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PETZL

Na Petzl.com znajdziesz pełną ofertę Petzl, powiązane porady, raporty i kontakty do
naszych dealerów w twoim kraju.
Wszystkie lampy PETZL są odporne na warunki atmosferyczne i mają gwarancję od 3 do 10 lat. ”

Ponad czterdzieści lat temu Petzl stworzył pierwszą latarkę czołową na baterie. 
Innowacja, którą natychmiast pokochali speleolodzy i alpiniści. W 2000 roku 
narodziła się TIKKA, pierwsza kompaktowa czołowa latarka ledowa. To był 
przełom. Dzisiaj „Petzl” jest punktem odniesienia dla aktywnych biegaczy, 
wspinaczy i odkrywców. Spełniamy Wasze wymagania tworząc praktyczne, 
niezawodne, wydajne i dostosowane do Waszych potrzeb i działań produkty.

Access the 
inaccessible®

Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga

Latarki czołowe są trwałe, wygodne i robią robotę

Technologia REACTIVE LIGHTING
Inteligentne oświetlenie, które automatycznie dostosowuje się do poziomu 
jasności otoczenia.
• Zoptymalizowana żywotność baterii i mocy oświetlenia.
• Stały komfort wizualny, obsługa sprowadzona do niezbędnego minimum.

Mypetzl Light Application
Aby sprawdzić zasięg i zaprogramować oświetlenie latarki w czasie 
rzeczywistym.
• Wygoda i spokój: żywotność baterii można sprawdzić i dostosować do
własnych potrzeb.
• Opcja bezpłatnego pobierania w App Store i Google Play.

Konstrukcja HYBRID CONCEPT
Latarki czołowe działają równie dobrze z akumulatorem CORE jak z bateriami.
• Praktyczny: wybór energii według aktywności.
• Ekonomiczne rozwiązanie oparte na częstotliwości używania.
• Opcja bezpłatnego pobierania z App Store i Google Play.

Dział testowy w Crolles, France ©Pascal Tournaire

Jakość wiązek
PETZL przywiązuje dużą wagę do czystości i jednorodności 
wiązki. Jakość PETZL jest powiązana z wyborem 
komponentów (diod LED) i konstrukcją optyczną. PETZL 
opracował procedury i testy, aby uzyskać najlepsze 
rozwiązania i zapewnić najwyższą jakość widzenia w świetle 
swoich latarek czołowych.

Siła i niezawodność produktu
Odporność mechaniczną reflektorów sprawdza się 
przeprowadzając próby upadku, uderzenia i zgniecenia. 
Testy funkcjonalne sprawdzają wytrzymałość mechaniczną 
ruchomych części każdego produktu.
Indywidualny test

Wszystkie reflektory
Petzl są indywidualnie kontrolowane przed ich 
wypuszczeniem z linii montażowych. Operacje te 
obejmują test pomiaru wydajności oświetlenia przy użyciu 
określonego aparatu cyfrowego, a także test szczelności. ”

Opinia PETZLa
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Kod Kolory

PZ3820001 BIAŁY 

PZ3820002 NIEBIESKI 

PZ3820003 CZARNY 

PZ3820004 CZERWONY 

PZ3820005 DISPLAY 

Pakowane po : x 1

SZEROKA WIĄZKA

250
LUMENS

Latarka czołowa TIKKINA ma moc 250 lumenów 
i szeroki snop światła w niewielkiej odległości. 
Prosta, kompaktowa, ma długi czas pracy. Idealna 
do zajęć na świeżym powietrzu takich jak, biwak, 
trekking. Niezbędna w podróży, ale też na co dzień, 
na przykład podczas majsterkowania. TIKKINA jest 
latarką hybrydową kompatybilną z ładowaną baterią 
CORE.

GWARANCJA 5 LAT

LARGE

81 g
WEIGHTDISTANCE

MAX.

60 m
AUTONOMY

MAX.

120 h
AAA-LR03
INCLUDED

x3

TIKKINA®
Nowe kolory

Kod Kolory

PZ3820006 BIAŁY 

PZ3820007 NIEBIESKI 

PZ3820008 CZARNY 

PZ3820009 Green 

Pakowane po : x 1

SZEROKA WIĄZKA

300
LUMENS

Prosta i kompaktowa latarka czołowa TIKKA o jasności 
300 lumenów oraz o szerokiej wiązce bliskiego 
zasięgu, umożliwiającej krótkie przemieszczanie 
się. Dzięki długiemu czasowi świecenia znajduje 
zastosowanie w aktywnościach outdoorowych jak 
biwakowanie, trekking, podróże. Fosforyzujący 
reflektor umożliwia odnalezienie latarki w ciemności, 
a czerwone światło nie oślepia innych osób.  TIKKA 
jest zasilana trzema bateriami, jest też kompatybilna 
z akumulatorem CORE, dzięki konstrukcji HYBRID 
CONCEPT. Latarkę można założyć na kask każdego 
typu lub na rower przy używając mocowań 
dostępnych jako akcesoria.

GWARANCJA 5 LAT

RED
LIGHTING

LARGE

82 g
WEIGHTDISTANCE

MAX.

65 m
AUTONOMY

MAX.

120 h
AAA-LR03
INCLUDED

x3
GLOW IN
THE DARK

RED
STROBETIKKA®

Nowe kolory

Kod Kolory

PZ3820010 CZARNY 

PZ3820011 Green 

Pakowane po : x 1

SZEROKA WIĄZKA

300
LUMENS

Prosta, kompaktowa latarka czołowa ZIPKA ma moc 300 
lumenów i szeroki snop światła.  Prosta, kompaktowa, ma 
długi czas pracy. Idealna do zajęć na świeżym powietrzu 
takich jak, biwak, trekking. Niezbędna w podróży, ale też 
na co dzień, na przykład podczas majsterkowania. ZIPKA 
jest latarką HYBRID kompatybilną z ładowaną baterią 
CORE.

GWARANCJA 5 LAT

RED
LIGHTING

LARGE

66 g
WEIGHTDISTANCE

MAX.

65 m
AUTONOMY

MAX.

120 h
AAA-LR03
INCLUDED

x3
GLOW IN
THE DARKZIPKA®

Nowe kolory

Photo: Stojak prezentacyjny na 12 latarek (3 z każdego koloru)

CZOŁOWE CLASSIC
Lekkie, kompaktowe i łatwe w użyciu, 
zapewniają oświetlenie zbliżeniowe.
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PETZL

Kod Kolory

PZ3822001 NIEBIESKI 

PZ3822004 Green 

PZ3822002 SZARY 

PZ3822003 ŻÓŁTY 

Pakowane po : x 1

ŁĄCZONA WIĄZKA

400
LUMENS

Latarka czołowa TIKKA® z akumulatorem 
CORE! Ma moc 400-tu lumenów. Świeci 
snopem szerokim lub średnim. Idealna 
do zajęć na świeżym powietrzu takich jak 
wspinaczka, bieganie, trekking i biwak. 
Obsługiwana za pomocą jednego przycisku, w 
praktycznym rozmiarze pasującym do kieszeni 
lub torby. Czerwone światło oszczędza 
nocą wzrok i nie oślepia. TIKKA® jest latarką 
hybrydową, dostarczana z akumulatorem 
CORE w standardzie do ładowania przez port 
USB. Latarka może być również zasilana 3 
bateriami bez potrzeby użycia adaptera.

GWARANCJA 5 LAT (AKUMULATOR 2 LATA)

RED
LIGHTING

LARGE

84 g
WEIGHTDISTANCE

MAX.

75 m
AUTONOMY

MAX.

120 h
GLOW IN
THE DARK

RECHARGEABLETIKKA® CORE
Dostępne od czerwca 2022

CZOŁOWE ACTIVE
Kompaktowe i wielowiązkowe zapewniają mocne i 
wygodne oświetlenie.

Kod Kolory

PZ3818001 CZARNY 

Pakowane po : x 1

ŁĄCZONA WIĄZKA

200
LUMENS

Ważąca zaledwie 35 g latarka czołowa BINDI 
jest ultrakompaktowa i mieści się w dłoni. 
Dzięki mocy 200 lumenów jest idealna do 
joggingu oraz innych zajęć sportowych. 
Baterię można ładować przez port micro USB. 
Jej minimalistyczny, funkcjonalny design łączy 
w sobie styl i wygodę. Odblaskowa opaska 
sprawia, że użytkownik jest widoczny w 
każdych warunkach.

GWARANCJA 3 LAT

RED
LIGHTING

LARGEDISTANCE
MAX.

 m
AUTONOMY

MAX.

50  h36 g
WEIGHT

3
35

RECHARGEABLEMIXEDBINDI®

CZOŁOWE CLASSIC
Lekkie, kompaktowe i łatwe w użyciu, 
zapewniają oświetlenie zbliżeniowe.
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Code Kolory

PZ3820012 NIEBIESKI 

PZ3820013 CZARNY 

PZ3820014 Green 

Pakowane po : x 1

SZEROKA WIĄZKA

350
LUMENS

Latarka czołowa ACTIK ma moc 350-tu 
lumenów. Świeci snopem szerokim lub 
średnim. Idealna do zajęć na świeżym 
powietrzu takich jak wspinaczka, bieganie, 
trekking i biwak. Czerwone światło 
oszczędza nocą wzrok i nie oślepia. Pasek 
jest odblaskowy i oświetlony staje się 
dobrze widoczny z daleka. Jest wyposażony 
w gwizdek na wypadek, gdyby trzeba było 
wzywać ratunek. ACTIK jest latarką HYBRID 
kompatybilną z ładowaną baterią CORE.

GWARANCJA 5 LAT

REFLECTIVE
HEADBAND

86 g
WEIGHTMIXEDLARGEDISTANCE

MAX.

80 m
AUTONOMY

MAX.

120 h
RED

LIGHTING
RED

STROBE
AAA-LR03
INCLUDED

x3

ACTIK®
Nowe kolory

Kod Kolory

PZ3820015 CZARNY 

PZ3820016 CZERWONY 

Pakowane po : x 1

SZEROKA WIĄZKA

450
LUMENS

Latarka czołowa ACTIK CORE ma moc 
450-ciu lumenów. Świeci snopem szerokim 
lub średnim. Idealna do zajęć na świeżym 
powietrzu takich jak wspinaczka, bieganie, 
trekking i biwak. Latarka HYBRID jest 
oferowana z baterią CORE ładowaną z 
gniazdka USB. Można ją zastąpić zwykłymi 
bateriami.  Czerwone światło oszczędza nocą 
wzrok i nie oślepia. Pasek jest odblaskowy i 
oświetlony staje się dobrze widoczny z daleka. 
Jest wyposażony w gwizdek na wypadek, 
gdyby trzeba było wzywać ratunek.

GWARANCJA 5 LAT (AKUMULATOR 2 LATA)

LARGEDISTANCE
MAX.

90 m
AUTONOMY

MAX.

130 h
RED

LIGHTING
RED

STROBE

75 g
WEIGHTRECHARGEABLEMIXED REFLECTIVE

HEADBANDACTIK CORE®
Nowe kolory

CZOŁOWE ACTIVE
Kompaktowe i wielowiązkowe zapewniają mocne i 
wygodne oświetlenie.
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PETZL

Kod Kolory

PZ3820017 NIEBIESKI 

PZ3820018 CZARNY 

Pakowane po : x 1

ŁĄCZONA WIĄZKA

900
LUMENS

Latarka czołowa SWIFT RL ma 900 lumenów 
przy ciężarze tylko 100 g. Jest najmocniejszą 
z kompaktowych latarek czołowych Petzl. 
Dzięki technologii REACTIVE LIGHTING latarka 
analizuje ilość światła otoczenia i dostosowuje 
błyskawicznie i automatycznie kształt wiązki 
i jej moc do potrzeb użytkownika. Opaska 
posiada odblaskowe elementy widoczne z 
daleka. Kształt opaski zapewnia znakomitą 
stabilność latarki na głowie podczas 
dynamicznych aktywności jak alpinizm, 
bieganie, narciarstwo. Obsługa latarki 
czołowej SWIFT RL  jest intuicyjna, jeden 
przycisk umożliwia dostęp do wszystkich 
funkcji latarki. Czołówka jest wyposażona we 
wskaźnik naładowania akumulatora.

GWARANCJA 5 LAT (AKUMULATOR 2LATA)

100 g
WEIGHTRECHARGEABLEDISTANCE

MAX.

140 m
AUTONOMY

MAX.

100 h
LARGE FOCUSEDSWIFT® RL

Nowe kolory

Kod Kolory

PZ3817001 CZARNY 

Pakowane po : x 1

SZEROKA WIĄZKA

750
LUMENS

NAO+ to bardzo mocna, wielowiązkowa, 
inteligentna latarka czołowa z akumulatorem. 
NAO+ jest możliwa do zarządzania zarówno 
manualnie jak i za pomocą mobilnej aplikacji 
MyPetzl Light. W latarce zastosowano 
technologię REACTIVE LIGHTING, dzięki której 
kształt wiązki światła i jego moc dostosowują 
się automatycznie do potrzeb użytkownika 
oraz warunków terenowych. Czołówka 
generuje strumień światła o mocy do 750 
lumenów! Latarka sprawdza się podczas 
aktywności sportowych, w których konieczne 
jest profesjonalne oświetlenie: biegów 
górskich, trekkingów w nieznane, wypraw, a 
także w alpinizmie.

GWARANCJA 3 LAT (AKUMULATOR 1 LATA)

NAO® +

CZOŁOWE PERFORMANCE
Bardzo mocne i inteligentne, automatycznie dostosowują 
oświetlenie do jasności otoczenia.
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CZOŁOWE PERFORMANCE
Bardzo mocne i inteligentne, automatycznie dostosowują 
oświetlenie do jasności otoczenia.

Kod Kolory

PZ3821001 CZARNY 

Pakowane po : x 1

ŁĄCZONA WIĄZKA

350
LUMENS

IKO wyposażona w najnowsze technologie 
oferuje 350 lumenów przy wadze jedynie 
90 gram. Najnowsza opaska AIRFIT; 
dopasowana, cieńka obudowa oraz źródło 
zasilania mieszczące się z tyłu, czołówka 
została wyważona aby być praktycznie 
nieodczuwalna przez użytkownika. Diody LED 
zostały idealnie rozłożone w celu zapewnienia 
równomiernego snopu światła w całym polu 
świecenia, dla komfortu użytkowania. IKO 
zasilane jest 3 standardowymi bateriami 
lub akumulatorem CORE, dzięki specjalnej 
konstrukcji gniazda zasilania HYBRID 
CONCEPT. Może być noszona na wiele 
sposobów zależnie od potrzeb lub zamieniona 
w lampę, dzięki specjalnym dodatkom. Dzięki 
swojej konstrukcji może być zwinięta dla 
praktycznego przechowywania, transportu. 
5 LAT GWARANCJI

GWARANCJA 5 LAT

IKO

Kod Kolory

PZ3821002 CZARNY 

Pakowane po : x 1

ŁĄCZONA WIĄZKA

500
LUMENS

IKO CORE wyposażona w najnowsze 
technologie oferuje 500 lumenów przy wadze 
jedynie 79 gram. Najnowsza opaska AIRFIT; 
dopasowana, cieńka obudowa oraz źródło 
zasilania mieszczące się z tyłu, czołówka 
została wyważona aby być praktycznie 
nieodczuwalna przez użytkownika. Diody LED 
zostały idealnie rozłożone w celu zapewnienia 
równomiernego snopu światła w całym 
polu świecenia, dla komfortu użytkowania. 
IKO CORE zasilane jest akumulatorem lub 
opcjonalnie 3 bateriami AAA/LR03, dzięki 
specjalnej konstrukcji gniazda zasilania 
HYBRID CONCEPT. Może być noszona na wiele 
sposobów zależnie od potrzeb lub zamieniona 
w lampę, dzięki specjalnym dodatkom. Dzięki 
swojej konstrukcji może być zwinięta dla 
praktycznego przechowywania, transportu. 
5 LAT GWARANCJI (BATERIA 2 LATA)

GWARANCJA 5 LAT (AKUMULATOR 2LATA)

IKO CORE
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PETZL

Kod Kolory

PZ3820019 Camo 

PZ3820020 CZARNY 

Pakowane po : x 1

SZEROKA WIĄZKA

300
LUMENS

TACTIKKA została zaprojektowana specjalnie 
do aktywności, w których dyskrecja 
jest sprawą kluczową. Sprawdza się na 
polowaniach, w wędkarstwie, podczas 
obserwacji przyrody, etc. Maksymalna moc 
oświetlenia białego to aż 300 lumenów! W 
zależności od trybu możemy korzystać z 
oświetlenia bliskiego lub dalekiego zasięgu 
do przemieszczania się lub czerwonym dla 
zachowania nocnego widzenia i dyskrecji. 
Latarka jest częścią rodziny Hybrid i do jej 
zasilenia możemy wykorzystać akumulator 
CORE.

GWARANCJA 5 LAT

RED
LIGHTING

LARGEDISTANCE
MAX.

65 m
AUTONOMY

MAX.

120 h
RED

STROBE

82 g
WEIGHTAAA-LR03

INCLUDED

x3

TACTIKKA®
Nowe kolory

Kod Kolory

PZ3820021 Camo 

Pakowane po : x 1

ŁĄCZONA WIĄZKA

350
LUMENS

Idealne rozwiązanie dla myśliwych, wędkarzy 
oraz każdego, kto potrzebuje mocnego 
oświetlenia nieograniczającego swobody 
działania.  Wysokiej jakości diody LED emitują 
światło o maksymalnej mocy 350 lumenów, 
wystarczające do oświetlenia obszaru w 
odległości 90m. Dodatkowe tryby oświetlenia 
to m.in. oświetlenie bliskie, standardowe, 
dyskretne czerwone/zielone/niebieskie, 
pulsujące czerwone do sygnalizacji położenia 
użytkownika. Najnowsza Petzl Tactikka + 
RGB posiada zasilanie bateryjne, ale jest też 
kompatybilna z akumulatorem CORE.

GWARANCJA 5 LAT

RED
LIGHTING

DISTANCE
MAX.

90 m
AUTONOMY

MAX.

160 h
RED

STROBE

85 g
WEIGHTMIXEDTACTIKKA® +

Nowe kolory

CZOŁOWE SPECIALIZED
Odpowiadają one specyficznym potrzebom 
oświetleniowym w jaskiniach, biegach na orientację, 
rajdach rowerowych lub wędkarstwie.
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Wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 1250 mAh. Ładuje się 
w gniazdu USB. CORE stanowi kompaktowe rozwiązanie zasilające, w 
pełni kompatybine z latarkami czołowymi serii HYBRID: TIKKINA, TIKKA, 
ZIPKA, ACTIK, ACTIK CORE, TACTIKKA, TACTIKKA +.

GWARANCJA 2 LAT

• Waga : 23 g 
• Akumulator litowo-jonowy 1250 mAh 
• Czas ładowania : 3 godz

Kod

PZ5017002
Pakowane po : x 1

CORE® BATTERY

Oryginalny, zapasowy akumulator litowo-jonowy Petzla do latarki Nao+ 
- Li-Ion 2600mAh.   
Akumulator litowo-jonowy zapewnia wysokie parametry latarce NAO + 
nawet w niskich temperaturach. Ładowany przy pomocy zintegrowanej 
wtyczki USB. Wskaźnik rozładowania akumulatora. Czerwona dioda do 
sygnalizacji.

GWARANCJA 1ROK

• Waga : 95 g 
• 2600 mAh 
• Czas ładowania : 5 godz

Kod

PZ5017004
Pakowane po : x 1

SWIFT® RL BATTERY

Akumulator litowo-jonowy zapewnia wysoką wydajność latarki 
SWIFT RL, nawet w niskich temperaturach.Ładowany przy pomocy 
zintegrowanej wtyczki USB. Wskaźnik rozładowania akumulatora. 2 lata 
gwarancji.

GWARANCJA 2 LAT

• Waga : 50 g 
• Akumulator litowo-jonowy 2350 mAh 
• Czas ładowania : 6 godz

Kod

PZ5020001
Pakowane po : x 1

Nowe kolory

Dzięki gładkiemu ostrzu i ząbkowaniu bez trudu przetniemy żyłki i 
plecionki. Nóż posiada otwór, za który można go przyczepić. Łatwy w 
używaniu nawet w rękawiczka. Posiada blokadę, która blokuje ostrze w 
pozycji otwartej.

GWARANCJA 3 LAT

• Waga : 43 g 
• Rozmiar : 11,5cm zamknięty i 17,5cm otwarty 
• Stal nierdzewna i poliamid

Kod Kolor

PZ2200000 NIEBIESKI 

PZ2200001 ŻÓŁTY 

Pakowane po : x 1

AKCESORIA

NAO® + BATTERY SPATHA KNIFE


