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ALB Collection - Světová novinka
jídelní souprava v designu WOOD              nebo STONE

Naše novinka vychází z osvědčené konstrukce populárního výrobku Alpamayo. Výhodou je nízká váha a atraktivní 
nadčasový design. Výrobek je z potravinářského hliníku. Na vnitřní straně má velice tenkou vrstvu PTFE - teflonu. Hlavní 
a nezpochybnitelnou předností PTFE je nenáročná údržba a pohodlné vaření. Pokrm snadno připravíte a nepřipálí se vám. 
Výhodou je snadné oplachování a čištění. Stačí klasická houbička nebo hadřík. Jídelní soupravu jsme vyrobili ve dvou barevných 
variantách – Wood a Stone.

ALPAMAYO WOOD / STONE – kempingová souprava dvoudílná

Miska:  Ø 160 mm, výška 54 mm, objem 1,1 L, váha 113 g
Pánev/víčko:  Ø 176 mm, výška 53 mm, objem 1,1 L, váha 150 g
Celkové rozměry výrobku: Ø 176 mm, výška 98 mm, váha 263 g

Komponenty sady:
Miska a pánev/víčko
Vysoustružené dno misky pro větší stabilitu
Sklápěcí ucha, pogumovaná
Plátěný obal

ALB Collection miska v designu WOOD nebo STONE

Miska z limitované edice v nadčasovém „dřevěném nebo kamenném“ designu. 
Skvělý jako parťák na cesty nebo dárek obchodním partnerům.

Objem:  1,0 L
Hmotnost: 115 gramů
Rozměry: Ø190 mm; výška 60 mm

 č. 628  č. 629

 č. 600  č. 601
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Veškerý náš sortiment vám můžeme 
potisknout vaším logem. Velmi žádaný 
dárek pro vaše obchodní partnery 
a pro propagaci vaší společnosti.



Ešus hliníkový - dvoudílný nebo třídílný
Hliníková varianta klasického „armádního“ ešusu. Nádobí se skládá ze dvou, resp. 
tří dílů (miska + víčko) a je vyrobeno z potravinářského hliníku, takže je zdravotně 
zcela nezávadné. Povrch je mořený. 

Komponenty dvoudílné sady
Velká miska: Ø 133 mm – 1,25 l
Víčko: Ø 158 mm – 0,30 l

Komponenty třídílné sady
Velká miska: Ø 153 mm – 1,25 l
Malá miska: Ø 133 mm – 0,85 l
Víčko: Ø 158 mm – 0,3 l

 č. 610

Ešus nerezový - dvoudílný nebo třídílný
Klasické nerezové nádobí, inspirované československými armádními ešusy, které 
měli specifický kulatý tvar, narozdíl například od hranatých francouzských ešusů 
nebo německé „ledvinky“ . Kulatý tvar je pro samotné jezení jistě nejlepší volbou. 

Komponenty dvoudílné sady:
Velká miska: Ø 153 mm – 1,25 l
Víčko: Ø 158 mm – 0,30 l

Komponenty třídílné sady:
Velká miska: Ø 153 mm – 1,25 l
Malá miska: Ø 133 mm – 0,85 l         
Víčko: Ø 158 mm – 0,30 l

 č. 612

ALPAMAYO – kempingová souprava dvoudílná
Opravdu povedená sada, vyrobena z hliníku, který má na vnitřní straně velice 
tenkou vrstvu PTFE (tedy teflonu). Hlavní a nezpochybnitelnou předností PTFE je 
nenáročná údržba a pohodlné vaření – pokrm se snadno připraví a nepřipaluje. 
Každá sada je vybavena látkovým ubrouskem a polypropylenovými příbory.

Komponenty sady
Miska: Ø 180 mm – 1,7 l
Pánev/víčko: Ø 175 mm – 0,85 l
2x PP příbor
Utěrka
Obal

 č. 625

ANNAPURNA – kempingová souprava třídílná s kleštičkami
Vyrobeno z kvalitního potravinářského hliníku. Povrch je eloxovaný – nádobí 
je chráněno speciálním tvrdým povlakem, který odolává kyselým potravinám, 
jednoduše se udržuje a zvyšuje životnost sady. Pánev je určena pro obě misky. 
Sada je vybavena kleštěmi. 

Komponenty sady
Miska: Ø 180 mm – 1,65 l
Miska: Ø 160 mm – 1,0 l
Pánev/víčko: Ø 190 mm – 0,85 l
Obal, kleště

 č. 636

 č. 611

 č. 613
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EVEREST – kempingový souprava pětidílná velká
Nerezové nádobí největšího objemu, kombinuje vše ze sad „MAKALU“ a „K2“. 
Výrobek určený zejména pro rodiny s dětmi. Vyrobeno z kvalitního nerezu CrNi 
18/10 s povrchem vně leštěným, uvnitř broušeným. Pánev i misky mají lemovku 
a sklopné držáky.

Komponenty sady:
Velká miska: Ø 190 mm - 2,5 l
Střední miska: Ø 160 mm - 1,5 l
Malá miska: Ø 140 mm - 1,0 l
Pánev/poklice: Ø 200 mm - 1,0 l
Pánev/poklice: Ø 170 mm - 0,5 l

 č. 656

K2 – kempingová souprava třídílná velká 
Sada „K2“ je kompromisem mezi sadou „Makalu“ a „Everest“. Je vyrobena z 
kvalitního nerezu CrNi 18/10 s povrchem vně leštěným, uvnitř broušeným. Pánev 
i misky mají lemovku a jsou vybaveny sklopnými držadly. Misky mají ve dně prolis 
pro lepší stabilitu.

Komponenty sady:
Velká miska: Ø 190 mm - 2,5 l
Malá miska: Ø 160 mm - 1,5 l
Pánev/poklice: Ø 200 mm - 1,0 l

 č. 657

MAKALU – kempingová souprava třídílná malá
Nerezová sada s uvnitř broušeným a vně leštěným povrchem. Určena pro rychlé 
mytí, vhodná pro rodinné vaření a delší pobyt v přírodě. Opatřena textilním 
obalem.
Nerezová sada Makalu je velice populární produkt již od počátku její výroby. Sada 
je vyrobena z kvalitního nerezu (CrNi 18/10). Pánev i misky mají lemovku a jsou 
opatřeny sklopnými držadly se silikonovou ochranou. Sada je opatřena prolisem 
na dně velké misky pro větší stabilitu na vařiči. Do sady se dá snadno zabalit 
například i plynová kartuše. Každá miska má rysku. Každá sada obsahuje i obal.

Komponenty sady:
Velká miska: Ø 160 mm - 1,5 l
Malá miska: Ø 140 mm - 1,0 l
Víko / Pánev: Ø 170 mm - 0,5 l

 č. 655

MATTERHORN – kempingová sada pro 1 osobu
Anodizovaný povrch. Sada pro 1 osobu MATTERHORN má anodi- zovaný povrch. 
Je zde možnost sadu složit a použít ji jako hlubší pánev či hrnec. Sada má 
pogumovaná ucha pro snadnější a bezpečnější manipulaci. Zároveň je vyrobena 
tak, aby byla kompatibilní pro přenos s nejprodávanějšími vařiči.

Rozměry: 
Váha: 210 gramů
Průměr: Ø 115 mm
Výška: 144 mm
Objem hlubší pánve: 0,9 l 
Objem hrnce: 0,45 l

 č. 637



Hrníček TITAN 0,5l nebo TITAN 0,75
Vyroben z vysoce kvalitního titanu Gr. 1 (tloušťka 0,5mm). Sklápěcí ucha a 
vysoká trvanlivost samozřejmostí. Extrémně lehký. Titanový hrnek je vybaven 
sklápěcími držadly, které jsou pokryty vrstvou silikonu. Ta slouží k pohodlnému a 
bezpečnému uchopení hrnku. Talíř je zpevněn lemovkou z důvodu lepší stability 
tvaru a ochraně proti deformaci. 

0,5l
Rozměry: Ø 89 mm, výška: 82 mm
Hmotnost: 83 g

0,75l
Rozměry: Ø 115 mm, výška: 80 mm
Hmotnost: 95 g

 č. 666

Talíř TITAN BASIC 17 cm nebo PRO 20 cm
Vyrobeno z kvalitního titanu Gr. 1, tloušťky 0.5 mm. Talíř je zpevněn lemovkou 
z důvodu lepší stability tvaru a ochraně proti deformaci. Na dně je talíř opatřen 
logem výrobce.

17cm
Rozměry: Ø 176 mm, výška: 30 mm
Objem: 0,5 l
Váha: 72 g

20cm
Rozměry: Ø 210 mm, výška: 30 mm
Objem: 0,8 l
Váha: 100 g

 č. 661

Miska titanová (1l)
Vyrobeno z kvalitního titanu Gr. 1, tloušťky 0.5 mm. Miska je zpevněna lemovkou 
z důvodu lepší stability tvaru a ochraně proti deformaci. Na dně je talíř opatřen 
logem výrobce.

Rozměry: Ø 186 mm, výška: 46 mm
Objem: 1 l
Váha: 100 g

 č. 663

Titan BASIC – titanová kempingová sada malá
Kvalitní titanové nádobí pro nejnáročnější, vyrobeno z nejlepšího titanu Gr.1. Díky 
své lehkosti a odolnosti je nejlepší pro použití ve velmi extrémních podmínkách.
Vyrobena z kvalitního titanu. Materiál zabezpečuje vysokou pevnost, stabilitu 
nádob a je odolný vůči chemickým a biologickým účinkům látek v potravinách. 
Sada se snadno čistí a díky vlastnostem titanu má vysokou životnost. Díky celkové 
koncepci doporučujeme pro vrcholové lezení.

Sada je vyrobena z titanu o tloušťce 0.5 mm.

Komponenty sady a rozměry:
Velká miska: Ø 160 mm 1,5 l
Malá miska: Ø 140 mm 1 l
Víčko/pánev: Ø 170 mm 0,5 l

 č. 664

 č. 667

 č. 662
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Titan PRO – titanová kempingová souprava velká 
Větší provedení klasické titanové sady o třech dílech, vhodné pro vaření pro více 
lidí. Vyrobeno z titanu Gr. 1. Materiál zabezpečuje vysokou pevnost, stabilitu 
nádob a je odolný vůči chemickým a biologickým účinkům látek v potravinách.
Sada je vyrobena z titanu o tloušťce 0,5 mm – je tedy srovnatelná s nejlepším 
titanem od celosvětových výrobců ze Švédska a Japonska.

Velká miska: Ø190 mm - 2,5 l
Malá miska: Ø160 mm - 1,5 l
Víko/ pánev: Ø200 mm - 1 l
Hmotnost: 485 g
Celkové rozměry: Ø 205 mm; výška 110 mm

 č. 665

Miska nerezová
Vyrobena z nerezu CrNi 17/0. Miska má lemovku pro větší pevnost. 
Na dně je výrobek opatřen logem společnosti.

Objem: 1 l
Váha: 175 g
Rozměry: Ø 185 mm, výška: 60 mm

 č. 651

Miska ALPAMAYO 
Vyrobena z povlakovaného hliníku. Unitř je nanesena tenká PTFE vrstva, která 
chrání nádobí proti připalování pokrmu a dobře se čistí.

Objem: 1 l
Váha: 115 g
Rozměry: Ø 190 mm, výška: 60mm

 č. 626

Nerezový hrnek
Vyroben z nerezu CrNi 18/10. Hrnek je zpevněn lemovkou a má sklápěcí ucha, 
která jsou pogumována pro snadnější manipulaci a zabraňují popálení.

Objem: 0,4 l
Váha: 121 g
Rozměry: Ø 82 mm, výška: 83mm

 č. 953



BUSH BUDDY – ekologický dřevoplynový vařič
Ekologický dřevo-plynový vařič typu „Bush Buddy“ . Slouží k vaření 
v přírodě, přičemž jako palivo lze použít líh, dřevo, třísky či šišky.
Tento nerezový vařič s rafinovaným systémem vedení plamene 
zabezpečuje rychlé vaření v (nejen) extrémních podmínkách. 
Protože je vařič vyroben z nerezu, je to skutečně dlouhodobá 
investice. Lze jej složit na 11,6 cm, což ocení náročnější uživatelé.
Dle experimentů lze jeden litr vody v nádobě s poklicí uvařit za 
méně než 10 minut! Toto zboží je díky své „survivor image“ velice 
oblíbené u různých army nadšenců.

Rozměry:
Ø  124 mm, výška 116 složený / 180 mm rozložený
Spalovací komora:
Ø 110 mm, výška 60 mm, s nástavcem 110 mm

Kvalitní nerezový materiál
Palivo: šišky, třísky, mech, sláma, líh
Hmotnost: 475 g

 č. 664
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SAMOVAR
– univerzální kempingový vařič BASIC 0,5 l nebo PRO 1,2 l
Víceúčelová konvice pro použití v přírodě na rychlé vaření vody. 
Jako palivo lze použít suché dříví, trávu, pevný líh ap. Po přiložení 
plotýnky na vrchol komínu lze použít i na rychlý ohřev potravin.
Samovar je patent starý stovky let, užívaný zejména na Sibiři a 
u Australských domorodých kmenů - tedy všude kde vládnou 
nepříznivé povětrnostní podmínky.

 č. 681  č. 682

SAMOVAR BASIC 0,5 l
Výška: 270 mm
Váha:  520 gramů

SAMOVAR PRO 1,2 l
Výška: 340 mm
Váha: 980 gramů
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Kotlík hliníkový eloxovaný 5l + pánev 
Kempinkový kotlík o objemu pět litrů, vyroben z eloxovaného hliníku. Kotlík je 
chráněn vrstvou, která odolává vaření kyselých potravin.
Kempinkový kotlík, jehož poklice se dá použit jako samostatná pánev. Je eloxován, 
takže v něm lze vařit cokoliv aniž by materiál s potravinou jakkoliv reagoval. Je 
vhodný zejména pro vaření ve více lidech. Díky eloxaci se nádobí snadno udržuje 
čisté a navíc má delší životnost.
 
Celkové rozměry: Ø280 mm; výška160 mm
Váha: 900 gramů

 č. 671

Kempingová konvice (1l) + pánev
Klasický, oblíbený hliníkový čajník pro rychlý ohřev vody v přírodě.
Hliník skvěle vede teplo, je tedy ideálním materiálem pro takovýto typ výrobku. 
Konvička je vybavena sklopným držadlem pro lepší skladovatelnost a manipulaci. 
Je vyroben z kvalitního potravinářského hliníku, určeného pro styk s potravinami 
(Al 99,5) Eloxovaná varianta je opatřena speciální povrchovou úpravou (anodizace), 
povrch je tvrdší a odolnější vůči kyselosti.
 
 
Rozměry: Ø 140 mm; výška 105 mm (sklopené držadlo)
Hmotnost: 230 gramů

 č. 120

Miska z hliníku, resp. hliníkový talíř
Oba dva produkty jsou vyrobeny z kvalitního potravinářského hliníku. Povrch je 
mořený. Na dně je výrobek opatřen logem.

Miska
Hmotnost: 170 gramů
Rozměry: Ø 180 mm; výška: 60 mm
Objem: 1 l

Talíř
Rozměry: Ø 210 mm; výška: 30 mm
Objem: 0,85 l
Hmotnost: 170 gramů

 č. 674

Hrnek hliníkový (0,4l)
Vyroben z kvalitního potravinářského hliníku. Povrch je mořený. 
Na boku je výrobek opatřen logem.

Hmotnost: 60 gramů
Rozměry: Ø 80 mm; výška: 80 mm; tloušťka 0,6 mm

 č. 676

Výrobce: ALB Forming, spol. s r. o., 403 38 Telnice, Česká republika
tel.: +420 475 223 923, fax: +420 475 224 175, e-mail: alb@alb.cz

 č. 675


