
WILDCRAFT BRENDI TURKMENISTANDA 

 

 

1990-njy ýyllaryň soňlaryna golaý aktiw sporta höwesjeň Hindistanly 3 

telekeçiniň başlangyjy esasynda Waýldkraft söwda belgisini ilkinji sapar ýola 

özleriniň kiçijik ammarlarynda ýola goýdular. Şol ýyllar entäk Hindistan döwletinde 

aktiw sport babatyndaky senagat entek ol diýen meşhurlyga eýe däldi hem-de, 

Hindistanlylaryň aglabasy üçin bu sport üçin niýetlenen ýokary hilli esbaplary 

edinmeklik arzuwdan öte geçmeýärdi. Şu pursatdan peýdalanyp agzalan bu üç dost 

özleriniň höwes edýän sportyny Hindistanlylara elýeter bolan halkara derejesinde 

ýokary hilli aktiw sport esbaplaryny öndürýän şerekete öwürmäni başardylar. 

Tebigata zyýansyz egin-eşiklerden başlap, erginomiki taýdan ykjam rýukzaklar ýa-

da islendik ýer görnüşine oňaýly aýakgaplara deniç Wildcraft-yň diňe bir maksady 

bar – adamlaryň aktiw sporta bolan höwesini artdyrjak çydamly, berk we adam 

bedenine ýakymly serenjamlaryny öndürmek. 

 

Wildcraft - Hindistanyň iň öňdebaryjy agyr tebigy şertlere çydamly aktiw 

sporta degişli esbaplary we egin-eşikleri öndürýän söwda belgisi bolmak bilen ol şol 

sporta degişli ençeme gurallary, aýakgaplary we egin-eşikleri öndürýär. Ol önümler 

Hindistanyň bazarynda, şeýle hem global bazarda özüniň üýtgeşikligi bilen 

tapawutlanýar. Has giňişleýin aýdanymyzda, bu brend hil taýdan kepillendirmek we 

hemişe ilkinji nobatda howpsuzlygy göz öňünde tutmak hem-de müşderileriniň 

dizaýn taýdan garaşygyny bol-elin amala aşyrmak ýaly ýörelgelerden ugur alýar.  

 

Ajaýyp hem-de adatdan daşary dizaýny, hili we önümçiligi bilen öňe saýlanýan 

Wildcraft Hindistanyň jemi 200-e golaý şäherinde 175-e golaý ekskluziw dükanlary, 

300-den gowrak uly göwrümli dükanlaryň ýörite bölümçeleri hem-de 4000-den 

gowrak multi-brend dükanlardaky ýörite bölümleri, galyberse-de häzirki wagtda 

dünýäniň 13-den gowrak ýurtlarynda ýörite françaýzer dükanlary bar. Şereket ýene-

de 40-50 eksklýuziw dükanlary açmagy meýilleşdirýär.Galyberse-de brend 

Türkmenistanda 2018-njy ýylyň awgust aýyndan bäri işläp gelýär. Wildcraft 

ekslýuziw dükany paýtagtymyzdaky Berkarar Söwda we Dynç alyş Merkeziniň 2-

nji gatynda ýerleşýär. 

 

Kompaniýanyň baş dolandyryş edarasy Hindistanyň Banglor şäherinde 

ýerleşmek bilen onuň 2000+ ýokary derejeli hünärmen işgärleri bar. Öz içindäki 

ylmy barlag-gözleg topary we Banglor şäherindäki hem-de Himaçalpradeş 

welaýatynyň Solan şäherindäki göniden-göni özüne degişli önümçilik desgalary 

bilen Wildcraft “the great outdoors” ýagny, “tebigatda hoş wagt” şygary astynda 

ykjamlyk, ýeňil agramlylyk, agyr howa şertlerine çydamlylyk we berklik ýaly 



häsiýetlere eýe bolan köp matsatly önümleriň giň göwrümini hödürleýär. Wildcraft 

önümleriniň repertuaryna syýahatçylyk, gezelenç hem-de tebigatda dynç alyş we 

başdan geçirmeler üçin niýetlenen gurallar, egiň-eşikler we dürli köwüşler girýär. 

Umuman brendiň giň möçberli önümleriniň kategoriýalaryny başdan geçirmeler 

üçin (ýatmak üçin torbalar, çadyrlar, ykjam matraslar/düşekler, aýak goraýjy 

örtükler, ot ýakýan çakmaklar w.ş.m.), iş we syýahat üçin (korporatiw müşderiler 

üçin dafl sumkalar, syýahat üçin sumkalar we aksesuarlar, arka asylýan torbalar 

w.ş.m.), egin-eşikler we köwüşler (ähli tebigy şertlere çydamly kurtgalar, ýagyşdan 

goraýjylar, aýakgaplar, aktiw sport üçin eşikler we aksesuarlar we başga önümler) 

hem-de kampus we ýaşlar/ýetginjekler üçin (esasan mekdep rýukzaklar, iýmit 

saklaýjy tobalar we ydyşlar, messenjer sumkalar, gapdal sumkalar, gapjyklar hem-

de penallar, w.ş.m.) niýetlenen önümleriň jemi düzýär. 

 

Kompaniýa özüniň önümçilik işine başlamagynyň irki döwürlerinde söwda we 

gazanç etmeklikden has köz hobbi maksatly ýöredilýärdi. Daşky gurşawy 

goramaklygy şygar edinen edinýän bu brend esasan özüniň aktiw sporta degişli 

serenjamlary bilen meşhurlyga eýedir. Şeýle gysga wagtyň içinde milliondan 

gowyrak müşderiniň islegini berjaý etmekligi amala aşyrmaklyk bilen Wildcraft 

dünýäde giňden tanalýan ençeme brendleri durnykly ösüş strategiýasyny 

ulanmaklyk arkaly geçmegi başardy.  

 

“Wildcraft çalt depgin bilen ösýän aktiw sport, syýahatçylyk esbaplary, egin-

eşik we aýakgap öndürýän ýaş şereket bolup, ol esasan aktiw sport boýunça hyrydar 

müşderilerine özüniň audiensiýasy hökmünde garaýar. Brendiň önümleri 

müşderileriň tebigatyň özboluşly häsiýetlerinden, şol sanda howa şertleri, belentlik-

peslik hem-de daşlyk-ýakynlyk şertlerinden emele gelýän garaşygyny birkemsiz 

ýerine getirýär. Galyberse-de biz Wildcraft-yň global derejedäki şeýle özboluşly 

tebigy hadysalardan emele gelip biljek garaşarnyklara sözüň doly manysynda 

kemsiz jogap berip biljekdigini aýdyp bileris. Biz şeýle ösüşiň bir bölegidimize 

diýseň buýsanýarys hem-de Wildcraft maşgalasy bilen gysga wagtyň içinde özärä 

bähbitli işleri amala aşyrmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.” Rajiw Kalambi, 

FidelisWorld müdiri –Wildcraft dolandyryş toparynyň ýaňy ýakynda saýlanan 

başlygy. 

 

Kompaniýa isle onlaýn, isle oflaýn söwda bazarynda giňden tanalýar. Adaty 

bazar görnüşindäki söwda nokatlaryndan başlap brendiň harytlaryny uly 

göwrümdäki elektron söwda merkezlerinde-de görmek bolýar (mysal üçin 

Hindistanyň meşhur Flipkart, Amazon, Myntra, Jabong w.ş.m. ýaly internet söwda 

şereketleri). Başga söz bilen aýdanymyzda, brendiň önümlerini söwdanyň dürli 

görnüşindäki nokatlarynda görmek mümkin.  



 

 

Brendiň önümleri barada giňişleýin maglumat 

 

1. Torbalar we Esbaplar 

HypaDURA/HypaLITE kolleksiýasy – rýukzaklarda täzelikçi we özboluşly 

konsepsiýa 

 

Ýokary çydamlylyga eýe bolan RobicTM matasyndan öndürlen torbadyr-

sumkalar tebigatda gezelenç we şuňa meňzeş başdangeçirmeleri öz içine alýan 

aktiw sportda netijeliligi boýunça tejribe esasynda tassyklanýar. Robic matalary 

24 göterim has köp sozulmaklyga çydamlylyk, adaty matalardan 31 göterim has 

köp ýyrtylmaklyga çydamlylyk hem-de adaty Nylon matalardan takmynan 14 

göterim ýeňil bolmaklyk bilen tapawutlanýar.  

 

HypaDura önümleriniň zeper görmeklige sezewar bolup biläýjek ýerlerinde 

sürtünmeklige çydamly Hypalon ulanylýar; ýeňil agramlylygy bilen 

tapawutlanýan Litecell ýassykçaly egin kemerleri ulanylan; ýokary hilli YKK 

zamoklary we kemer birikdirijileri hem-de berk TPU birleşdirme halkalary 

ulanylan.  

 

Wildcraft önümlerini satyn alyş güninden başlap material ýa-da önümçilik 

defektlerine garşy 5 ýyla deniç kepillendirýär. Bu kepillendirmä har 

ulanmaklykdan hem-de önüme dogry ideg etmezlikden emele gelen zeperler ýa-

da uzak möhletleýin ulanmaklykdan emele gelýän adaty zaýalanmalar girmeýär. 

Eger-de bir önüm defektli diýlip ykrar edilse, Wildcraft ony çalyşar ýa-da bejerip 

berer.  

 

2. Gyşlyk kolleksiýa 

HypaWarm kolleksiýasy 

 

Gyşda üşemezlik aslynda üstümize geýýän gatlaklarymyz bilen 

kesgitlenýär. Ol gatlaklar üç kategoriýada jemlenýär:  

 

Esasy gatlak, meselem, futbolkalar we tunikler – bular tenimize degip duran 

gatlakdyr. 

Orta gatlak, meselem, fliskalar – bular bedenimize goşmaça ýyladyş berýän 

gatlakdyr.  

Goraýjy gatlak – bu gatlak bedenimizi gury we rahat tutmak bilen bizi 

ýagyşdan, gardan we şemaldan goraýar.  



 

3. Ýagyşdan goraýjylar 

HypaDRY kolleksiýasy  

 

Wagşy tebigata çykanymyzda ýagyş ýagan wagtynda daş-töweregimizdäki 

hadysalar birdenkä üýtgeýär - ýakymly topragyň ysy, has aýdyňlaşan renkler we 

täze emele gelen kynçylyklar olaryň käbirleridir. Başdangeçirmä höwesjeň 

syýahatçy üçin ýagýan ýagyş Tebigatyň oňa gujagyny açmagydyr diýsek has 

ýerlikli bolar. Ýagyşa ezilmezlik, rahatlygy elden bermezlik, şol sanda tebigatda 

hoş wagt geçirmeklik üçin size HypaDura kolleksiýamyzy hödürleýäris – suw 

geçirmeýän, ýeňil, 100% üsti nylon bilen örtülen tikinler we gelşikli goraýjylar 

ýagmyr bulutlarynyň astynda sizde aladasyz wagt geçirmeklige ýardam berer. 

Tebigatyň sargydy diýlip hasap edip biljegimiz Dry+Vent tehnologiýasyny 

ulanmaklyk bilen islendik ekspedisiýa ygtybarly edilip öndürlen ýagyşdan 

goraýjylaryň ençeme görnüşi ulanyjylara hödürlenýär.  

 

HypaDry goraýjylaryňyzda agzalanlardan başga-da siziň 

garaşýanlaryňyzdan has köp innowasýon tehnologiýalary ulanmaklyk bilen 

döredilen has höp häsiýetler bar. Dry+Vent tehnologiýamyz bilen öň görlüp 

eşidilmedik derejede ýagyşdan goranmagyň berýän rahatlygyny duýuň. Bu 

tehnologiýa tilsimi haçan-da ýagyşdan sizi goraýan mahaly bedeniňiziň dem 

almagyna hem ýardam berýär. Dem alyjylyk häsiýetine eýe bolan bu ulanýan 

nylon matamyzyň nano deşijekleri bolmak bilen ol bedenimiziň käbir 

häsiýetinden ylham alynyp dokalandyr. Ýagny, ol deşijekler ýagyşy geçirmejek 

derejede dar, bedenimize howa alyp biljek derejede hem-de deriň goraýjydan 

daşaryk bugaryp çykmagyna ýardam berjek derejede giňdir.  

 

Ýeňil agramlylyk 

Adaty PVC ýüpliklerden öndürlen matalardan tapawutlylykda polýester we 

nylon ýüpliklerinden öndürlen HypaDry kolleksiýamyz häzirki wagtda beýleki 

ençeme ýagyşdan goraýjylaryň aglabasyndan has ýeňildir.  

 

Suw Geçirmezlik 

Öňünden çaklap bolmaýan howa şertleri sizi garaşylmadyk ýagdaýda 

surpriz ýagynlara sezewar edip bilýär. Haçan-da eşikleriňiz öl bolan ýagdaýynda 

siziň bedeniňiziň temperaturasy peselip siziň sowuklamaklygyňyza getirip 

bilýär. HypaDry kolleksiýamyz ýokary netijelilikdäki goraýjylaryň köp 

görnüşini öz içine alýar. Ähli tarapy polyuretan bilen örtülen bu önümleriň ählisi 

siziň bedeniňizi hemişe gury we rahat tutmak üçin niýetlenendir.  

 



Tikinleriň örtülmegi  

Ulanylýan matanyň nä derejede suw geçirmezlik häsiýete eýe bolsa-da, 

eşikdäki tikinler igneleriň matada galdyran deşikleri zerarly suwyň bedenimize 

aralaşmagyna doly derejede garşy goýup bilmeýär. Şonuň üçin biziň ýagyşdan 

goraýjy önümlerimiziň ählisinde tikinler ýörite ýelmenen bandažlar arkaly suw 

syzdyrmazlyk üçin goralan. Bu agzalýan goşmaça goraýjylyk häsiýeti hiç hili 

suw damjajygynyň bedene aralaşmazlygyny kepillendirýär.  

 

Yşygy yzyna gaýtaryjy çyzgylar 

Köp halatda yzgiderli ýagyşlar sürüjiler hem-de pyýada ýolagçylaryň görüş 

ukyplaryny peseldip bilýär. HypaDry önümerimiz bu babatda ýörite  yşygy yzyna 

gaýtaryş çyzgylary bilen ulanyjylaryň howpsuzlygyny hem gazanmagy maksat 

edinýär.  

 

4. Tomus we yssy howa 

HypaCool kolleksiýamyz 

 

Wildcraft topary hökmünde biz önümlerimize çyn ýürekden çemeleşmek 

bilen bir hatarda, daş-töweregimizi hem gorap saklamaga uly üns berýäris. Biz 

global derejede planetamyzyň gadyr-gymmatyna düşünýäris we hemişe 

önümlerimizde daşky gurşawa zyýansyz materiallary ulanmaklyga çemeleşýäris.  

 

Tomusyň yssy günlerinde daşarda gezmeklik diýseň ýakymsyz duýgulary 

başdan geçirmegimize getirip bilýär. Tomus aýlary ýakyp barýan sörtük yssy 

howa garamazdan daşarda rahat gezmeklik, syýahat etmeklik neneňsi bolardy. 

Sizi HypaCool kolleksiýamyz bilen tanyşdyrýarys – aktiw sport, syýahat we 

başdan geçirmä niýetlenen egiş-eşikler yssy hownyň ýakymsyz netijelerinden 

sizi goramaga taýýar. Rahat we oňat netijeli başdan geçirmeler üçin 

tehnologiýany we bu şertlere oňyn materiallary ulanyp öndürlen HypaCool 

kolleksiýamyz ultra menewşe şöhlelere garşy goragy, derlemäni kontrol ediş we 

howa geçiriş ýaly häsiýetleri öünde jemleýär. Bu önümler bilen tomus pasly indi 

öňküsinden has gyzykly bolar.  

 

Better Cotton Initiative (Durnukly pagta başlangyjy) 

Şübhesiz pagta dünýäde giňden peýdalanylýan iň bir wajyp tebigy 

ýüplikleriň biridir. Dünýäde pagta senagaty 250 milliona golaý adamy iş bilen 

üpjün edýär hem-de bu ýüplik gaýtadan işlenip peýdalanylýan resurslaryň 

düzümine girýär. Şeýle bolansoň biz hem ondan örän jogapkärli ýagdaýda 

peýdalanýarys.  

 



HypaCool kolleksiýamyza degişlilikde Wildcraft “Better Cotton Initiative 

(BCI)” – global derejede pagtanyň durnukly ýagdaýda peýdalanylmagyny 

ündeýän we goldaýan haýyr-sahawat guramasy tarapyndan tassyklanan pagta 

süýmini ulanyşa hödürledi.  BCI özüniň meýilnamasy esasynda daýhanlardan 

şulary talap edýär:  

 

- Ösümligi goramak maksady bilen daşky gurşawa zyýanly 

insektisidlerden we pestisidlerden peýdalanmagy azaltmak 

- Suwdan rejeli peýdalanmak we ony tygşytlamak 

- Topragyň düzümindäki minerallary goramak maksady bilen ondan 

sazlaşykly peýdalanmak 

- Janly-jandara zyýan bermezlik 

- Talaplary berjaý etmek üçin önümçiligi başyndan soňuna çenli rejeli 

ýadaýda idegli alyp barmak  

 

Täzeden işlenen polýester 

Kosmetikadan başlap iýmite çenli satyn alýan zatlarymyzyň takmynan 

ählisi PET materialyndan öndürlen gaplarda alyjylara hödürlenýär. (Polietilen 

Tereftalat ýa-da PET köplenç halatda bir gezeklik plastik çüýşelerden, şol sanda 

sok we beýleki içgileri gaplamakda ulanylýan gaplardan täzeden işlemek arkaly 

önürilýär.) Global jähtdäki statistakalara görä diňe 2010-njy ýylda takmynan 8 

million tonna plastiki zibil ummanlara dökülipdir. Bu ýagdaý deniz we 

ummandaky janly-jandara, galyberse-de adam saglygyna düýpli zyýan ýetirýär.  

 

Biz öz önümlerimizde polýestriniň gaýtadan işlenen görnüşinden emele 

getirlen ýüplikleri ulanýarys. PET täzeden işlenen polýester ýüpliginiň esasy 

bölegini tutýar. Biziň ýüplik üpjünçiligimizi edýän önümçilik kärhanalary 

özleriniň ýüpliklerinde reňkli hem-de ak görnüşli PET çüýşeleri ulanýarlar. Bu 

bolsa tebigy resurslarymyzy we daşky gurşawy aýawly saklamaga saldamly 

goşant goşýar.  

 

Tebigat syýahatçylygynda innowasiýa 

Siziň HypaCool eşikleriňizde agzalanlardan başga-da siziň 

garaşýanlaryňyzdan has köp innowasýon tehnologiýalary hem-de ylmyň soňky 

gazananlaryndan peýdalanmak arkaly  döredilen başga-da birnäçe hususiýetler 

bar. Geliň olara ser salalyň.  

 

Çyglylygy emijilik – Çalt guramaklyk 

Howanyň yssy bolan günlerinde jana ýakymsyz duýgylaryň biri eşigiň 

derlemeklik netijesinde endamymyza ýapyşyp durmagy bolsa gerek. Ähli 



HypaCool eşiklerinde çyglylygy emijilik häsiýeti şu duýgyny aradan aýyrmaklyk 

maksady bilen ýola goýuldy. Agzalýan mata görnüşi çyglygy öz içine çekýän 

adaty matalardan tapawutlylykda ýüzündäki ýörite gaplama netijesinde çyglygy 

sorup daşaryk çekýär. Soňra ýel ýa-da yssy howa bolsa eşigiň ýüzüne çykan 

çyglygy çalt guratmak bilen eşigiň gury galmaklygyna ýardam berýär.  

 

UV (Ultra menewşe şöhlelerinden) gorag 

Ultra menewşe şöhleleriniň radiasiýasyna çenden aşa duçar bolmaklyk teniň 

ýanmagyna, deriniň zeper görmegine ýa-da deri rak keseliniň döreme riskini 

köpeltýän sebäpleriň peýda bolmagyna getirjekdi giňden bilinýän faktlaryň 

biridir. Şol sebäpden HypaCool matamyz 50 UV gorag derejesinde (50 UV 

Protection Factor – UPF) howpsuzlygy hödürleýär. Has giňişleýin aýdanymyzda 

ol eşigimiziň üstüne gelip düşýän UV radiasiýasynyň diňe 1/50-niň derimize 

geçmegi başarýandygyny aňladýar.  

 

Mikrosüýmli mata 

Bu ajaýyp süým ulanyja adaty bolmadyk çydamlylyk hödürleýär. Hem-de 

bu süýmiň reňk tutujylygy adaty süýmlerden ýokary bolandygy sebäpli onuň 

solmazlygyna we uzak wagtlaýyn täze durkuny saklamagyna getirýär.  

 

5. Köwüşler  

HypaGRIP kolleksiýasy 

 

Tebigat bizi ähli jähtden gurşap alýar. Şonuň üçin täze-täze başdan 

geçirmeler bize islendik ýerde garşy alýar. Isle bilýän ýerlerimizde, isle 

bilinmeýän ýerlerde gezeliň, esasy zat şol tebigy şertlere çydamly dogry 

aýakgaplary geýmeklikdir. Şonuň üçin siziň uly-uly başdan geçirmeleriňize 

niýetläp, HypaGrip, TrekNIQ tehnologiýalarymyz bilen öndürlen köwüşlerimizi 

hödürleýäris. Siziň “ahli zada taýýar” (#readyforanything) bolmaklygyňyz üçin 

siziň aýaklaryňyzy islendik başdangeçirmä taýýarlamaga biz taýýar... 

 

 

Durnuklylyk we gorag 

Bu hususiýet Wildcraft köwüşlerini adaty sport köwüşlerinden 

tapawutlandyrýan esasy faktorlaryň biridir. Haçanda aýagyňyzy basan ýeriňiz 

ýumşak toprak ýa-da daş bilen örtülen bolsa, size diňe eplenip dürli ýagdaýa görä 

şekil alýan köwüş dal-de, aýagyňyzy durnukly we tekiz tutup biljek köwüş 

zerurdyr. 

 

Uzak möhletleýin rahatlyk 



Ergonomiki taýdan ykjam dizaýn edilen oldurygy (köwüş içligi ýa-da 

düşegi) her bir ädimiňizde ýassyk hökmünde gorag hödürläp, islendik 

çarkandakly ýeriň aýagyňyza ýetirip biljek ýakymsyz täsirini azaldar. Bu ýagdaý 

köwüşi uzak wagtlap çykarman geýeniňizde aýagyza berjek rahatlygy üçin gaty 

wajypdyr.  

 

Ýörite başdan geçirmä niýetlenen innowasiýa 

Isle ylgamak bolsun, isle treking Wildcraft köwüşleri size adaty bolmadyk 

häsiýetleri bilen rahatlyk berer.  

 

Sürtünmezlik we tyýpmazlyk 

Adaty sport arenalaryndan tapawutlylykda ýabany tebigatdaky ýodajyklar 

tekiz däldir hem-de ýapraklar, agaç bölejikleri, toprak, kesek ýa-da daş ýaly 

närseler bilen deň bolmadyk ýagdaýda örtülendir. Haçan-da tebigy şertlerde 

ýörelende geýilýän köwüşiň aşagynyň tyýpdyrmazlygy hem-de sürtünmezligi 

örän zerurdyr.  

 

Şeýle köwüşler bilen belentlige galmaklyk indi o diýen agyr iş hem däl. 

Wildcraft treking aýakgaplary tebigatyň iň agyr şertlerine çydamly edilip 

öndürlen. Umuman nähili görnüşdäki ýer üstinde ýöreseňiz ýöräberiň, siz hemişe 

aýagyňyzyň üstünde bolarsyňyz!  

 

6. Wiki Seriýasy 

Mekdep we okuw esbaplary WILDCRAFT-dan… 

 

Käbir çagalar oýnamagy, käbiri reňkleri, käbirleri bolsa ykjamlygy 

halaýar... Wildcraft-yň Wiki seriýasy bu we başga-da dürli-dürli häsiýetdäki 

çagalary begendirmegi başarýar.   

 

Arkaňyzy aýawly saklaň! 

Eger-de siziň rýukzagyňyzyň eginligi ýumşak içlikli däl bolsa, onda ol siziň 

arkaňyza, oňurgaňyza, eginiňize we biliňize zeper ýetirip biler. Wiki 

rýukzaklarynyň eginliklerinde we arka tarapdaky böleginde goşmaça ýörite 

ýumşak ýassykjalar ýerleşdirlen.  

 

Howa geçirýän arka tarapy 

Howanyň yssy günlerinde hereket edilende rýukzaklaryň endama degip 

duran ýerleri bedeniň şol ýerleriniň derlemegine getirýär. Wiki rýukzaklary bolsa 

endamyň şol ýerlerine howanyň aňsatlyk bilen barmagyny amala aşyrýar we 

çyglygyň aňsatlyk bilen guramagyna ýardam berýär.  



 

Anti-stess dizaýn 

 

Aşa ýük daşamaklyk zerarly bil-oňurga zeper bermezlik üçin Wiki 

rýukzaklary ýörite ergonomiki dizaýny bilen tapawutlanýar. Optimum 

Deňagramlylyk Tehnologiýasy hem-de Ýeňil Çykaryş Dizaýny taýdan bu 

rýukzaklar özboluşly şekli bilen içine salynan goşlaryň bedene ýakyn durmagyny 

sazlaýar we şeýlelikde agramyň bedene deň derejeli paýlanmagyny gazanýar.  

 

Bu rýukzaklar hem berk suw geçirmeýän matadan, uzyn ömürli YKK 

zamoklardan we çydamlylyk boýunça ekstra güýçli beýleki materiallardan 

öndürilýär. Biz harytlarymyzy 100% hil taýdan kepillendirýäris...  

 

Indi siz başdan geçirmä taýýar... 


