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Wszystkie produkty Peak Design
objęte są dożywotnią gwarancją producenta. G

UA
RANTEED

FO R LIFE
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http://peakdesign.pl/dozywotnia-gwarancja/
http://peakdesign.pl/dozywotnia-gwarancja/
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TWORZYĆ TYLKO TO, CO NAJLEPSZE.

ODNIEŚĆ SUKCES, ALE NIE CUDZYM KOSZTEM.

TRAKTOWAĆ NASZYCH KLIENTÓW, JAK RÓWNYCH SOBIE.

ZRÓWNOWAŻYĆ NASZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO.

INSPIROWAĆ POZYTYWNE ZMIANY.

NAJPIERW SZCZĘŚCIE, POTEM ROZWÓJ.

Jesteśmy wiodącym producentem toreb 
fotograficznych codziennego użytku:
 
Tworzymy produkty, które sprawią, że twój sprzęt 
będzie uporządkowany, bezpieczny i łatwo dostępny, 
a ty będziesz mógł swobodnie podróżować, 
przeżywać przygody i tworzyć.

Działamy  w oparciu o crowdfunding:
 

Wszystkie nasze produkty wprowadzamy na rynek 
za pośrednictwem Kickstartera, dzięki czemu 
nasi klienci są trwale zaangażowani w proces 
projektowania.

Peak Design cele:
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GIVEASHOT.ORG

http://giveashot.org
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Jest wielu zakochanych w przyrodzie fotografów i 
filmowców, którzy chcieliby wykorzystać swój talent na 
rzecz jej ochrony, jednak nie wiedzą, jak się za to zabrać.

Są także liczne organizacje, które pragną chronić 
środowisko, ale nie mają środków na wynajęcie 
profesjonalistów, którzy podzieliliby się wizualnie swoimi 
historiami.

Give a Shot zrzesza te dwie grupy, twórców i organizacje 
non-profit, dla dobra naszej planety, aby mogli opowiadać 
historie i dokonywać prawdziwych zmian.

Dowiedz się więcej na giveashot.org.

Marka Peak Design stworzyła Give a Shot, aby łączyć 
organizacje non-profit walczące o ochronę środowiska 
naturalnego z fotografami i filmowcami, którzy chcą 
dzielić się ze światem swoimi umiejętnościami.

Działaj razem z nami.
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TORBY

EVERYDAY BACKPACK 20L

STRONA 10

EVERYDAY BACKPACK 30L

EVERYDAY SLING 10L

EVERYDAY MESSENGER 15"

EVERYDAY SLING 5L

EVERYDAY MESSENGER 13" EVERYDAY TOTE

FIELD POUCH

RANGE POUCH
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PASKI

UCHWYTY
POKROWCE

CUFF

CAPTURE
UCHWYT + PŁYTKA STANDARD CAPTURE

(SAM UCHWYT)
BOLTS

ZESTAW ŚRUB

LENS KIT
ADAPTER

SHELL

POV KIT
ADAPTER

BINO KIT
ADAPTER

PRO PAD
PODKŁADKA

DUAL
PŁYTKA

ARCA / RC2

STANDARD 
PŁYTKA
ARCA

STRONA 24

STRONA 38

STRONA 48

CLUTCH LEASH SLIDE LITE SLIDE

ANCHOR MOUNT
PŁYTKA MONTAŻOWA

ANCHOR LINKS
ZACZEPY / KOTWICE

ANCHORS
KOTWICE 4-PAK
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Łatwy dostęp, organizacja zawartości,
regulacja pojemności i ochrona.

Wielokrotnie nagradzane torby, plecaki i pokrowce 
do noszenia sprzętu fotograficznego i przedmiotów 

codziennego użytku.

TORBY
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everyday
backpack

20L
ash

BB-20-BK-1  (20L black)  
BB-20-BL-1   (20L charcoal) 
BB-20-AS-1  (20L ash)  
BB-20-BR-1  (20L heritage tan)  

BB-30-BL-1   (30L charcoal) 
BB-30-AS-1  (30L ash) 
BB-30-BK-1  (30L black) (dostępny od Lipca)

20L

30L 16”

15”

ZOBACZ ONLINE

Plecak fotograficzny, który nie uznaje kompromisów.
Everyday Backpack to doskonały wybór, jeżeli chodzi o codzienne 
zastosowanie: jest wystarczająco pojemny, żeby pomieścić pełen 
zestaw sprzętu fotograficznego albo zaspokoić potrzeby związane z 
prowadzeniem aktywnego trybu życia. Plecak Everyday Backpack ma 
elegancki wygląd i jest funkcjonalny. Podobnie jak wszystkie nasze 
torby, jest objęty dożywotnią gwarancją.

dostępne pojemności 20L i 30L

20L dostępny w kolorach black 
- czarny, charcoal - grafitowy, ash - 
popielaty i heritage tan - brązowy

30L dostępny w kolorach charcoal 
- grafitowy i ash - popielaty

laptop pojemność

dla fotografów, dla podróżników, dla wszystkich

odporny na warunki atmosferyczne

solidna konstrukcja i doskonała ochrona sprzętu

Flexfold regulowane przegródki w stylu origami

szybki dostęp do sprzętu, bez zdejmowania plecaka

regulowana pojemność

kompatybilny z uchwytem Capture

szybka regulacja długości pasków

http://peakdesign.pl/?s=everyday+backpack&post_type=product


13

20L
black

20L30L

30L 20L

PRZYKŁADOWY EKWIPUNEK 
(30L)

DEDYKOWANA
KIESZEŃ NA LAPTOPA

WODOODPORNE
MATERIAŁY

ANTYKRADZIEŻOWE
ZAPIĘCIA ZAMKÓW

DOWOLNIE
KONFIGUROWALNE

WNĘTRZE

WODOODPORNE
ZAMKI CHOWANE

PASKI DO PODPINANIA
DODATKOWEGO EKWIPUNKU

PORÓWNANIE ROZMIARÓW
UŻYTKOWNIK 185cm

UŻYTKOWNIK 175cm

  PRZEGRODY
zaprzeczają prawom ciążenia, 

uporządkowują sprzęt i ułatwiają 
życie

SZYBKI DOSTĘP
za pomocą bocznych kieszeni

po obu stronach plecaka

BOCZNE KIESZENIE
na statyw, bidon oraz

inny ekwipunek

REGULOWANA POJEMNOŚĆ
za pomocą zapięcia Maglatch 

oraz górnej klapy plecaka

PRZEGRODA TRANSPORTOWA
umożliwiająca założenie plecaka do 

rączki walizki na kółkach

3 UCHWYTY RĘCZNE
DO SZYBKIEGO 
PRZENOSZENIA



everyday
sling 10L

BSL-10-BK-1   (black) 
BSL-10-BL-1   (charcoal)
BSL-10-AS-1  (ash) 

szybka regulacja długości paska

ZOBACZ ONLINE
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10L 13”

charcoal

lekka torba
na aparat + niezbędne akcesoria

Everyday Sling to lekka, niewielka torba, do zawartości której 
dostaniesz się łatwo i szybko, torba idealna na dzienne 
wycieczki. Everyday Sling dedykowana jest zarówno dla 
fotografów-amatorów, jak i profesjonalistów, którzy chcą mieć 
przy sobie wszystko to, co niezbędne. To także idealny wybór 
dla osób szukających eleganckiej i lekkiej torby na co dzień.

pojemność laptop

dostępna w kolorach black - 
czarny, charcoal - grafitowy,  
i ash - popielaty

dla fotografów, dla podróżników, dla wszystkich

odporna na warunki atmosferyczne

solidna konstrukcja i doskonała ochrona sprzętu

Flexfold regulowane przegródki w stylu origami

szybki dostęp do sprzętu, bez zdejmowania torby

regulowana pojemność

kompatybilna z uchwytem Capture

http://peakdesign.pl/?s=everyday+sling&post_type=product
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ash

PRZYKŁADOWY EKWIPUNEK

WERSJE KOLORYSTYCZNE
black - czarna, charcoal - grafitowa,

ash - popielata

Przegródka

Schowek

Półka

WODOODPORNE
MATERIAŁY + ZAMKI

PRZEGRODY FLEXFOLD
zabezpieczą sprzęt, uporządkują 

zawartość torby

CAPTURE™ 
PUNKT PODPINANIA

DEDYKOWANA KIESZEŃ NA 
LAPTOPA LUB TABLET

ZEWNĘTRZNA KIESZEŃ
REGULOWANA POJEMNOŚĆ

WEWNĘTRZNE KIESZONKI
z miejscem na wszystkie 

niezbędne akcesoria

ZABEZPIECZENIE 
ANTYKRADZIEŻOWE
zintegrowane w zamku 

błyskawicznym

OBUSTRONNA KONSTRUKCJA
dla lewo i praworęcznych użytkowników

MOŻNA ZŁOŻYĆ
np. w celach transportowych

DUŻO MIEJSCA
zmieści aparat z 

obiektywem 70-200mm

ZMIEŚCI DRONA
idealna dla drona DJI Mavic

ZEWNĘTRZNE AKCESORIA
zaprojektowana do przenoszenia 

dodatkowego ekwipunku

MOŻNA NOSIĆ
JAK TECZKĘ / AKTÓWKĘ



everyday
sling 5L

 
BSL-5-BK-1   (black) 
BSL-5-AS-1  (ash) 

5L 11”

szybka regulacja długości paska

ZOBACZ ONLINE
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ash

dla fotografów, dla podróżników, dla wszystkich

odporna na warunki atmosferyczne

solidna konstrukcja i doskonała ochrona sprzętu

Flexfold regulowane przegródki w stylu origami

szybki dostęp do sprzętu, bez zdejmowania torby

kompatybilna z uchwytem Capture

lekka torba
na aparat + niezbędne akcesoria

Jako najmniejsza i najlżejsza torba z linii, Everyday Sling 5L jest w 
sam raz dla tych, którzy chcą mieć swoje rzeczy uporządkowane, 
łatwo i szybko dostępne, a także nie mieć problemów z ich 
transportem, niezależnie od tego, czy noszą w torbie aparat 
fotograficzny, drona czy przedmioty codziennego użytku.

pojemność tablet 

dostępna w kolorach black - czarny 
i ash - popielaty

http://peakdesign.pl/?s=everyday+sling&post_type=product


OBUSTRONNA KONSTRUKCJA
dla lewo i praworęcznych użytkowników

17

black

Przegródka

SchowekPRZEGRODY FLEXFOLD
zabezpieczą sprzęt, uporządkują 

zawartość torby

ZMIEŚCI DRONA
idealna dla drona
DJI Mavic / Spark PRZYKŁADOWY EKWIPUNEK

DEDYKOWANA KIESZEŃ
NA TABLET WODOODPORNE

MATERIAŁY + ZAMKI

CAPTURE™ 
PUNKT PODPINANIA

ZEWNĘTRZNA KIESZEŃ
Z SZYBKIM DOSTĘPEM

WEWNĘTRZNE KIESZONKI
z miejscem na wszystkie 

niezbędne akcesoria

ZABEZPIECZENIE 
ANTYKRADZIEŻOWE
zintegrowane w zamku 

błyskawicznym

POMIEŚCI TABLET
większość 11" tabletów

TORBA BIODROWA
pasek naramienny szybko 

zmieniany na pasek biodrowy

SZYBKA REGULACJA 
DŁUGOŚCI PASKA



everyday
messenger

   
BS-13-BL-1   (13" charcoal) 
BS-13-AS-1   (13" ash)  
BS-13-BR-1   (13" heritage tan)  

BS-BL-1      (15" charcoal) 
BS-AS-1      (15" ash)  
BS-BR-1       (15" heritage tan) 

14L

18L15”

13”

szybka regulacja długości paska

ZOBACZ ONLINE
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15”

13”

15" 
charcoal

Everyday Messenger dostosowuje się do ilości noszonego w niej sprzętu 
i twojego stylu życia, bez względu na to, dokąd idziesz i co masz przy 
sobie. Wyobraziliśmy sobie niemal każdy aspekt tego klasycznego stylu 
torby, począwszy od zatrzasku MagLatch, poprzez zainspirowane stylem 
origami przegródki FlexFold, aż po odporną na warunki atmosferyczne 
powłokę ochronną.

dostępna w rozmiarze 13" i 15" 

torba na aparat + niezbędne akcesoria

dostępna w kolorach charcoal 
- grafitowy, ash - popielaty i 
heritage tan - brązowy

laptop pojemność

dla fotografów, dla podróżników, dla wszystkich

odporna na warunki atmosferyczne

solidna konstrukcja i doskonała ochrona sprzętu

Flexfold regulowane przegródki w stylu origami

szybki dostęp do sprzętu, bez zdejmowania torby

regulowana pojemność

kompatybilna z uchwytem Capture

http://peakdesign.pl/?s=torba+messenger&post_type=product


15" 13"
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13" heritage tan

SZYBKA REGULACJA 
dostosuj długość do swoich

potrzeb

PRZENOSZENIE STATYWU
estetyczny sposób 

przenoszenia statywu

ZAPIĘCIE MAGLATCH
cicho, bezpiecznie, jedną ręką

PASEK STABILIZUJĄCY
można go schować,

gdy jest zbędny

PORÓWNANIE ROZMIARÓW

PRZYKŁADOWY EKWIPUNEK

CAPTURE™ 
PUNKT PODPINANIA

REGULOWANA BUDOWA
dostosuj wielkość do swoich potrzeb

ZAMEK GÓRNEJ KLAPY UMOŻLIWIA
BŁYSKAWICZNY DOSTĘP DO 
GŁÓWNEJ KOMORY

DEDYKOWANA KIESZEŃ
NA LAPTOPA

KIESZEŃ NA LAPTOPA
z dedykowanymi przegrodami

na tablet i laptop
PRZEGRODY FLEXFOLD

zabezpieczą sprzęt, 
uporządkują zawartość torby

GĘSTO PLECIONY / GŁADKI
PASEK NARAMIENNY

odwrócony zapobiega zsuwaniu
się torby z ramienia

ŁATWY DOSTĘP
DO BOCZNYCH KIESZENI

WODOODPORNE
MATERIAŁY + ZAMKI



ZOBACZ ONLINE

20

BT-20-BL-1   (charcoal)
BT-20-AS-1  (ash) 

everyday
tote

 

20L 13”

ash

Everyday Tote to innowacyjność i nowe życie tchnięte w 
ponadczasowy styl noszenia toreb. Niniejsza torba typu ,,tote'' 
została zaprojektowana po to, by zabezpieczyć jej zawartość,
zorganizować ją i zapewnić do niej szybki dostęp, bez znaczenia, 
co mieści - sprzęt fotograficzny czy przedmioty codziennego 
użytku (np. na plażę, na siłownię, itp.).

torba na aparat + niezbędne akcesoria

pojemność laptop 

dostępna w kolorach charcoal - 
grafitowy i ash - popielaty

dla fotografów, dla podróżników, dla wszystkich

odporna na warunki atmosferyczne

solidna konstrukcja i doskonała ochrona sprzętu

Flexfold regulowane przegródki w stylu origami

szybki dostęp do sprzętu, bez zdejmowania torby

można ją nosić na ramię, jako plecak lub 
przewieszoną w trybie sling

kompatybilna z uchwytem Capture

szybka regulacja długości pasków

http://peakdesign.pl/?s=tote&post_type=product
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<

1

3

2

charcoal

PRZYKŁADOWY EKWIPUNEK

MIĘKKIE
WYKOŃCZENIA
RĄCZEK

TRZY SPOSOBY NOSZENIA:

NA RAMIĘ

NA PLECACH - JAK PLECAKPRZEWIESZANA / SLING 

SZYBKI DOSTĘP Z OBU STRON 
dostępy do głównej komory

bez zdejmowania torby

ORGANIZACJA ZAWARTOŚCI
kieszonki i przegrody

ZEWNĘTRZNE AKCESORIA
zaprojektowana do przenoszenia 

dodatkowego ekwipunku

SZYBKI
DOSTĘP

FLEXFOLD KONFIGURACJA

Przegródka Półka Schowek

ZAPIĘCIE NA MAGNES

CAPTURE™ 
PUNKT 
PODPINANIA

ZEWNĘTRZNA
KIESZEŃ
SZYBKIEGO
DOSTĘPU

PRZEGRODY FLEXFOLD
zabezpieczą sprzęt, uporządkują 

zawartość torby

ZABEZPIECZAJĄCA
PĘTLA

ANTYKRADZIEŻOWA

DEDYKOWANA
KIESZEŃ NA

LAPTOPA

SKÓRZANE
AKCENTY

WODOODPORNE
MATERIAŁY + ZAMKI



BP-BK-1   (black)  
BP-BL-1    (charcoal)  
BP-AS-1   (ash)  
BP-BR-1  (heritage Tan) 

field pouch

ZOBACZ ONLINE
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black

pokrowiec na akcesoria z regulowaną pojemnością

Field Pouch to pokrowiec na kable, akcesoria, baterie/
akumulatory, dyski twarde, a nawet bezlusterkowce i obiektywy. 
Trzymaj go w torbie, noś na pasku od spodni lub przymocuj 
któryś z naszych pasków (sprzedawane oddzielnie). Dzięki 
konstrukcji z regulacją pojemności, pokrowiec Field Pouch 
przechowa w należytym porządku wszystkie twoje akcesoria.

system Anchor Link (do użycia z paskami Peak Design)

dostępny w kolorach black - czarny, charcoal - grafitowy, 
ash - popielaty i heritage tan - brązowy

6 WEWNĘTRZNYCH KIESZENI

LEKKA
KONSTRUKCJA

REGULOWANA WIELKOŚĆ
DZIĘKI ZAPIĘCIU
NA RZEP

CAPTURE™ 
PUNKT
PODPINANIA

DO NOSZENIA NA 
PASKU OD SPODNI

REGULOWANA
POJEMNOŚĆ

DO NOSZENIA Z 
KAŻDYM PASKIEM 

PEAK DESIGN
sprzedawane oddzielnie

POMOCNY PRZY 
FOTOGRAFOWANIU

ŚWIETNY DO 
PODRÓŻOWANIA

DZIEL I RZĄDŹ

dla fotografów, dla podróżników, dla wszystkich

odporny na warunki atmosferyczne

solidna konstrukcja i doskonała ochrona sprzętu

kompatybilny z uchwytem Capture

regulowana pojemność

http://peakdesign.pl/?s=field+pouch&post_type=product


BRP-S-BL-1  (small)  
BRP-M-BL-1  (medium) 
BRP-L-BL-1  (large)  

range pouch

 

ZOBACZ ONLINE
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REGULOWANA WIELKOŚĆ
DZIĘKI ZAPIĘCIU
NA RZEP

dostępny w kolorach charcoal - grafitowy

Pokrowiec Range Pouch zapewnia bezpieczeństwo, ochronę 
i natychmiastowy dostęp do często używanego sprzętu 
(obiektywów, lamp błyskowych, mikrofonów, dronów, taśm 
mierniczych, itp.) Range Pouch jest taki wyjątkowy dzięki 
nowoczesnemu wzornictwu, czystej estetyce i przemyślanym 
właściwościom, których nie znajdziesz w innych pokrowcach.

dostępny w rozmiarach small, medium i large

regulowany pokrowiec na akcesoria i obiektywy

DO NOSZENIA Z 
KAŻDYM PASKIEM 

PEAK DESIGN
sprzedawane oddzielnie

WEWNĘTRZNA KIESZEŃ

PŁASKA
KONSTRUKCJA

PO ZŁOŻENIU

WYSUWANA PRZEKŁADKA
POMIĘDZY OBIEKTYWY

CICHY RZEP BEZPIECZNIE POMIEŚCI
2 OBIEKTYWY

ŁATWY I SZYBKI  DOSTĘP
DO TWOICH OBIEKTYWÓW

DO NOSZENIA NA 
PASKU OD SPODNI

system Anchor Link (do użycia z paskami Peak Design)

dla fotografów, dla podróżników, dla wszystkich

odporny na warunki atmosferyczne

solidna konstrukcja i doskonała ochrona sprzętu

regulowana pojemność

DOBIERZ ROZMIAR:

OBIEKTYWY
KITOWE I
STAŁKI

KRÓTSZE
OBIEKTYWY
TELE I 
DŁUŻSZE 
KITOWE

DŁUGIE
OBIEKTYWY
TELE

SMALL
RANGE POUCH

LARGE
RANGE POUCH

MEDIUM
RANGE POUCH

12.2cm
8.6cm

23.6cm
11.7cm

17.3cm
10.4cm

http://peakdesign.pl/?s=range+pouch&post_type=product
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PASKI

Szybkie do podpięcia, wszechstronne i cholernie 
dobrze wyglądające, wyposażone w nasz

ultra-mocny system szybkiego mocowania
 Anchor Link.
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ZOBACZ ONLINE
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SL-BK-3 (black)
SL-AS-3 (ash)

slide

black

Slide to najbardziej uniwersalny pasek do aparatów DSLR na świecie. 
Dzięki kotwicom Anchor otrzymujemy dwa niezależne punkty 
podpięcia paska, umożliwiajceą noszenie Slide'a zarówno jako paska 
na szyję bądź ramię ale także w trybie sling, przewieszanego przez 
ciało. Pasek jest śliski z jednej strony, dedykowanej do użytkowania 
z szybkoregulowaną długością. Z drugiej strony wykończony jest 
gumowym gripem, zabezpieczającym przed jego zsuwaniem. 
W zależności od sytuacji pasek można szybko obrócić na właściwą 
stronę. Dla lepszego komfortu noszenia w części naramiennej 
zastosowano wzmocnienie niwelujące wbijanie się paska podczas 
dłuższej pracy z ciężkim aparatem.

pasek do aparatu

dostępny w kolorach black - czarny i ash - popielaty

system Anchor Link - udźwig do 90kg

można nosić na ramię, na szyi lub przewieszony / sling

kompatybilny z uchwytem Capture

do każdego typu aparatu

szybka regulacja długości paska
min  długość: 101cm
max długość: 149cm

http://peakdesign.pl/?s=pasek+slide&post_type=product
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ash

SZYBKIE PODPINANIE PASKA
podepnij i dostosuj do każdej sytuacji 

i aparatu

KOMPATYBILNOŚĆ ZE STATYWAMI
Kotwice Anchor działają z płytkami 
Peak Design oraz z płytkami innych 

producentów

PŁYTKA ANCHOR MOUNT
dodaje niskoprofilowe punkty podłączania 
kotwic systemu Anchor Link, na spodzie 

aparatu

SYSTEM ZACZEPÓW ANCHOR LINK
nasze zaczepy Anchor są najsilniejszymi, 
najszybszymi i najmniejszymi zaczepami 

do apartów na ziemi

BEZ ZBĘDNEGO BUJANIA
dzięki odpowiedniemu 

podpięciu, aparat w trybie 
spoczynku przylega do ciała

PRZESUŃ ABY FOTOGRAFOWAĆ
gdy jest czas na zdjęcie, aparat szybko 

znajdzie się we właściwej pozycji

BARDZO GĘSTY
SPLOT

NOWE KLAMRY 
REGULACYJNE,

JESZCZE NIŻSZY 
PROFIL

ZAPROJEKTOWANY
DLA APARATÓW 

DSLR

WEWNTRZNE
WKŁADKI
WZMACNIAJĄCE

KOLORYSTYKA ASH
POSIADA STYLOWE,
SKÓRZANE DODATKI

1x  Pasek Slide
1x  Płytka Anchor Mount
4x Kotwice Anchor

W ZESTAWIE:

REGULACJA DŁUGOŚCI W KILKA SEKUND
łatwe w użyciu klamry szybkiej regulacji 

długości paska

OBRÓĆ NA GRIP
jedna strona paska jest śliska - dedykowana 

do stosowania na łatwo brudzących się 
ubraniach, druga wykończona jest gumowymi 

elementami - gripem, które zapobiegają 
przed jego zsuwaniem z ramienia



ZOBACZ ONLINE
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slide lite

    
SLL-BK-3 (black)
SLL-AS-3 (ash)

ash

Nareszcie, pasek zaprojektowany specjalnie dla 
bezlusterkowców. Slide Lite posiada wszystkie rewolucyjne 
cechy topowego Slide'a, w odchudzonej wersji (szeroki 
na 32mm), idealnej do noszenia mniejszych aparatów. 
Mocowania Anchor Link z możliwością podpięcia aparatu 
w różnych punktach, pozwalają nosić Slide Lite jako pasek 
na szyję, na ramię lub przewieszony w stylu sling. Szybką 
zmianę długości paska kontrolujemy za pomocą dwóch 
aluminiowych klamer.

pasek do bezlusterkowców

dostępny w kolorach black - czarny i ash - popielaty

system Anchor Link - udźwig do 90kg

można nosić na ramię, na szyi lub przewieszony / sling

kompatybilny z uchwytem Capture

do każdego typu aparatu, optymalny do 
bezlusterkowców

szybka regulacja długości paska
min  długość: 95cm
max długość: 146cm

http://peakdesign.pl/?s=pasek+slide&post_type=product
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black

BEZ ZBĘDNEGO BUJANIA
dzięki odpowiedniemu 

podpięciu, aparat w trybie 
spoczynku przylega do ciała

PRZESUŃ ABY FOTOGRAFOWAĆ
gdy jest czas na zdjęcie, aparat 
szybko znajdzie się we właściwej 

pozycji

SZYBKIE PODPINANIE PASKA
podepnij i dostosuj do każdej 
sytuacji i aparatu

KOMPATYBILNOŚĆ ZE 
STATYWAMI
Kotwice Anchor działają z 
płytkami Peak Design oraz z 
płytkami innych producentów

PŁYTKA ANCHOR MOUNT
dodaje niskoprofilowe punkty 
podłączania kotwic systemu 
Anchor Link, na spodzie aparatu

SYSTEM ZACZEPÓW 
ANCHOR LINK
nasze zaczepy Anchor są 
najsilniejszymi, najszybszymi i 
najmniejszymi zaczepami do 
apartów na ziemi

BARDZO GĘSTY
SPLOT PASKA

GRIP
ANTYPOŚLIZGOWY

1x  Pasek Slide Lite
1x  Płytka Anchor Mount
4x Kotwice Anchor

W ZESTAWIE:

REGULACJA DŁUGOŚCI
W KILKA SEKUND

łatwe w użyciu klamry szybkiej regulacji 
długości paska

OBRÓĆ NA GRIP
jedna strona paska jest śliska - 

dedykowana do stosowania na łatwo 
brudzących się ubraniach, druga 

wykończona jest gumowymi elementami 
- gripem, które zapobiegają przed jego 

zsuwaniem z ramienia
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leash

L-BK-3 (black)
L-AS-3 (ash)

ash

Najbardziej wszechstronny, lekki i szybki do podpięcia 
pasek fotograficzny na świecie, Leash dopasowuje się do 
każdego aparatu i każdej sytuacji. Można go nosić zarówno 
jako pasek na ramię, na szyję przewieszony - sling lub 
także jako smycz. Doskonale sprawdza się też jako pasek 
mocujący z uchwytami Capture. Gdy go nie potrzebujesz, 
odepnij pasek i schowaj do kieszeni lub torby.

ultralekki pasek do aparatu

dostępny w kolorach black - czarny i ash - popielaty

system Anchor Link - udźwig do 90kg

można nosić na ramię, na szyi, przewieszony / sling lub jako smycz

kompatybilny z uchwytem Capture

do każdego typu aparatu i akcesoriów

szybka regulacja długości paska
min  długość: 81cm
max długość: 145cm

ZOBACZ ONLINE

http://peakdesign.pl/?s=pasek+leash&post_type=product
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black

BEZ ZBĘDNEGO BUJANIA
dzięki odpowiedniemu 

podpięciu, aparat w trybie 
spoczynku przylega do ciała

ZAMIEŃ POKROWIEC W 
TORBĘ NARAMIENNĄ
użyj naszych pasków i 
pokrowca field pouch

SZYBKIE PODPINANIE PASKA
podepnij i dostosuj do każdej sytuacji 

i aparatu

KOMPATYBILNOŚĆ ZE STATYWAMI
Kotwice Anchor działają z płytkami 
Peak Design oraz z płytkami innych 

producentów

PŁYTKA ANCHOR MOUNT
dodaje niskoprofilowe punkty 

podłączania kotwic systemu Anchor 
Link, na spodzie aparatu

SYSTEM ZACZEPÓW ANCHOR LINK
nasze zaczepy Anchor są najsilniejszymi, 
najszybszymi i najmniejszymi zaczepami 

do apartów na ziemi

PRZESUŃ ABY FOTOGRAFOWAĆ
gdy jest czas na zdjęcie, aparat 
szybko znajdzie się we właściwej 

pozycji

1x  Pasek Leash
1x  Płytka Anchor Mount
4x Kotwice Anchor

W ZESTAWIE:

PĘTLE SZYBKIEJ REGULACJI
pętle są bardzo proste w użyciu,

nieużywane są wręcz niezauważalne 
dzięki płaskiej konstrukcję

KOLORYSTYKA ASH
POSIADA STYLOWE,
SKÓRZANE DODATKI

ZMIEŚCI SIĘ W KIESZENI
nie wychodć bez niego z domu

BARDZO GĘSTY
SPLOT

PĘTLE REGULACYJNE
O PŁASKIEJ 

KONSTRUKCJI

KONSTRUKCJA 
ZAPEWNIAJĄCA

ŁATWE SKŁADANIE, 
PRZENOSZENIE 

PASKA
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CL-2

clutch
Pierwszy na świecie pasek na rękę do aparatu, który można szybko 
podpiąć i wyregulować. Clutch gwarantuje szybki dostęp do aparatu, gdy 
go potrzebujesz, i jego bezpieczeństwo, kiedy jest już niepotrzebny. Pasek 
sprawi, że trzymany sprzęt będzie stabilniejszy i zmniejszy zmęczenie 
ręki podczas długich sesji fotograficznych. Clutch wykonany jest z 
wytrzymałego materiału Hypalon, mikrofibry oraz posiada aluminiowy 
uchwyt regulacyjny. System kotwic Anchor umożliwia także szybkie 
wpięcie i wypięcie paska.

pasek na ręke

dostępny w kolorze black - czarny

optymalny do pracy z dużymi aparatami

system Anchor Link - udźwig do 90kg

kompatybilny z uchwytem Capture

ZOBACZ ONLINE

http://peakdesign.pl/?s=clutch&post_type=product


W ZESTAWIE:

1x Pasek Clutch
1x Płytka Standard Plate (v2)
2x Kotwice Anchor

IDEALNY KOMPAN DLA 
NASZYCH PASKÓW

ANCHOR - KOTWICA
super mocna, uniwersalna i łatwa 

do podpinania

DŁUŻSZE SESJE
wygodne dla ręki,

bezpieczniejsze dla aparatu

SZYBKIE BLOKOWANIE I 
DOPASOWANIE 
bez obawy o upuszczenie 
aparatu 

SZYBKIE ODBLOKOWANIE
aby zapewnić dostęp do 
pokręteł regulacyjnych

KOMPATYBILNOŚĆ ZE STATYWAMI
w zestawie dołączona jest płytka 

Standard v2 zgodna z systemem ARCA
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dostępny w kolorach black - czarny i ash - popielaty

system Anchor Link - udźwig do 90kg

kompatybilny z uchwytem Capture

do każdego typu aparatu

szybka regulacja długości paska
min  długość: 12cm
max długość: 29cm
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cuff

CF-BK-3 (black)
CF-AS-3 (ash)

black

Całkowity spokój ducha dzięki małemu, nierzucającemu się w oczy 
wyglądowi. Pasek Cuff to najbardziej elegancki sposób na ochronę 
aparatu przed przypadkowymi upuszczeniami. Szybko i bezpieczne 
podepniesz go do aparatu, kamery, lornetki lub innego urządzenia, 
a to za pomocą naszego unikalnego systemu kotwic Anchor 
Link. Pętla na nadgarstku magnetycznie zablokuje się w pozycji 
otwartej albo wygodnie przylgnie do nadgarstka dla większego 
bezpieczeństwa. Pasek posiada aluminiowy uchwyt regulacyjny. 
Gdy Cuff nie jest używany, można go zwinąć i przechowywać  w 
formie bransoletki na ręce.

nadgarstkowy pasek do aparatu

ZOBACZ ONLINE

http://peakdesign.pl/?s=cuff&post_type=product
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ashZAWSZE OTWARTA
PĘTLA DLA SZYBSZEGO 

ZAKŁADANIA

W TRYBIE SPOCZYNKU 
JAKO BRANSOLETKA

z regulowaną pozycją 
magnesu dopasuje się do 

każdego nadgarstka

TOTALNY SPOKÓJ
DUCHA

UNOBTRUSIVE
CARRY

SAMOZACISKAJĄCA SIĘ KLAMRA
gdy wypuścisz sprzęt 

W ZESTAWIE:

1x Pasek Cuff
2x Kotiwce Anchor

SKÓRZANA (ASH) lub
HYPALON (BLACK) 
STRUKTURA DLA 
ZACHOWANIA FORMY 
OTWARTEJ PĘTLI

ALUMINIOWA
KLAMRA 

ŁATWY DO ZAŁOŻENIA
dzięki naszemu unikalnemu 

projektowi zapięcia

ANCHORS - KOTWICE
super mocne, uniwersalne i 

łatwe do podpinania
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AL-3 PL-AN-14PK-AN-3

Niskoprofilowa płytka montażowa, tworząca 
dodatkowe punkty podpięcia kotwic Anchor.

Ulepsz swój ulubiony pasek fotograficzny dzięki 
naszym niewielkim, superwytrzymałym, szybko 
podpinanym zaczepom Anchor Link.

Zapasowe kotwice Anchor dla dodatkowego 
sprzętu, który można podpinać do tych 
samych pasków.

anchor mountanchor links anchor 4-pak

ZOBACZ ONLINE ZOBACZ ONLINE ZOBACZ ONLINE

http://peakdesign.pl/?s=anchor+links&post_type=product
http://peakdesign.pl/?s=anchor+links&post_type=product
http://peakdesign.pl/?s=anchor+mount&post_type=product
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UCHWYTY

Twój sprzęt kiedykolwiek i gdziekolwiek 
potrzebujesz, z naszą rodziną płytek, 

adapterów i uchwytów Capture.
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CP-BK-3   (black) 
CP-S-3     (silver)

200
lbs

40

standard plate

capture clip

Całkowicie nowy system uchwytów Capture jest najbezpieczniejszym, 
najwygodniejszym i najłatwiej dostępnym sposobem na noszenie aparatu. 
W odróżnieniu od pasków do aparatu, uchwyt Capture zagwarantuje, że 
aparat pozostanie zawsze stabilny, nie ważne, wędrujesz pieszo, jedziesz 
rowerem czy poruszasz się po studiu. Uchwyt składa się z 2 elementów: 
metalowego klipsa (mocowanego do paska od plecaka, paska spodni lub 
torby) oraz płytki, która jest kompatybilna z systemem Arca, wkręcanej 
w dolną część aparatu. Unieruchomiony w uchwycie aparat, pozostanie 
stabilny i bezpieczny. Naciśnij przycisk szybkiego zwolnienia blokady, 
aby go odczepić. Uchwyt jest wystarczająco mocny, aby utrzymać nawet 
najcięższe aparaty z zamocowanymi obiektywami.

odporny na warunki atmosferyczne

kompatybilny z systemem statywów Arca

nasz system adapterów pozwoli na podpinanie obiektywów, kamer GoPro i lornetek

kompatybilny z torbami i paskami Peak Design

pasuje do każdego paska o szerokości do 6,4cm

totalne bezpieczeństwo, udźwig do 90kg

uchwyt
capture
system mocowania aparatu

STABILNE MOCOWANIE
za pomocą śrub imbusowych

WSPÓŁPRACUJE ZE
WSZYSTKIMI APARATAMI

MECHANICZNA 
PRECYZJA I 
ANODYZOWANE 
ALUMINIUM

PŁYTKA 
UMOŻLIWIA 
WSUWANIE Z
4 STRON

PUNKTY
PODPIĘCIA 

KOTWIC ANCHOR

PRZYCISK
SZYBKIEGO
ODBLOKOWANIA
PŁYTKI

W ZESTAWIE:

1x    Uchwyt Capture
1x    Płytka Standard
2x   śruba płaska
2x   śruba imbusowa

dostępny w kolorach black - czarny i silver - srebrny

do każdego typu aparatu

ZOBACZ ONLINE

http://peakdesign.pl/?s=capture+v3&post_type=product
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PRZEKRĘĆ ABY WŁĄCZYĆ BLOKADĘ
PRZED PRZYPADKOWYM WYPIĘCIEM 

NACIŚNIJ ABY ODBLOKOWAĆ

STABILNA WYMIANA OBIEKTYWU
podczas używania na pasku

PASUJE DO KAŻDEGO PASKA DOSTĘPNY W KOLORZE
SREBRNYM

ŁATWY MONTAŻ PŁYTKI ŁATWY MONTAŻ UCHWYTU



lens kit

LC-N-2   (Nikon)
LC-C-1    (Canon)
LC-S-1    (Sony)
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Adapter Lens Kit umożliwia stosowanie uchwytu systemu Capture do 
noszenia zapasowych obiektywów i ich bezpieczną oraz błyskawiczną 
wymianę jedną ręką. Wybierz jedną z następujących opcji: mocowanie 
dla Canon EF, Nikon F lub Sony E/FE. Adapter posiada blokadę
mocowania obiektywu, taką jak w bagnecie aparatu.

adapter do mocowania obiektywów w uchwycie capture

dostępne wersje dla sony, nikon i canon

przycisk blokowania bagnetowego dla obiektywów

obracany co 90 stopni dla wygodniejszego dostępu

udźwig do 90kg

odporny na warunki atmosferyczne

to jest adapter mocujący, wymaga do kompletu uchwytu Capture 
sprzedawany oddzielnie

ZREWOLUCJONIZUJE TWOJĄ PRACE
dodatkowe obiektywy w zasięgu ręki

ZOBACZ ONLINE

http://peakdesign.pl/?s=lens&post_type=product


POV-1

p.o.v. kit
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Adapter P.O.V. Kit umożliwia montaż kamer GoPro® i 
innych kamer sportowych lub aparatów typu ,,point-and-
shoot'' bezpośrednio na pasku lub torbie za pomocą 
uchwytu Capture.

adapter do mocowania kamer sportowych w uchwycie capture

szybko mocowany i demontowany

obracana i odchylana konstrukcja

działa z aparatami point-and-shoot

działa z GoPro® oraz innymi kamerami sportowymi

STABILNOŚĆ UCHWYTU
twoja kamera będzie zawsze bezpieczna

odporny na warunki atmosferyczne

to jest adapter mocujący, wymaga do kompletu uchwytu Capture 
sprzedawany oddzielnie

ZOBACZ ONLINE

http://peakdesign.pl/?s=p.o.v.&post_type=product


bino kit

PL-BIN-1
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W połączeniu z systemem uchwytów Capture, Bino Kit 
staje się najlepszym na świecie adapterem do lornetek. 
Lornetkę należy nosić na sztywno, bezpośrednio na pasku 
plecaka, pasku od spodni lub torby. Nigdy więcej nie martw 
się o uszkodzenie swojej lornetki. Szybki montaż z blokadą 
umożliwi odczepienie lornetki za pomocą jednego kliknięcia.

adapter do mocowania lornetek w uchwycie capture

współpracuje z prawie wszystkimi modelami lornetek

STABILNY I NIEWIELKI UCHWYT LORNETKI
adapter Bino Kit + uchwyt Capture

udźwig do 90kg

odporny na warunki atmosferyczne

to jest adapter mocujący, wymaga do kompletu uchwytu Capture 
sprzedawany oddzielnie

ZOBACZ ONLINE

http://peakdesign.pl/?s=PL-BIN&post_type=product


PP-2

pro pad
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Zwiększ swój komfort i stabilność podczas korzystania z 
uchwytu Capture, dźwigając najcięższe kombinacje: aparat/
obiektyw/uchwyt. Pro Pad pasuje do pasków od spodni i 
pasków plecaka. Podkładka umożliwia załadunek ,,z góry'', 
gotowego zestawu fotograficznego.

stabilizacja i komfort przenoszenia

do każdego typu aparatu

OPTYMALIZACJA PRACY Z CAPTURE
dedykowana do pracy z dużymi aparatami i 
teleobiektywami

odporny na warunki atmosferyczne

to jest akcesorium, wymaga do kompletu uchwytu Capture 
sprzedawany oddzielnie

ZOBACZ ONLINE

http://peakdesign.pl/?s=pp-2&post_type=product


PL-S-2

PL-D-2   

CC-BK-3   (black) 
CC-S-3     (silver)

CB-BK-1  (black) 
CB-S-1    (silver)

dual plate

bolt pack

standard plate

capture
(sam uchwyt)
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Oto jest, oczekiwany przez użytkowników produkt – uchwyt 
Capture bez płytki, dla tych wszystkich, którzy po prostu 
potrzebują dodatkowe uchwytu lub zestawienia z dowolnym 
adapterem mocującym.

Płytka Dual Plate pozwala odczepić aparat z systemu Capture i przymocować go 
bezpośrednio do większości głowic / statywów Manfrotto® RC2. Płytka ma w nazwie 
Dual, ponieważ działa również z większością statywów w systemie Arca. Umożliwa 
mocowanie do uchwytu Capture z 2 stron i posiada 2 otwory na kotwice Anchor.

Standard Plate to płytka do aparatu dostarczana z uchwytem Capture. Współpracuje 
z większością statywów zgodnych z systemem ARCA, umożliwia mocowanie do 
uchwytu Capture z 4 stron i zawiera 4 otwory na kotwice Anchor.

dostępny w kolorach black - czarny i silver - srebrny

Zestaw czterech zapasowych śrub blokujących przeznaczonych do 
uchwytów Capture.

dostępny w kolorach black - czarny i silver - srebrny

ZOBACZ ONLINE

ZOBACZ ONLINE

ZOBACZ ONLINE

ZOBACZ ONLINE

http://peakdesign.pl/?s=pl-d-2&post_type=product
http://peakdesign.pl/?s=pl-s-2&post_type=product
http://peakdesign.pl/?s=cc-&post_type=product
http://peakdesign.pl/?s=cb-&post_type=product
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POKROWCE

Lekka i odporna na warunki 
atmosferyczne ochrona przed 
deszczem, śniegiem i kurzem.
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SH-S-1  (small)
SH-M-1 (medium)
SH-L-1  (large)

shell
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Pokrowiec Shell osłoni aparat przed wodą, śniegiem, 
kurzem i ścieraniem, niezależnie od tego, czy znajduje 
się w rękach, na statywie, plecaku czy w torbie. Unikalna 
konstrukcja pokrowca Shell wykorzystuje elastyczną 
tkaninę z wodoodporną membraną, aby zapewnić 
bezpieczeństwo twojemu aparatowi, bez zwiększania 
jego objętości dodatkowymi materiałami czy zakłócania 
pracy. Używaj pokrowca Shell z uchwytem Capture lub 
którymkolwiek z pasków Peak Design, aby zapewnić 
dostęp do aparatu w dowolnym miejscu i czasie.

dostępny w rozmiarach small, medium i large

wodoodporny pokrowiec do aparatu

kompatybilny z systemem Anchor Links i paskami Peak Design

elastyczny materiał

zajmuje mało miejsca gdy jest nieużywany

Przykład zastosowania z 
paskiem Slide

odporny na warunki atmosferyczne

kompatybilny z uchwytem Capture

ZOBACZ ONLINE

http://peakdesign.pl/?s=shell&post_type=product
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PRZEWODNIK PO ROZMIARACH SHELL:

PERFEKCYJNY DO PRACY ZE 
STATYWEM

IDEALNY DO ZABEZPIECZENIA 
APARATU W PODRÓŻY

ŁATWY DOSTĘP DO USTAWIEŃ 
APARATU

zastosowanie z uchwytem Capture

Shell jest dostępny w trzech rozmiarach, aby zapewnić wszystkim 
konfiguracjom (obiektyw/aparat/uchwyt) ochronę, której potrzebują. 
W większości przypadków do każdego aparatu pasują dwa rozmiary Shell. 
Chcesz mieć swobodny dostęp do ustawień aparatu wybierz większy, 
chcesz nosić sprzęt w z uchwytem Capture, wybierz mniejszy rozmiar.

BEZLUSTER-
KOWCE

SMALL SHELL LARGE SHELL

MEDIUM SHELL

KAŻDY
OBIEKTYW

KAŻDY
OBIEKTYW

KITowe,
STAŁKI

KITowe,
STAŁKI

TELE,
PRO

TELE,
PRO

NIEPEŁNA
KLATKA

DSLR

PEŁNA
KLATKA

DSLR

PRO
DSLR
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