Classic. Z tyłu regulowany ściągacz. 
Wierzch czapki można odwrócić na stronę w jaskrawym pomarańczowym kolorze. Czapka znacząco 
zwiększa bezpieczeństwo na polowaniu. Rozmiary czapek: S (<= 54 cm), M (55-56 cm),  
L (57-58 cm), XL (59-60 cm), 2XL (>= 61 cm).

THUNDER THERMO

829,-

125,-

KAMUFLAŻ 3DX
Fotorealistyczny, czteropoziomowy kamuflaż trójwymiarowy Beyondvision 3DX 
przygotowano z największą troską o detale. Precyzyjny rysunek uzyskany  
z połączenia ośmiu tonów, z motywami pni, gałęzi, liści dębu, brzozy i gałązkami  
i igłami sosny, pozwala wtopić się w otoczenie o różnych porach roku.  
Nadruk wykonano w technologii zwiększającej odporność na warunki zewnętrzne.

THUNDER 3DX
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KURTKA:
-  trwała tkanina zewnętrzna z wydajną membraną i podklejanymi szwami
-  izolacja z puchu gęsiego, w serii niewielkich komórt
-  system wentylacyjny ZEPHYR, szczeliny po bokach kurtki i z tyłu rękawów
- przy podnoszeniu rąk kurtka nie unosi się do góry
-  podwyższony kołnierz, miękko wykończony od wewnątrz
-  odpinany, wysoko umieszczony kaptur FLEXO z możliwością regulacji obwodu i głębokości
- regulacja obwodu mankietów, pasa i dołu kurtki

SPODNIE:
-  tkanina z membraną, podklejane 

szwy, izolacja z puchu gęsiego
-  podwyższony tył, zabezpieczający 

plecy przed przewianiem
-  system wentylacyjny ZEPHYR,  

szczeliny po wewnętrznej stronie ud
-  u dołu nogawki długie kołnierze  

ze ściągaczem
-  pięć kieszeni (dwie z tyłu, dwie  

z przodu, jedna naszyta na udzie)

ARCTIC PRO
Zimowy komplet myśliwski z ociepleniem puchowym, zaprojektowany 
w celu zapewnienia najwyższego komfortu w trudnych warunkach. 
Tkanina wierzchnia laminowana z membraną, podklejane szwy  
i wodoodporne zamki skutecznie zabezpieczają przed opadami  
i wiatrem. Ocieplenie naturalnym puchem z polskich gęsi, rozłożonym 
w serii niewielkich komór, gwarantuje komfort termiczny w szerokim 
zakresie temperatur, przy jednoczesnym ograniczeniu wagi kompletu.
System wentylacyjny ZEPHYR umożliwia dozowanie wentylacji  
w miejscach i w czasie, w których najbardziej tego potrzebujesz. 
Funkcjonalny, komfortowy krój, z licznymi wygodnymi kieszeniami. 
W kurtce zastosowano kaptur w systemie FLEXO.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

FLEXO
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ARCTIC PRO

989,-

1889,-

RĘKAWICE ARCTIC
Ciepłe rękawice, pasujące do kompletu Arctic 
Pro i Gomera Pro Brown. Specjalny krój pozwala 
połączyć wygodę użytkowania ze skuteczną 
ochroną przed chłodem. Wewnątrz miła polarowa 
podszewka, po wewnętrznej stronie obszycia 
zapewniające pewny chwyt i odporność na 
uszkodznia mechaniczne. W szwie bocznym 
palca wskazującego znajduje się otwór na palec, 
umożliwiający prycyzyjna obsługę spustu.  
Rozmiary europejskie: 7, 8, 9, 10, 11.

PILOTKA PIRX
Pilotka ocieplana, skutecznie chroniąca głowę 
przed chłodem, wiatrem i opadami.  
Tkanina wierzchnia z membraną, solidna izolacja 
termiczna i miłe dla skóry wykończenie  
z ekologicznego futerka.  
Rozmiary: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 cm.
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159,-

199,-
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GOMERA CLASSIC MEN
GOMERA CLASSIC LADY 
GOMERA PRO 3DX
GOMERA PRO BROWN 
Ocieplony komplet zimowy, który, dzięki komfortowemu krojowi i wysokiej 
trwałości, od lat cieszy się niegasnącym powodzeniem. Posiada liczne 
wygodne kieszenie. Regulowany obwód mankietu, pasa i długość szelek.  
Stały regulowany kaptur, z możliwością schowania w kołnierzu.  
Boki kurtki można rozpiąć, co ułatwia siadanie. Spodnie z podwyższonym 
tyłem, na szelkach. Nogawki spodni rozpinane do wysokości kolan, kolana 
profilowane.
Wersja Classic to przykład tradycyjnych rozwiązań. Wykonana jest  
z miękkiej, trwałej i bardzo cichej tkaniny, bez zastosowania membrany.  
Jednolity kolor sprawia, że kurtkę można używać nie tylko w trakcie 
polowań. 
Nowością w ofercie jest wersja damska kompletu Gomera Classic,  
dopasowana do damskiej sylwetki i wymiarów, przy zachowaniu wszystkich 
zalet użytkowych. 
Wersję Pro wykonano z lekkiej i wytrzymałej tkaniny z wydajną membraną 
poliuretanową, z zastosowaniem podklejania szwów, dzięki czemu komplet 
skutecznie zabezpiecza przed wiatrem i opadami. 
Do wyboru zestaw w fotorealistycznym kamuflażu trójwymiarowym 3DX  
lub w jednolitym kolorze brązowym. Wykończenie hydrofobowe DWR, 
tkanina przyjemna w dotyku, cicha i wytrzymała.
Rozmiarówka męska: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. 
Rozmiarówka damska: XS, S, M, L, 2XL, 3XL.

GOMERA
CLASSIC

MEN

GOMERA
CLASSIC

LADY

GOMERA
PRO 3DX

GOMERA
PRO BROWN

CZAPKI SMART
Czapki uzupełniające zestawy Arctic Pro i Gomera Pro Brown i Pro 3DX.  
Chowane nauszniki ocieplone od wewnątrz polarem. Z boku praktyczna 
pochewka na złom, wykonana z gumowej taśmy. Dostępne w kolorze brązowym, 
oliwkowym oraz trójwymiarowym kamuflażu 3DX. Rozmiary czapek:  
S (<= 54 cm), M (55-56 cm), L (57-58 cm), XL (59-60 cm), 2XL (>= 61 cm).

RĘKAWICE SMART
Rękawice wyposażono w odpinaną nakładkę na palce, którą można przypiąć  
na grzebiecie dłoni. To rozwiązanie pozwala połączyć możliwość wygodnej pracy 
ze skuteczną ochroną przed dużymi mrozami. Dostępne w kolorze brązowym  
i kamuflażu 3DX. Rozmiary: 22, 23, 24, 25, 26 cm.
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529,-

529,-

389,-

389,-

489,-

125,-

125,-

699,-

489,-

699,-

GOMERA CLASSIC

GOMERA CLASSIC LADYGOMERA PRO 3DX
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CZAPKA IRON
Czapka uzupełniająca zestaw 
Iron. Dostępny w wersji Olive oraz 
z kamuflażem 3DX. Z tyłu pasek 
z klamerką do regulacji obwodu. 
Rozmiary czapek: M, L, XL.

GOLF
Letni kaszkiet pasujący do zestawu 
Iron w kamuflażu 3DX lub w kolorze 
brązowym. Wykonany z tkaniny 
H300. Rozmiary: 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62 cm.

IRON 3DX MEN/LADY
IRON OLIVE MEN/LADY
Funkcjonalny komplet myśliwski, przeznaczony do aktywnego polowania  
w zmiennych warunkach pogodowych. Połączenie tkanin o różnych parametrach 
oddychalności, wodoodporności i wytrzymałości, w zależności od stref pracy 
ciała w odzieży, gwarantuje maksimum komfortu i kontroli termicznej. 

Dostępny w wersji Olive oraz z kamuflażem 3DX. W miejscach bardziej  
narażonych na trudne warunki pogodowe oraz wymagających zwiększonej  
wytrzymałości mechanicznej zastosowano tkaniny z membraną.  
Zasadnicza tkanina to wytrzymały i świetnie oddychający materiał H300,  
łączący zalety bawełny i poliestru. Zastosowanie systemu ZEPHYR  
zapewnia dodatkową, regulowaną wentylację w kilkunastu konfiguracjach.  
Rozmiary męskie: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.  
Rozmiary damskie: XS, S, M, L, XL, 2XL.

Kurtka:
- tkanina z membraną na barkach, ramionach i w pasie 
- komfortowy krój, zapewniający pełną swobodę ruchu 
-  odpinany kaptur FLEXO
- regulowany obwód mankietów i dołu kurtki 
-  pod pachami i na rękawach szczeliny wentylacyjne systemu ZEPHYR
- wytrzymała tkanina H300
- oddychająca siatkowa podszewka
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IRON 3DX LADY

669,-

89,- 110,-

Spodnie:
-  podwyższony tył, wszyta guma w pasie,  profilujące przeszycia na kolanach
-  na udach otwory wentylacyjne systemu ZEPHYR
-  tkanina z membraną w kluczowych miejscach, wytrzymała tkanina H300
- oddychająca siatkowa podszewka

KAPELUSZ RAIN
Praktyczny kapelusz z tkaniny pasującej do kompletów 
Rain, Gomera Pro Brown i Arctic Pro. Tkanina z mem-
braną, chowana wewnątrz osłona uszu i karku ocieplona 
polarem. Rozmiary: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 cm.

KAPELUSZ PERTH
Uniwersalny kapelusz w kolorze oliwkowym.  
Dzięki usztywnieniom i przeszyciom wokół ronda  
bardzo dobrze trzyma kształt.  
Rozmiary: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 cm.
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IRON 3DX

459,-

159,-

179,-



WING MEN
WING LADY
Bardzo lekka pikowana kamizel-
ka, ocieplana puchem. Trwałe 
dwustronne poszycie z nylonu, 
efektywna izolacja termiczna  
z wysokiej jakości puchu gęsiego. 
Po złożeniu zajmuje bardzo mało 
miejsca. Wygodne kieszenie  
na ręce. Sprawdzi się nie tylko  
na myśliwskie okazje. Kamizelka 
może funkcjonować zarówno jako 
odzież wierzchnia na sweter czy 
koszulę, jak i lekkie, skuteczne 
ocieplenie pod kurtkę lub płaszcz. 
Rozmiary damskie: XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL. Rozmiary męskie:  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

WAVE MEN
WAVE LADY
Ciepła pikowana kurtka, ocieplana 
puchem. Jako warstwę wierzchnią
i podszewkę zastosowano  
bardzo lekki i wytrzymały nylon.
Efektywna izolacja termiczna  
z wysokiej jakości puchu gęsiego.  
Wygodne kieszenie na ręce.  
Sprawdzi się nie tylko  
na myśliwskie okazje.  
Dzięki dużej kompresji  
puchu zajmuje niewiele  
miejsca po złożeniu. 
Rozmiary damskie:  
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.  
Rozmiary męskie:  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

KAMIZELKA WINTER FIRE THERMO
Kamizelka ocieplana w kamuflażu Fire. Poprawia widoczność i bezpieczeństwo, 
nie zwracając uwagi zwierzyny. Dobrze chroni przed wiatrem, a ocieplenie 
zapewnia dodatkową termoizolację. Krój nie ograniczający ruchów,  
po bokach rozcięcia z wszytą gumą. Na przodzie kieszenie i gumowe taśmy  
na naboje. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.

KAMIZELKA WINTER FIRE
Kamizelka do nakładania na odzież wierzchnią, zwiększająca bezpieczeństwo  
w czasie polowań zbiorowych. Kamuflaż Fire jest widoczny z dużej odległości dla ludzi, 
jednak nie zwraca uwagi zwierzyny łownej. Zapinana na zamek, po bokach gumowe 
taśmy. Membrana poliuretanowa skutecznie chroni przed wiatrem i opadami.  
Kamizelka jest bardzo lekka i zajmuje mało miejsca. Rozmiary: L, XL, 2XL.

KAMIZELKA GOMERA CLASSIC
Kamizelka z pikowanym ociepleniem, wykonana z miękkiej i wytrzymałej tkaniny, 
znanej z kompletu zimowego Gomera. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

WINGWAVE

WINTER FIRE

12

TERRAIN PRO 

119,-

289,-

419,-

649,-

259,-

TERRAIN PRO
Spodnie z wytrzymałej tkaniny H300,  
w wygodnym i praktycznym kroju.  
Na profilowanych kolanach obszycia  
z wytrzymałej tkaniny. Siedem funkcjo-
nalnych kieszeni, w tym kieszeń na nóż 
z zapinanym uchwytem i kieszenie  
z ładownicami na naboje. Rozmiary:  
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.

FROST
Bojówki w tradycyjnym kroju, uszyte  
z mocnej zmiękczanej bawełny o 
wysokiej gramaturze. Idealne od jesieni 
do wiosny. Sześć kieszeni, w tym dwie 
na udach zapinane na rzepy. Profile na 
kolanach zwiększają komfort poruszania 
się. Od lat cieszą się dużym uznaniem 
użytkowników. Rozmiary: długość 108  
i 113 cm. Pas od 78 do 122 cm co 4 cm.

TREVOR
Spodnie o kroju tradycyjnych spodni 
jeansowych. Bawełna o wysokiej 
jakości, trwała i przyjemna w dotyku. 
Dzięki dodatkowi elastanu spodnie 
lepiej dopasowują się do sylwetki, mniej 
się wypychają i zwiększają swobodę 
ruchów. Rozmiary: długość 108 i 113 
cm. Pas od 78 do 122 cm co 4 cm.

ENDURO
Bojówki w klasycznym kroju, wykonane 
z trwałej tkaniny bawełnianej o wysokiej 
gramaturze. Dodatek Lycry® sprawia,  
że spodnie lepiej układają się na sylwet-
ce, mniej się wypychają oraz zapewniają 
większą swobodę ruchów. Profile na ko-
lanach. Skład: 98% bawełna, 2% Lycra®. 
Rozmiary: długość 108 i 113 cm.  
Pas od 78 do 122 cm co 4 cm.

TREVORGOMERA CLASSIC
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KURTKA VOLDA,
SPODNIE VOLDA
Kurtka softshell uszyta z tkaniny trójwarstwowej, 
laminowanej z wydajną membraną, z wykoń-
czeniem hydrofobowym. Regulowany stały 
kaptur. Skutecznie zabezpiecza przed wiatrem 

i chłodem, zatrzymując ciepło 
przy ciele. Wysoka garda 

kaptura zabezpiecza przed 
przewianiem. Elastyczna 

tkanina i dopracowany 
krój gwarantują pełną 
swobodę ruchów. Wy-
wietrzniki po bokach 
kurtki i w tylnej części 
rękawów, zapewniają-
ce skuteczną wentylację 
w systemie ZEPHYR.  
Trzy zapinane kieszenie.  

U dołu kurtki regulowany ściągacz. Model unisex. 
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. 

Nowością na ten sezon są spodnie Volda, które dzięki właściwościom 
materiału zapewniają najwyższą wygodę użytkowania i ochronę przed 

zmiennymi warunkami pogodowymi. Wygodny krój, funkcjonalne kieszenie, 
profilowane kolana. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.

359,-

CRAMP MEN, CRAMP LADY
Seria Cramp to funkcjonalne kurtki i spodnie w wersji  
damskiej i męskiej, dostępne w kolorach khaki i beż.  
Dopracowany krój, tkanina o unikalnym składzie materiało-
wym, łącząca walory wiskozy (79%), wytrzymałość poliamidu  
(18%) i sprężystość Spandexu (3%). Cramp to lekka, 
bardzo elastyczna, trwała i świetnie odprowadzająca wilgoć 
konstrukcja. Dzięki dużej rozciągliwości zapewnia pełną 
swobodę ruchu i dopasowuje się do sylwetki. Kurtka  
ze stójką, zapinana na zamek, dwie zapinane kieszenie. 
W spodniach wszyta gumka, dopasowująca obwód pasa. 
Kieszenie na ręce i dodatkowa zapinana kieszeń na 
nogawce. Komplet polecany szczegól nie do długich wypraw, 
całodziennego użytkowania w terenie i jazdy samochodem. 
Bardzo wygodny w podróży.  
KURTKI, rozmiary męskie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL,  
rozmiary damskie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.  
SPODNIE, rozmiary męskie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL,  
rozmiary damskie: długość 30 lub 32 cale, pas: XS, S, M, L, 
XL, 2XL, 3XL.

CRAMP

429,-

309,-

225,-

225,-

309,-
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LENA
Koszula z Modalem, jasny  
beż z delikatną kratką. 
Tkanina z filtrem UPV 20, 
chroniąca przed szkodliwym 
działaniem promieniowania 
słonecznego. Bardzo miła 
w dotyku i trwała, wydajnie 
odprowadza wilgoć, łatwa  
w prasowaniu.  
Podwijane rękawy, zapinane  
na pagonach, ozdobne 
zamszowe detale, kieszenie 
zapinane na pętelki.  
Rozmiary europejskie: 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

REN
Bardzo przyjemna w dotyku zmiękczana tkanina, będąca szlachetnym  
połączeniem bawełny, Ryonu i poliestru. Klasyczny krój myśliwski. Zamszowe 
wykończenia na patkach kieszeni i kołnierzyku. Myśliwskie guziki z imitacji 
poroża. Oliwkowy melanż pasuje nie tylko na łowieckie okazje.  
Rozmiary: wzrost - 176 i 182 cm, obwód klatki od 92 do 120 cm, co 4 cm.

BOWER
Elegancki żakiet damski z wysokiej jakości beżowej tkaniny, wykończony 
ciemną lamówką. Skład: 80% wełna, 20% poliester. Guziki z imitacji 
poroża. Rozmiary: tęgość A od 36 do 40, tęgość B od 36 do 48.

VOLDA

BOWER

LENA

159,-

499,- 499,-
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    HORN ZIP
Rozpinany sweter z krótką stójką, podszewka membranowa  
chroniącą przed przewianiem. Kieszenie zapinane na zamki, obszycia  
ze sztucznego zamszu na barkach, lamówkach kieszeni i wzdłuż 
zamka. Drobny splot trwałej przędzy, łączącej zalety wełny i akrylu  
(po 50%). Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

LINWOOD
Sweter z krótką stójką, zapinaną na zamek błyskawiczny. Na barkach 
i łokciach obszycia ze sztucznego zamszu. Przód swetra w ozdobnym 
splocie typu „ryż”, tył i rękawy w trwałym drobnym ściegu. Przędza 
łączy zalety wełny i akrylu (po 50%). Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

LINWOOD

319,-219,-
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FOX
Ciepła bluza z wysokiej jakości polaru, rozpinana  
na całej długości. Trzy zapinane kieszenie zewnętrzne  
i jedna zapinana wewnątrz. Regulowany ściągacz u dołu. 
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

VALBERG
Ciepły sweter z wysokim rozpina-
nym golfem. Gładki, trwały splot. 
Dzianina oliwkowa z dekoracyjnym 
drobnym melanżem przędz  
w różnych kolorach. W składzie 
przeważa wysokiej jakości wełna 
merynos (58%). Rozmiary:  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

OSLO
Ciepły sweter z krótką stójką  
rozpinaną na zamek. Dzianina 
100% wełny, z delikatnym,  
miękkim wykończeniem.  
W kolorystyce dominuje  
ciemna zieleń, z delikatnym  
melanżem oliwkowym.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

MOORE II
Sweter rozpinany na całej długości, z krótką stójką. Drobny 
splot trwałej przędzy, łączącej zalety wełny i akrylu. Na barkach, 
łokciach i lamówkach kieszeni obszycia z lodenu (100% wełna). 
Kieszenie wpuszczone, zapinane na zamki.
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

THORN II
Krótka rozpinana stójka, stylowe 
obszycia z jaśniejszego zamszu  
na łokciach, barkach i kołnierzu. 
Przędza trwała, ciepła i miła w 
dotyku, połączenie wełny i akrylu.
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

THORN II

359,-

219,-

239,-

239,-219,-
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FLANELA FIRE
Wygodna koszula flanelowa łącząca  
stonowaną czerwień, brąz i pomarańcz.  
Tradycyjny krój, na piersi wpuszczona 
kieszeń. Zmiękczona tkanina, trwała i miła 
w dotyku, łącząca zalety bawełny (70%)  
i poliestru. Rozmiary: S (37/38), M (39/40), 
L (41/42), XL (43/44), 2XL (45/46),  
3XL (47/48), 4XL (49/50), 5XL (51/52).

FLANELA OAK
Koszula flanelowa w drobną kratkę  
w myśliwskiej kolorystyce. Zmiękczona  
tkanina, trwała i miła w dotyku. Wpuszczona 
kieszeń na prawej piersi. Guziki z imitacji 
poroża. Tkanina łączy zalety bawełny (70%) 
i poliestru. Rozmiary: S (37/38), M (39/40),  
L (41/42), XL (43/44), 2XL (45/46),  
3XL (47/48), 4XL (49/50), 5XL (51/52).

VERMONT SHORT, LONG
Koszule z krótkim i długim rękawem, wykonane z tkaniny o wysokiej gramaturze,  
z włóknami Modalu. Bardzo przyjemne w dotyku, z przestrzenną strukturą, 
kolorystyka z połączenia zieleni i czerni. Ozdobna zamszowa patka przy  
kieszeni na piersi. Rozmiary: S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (43/44),  
2XL (45/46), 3XL (47/48).

Modal to nowoczesne włókna celulozowe, uzyskiwane z drewna, głównie drzew 
liściastych. Jest bardzo przyjazny dla skóry i miły w dotyku. Może pochłonąć  
o 50% więcej wilgoci niż popularna bawełna. Dzięki wyjątkowo gładkiej  
powierzchni włókien, zachowuje charakterystyczną miękkość i sprężystość, 
nawet po wielu praniach.

SAHARA SHORT, LONG
Jasny kolor oraz wykończenie anty-UV (UPV20+) sprawiają, że koszula  
świetnie sprawdza się w czasie letnich upałów, przepuszczając jedynie  
5% promieniowania UV. Tkanina przyjemna w dotyku, trwała, świetnie  
odprowadza wilgoć. Koszula dostępna w wersji z krótkim i długim rękawem.  
Rozmiary: S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (43/44), 2XL (45/46), 3XL (47/48).

169,-

169,-

159,-

159,-
149,-

149,-
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BARIBAL
Koszula z ciepłą miękką podszewką w kratkę. Warstwa 
zewnętrzna z wytrzymałej bawełnianej tkaniny typu ripstop. 
Na piersi wpuszczana kieszeń kryta patką. Wzmocnienie  
z brązowego zamszu naszyte na prawym ramieniu.  
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

KOZIOŁEK MEN
KOZIOŁEK LADY
Elegancka koszula bawełniana w białym  
kolorze. Wyhaftowana na plisie głowa 
koziołka i guziki z imitacji poroża, nadają  
jej typowo myśliwski charakter.  
Trwała tkanina, skład: 100% bawełna.  
Rozmiarówka męska: - przedziały wzrostu:  
164-170, 170-176, 176-182, 182-188,  
188-194 cm, - rozmiar kołnierzyka  
od 39 do 46 co 1 cm. Rozmiarówka damska 
europejska 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

BARIBAL

179,- 309,-

179,-
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TREE MEN, TREE LADY
Seria bielizny, wykonana z trwałej i elastycznej dzianiny o wysokiej gramaturze,  
z przewagą Modalu. Bardzo przyjemna dla ciała, skutecznie wchłania wilgoć  
i oddaje ją na zewnątrz. Seria obejmuje koszulkę z długim rękawem oraz leginsy  
w wersji damskiej i męskiej. Rozmiary męskie: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL. 
Rozmiary damskie: S, M, L.

CALIFORNIA MEN, CALIFORNIA LADY
Koszulka na lato, która może być wykorzystywana jako T-shirt lub bielizna  
termoaktywna. Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca. W składzie  
wykorzystano włókna nylonowe, wyprodukowane z... przetworzonych ziaren 
kawy (46%). Dodatek 8% Spandexu i specjalny splot sprawiają, że koszulka 
jest wyjątkowo elastyczna i rozciąga się we wszystkich kierunkach.  
Dzięki unikalnym włóknom koszulka szybko wysycha, chroni przed  
promieniami UV, ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów i działa 
chłodząco. Dostępna w wersji MEN i LADY, w kolorze beżowym i oliwkowym. 
Rozmiary w wersji Men: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL,  
w wersji Lady: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

CALIFORNIA

119,-

139,-

139,-

129,-
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1. KUBEK TERMICZNY GEAR 
Połączenie termosu próżniowego z kubkiem termicznym. Pojemność 400 ml. 
Łatwe otwieranie poprzez naciśnięcie przycisku, szczelne zamknięcie. Ścianki 
próżniowe ze stali nierdzewnej. Przystosowany do uchwytów samochodowych.

2. PAS NA NABOJE 
Pas o szerokości 10 cm, mieszczący 25 sztuk naboi. Tkanina w kamuflażu 3DX. 
Miękkie wypełnienie, regulowany obwód, trwałe materiały. 

3. PLECAK IRON 
Wygodny plecak myśliwski, ze wstawkami tkaniny w kamuflażu 3DX. Długie 
rozpięcie zapewnia bardzo łatwy dostęp do wnętrza. Pojemność 30 litrów,  
z możliwością powiększenia do 38 litrów. Obszerne kieszenie zewnętrzne  
z wytrzymałej siatki. Anatomicznie uformowane szelki, profilowane usztywnienie 
tylnej ściany zapewniające maksimum komfortu i wentylację pleców.  

4. POKROWCE SAMOCHODOWE NA BROŃ 
Filcowe pokrowce do przewożenia broni w samochodzie, zawieszane  
na zagłówkach przednich foteli. Szerokość 120 cm, naszyte zapinane kieszenie,  
po obydwu stronach zamknięcia na kłódki z szyfrem. Dostępne wersje na jedną 
lub na dwie sztuki broni.

5. SIEDZISKA TERMOIZOLACYJNE 
Lekkie, składane podkładki termoizolacyjne. Wielkość  
po rozłożeniu 42x26 cm. Miękkie wypełnienie o wysokich 
parametrach izolacyjnych. Gumowa opaska, praktyczny 
zaczep mocujący do plecaka lub szlufki spodni.  
Tkanina z membraną w kamuflażu 3DX lub Fire.

6. LEGOWISKO RELAX 
Dwustronne legowisko dla psa, z tkaniną w kamuflażu 
3DX. Rozpinana, łatwa w konserwacji powłoka. Wypeł-
nienie z granulatu poliuretanowego, umieszczonego  
we wkładach z ligofilu. Dostępne z obszyciem w kolorze 
brązowym lub zielonym. Rozmiary L (70x55 cm),  
XL (90x70 cm), 2XL (110x80 cm).

7. LEGOWISKO CALM  
Dwustronne legowisko z podwyższonym rantem, tkanina 
w kamuflażu 3DX. Zdejmowana, łatwa w konserwacji 
powłoka. Wypełnienie z granulatu poliuretanowego, 
umieszczonego we wkładach z ligofilu. Dostępne  
z obszyciem w kolorze brązowym i zielonym.  
Rozmiary L (100x85 cm), XL (120x85 cm).

8. OCHRANIACZE IRON 
Stuptuty chroniące połączenie buta i nogawki przed  
śniegiem, wodą i błotem. Tkaniny z membraną Orttex.  
Z przodu zamek rozłączny kryty zakładką i hak  
do zaczepienia o sznurówki. Regulowany pasek  
do zapięcia pod butem. Ściągacz dopasowujący obwód 
u góry. Dostępne w trzech wersjach (3DX, Fire, Olive).  
Uniwersalny rozmiar, długość przodu 40 cm.
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119,-

389,-

149,-

59,-

119,-
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L: 160,-

XL: 170,-

2XL: 220,-

119,-



22

ZENITH II GTX
Odporne na zniszczenie, buty o niskiej wadze, przeznaczone do całodziennego stosowania 
w terenie, w różnych warunkach. Cholewka wykonana ze skóry oliwionej o grubości  
1,8 mm, zabezpieczona gumowym otokiem. Podszewka z wodoodporną membraną  
Gore Tex®. Podeszwa Vibram® Plume Hiking Eva zapewnia optymalną przyczepność  
i ogranicza ścieralność. System IMS usztywnia podeszwę absorbując nierówności,  
a system Harmonic Lasting zapewnia optymalne dopasowanie geometrii buta do stopy, 
zmniejszając ryzyko obtarć. Śródpodeszwa ze wtryskiwanego poliuretanu, wkładka  
usztywniająca 4-6 mm nylonu z tworzywem mikroporowym.  
Para butów w rozmiarze 42 waży 1320 gram. Dostępne rozmiary: 39-45.

AKU -  to czołowy włoski producent wysokiej jakości butów terenowych.  
Historia firmy to wiele lat doświadczeń czerpanych z prestiżowej tradycji ręcznej produkcji 
obuwia. Firma znana jest z tego, że jako pierwsza na świecie wprowadziła innowacyjną  
metodę podklejania membrany Gore-Tex®, tworząc tym samym w pełni wodoodporne  
obuwie. Mimo czerpania z tradycji i lokalnych inspiracji, AKU stawia na czynny rozwój  
i dąży do umacniania pozycji na kolejnych rynkach. Aktualnie firma posiada 2 duże fabryki,  
z których wypuszcza na ogólnoświatowy rynek ponad 200 tys. par butów rocznie.

CONERO NBK GTX 
Wytrzymałe buty terenowe o średniej twardości, wykonane z wysokiej jakości nubuku o grubości  
1,8 mm. Nieprzemakalność gwarantuje membrana Gore Tex®. Usztywniona nylonem o grubości 4-6 mm 
podeszwa Vibram® Fourà EVA zapewnia dobrą przyczepność i kontrolę w różnych warunkach  
terenowych, redukuje też odczuwanie nierówności terenu. Zabezpieczający otok gumowy dookoła  
całego buta, usztywniona pięta. Para butów w rozmiarze 42 waży 1310 gram. Dostępne rozmiary: 39-45.

SLOPE GTX 
Solidne miękkie buty terenowe, jedne z najlższejszych w swojej klasie. Model produkowany 
od 25 lat, lecz stale unowocześniany. Szczególnie polecany do długotrwałej aktywności 
w terenie, związanej z pracą bądź aktywnym wypoczynkiem. Wierzch wykonano ze skóry 
zamszowej i lekkiego wytrzymałego materiału AIR8000®. Wodoodporność gwarantuje 
membrana Gore Tex® Performance Comfort. Przyczeponość na różnych, również mokrych, 
podłożach zapewnia podeszwa Vibram®  Erica Everest. Wkładka: Custom Fit 152,  
śródpodeszwa Die Cut Eva. Rozmiar 42 waży 1050 gram. Dostępne rozmiary: 36-47.

NEMES FG GTX 
Lekkie półbuty z szeroką gamą zastosowań. Zapewniają wysoki komfort użytkowania  
w czasie wędrówek w terenie, zastosowań miejskich i rekreacyjnych. Wykonane ze skóry 
licowej o grubości 1,8 mm. Wodoorporne dzięki zastosowaniu membrany Gore Tex® 
Performance Comfort. Optymalną przyczepność zapewnia podszewa Vibram® Mega 
Grip. Wyściółka Eva, podeszwa środkowa Eva formowana i nylon 1,5 mm. Para butów 
męskich w rozmiarze 42 waży 940 gram. Dostępne rozmiary: 39-45.

TRIBUTE II GTX, TRIBUTE II GTX WOMEN’S
Buty terenowe o średniej twardości, dostępne w wersji męskiej i damskiej. Cholewka 
wykonana z wysokiej jakości skóry o grubości 2 mm, z dobrą odpornością na uszkodzenia 
mechaniczne. Podszewka z membraną Gore Tex® Performance Comfort zapewnia 
wodoodporność obuwia, nie blokując odprowadzania wilgoci. Podeszwa Vibram® Sendera 
gwarantuje znakomitą przyczepność na różnego rodzaju podłożach. Wyciągana wkładka 
Eva, wykończenie z termpolastycznego poliuretanu. Bardzo lekkie. Para butów męskich 
w rozmiarze 42 waży 1300 gram. Rozmiary męskie: 39-45. Rozmiary damskie: 36-39.

799,-

899,-

669,-

639,-
749,-
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BELLAMONT SUEDE GTX
Lekkie uniwersalne buty, sprawdzające się w przeróżnych rodzajach aktywności, 
również w środowisku typowo miejskim. Model Bellamont wykańczany jest 
ręcznie, a każda para znakowana jest kodem osobistym szewca.  
Wykonane z wysokiej jakości nubuku, podszewka skórzana. Membrana  
Gore Tex® Performance Comfort zapewnia wysoką wodoodporność, podszewa 
Vibram® Predator II Ecostep zadba o przyczepność do podłoża, a śródpodeszwa 
w systemie IMS1 o komfort codziennego użytkowania i dobre wyczucie podłoża. 
Na nosku i pięcie gumowe wzmocnienia. Wkładka Eva, podszewa środkowa  
Double Denisty Die Cut Eva o dwóch różnych gęstościach.  
Para butów w rozmiarze 42 waży tylko 860 gram.  
Dostępne rozmiary: 36-47.

SKARPETY TERMOAKTYWNE

1. SUMMER PRO
Letnie skarpety łączące zalety bawełny, Coolmaxu® i Lycry®. Bardzo elastyczne, 
zapewniają optymalne dopasowanie, bez nadmiernego ucisku. Szybko 
odprowadzają wilgoć z powierzchni stopy. Polecane szczególnie do butów  
z membranami w okresie letnim. 

2. UNI LINE
Skarpety całoroczne, od wewnątrz częściowo wykończone frotte. Dobrze  
odprowadzają wilgoć. Polecane do aktywnego wypoczynku i długotrwałej pracy  
w terenie, szczególnie w obuwiu z membraną. Połączenie bawełny, Coolmaxu® 
i Lycry®. Na boku wypleciony motyw głuszca. 

3. UNI PRO
Skarpety całoroczne, z wykończeniem frotte od wewnątrz. Specjalne strefy  
w obszarze śródstopia i kostki poprawiają dopasowanie skarpety. Bezuciskowy 
ściągacz. Połączenie bawełny, Coolmaxu® i Lycry®. Dobrze współpracują  
z obuwiem wyposażonym w membranę. Na boku wypleciony motyw zająca. 

4. PRO LINE
Ciepłe skarpety na zimę, łączące zalety wełny merynos, włókien Thermolite®  
i Lycry®. Dobrze izolują termicznie i odprowadzają wilgoć z powierzchni stopy. 
Polecane szczególnie do zimowych butów z membranami. Na boku wypleciony 
motyw jelenia. 

5. WINTER HIGH
Wysokie, sięgające ponad kolano, skarpety zimowe. Szeroki ściągacz dobrze 
trzyma skarpetę, nie uciskając łydki. Połączenie zalet wełny merynos, włókien 
Thermolite® i Lycry®. Dobrze izolują termicznie i wydajnie odprowadzają wilgoć. 
Polecane do butów  z membranami. Na boku wypleciony motyw głowy dzika.

Dostępne rozmiary dla wszystkich modeli: 35-38, 39-42, 43-46.

BELLAMONT SUEDE GTX

1 2 3

4 5

599,-

20,-

35,-

28,-

38,-

25,-



TAGART® - ul. Mieszka I-go 4, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 48 18, tagart@tagart.pl, czynne pn.-pt. od godz. 7:30 do 15:30
Kraków - ul. Słowackiego 17A, w podwórzu budynku Lasów Państwowych, tel. 12 633 57 40, czynne od wtorku do czwartku w godz. 10:00-16:00
Rymanów - ul.Mitkowskiego 4A, tel. 13 435 65 45, czynne pn.-pt. w godz. 7:00-15:00
Radom - ul. 25 czerwca 68, tel. 48 362 41 44, czynne pn.-pt. w godz. 7:30-15:30
Lublin - ul. Czechowska 4, tel. 81 532 80 69, czynne pn.-pt. w godz. 8:00-15:00

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Pytaj o naszą ofertę w autoryzowanych punktach partnerskich oraz dobrych sklepach myśliwskich.
Listę naszych partnerów znajdziesz na stronie www.tagart.pl 

facebook.com/tagart.forestandcountry

Oferta dostępna w sklepie internetowym www.napolowanie.pl


