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velikostí!

red*

canary red burgundy

pink

pink neon

azalea

fucsia fluor
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raspberry

lavender
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ice blue

sky blue
neon

sky blue

azzure

aqua

turquoise
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royal blue*

burgundy
heather

denim*

navy*

pistachio

lime*

charcoal
heather

lime fluor

mint green

kelly
green*

bottle
green

bottle green
heather

amazonia
green
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cardinal

forest
green

khaki

army

walnut

brown

chocolate

white*

ash
melange

graphite*

100% bavlna předsrážená (grey melange: 85%
bavlna, 15% viskóza)
S-M-L-XL-XXL
S
M
L
145-155 g.

100% bavlna grey melange: 85% bavlna,
15% viskóza), S-M-L-XL, 145-155 g.

A/B

TSRA150

sand

zinc

CURVS150

camouflage*

lime stone

grey
melange*

TSRK150
200
Dámské tričko Regular Lady Comfort
Dámské tričko s krátkým rukávem, kulatý výstřih,
jemně zpracovaná bavlna jersey v nesrážlivé
úpravě, projmutý dámský střih, tenký žebrovaný
náplet kolem krku, boční švy, dvojité prošití na
rukávech a v pase, vypasovaný střih, zpevňující
lemovka za krkem.

TSRLCMF

black*

TSRK150
200

Pánské tričko Regular
Pánské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih, bez postranních švů, trička
v barvách Fluor a Camouflage s bočními švy, jemně zpracovaná
bavlna jersey, lemovka u krku s elastanem, zpevňující vnitřní lemovka
z ramene na rameno, kulatý elastický žebrovaný náplet kolem krku,
dvojité prošití.
100% bavlna předsrážená (grey mel: 85% bavlna, 15% viskóza, ash
mel: 98% bavlna, 2% viskóza, všechny fluor barvy: 100% polyester)
XS-S-M-L-XL-XXL-(3XL)*, (4XL-5XL)*, 155 g.

60 / 42

62 / 44

64 / 46

Dámské nadměrné tričko CURVES
Dámské tričko s krátkým rukávem, kulatý výstřih,
jemně zpracovaná bavlna jersey, projmutý
dámský střih vhodný pro větší postavy, tenký
žebrovaný náplet kolem krku, boční švy, dvojité
prošití na rukávech a v pase, zpevňující lemovka
za krkem.

XL

XXL

S

M

L

XL

66 / 48

68 / 50

70 / 53

73 / 56

74 / 59

76 / 62

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA
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CURVS150 + TSRLCMF

TSRLCMF

A

B

A/B
cm

gold

orange

burgundy

cardinal

pink

red

fucsia

turquoise

azalea

raspberry

purple

sky blue

azzure

royal blue

navy

lime

aqua

mint green

kelly green

bottle green

camouflage

white

grey
melange

black

chocolate
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natural

yellow

sunflower

orange

red

brick red

heather red

burgundy

heather
burgundy

light pink

fuchsia

sky blue

purple

royal blue

heather navy

bottle green

lime

classic olive

chocolate

heather grey*

ash

light graphite

1

heather
purple

yellow

orange

red

heather red

heather
burgundy

burgundy

light pink

fuchsia

purple

heather
purple

sky blue

azure blue

royal blue

navy

heather navy

deep navy

lime

kelly green

bottle green

white

light graphite

dark heather
grey

black

azure blue

navy*

kelly green

khaki

white*

dark heather
grey

black*

F610330
199

F610360

Pánské tričko Valueweight T
Pánské tričko s kulatým výstřihem krátký rukáv, dvojité prošití, jemně zpracovaná bavlna vhodná pro
snadnější potisk, výztužná lemovka za krkem, žebrový náplet v průkrčníku s elastanem, bez bočních
švů.
100% bavlna (heather grey: 97% bavlna, 3% polyester, ostatní heather barvy: 50%
bavlna, 50% polyester)
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL-5XL)*
165 g. (white: 160 g.)

BESTSELLER
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sunflower

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

deep navy

BESTSELLER

heather grey

F613720

F610330
199

Dámské tričko Lady-Fit Valueweight T
Dámské tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv, dole mírně prodloužené, jemně zpracovaná bavlna
vhodná pro snadnější potisk, hladký úplet Jersey, boční švy, dámský střih, výztužná lemovka za
krkem, žebrovaný náplet s elastanem ve výstřihu.
100% bavlna (heather grey: 97% bavlna, 3% polyester,
ostatní heather barvy: 50% bavlna, 50% polyester)
XS-S-M-L-XL-XXL
165 g. (white: 160 g.)
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ST2600

Dámské tričko Classic-T
Dámské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih, jemně
zpracovaná bavlna single jersey, boční švy,
výztužná lemovka za krkem, prát na 40°C, úzký
žebrovaný náplet ve výstřihu, dvojité prošití na
koncích rukávů a spodním okraji.
100% bavlna prstencově předená (grey heather:
85% bavlna, 15% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*
155 g.

ST2200
200

ST2000

Pánské tričko Classic-T
Pánské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih,
žebrovaný náplet s elastanem kolem krku, jemně
zpracovaná bavlna single jersey, výztužná
lemovka z ramene na rameno, bez postranních
švů, prát na 40°C, dvojité prošití na koncích
rukávů a spodním lemu.

Pánské tričko Classic-T V-neck
Pánské tričko s výstřihem do V, krátký rukáv,
žebrovaný náplet s elastanem kolem krku, jemně
zpracovaná bavlna single jersey, výztužná
lemovka z ramene na rameno, bez postranních
švů.
100% bavlna prstencově předená, (grey heather:
85% bavlna, 15% viskóza)
S-M-L-XL-XXL
155 g.

100% bavlna prstencově předená
(grey heather: 85% bavlna, 15% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
155 g.

ST2600 + ST2000

ST2300

ST2000

slate grey**

ash**

bright
royal**

navy
blue**

black
opal**

blue
midnight*

white**

grey
heater**

real
grey

bottle
green

ST2700

Dámské tričko Classic-T V-neck
Dámské tričko s výstřihem do V, krátký rukáv,
úzký žebrovaný náplet kolem krku, jemně zpracovaná bavlna single jersey,
výztužná lemovka za krkem, boční švy, dvojité
prošití na koncích rukávů a spodním okraji, prát
na 40°C.
100% bavlna prstencově předená,
(grey heather: 85% bavlna, 15% viskóza)
S-M-L-XL- (XXL)*
155 g.
ST2700

ST2700 + ST2300

ST2300

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

1

ST2600
yellow

orange

brilliant
orange

scarlet
red**

burgundy
red

light
blue

bright lime

sunflower
yellow

kiwi green

kelly green

deep berry ocean blue

orange

yellow

scarled
red*

deep berry

black
opal*

navy blue* kiwi green

grey
heather*

sweet pink

ocean blue

light
blue

sweet pink

10

hunter
green

dark
chocolate

blue
midnight

bottle
green

white*

bright
royal*

11

TSOCEAN

Pánské tričko Ocean
Pánské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih, bez
postranních švů, jemně zpracovaná bavlna
jersey, lemovka u krku s elastanem, zpevňující
vnitřní lemovka z ramene na rameno, kulatý elastický žebrovaný náplet kolem krku, dvojité prošití
u výstřihu, rukávech a spodním okraji, volný střih,
vhodné pro každodenní nošení, vhodné na výšivku i potisk.

1

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL
145 g.

white

black

navy

royal blue

F614260

Pánské tričko Original V neck T
Pánské tričko s výstřihem do V, krátký rukáv,
jemně zpracovaná bavna vhodná pro snadnější
potisk, lemovka za krkem, žebrový náplet v
průkrčníku s elastanem, bez bočních švů.

1

AKTČRIČ
IRTKA

F614200

F610190
199

Pánské tričko Original T
Pánské tričko s kulatým výstřihem, krátký
rukáv, jemně zpracovaná bavlna, lemovka za
krkem, žebrový náplet v průkrčníku s elastanem, bez bočních švů.

Dámské tričko Original T
Dámské tričko s kulatým výstřihem, krátký
rukáv, jemně zpracovaná bavlna, výztužná
lemovka za krkem, náplet s elastanem ve
výstřihu, boční švy, vypasovaný dámský střih.

100% bavlna (heather grey: 97% bavlna, 3%
polyester)
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL-5XL)*
145 g. (white: 140 g.)
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100% bavlna (heather grey: 97% bavlna, 3%
polyester)
XS-S-M-L-XL-XXL
145 g. (white: 140 g.)

F614200 + F610820

F610820

sky blue

kelly green

classic olive

white*

fuchsia

sunflower

brick red

yellow

red

azure blue

deep navy

bottle green

orange

black*

heather grey*

burgundy

T RIČKA
TRIČKA

F610820

100% bavlna prstencově předená
S-M-L-XL-XXL
145 g. (white: 140g.)

black

Spodní
triko

white

F670823
1

Pánské tričko Original T 3 pack
Pánské tričko s kulatým výstřihem, 3 ks v balení,
krátký rukáv, může sloužit i jako spodní tričko
pod košili, jemně zpracovaná bavlna, lemovka za
krkem, žebrový náplet v průkrčníku s elastanem,
bez bočních švů, cena se uvádí za 3 ks triček.
100% bavlna prstencově předená
S-M-L-XL-XXL
140 g.

lime

navy*

light graphite

royal blue

white

13

Na
sublim
aci

bo dy
Slim it
f

R165M

Pánské tričko melír HD Sublimation
Pánské melírové tričko s krátkým
rukávem, prodloužená délka, přiléhavý
střih, kulatý výstřih s úzkým žebrovaným
nápletem, zpevňující lemovka z ramene
na rameno, boční švy, odnímatelný lepící
štítek za krkem, lze prát na 40°C a sušit
v sušičce.
65% polyester, 35% bavlna česaná,
prstencově předená
S-M-L-XL-XXL-3XL, 160 g.
(white: 155 g.)

ST2010

R165F

Pánské tričko Fitted
Pánské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih,
žebrovaný náplet s elastanem kolem krku, jemně
zpracovaná bavlna single jersey, výztužná
lemovka z ramene na rameno, vypasovaný střih,
bez postranních švů, prát na 40°C.

Dámské tričko melír HD Sublimation
Dámské melírové tričko s krátkým
rukávem, prodloužená délka, přiléhavý
střih, kulatý výstřih s úzkým žebrovaným
nápletem, zpevňující lemovka z ramene
na rameno, boční švy, odnímatelný lepící
štítek za krkem, lze prát na 40°C a sušit
v sušičce.

100% bavlna prstencově předená (grey heather:
85% bavlna, 15% viskóza)
S-M-L-XL-XXL
155 g.

65% polyester, 35% bavlna česaná,
prstencově předená
S-M-L-XL-XXL, 160 g.
(white: 155 g.)

1
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white

silver marl

black

blue marl

grey marl

black opal

white

bright
royal

scarlet red

navy
blue

kiwi green

grey
heather

TSR160DGP

Tričko Digital print
Speciální UNI tričko s krátkým rukávem pro digitální potisk, česaná upravená bavlna, odtržitelná
etiketa za krkem, rovný tubulární střih, bez
postranních švů, jemně zpracovaná bavlna jersey, jemné žebrování u krku s elastanem, dvojité
prošití u výstřihu, rukávech a spodním okraji,
zpevňující vnitřní lemovka z ramene na rameno.

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

Melíro vý
efekt

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
160 g.

white

15

1

Bio
ické
organ

ST2020

Pánské tričko Classic-T Organic
Tričko vyrobené z ekologicky šetrné bio bavlny
- certifikováno podle standardu Organic Content
Standard 100, výztužná lemovka z ramene na rameno, bez postranních švů, netištěný ani nevšitý
label, pouze malý štítek s velikostí a instrukcemi o
údržbě u krku, prát na 40°C.
100% bio bavlna OCS certifikovaná, prstencově
předená, single jersey
S-M-L-XL-XXL
145 g.

black opal

white

bright
royal

navy
blue

kiwi green

grey
heather

scarlet red

real
grey

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

Bio
ické
organ

ST2620

Dámské tričko Classic-T Organic
Tričko vyrobené z ekologicky šetrné bio bavlny
- certifikováno podle standardu Organic Content
Standard 100, výztužná lemovka z ramene na rameno, bez postranních švů, netištěný ani nevšitý
label, pouze malý štítek s velikostí a instrukcemi o
údržbě u krku, prát na 40°C.
100% bio bavlna OCS certifikovaná, prstencově
předená, single jersey
S-M-L-XL
145 g.

black opal

white

bright
royal

kiwi green

navy
blue

scarlet red

TJ5000

Pánské tričko Luxury Organic
Tričko s krátkým rukávem ze 100% prstencově
spřádané bavlny, kulatý výstřih s lemem, dvojité
šití, dvakrát předsrážená dlouhovlákná bavlna, prstencově předená česaná certifikovaná
organická bavlna, výztužná lemovka za krkem
od ramene k rameni, slim-fit vypasovaný střih,
máčeno v enzymové a silikonové lázni pro lepší
kvalitu a stálobarevnost, single jersey, postranní
švy, set-in rukávy.

Dámské tričko Luxury Organic
Tričko s krátkým rukávem ze 100% prstencově
spřádané bavlny, kulatý výstřih s lemem, dvojité
šití, dvakrát předsrážená dlouhovlákná bavlna, prstencově předená česaná certifikovaná
organická bavlna, výztužná lemovka za krkem
od ramene k rameni, slim-fit vypasovaný střih,
máčeno v enzymové a silikonové lázni pro lepší
kvalitu a stálobarevnost, single jersey, postranní
švy, set-in rukávy.

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL
160 g.

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL
160 g.
white
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TJ5001

black

dark grey

red

17

K356

Pánské tričko kr. rukáv
Pánské tričko krátký rukáv s kulatým výstřihem,
práno v enzymové lázni pro extra jemný materiál,
příjemný na dotek, přiléhavý střih, výstřih ze stejného materiálu, boční švy, kontrastní zpevňující
lemovka za krkem, zakončení dvojitým švem.
100% bavlna (oxford grey: 90% bavlna,
10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
180 g.

18

Česaná
bavlna

K380

Dámské tričko kr. rukáv
Dámské tričko krátký rukáv s kulatým výstřihem,
práno v enzymové lázni pro extra jemný materiál,
příjemný na dotek, dámský střih, výstřih ze stejného materiálu, kontrastní zpevňující lemovka za
krkem, boční švy, zakončení dvojitým švem.
100% bavlna (oxford grey: 90% bavlna,
10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL
180 g.

orange

red

wine

fuchsia

purple

lime

kelly green

forest green

dark khaki

chocolate

K381

K357

100% bavlna (oxford grey:
90% bavlna, 10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL
180 g.

100% bavlna (oxford grey:
90% bavlna, 10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
180 g.

Dámské tričko kr. rukáv V-neck
Dámské tričko krátký rukáv s výstřihem do
V, práno v enzymové lázni pro extra jemný
materiál, příjemný na dotek, dámský střih,
kontrastní zpevňující lemovka za krkem,
boční švy, zakončení dvojitým prošitím.

sky blue

tropical blue

light royal
blue

navy

white

oxford grey

dark grey

black

red

forest green

fuchsia

tropical blue

white

lime

oxford grey

orange

dark khaki

dark grey

wine

kelly green

sky blue

navy

light royal
blue

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

Česaná
bavlna

black

Pánské tričko kr. rukáv V-neck
Pánské tričko krátký rukáv s výstřihem do V, práno v
enzymové lázni pro extra jemný materiál, příjemný na
dotek, přiléhavý střih, výstřih ze stejného materiálu,
kontrastní zpevňující lemovka za krkem, boční švy,
zakončení dvojitým švem.
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1

BESTSELLER

Pouze
Pánské

TSRA170

TSRA190

Pánské tričko Regular Fit
Pánské tričko s krátkým rukávem z velmi kvalitní
bavlny, v nesrážlivé úpravě, zpevňující vnitřní
lemovka z ramene na rameno, kulatý elastický
náplet kolem krku, všechny švy zdvojeny, volný
střih, bez postranních švů.

Pánské tričko Regular Premium
Pánské tričko s krátkým rukávem z velmi kvalitní
bavlny, v nesrážlivé úpravě, zpevňující vnitřní
lemovka z ramene na rameno, kulatý elastický
náplet kolem krku, všechny švy zdvojeny, volný
střih, bez postranních švů.

100% bavlna předsrážená (grey mel: 85% bavlna,
15% PES, ash mel: 98% bavlna, 2% PES)
S-M-L-XL-XXL-3XL
170 g.

red

navy

20

black

navy*

peach

orange

red*

raspberry

khaki

pistachio

white

Pánské tričko Comfort-T
Pánské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih,
žebrovaný náplet s elastanem kolem krku, jemně
zpracovaná bavlna single jersey, výztužná
lemovka z ramene na rameno, bez postranních
švů, prát na 40°C.
100% bavlna prstencově předená (grey heather:
85% bavlna, 15% viskóza)
S-M-L-XL-XXL (3XL-4XL)*
185 g.

forest
green

royal blue

ST2100
white*

grey
melange

ST2100

100% bavlna předsrážená (grey mel: 85% bavlna,
15% PES, ash mel: 98% bavlna, 2% PES)
(bez XS)*-S-M-L-XL-XXL-(3XL)*-(4XL-5XL)*
190 g.

black*
orange

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

1

ash
melange

pale
green*

pfd*

burgundy

grey
graphite
melange*

purple

sky
blue

sand

chocolate* gold*

turquoise azzure

bottle
green

royal kelly green
blue*

navy blue*

blue
midnight

bottle
green

light
blue

orange

scarlet red

real
grey

bright
royal

grey
heather

black
opal*

white*

ST2160

Dámské tričko Comfort-T
Dámské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih, jemně
zpracovaná pevná bavlna single jersey, boční
švy, výztužná lemovka za krkem, žebrovaný
náplet ve výstřihu, prát na 40° C, barva grey
heather je melírovaná / žíhaná.
100% bavlna prstencově předená, single jersey
(grey heather: 85% bavlna, 15% viskóza)
S-M-L-XL-XXL
185 g.
ST2160

bright
royal

scarlet red

navy
blue

grey
heather

black opal

white
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Prát
C
na 60 °

Na dměrně
volný
střih

HEAVY

1
Prát °C
0
na 6

HEAVY

F610440

AKTČRIČ
IRTKA

R010M

Pánské tričko Heavy
Pánské tričko navržené speciálně pro pracovní
prostředí, vyztužené s mimořádnou odolností
a zároveň komfortní, klasický střih, dvouvrstvé
ramenní panely a vyztužené dvojité prošití v
průramcích, 1x1 žebrovaný náplet ve výstřihu,
dvouvrstvé zadní sedlo vhodné pro branding,
práno v enzymové lázni pro jemnější pocit na
dotek a větší pohodlí, vhodné pro praní v pračce
až na 60°C, možno sušit v sušičce.
100% bavlna česaná, prstencově předená (light
oxford: 93% bavlna, 7% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
180 g.

R215M

Pánské tričko Heavyweight T
Klasický střih, jemná česaná prstencově
spřádaná bavlna, lemovka u krku s elastanem,
zpevňující vnitřní lemovka z ramene na rameno,
kulatý elastický žebrovaný náplet kolem krku,
dvojité prošití u výstřihu, rukávech a spodním
okraji, rovný tubulární střih, kvalitní tričko vysoké
gramáže.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL
215 g.

black*

classic red

100% bavlna (ash: 99% bavlna, 1% polyester,
heather grey: 97% bavlna, 3% polyester)
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL-5XL)*
205 g. (white: 190 g.)

K3008

Pánské tričko Oversize
Mykaná bavlna, hladký úplet jersey materiál,
volný oversized střih se spadlými rameny, set-in
střih rukávů, kulatý žebrovaný výstřih 1x1 tón v
tónu s jednoduchým
prošitím, ramena a výstřih podlepená silikonem
pro lepším přizpůsobení a fit, jednoduché prošití
na manžetách a spodnm okraji, za krkem není
žádný štítek
1 značky, pouze štítek s velikostí,
barva Oxford Grey: bavlna 90 % bavlna a 10%
viskózy, ostatní barvy 100% bavlna.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
220 g.

white*

ash

red

black*

royal blue

light graphite

burgundy

zinc

bottle green
heather grey*

navy*

white
french navy*
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white*

T RIČKA
TRIČKA

Pánské tričko Super Premium T
Pánské tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv,
jemně zpracovaná bavlna vhodná pro snadnou
potiskovatelnost, zpevňující lemovka z ramene
na rameno, žebrový náplet v průkrčníku s elastanem, bez bočních švů, možno prát na 60°C.

light oxford

bright royal*

white

black

black

bright royal
deep navy

classic olive

bottle green
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Prát
na 60 °C

WK302

Pracovní tričko Unisex
Pratelné na 60°C, Eco-friendly, zdvojené švy,
organická bio bavlna, 40% recyklovaný polyester,
enzymaticky prané, bez bočních švů, rovný
dlouhý střih, kontrastní oranžová lemovka za
krkem přes švy, tear away odstranitelná etiketa
za krkem, certifikáty OCS a RCS vydané Ecocert
Greenlife Soft fabric.
60% bavlna, 40% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
160 g.

WK304

Pánské pracovní tričko
Vyrobeno ze 60% česané bavlny a 40% recyklovaného polyesteru (RCS Recycled Content
Standard), certifikát vydaný společností Ecocert
Greenlife Vortex, hladký úplet Jersey s ochranou
proti žmolkování, lze prát na
60 °C, úzký střih, kulatý výstřih s žebrováním 1x1,
elastanem a oranžovým keprovým lemem přes
šev za krkem, kontrastní lemování mezi dvoubarevnými částmi oděvu, dvojitě prošité lemy, tear
away odtrhávací štítek značky.
60% bavlna, 40% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
190 g.

WK3021

WK3020

65% polyester, 35% česaná bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL, 190 g.

65% polyester, 35% česaná bavlna
M-L-XL-XXL-3XL , 190 g.

Dámské pracovní tričko krátký rukáv
Tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv, kontrastní lem na ramenou a na konci rukávů, prát na
60°C, nežmolkovací antipilling úprava, materiál
hladký úplet jersey, žebrový kontrastní náplet na
koncích rukávů, příjemný na dotek, zakončení
dvojitým švem, ideální pro denní nošení, vhodné i
jako pracovní tričko.

Pánské pracovní tričko krátký rukáv
Tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv, kontrastní lem na ramenou a na konci rukávů, prát na
60°C, nežmolkovací antipilling úprava, materiál
hladký úplet jersey, žebrový kontrastní náplet na
koncích rukávů, příjemný na dotek, zakončení
dvojitým švem, ideální pro denní nošení, vhodné i
jako pracovní tričko.

WK3020

WK3021 + WK3020

black
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white

dark grey

royal
blue

navy /
dark grey

black /
orange

navy /
royal blue

black /
forest green

black /
red

black /
yellow

navy / silver

black / silver

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

Prát
na 60 °C

white / navy

black / red
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F612120

íčky
3 knofl u
k
r
k
u

Pánské tričko Heavy T
Pánské tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv,
dvojité prošití, jemně zpracovaná bavlna, lemovka za krkem pro větší komfort, žebrový náplet v
průkrčníku s elastanem, bez bočních švů.

Bio
ické
organ

100% bavlna (heather grey: 97% bavlna,
3% polyester)
S-M-L-XL-XXL-3XL
195 g. (white: 185 g.)

Vintage
washed

heather grey

black

navy

KV2106

Pánské tričko Vintage
Pánské tričko, krátký rukáv, luxusně dekorovaná
lemovka za krkem, bez etikety pouze s velikostí,
dvojité šití, vintage efekt - sepraný, počesaný,
extra jemný materiál, materiál jersey - hladký
úplet, jemný lem kolem krku.
100% bavlna
M-L-XL-XXL
200 g.

slub grey
heather

night blue
heather

K3044

Pánské tričko s krátkým rukávem
Vyrobeno ze 60 % z recyklovaného polyamidu
GRS (Global Recycled Standard), certifikát vydaný společností Ecocert Greenlife,
vlákno: QNOVA, tkanina hladký úplet Jersey,
přiléhavý střih, beze švů, kulatý výstřih, krátké
rukávy, spodní lem oděvu a 1
manžety s neviditelným švem, tearaway odtrhávací štítek značky za
krkem.
100% polyamid
S/M-L/XL-XXL/3XL
165 g.
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Pánské tričko s knoflíčky Shawn Henley
Pánské tričko krátký rukáv, u krku 3 kovové
knoflíčky, bez límečku, melírový efekt u slub
materiálu, žebrovaný náplet s elastanem kolem
krku, výztužná lemovka z ramene na rameno,
prát na 40°C,
dvojité prošití na koncích rukávů a spodním
okraji, malá etiketa s velikostí za krkem bez loga
Stedman, etiketa s prac. symboly v 1
bočním švu.
100% bavlna prstencově předená, slub příze,
single jersey
S-M-L-XL-XXL, 140 g.

white
white

black

K375

ST9430

slate grey

black
opal

Organické tričko s kapsičkou
Materiál certifikován jako OCS 100 (100% Organic
Content Standard), úzký žebrový náplet u krku,
kontrastní kapsa na hrudníku, kontrastní lemovka
za krkem kryjící šev, dvojité šití, rozparky na
stranách, za krkem pouze etiketa s velikostí pro
snažší přebrandování.

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

1

white

100% organická bavlna (heather grey:
70% organická bavlna / 30% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL
155 g.

black /
grey heather

grey heather /
black

navy /
grey heather
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HEAVY
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IRTKA

T RIČKA
TRIČKA

TJ8000

Pánské tričko Soft Tee
Pánské tričko s krátkým rukávem, vysoká gramáž a kvalita, vyrobeno z dlouhovlákné
bavlny, dvojité šití, máčeno v enzymové a
silikonové lázni pro lepší kvalitu a stálobarevnost,
dvakrát předsrážené, organická prstencově
předená česaná bavlna, prát na 60°C.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
185 g.

black
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dark grey

TJ8050

Dámské tričko Soft Tee
Dámské tričko s krátkým rukávem, vysoká gramáž a kvalita, vyrobeno z dlouhovlákné bavlny,
dvojité šití, kulatý výstřih s žebrovaným nápletem
obsahujícím Lycru, máčeno
v enzymové a silikonové lázni pro lepší kvalitu a
stálobarevnost, dvakrát předsrážené, organická
prstencově předená česaná bavlna, prát na
60°C.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL
185 g.

white

dark olive

navy

black

TJ520

Pánské tričko Interlock Tee
Pánské tričko s krátkým rukávem, nejvyšší gramáž a kvalita, vyrobeno z dlouhovlákné bavlny,
dvojité šití, máčeno v enzymové a silikonové
lázni pro lepší kvalitu a stálobarevnost, dvakrát
předsrážené, organická prstencově předená
česaná bavlna.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
220 g.

TJ580

Dámské tričko Interlock Tee
Dámské tričko s krátkým rukávem, vysoká gramáž a kvalita, vyrobeno z dlouhovlákné bavlny,
dvojité šití, kulatý výstřih s žebrovaným nápletem
obsahujícím Lycru, máčeno v enzymové
a silikonové lázni pro lepší kvalitu a stálobarevnost, dvakrát předsrážené, organická prstencově
předená česaná bavlna.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL
220 g.

white
black

dark grey

deep red

indigo

white

black

dark grey

white

rose
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Bio
organick

é

K493

Dámské šaty
Kulatý výstřih, jemné francouzské froté z vnitřní
strany, raglánové rukávy, 2 přední boční kapsy,
žebrované manžety a lem na spodním okraji a
koncích rukávů, bez etikety za krkem, pouze
visačka s velikostí, vhodné pro další re-branding,
certifikát OCS Blended garantovaný společností
Ecocert Greenlife.
91% organická bavlna, 9 % polyester
(barvy heather: 87% organická bavlna,
9% polyester, 4% viskóza)

Dámské šaty
Kvalitní česaná bavlna, komfortní střih, široký
výstřih s krycí lemovkou na švu za krkem, spodní
okraj s dvojitým šitím a mírně kulatým zaoblením.
100% bavlna
S / M-L / XL
150 g.

SBTSMAN

off
white

1

Pánské tričko na sublimaci
Tričko vhodné na sublimační potisk, kulatý
výstřih, krátký rukáv, dvojité šití ve výstřihu,
rukávech a spodním lemu, 100% polyester
v bílé barvě - ideální na
sublimační potisk.

SBTSLCMF

Dámské tričko na sublimaci
Tričko vhodné na sublimační potisk, kulatý
výstřih, krátký rukáv, dvojité šití ve výstřihu,
rukávech a spodním lemu, 100% polyester
v bílé barvě - ideální na
sublimační potisk.
100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL, 150 g.

100% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL, 150 g.

light grey
heather
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K388

light grey
heather

S-M-L-XL
270 g.

T RIČKA
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AKTČRIČ
IRTKA

Na
bl
su imaci

navy

pale pink

black

white
sublimatable
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K3031

F611680

K3030

Pánské tričko Camo camouflage
Tričko krátký rukáv s kulatým výstřihem, jemný
materiál příjemný na dotek, zpevňující lemovka
za krkem v barvě trička, zakončení dvojitým
švem, military desén, žebrovaný náplet u krku
obsahuje elastan.

Pánské tričko Valueweight Ringer T
Pánské tričko krátký rukáv, dvojité prošití, jemně
zpracovaná bavlna, kontrastní náplet s elastanem kolem krku a na koncích rukávů, výztužná
lemovka za krkem, bez bočních švů.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
165 g. (white: 160 g.)

F610260

Pánské tričko BASEBALL T
Raglánový střih, kontrastní krátké rukávy a lem
kolem krku, který je žebrový 1x1 s elastanem,
odstranitelná etiketa za krkem, dvojitý šev u krku,
na rukávech a spodním lemu, bez postranních
švů, jemná bavlna.
100% bavlna,
S-M-L-XL-XXL
165 g. (white: 160 g.)

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
140 g.
white / red

white / royal
blue

olive
camouflage
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grey
camouflage

white / black

red / white

sunflower /
kelly green

navy / white

100% bavlna, S-M-L-XL-XXL-3XL, 165 g.

light grey /
red

white /
heather grey

navy /
orange

white /
royal blue

white /
forest green

orange /
black

white /
kelly green

royal blue / white

black / white

BESTSELLER

Pánské tričko BASEBALL
Pánské tričko krátký rukáv,kulatý výstřih, kontrastní raglánové rukávy, žebrovaný náplet u krku
obsahuje elastan, boční švy zakončeny dole
rozparky, zakončení na lemech dvojitým prošitím.

navy /
yellow

white / navy

sunflower / kelly
green

1

K330

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

Dámské tričko Camo camouflage

white / black

ice blue /
denim

black /
red

aqua blue /
white

slate grey /
black

orange /
light grey

yellow /
black

white /
red

white /
navy

royal blue /
yellow

white /
black
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K340

Pánské tričko TIGER
Dvoubarevné pánské tričko s krátkým rukávem a
kulatým výstřihem, žebrový náplet s elastanem
u krku a na koncích rukávů, kontrastní vsazené
panely na rukávech a na bocích, boční švy, na
rukávech a spodním lemu zakončení dvojitým
prošitím.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
165 g.

orange /
white
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lime / white

black /
yellow

F11430A

F11430J

100% bavlna
L-XL-XXL
150 g.

100% bavlna
M-L-XL-XXL
150 g.

Tričko s velkým potiskem Fruit of the Loom
Kultovní potisk na hrudi - logo Fruit of the Loom,
jemná česaná prstencově předená bavlna
(ringspun comed), krátký rukáv, jemný 1x1 žebrový náplet u krku, lemovka za krkem přes šev, tear
away odtržitelná etiketa za krkem.

Pánské pruhované tričko s kapsičkou
Pánské námořnické tričko s pruhy a kontrastní
kapsou na hrudi, materiál single jersey hladký
úplet, česaná bavlna velmi jemná na dotek,
žebrový náplet u krku, kontrastní vnitřní lemovka
za krkem, dvojitý kontrastní šev na lemu rukávu a
spodním okraji.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
160 g.

black / orange

royal blue /
white

K378

K379
201

Tričko s malým potiskem Fruit of the Loom
Kultovní logo Fruit of the Loom na srdci, jemná
česaná prstencově předená bavlna (ringspun
comed), krátký rukáv, jemný 1x1 žebrový náplet
u krku, lemovka za krkem přes šev, tear away
odtržitelná etiketa za krkem.

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

AKCE

black /
lime

red /
black

white / navy stripes

white / red stripes

1

dark
heather

deep
navy

black

white
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1

ST9600

Pánské tričko CLIVE crew neck
Boční švy, vypasovaný střih, kontrastní zpevňující
lemovka za krkem, úzké žebrové okraje rukávů,
módní úzký žebrový lem výstřihu, žádná tištěná,
či všitá etiketa za krkem se značkou výrobku,
vhodné na vytvoření vlastní značky (potisk za
krk), malé rozměry štítku pouze s velikostí za krkem a všitého štítku s pracími symboly v bočním
švu, prát na 40°C.
95% bavlna česaná prstencově předená,
5% elastan, single jersey (grey heather:
82% bavlna, 14% viskóza, 4% elastan)
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*, 170 g.
ST9600

ST9700

Dámské tričko CLAIRE crew neck
Boční švy, vypasovaný střih, kontrastní zpevňující
lemovka za krkem, úzké žebrované okraje rukávů, módní úzký žebrovaný lem výstřihu, žádná
tištěná, či všitá etiketa za krkem se značkou
výrobku, vhodné na vytvoření vlastní značky (potisk za krk), malé rozměry štítku pouze s velikostí
za krkem a všitého štítku s pracími symboly v
bočním švu, prát na 40°C.
95% bavlna česaná prstencově předená,
5% elastan single jersey (grey heather:
82% bavlna, 14% viskóza, 4% elastan)
S-M-L-XL-(XXL)*
170 g.

ST9600 + ST9700

ST9700

ST9710

Dámské tričko CLAIRE V-neck
Boční švy, vypasovaný střih, kontrastní zpevňující
lemovka za krkem, módní úzký žebrový okraj
výstřihu,široký výstřih do V, módní krátké rukávy
s úzkými žebrovými okraji, žádná tištěná, či všitá
etiketa za krkem se značkou výrobku, vhodné
na vytvoření vlastní značky (potisk za krk), malé
rozměry štítku pouze s velikostí za krkem a
všitého štítku s pracími symboly v bočním švu,
prát na 40°C.
95% bavlna, 5% elastan, single jersey,
(Grey heather: 82% bavlna, 14% viskóza,
4% elastan)
S-M-L-XL-(XXL)*
170g.

ST9690

Pánské strečové tričko Dean V-neck
Přiléhavý vypasovaný střih body fit, hluboký
výstřih, boční švy, příjemný materiál, kontrastní
zpevňující lemovka za krkem, úzké žebrové okraje rukávů, módní úzký žebrový okraj výstřihu,
malé rozměry štítku za krkem.
95% prstencově předená česaná bavlna,
5% elastan; grey heather: 82% bavlna,
14% viskóza, 4% elastan
S-M-L-XL-XXL
170g.

black opal

36

king
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grey**

marina
blue**

grey
heather

black
opal**

white**

salmon

black
opal*

grey
heather

marina
blue*
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1

white

white*
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Organ

žená
Prodlou
délka

Pánské tričko krátký rukáv Stretch Tee
Tričko s krátkým rukávem, elastan s výbornými
strečovými vlastnostmi, prstencově spřádaná
bavlna, kulatý výstřih s lemem s lycrou, dvojité
šití, dvakrát předsrážená bavlna, vyrobeno
z dlouhovlákné prstencově předená česaná
bavlny, výztužná lemovka za krkem od ramene
k rameni, slim-fit vypasovaný střih, máčeno v
enzymové a silikonové lázni pro lepší kvalitu
a stálobarevnost, single jersey, postranní švy,
set-in rukávy.

TJ450

Dámské tričko Stretch Tee
Dámské strečové tričko, krátký rukáv, kulatý
výstřih, úzký žebrovaný elastický lem ve výstřihu,
boční švy, práno v enzymové lázni, dvojité prošití,
vyztužená ramena, vysoký podíl elastanu, organická bavlna, česaná balvna.
90% bavlna prstencově předená,
10% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL, 195 g.

white

black

Dámské strečové tričko Tee Extra Lenght
Dámské strečové tričko krátký rukáv s mírným
výstřihem do V, úzký žebrovaný elastický náplet
ve výstřihu, extra prodloužená délka, práno v
enzymové lázni, předsražené, lehký a příjemný
materiál s vysokým podílem elastanu, boční švy,
zpevňující lemovka za krkem, organická bavlna,
česaná bavlna.
90% bavlna prstencově předená,
10% elastan
XS-S-M-L-XL-XXL, 175 g.

90% bavlna,10% elastan
S-M-L-XL-XXL
195 g.
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TJ455

white

black

black

white
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TJ5005

Dámské tričko Luxury V-neck
Tričko s krátkým rukávem, prstencově spřádaná
bavlna, výstřih do V s lemem s lycrou, dvojité šití,
dvakrát předsrážená bavlna, vyrobeno z organické dlouhovlákné prstencově předené česané
bavlny, výztužná lemovka za krkem od ramene
k rameni, slim-fit vypasovaný fashion střih,
máčeno v enzymové a silikonové lázni pro lepší
kvalitu a stálobarevnost, single jersey, postranní
švy, set-in rukávy.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL
160 g.

black

white

rose
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Prát na
60 °C

Raw
e dg
e

Pro dlo užená
záda

F614220
TSUABACK

Pánské tričko vzadu prodloužené
Pánské tričko krátký rukáv, prodloužený díl na
zádech, kulatý výstřih, jemně zpracovaná bavlna
jersey, lemovka u krku s elastanem, dvojité prošití
u výstřihu, rukávech a spodním okraji, volný střih.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL
155 g.

Pánské tričko Ringspun Premium T
Tričko UNISEX s krátkým rukávem, česaná prstencově spřádaná 100 % bavlna, kulatý výstřih s
žebrovým úpletem s Lycrou®, dvojité šití, výztužná lemovka za krkem od ramene k rameni, single
jersey, postranní švy, set-in rukávy, prát na 60°C,
heather grey: 97% česaná prstencová bavlna, 3%
polyester, bílá barva - gramáž 190 g., certifikát
STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

TSULTBG

Dámské tričko Tobago
Dámské tričko krátký rukáv, kulatý široký výstřih,
olemované rukávy, volnější komfortní střih.

100% bavlna single jersey
S-M-L
140 g.

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
195 g.

1
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black

white

coral

mint green

white

black

orange

black

TSSEA

Pánské tričko Raw edge Urban Sea
Pánské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih s nezačištěnými konci na rukávech a spodním lemu raw edge efekt - nezakončené srolované okraje,
jemně zpracovaná bavlna single jersey, vysoká
kvalita trička, volný střih, práno v enzymové lázni
pro jemnější materiál.
100% bavlna
S-M-L-XL
120 g.

white

heather
grey

sage

denim

black

white
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F613980
K360

Dámské tričko krátký rukáv
Trendy ženský zúžený střih, jemný elastický
stretch jersey materiál, široký výstřih do „U“
se zpevňující lemovkou, boční švy, zakončení
na lemech dvojitým prošitím, organická bavlna,
česaná bavlna.
95% bavlna, 5% elastan
S-M-L-XL-XXL
160 g.

K384

Dámské tričko - lodičkový výstřih
Enzymaticky praná, česaná bavlna, měkká na
dotek, vynikající na potisk, vypasovaný dámský
střih, široký lodičkový výstřih, krční lemovka v
kontrastní barvě (bílá pro bílou barvu a Oxford
Grey pro všechny ostatní barvy), certifikováno
STANDARD 100 podle OEKO-TEX®N° CQ1007/7,
IFTH.
90% bavlna, 10% viskóza
S-M-L-XL-XXL-3XL, 180 g.

ST9730

Dámské tričko Relax Crew neck
Pohodlný volný střih, krátký rukáv, výborné
elastické vlastnosti, příjemná česaná prstencově
předená bavlna, jemný lem kolem krku, bez etikety, lemovka za krkem přes šev, moderní střih.
95% česaná bavlna, 5% elastan
S-M-L-XL
170 g.

1

white
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black

white

black

tropical
blue

fuchsia

navy

Tričko dámské Lady-Fit Valueweight V-Neck T
Dámské tričko do „V“, krátký rukáv, hladký úplet
Jersey, jemně zpracovaná bavlna, výztužná
lemovka za krkem, žebrový náplet v průkrčníku s
elastanem, boční švy tvarující dámský vypasovaný střih, barva heather grey je melírovaná /
žíhaná.
100% bavlna
(heather grey: 97% bavlna, 3% polyester)
XS-S-M-L-XL-XXL
165 g. (white 160 g.)

white

bright
royal

black opal

marina
blue

white

scarlet
red
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Česaná
bavlna

royal blue

light pink

deep navy

heather
grey

red

fuchsia

black

sunflower
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ST2500

Pánské tričko Classic-T dlouhý rukáv
Pánské tričko dlouhý rukáv, kulatý výstřih, hladký
úplet single jersey, bez postranních švů, výztužná lemovka z ramene na rameno, bez manžet na
rukávech, elastický žebrovaný náplet ve výstřihu,
dvojité prošití na koncích rukávů a spodním lemu.
Prát na 40°C.
100% bavlna prstencově předená (grey heather:
85% bavlna, 15% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*, 155 g.
black
opal*
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bright
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grey
heather*

navy
blue*

blue
midnight

F610280

Pánské tričko dlouhý rukáv Baseball T
Pánské tričko s raglánovými dlouhými rukávy v
kontrastní barvě, žebrový náplet ve výstřihu s
elastanem, skvělá tkanina pro lepší potiskovatelnost.

1

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
165 g. (white: 160 g.)

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

3 / 4
rukáv

F610380

TJ460

100% bavlna (heather grey: 97% bavlna,
3% polyester)
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL-5XL)*
165 g. (white 160 g.)

90% bavlna, 10% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL
195 g.

Tričko dlouhý rukáv Valueweight Long
Sleeve T
Pánské tričko dlouhý rukáv, hladký úplet Jersey,
jemně zpracovaná bavlna pro lepší potiskovatelnost, náplet s elastanem kolem krku, výztužná
lemovka za krkem, bez
bočních švů.

Dámské tričko 3 / 4 rukáv Stretch Tee
Dámské strečové tričko s 3 / 4 rukávem a širším
kulatým výstřihem, úzký žebrovaný elastický lem
ve výstřihu, boční švy, práno
v enzymové lázni, dvojité prošití, vyztužená ramena, vysoký podíl elastanu, česaná prstencově
předená bavlna.

white*
white*

1
scarlet red

white /
black

white /
deep navy

white /
red

white /
royal blue

deep navy

royal blue

red

heather grey*

light graphite

black*

white

black

navy
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y
Náplet
na
ch
rukáve

Prát
°C
na 60

Heavy

TSRA170LS

Pánské tričko dlouhý rukáv s náplety
Pánské tričko dlouhý rukáv, kulatý výstřih, hladký
úplet single jersey, výztužná lemovka z ramene
na rameno, s náplety na rukávech, elastický
žebrovaný náplet ve výstřihu, dvojité prošití na
koncích rukávů a spodním lemu. Prát na 40°C.
100% bavlna prstencově
předená (grey melange: 85% bavlna,
15% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL
170 g.

F610420

ST2130

Tričko dl. rukáv Super Premium T
Kulatý výstřih s žebrovaným nápletem s příměsí
Lycry, garance praní až na 60°C, výstužná
lemovka z ramene na rameno, jemný úplet pro
snadnější potiskovatelnost.

Pánské tričko Comfort-T dlouhý rukáv
Pánské tričko dlouhý rukáv, kulatý výstřih, hladký
úplet single jersey, bez postranních švů, výztužná lemovka z ramene na rameno, bez manžet na
rukávech, elastický žebrovaný náplet ve výstřihu,
dvojité prošití na koncích rukávů a spodním lemu,
prát na 40°C.

100% bavlna, S-M-L-XL-XXL, 205 g. (white 190g.)

100% bavlna prstencově předená (grey heather:
85% bavlna, 15% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL
185 g.

TSRK150LS
204
black opal

white

grey
heather

navy blue

ST9720

Dámské tričko CLAIRE V-neck
Dámské tričko s dlouhým rukávem, výstřih do
V, boční švy, vypasovaný střih, kontrastní zpevňující lemovka za krkem, módní úzký žebrový
okraj výstřihu a rukávů, módní úzké rukávy,
žádná tištěná či všitá etiketa za krkem se značkou výrobku, vhodné na vytvoření vlastní značky
(potisk za krk), malé rozměry štítku za krkem s
velikostí a všitého štítku s pracími symboly v bočním švu, prát na 40°C.

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

Česaná
bavlna

95% bavlna prstencově předená, 5% elastan
(grey heather: 82% bavlna, 14% viskóza,
4% elastan)
S-M-L-XL
170 g.

1
black

46

1

navy

grey melange

white

white

black

1

cupcake
pink

black opal

grey
heather

white
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dark grey

dark khaki

forest green

yellow

chocolate

white

wine

tropical blue

sky blue

purple

red

oxford grey

orange

lime

K382
navy

light royal
blue

kelly green

fuchsia

light sand

black

K383

Česaná
bavlna

Dámské tričko dl. rukáv
Dámské tričko dlouhý rukáv s kulatým výstřihem,
práno v enzymové lázni pro extra jemný materiál,
příjemný na dotek, dámský střih, kontrastní
zpevňující lemovka za krkem, boční švy, zakončení dvojitým šitím, česaná bavlna.
100% bavlna (oxford grey: 90% bavlna,
10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL
180 g.
48

Dámské tričko dl.rukáv V-neck
Dámské tričko dlouhý rukáv s výstřihem do V,
práno v enzymové lázni pro extra jemný materiál,
příjemný na dotek, dámský střih, kontrastní
zpevňující lemovka za krkem, boční švy, zakončení dvojitým prošitím, česaná bavlna.

K359

Pánské tričko dl. rukáv
Pánské tričko dlouhý rukáv s kulatým výstřihem,
práno v enzymové lázni pro extra jemný materiál
příjemný na dotek, přiléhavý střih, výstřih ze
stejného materiálu, kontrastní zpevňující lemovka
za krkem, boční švy, zakončení dvojitým šitím,
česaná bavlna.
100% bavlna (oxford grey: 90% bavlna,
10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
180 g.

100% bavlna
(oxford grey: 90% bavlna, 10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL
180 g.

K358

Pánské tričko dl.rukáv V-neck
Pánské tričko Kariban dlouhý rukáv s výstřihem
do V, práno v enzymové lázni pro extra jemný
materiál, příjemný na dotek, přiléhavý střih, výstřih ze stejného materiálu, kontrastní zpevňující
lemovka za krkem, boční švy, zakončení dvojitým
švem, česaná bavlna.
100% bavlna (oxford grey: 90% bavlna,
10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
180 g.
K358

K382 + K358

K382

chocolate

white

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

Česaná
bavlna

sky blue

orange

kelly green

forest green

black

lime
fuschsia

yellow

wine

red

oxford grey

navy

light royal
blue

dark grey
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Organ

ic

TJ530

Pánské tričko dl. rukáv Interlock Tee
Dlouhý rukáv, vysoká gramáž, prstencově
spřádaná certifikovaná organická bavlna, kulatý
výstřih s lemem s lycrou, dvojité šití, dvakrát
předsrážená bavlna, vyrobeno z dlouhovlákné
prstencově předené česané bavlny, výztužná
lemovka za krkem od ramene k rameni, slim-fit
vypasovaný střih, máčeno v enzymové a silikonové lázni pro lepší kvalitu a stálobarevnost,
single jersey, postranní švy, set-in rukávy, možno
prát na 60°C.
100% bavlna
M-L-XL-XXL-3XL, 220 g.

TJ590

F610980

Dámské tričko dl. rukáv Interlock Tee
Dlouhý rukáv, vysoká gramáž, prstencově
spřádaná certifikovaná organická bavlna, kulatý
výstřih s lemem s lycrou, dvojité šití, dvakrát
předsrážená bavlna, vyrobeno z dlouhovlákné
prstencově předené česané bavlny, výztužná
lemovka za krkem od ramene k rameni, slim-fit
vypasovaný střih, máčeno v enzymové a silikonové lázni pro lepší kvalitu a stálobarevnost,
single jersey, postranní švy, set-in rukávy, možno
prát na 60°C.

Pánské tílko Valueweight Athletic Vest
Pánské tílko s kulatým výstřihem, hladký úplet
Jersey, olemované kolem krku
a v průramcích, bez bočních švů.
100% bavlna (heather grey:
97% bavlna, 3% polyester)
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL-5XL)*
165 g. (White: 160 g.)

T RIČKA
TRIČKA

AKTČRIČ
IRTKA

Prát
°C
na 60

F613760

Dámské tílko Valueweight Vest Lady-fit
Dámské tílko s kulatým výstřihem, hladký úplet
jersey, jemně zpracovaná bavlna pro snadnější
potisk, olemované kolem krku
a v průramcích, bočních švy zdůrazňují
dámské křivky.
100% bavlna (heather grey:
97% bavlna, 3% polyester)
S-M-L-XL-XXL
165 g. (white: 160 g.)

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL
220 g.

1
50

black

white

dark grey

black

white

dark grey

deep navy

red

black*

heather
grey*

white*

royal blue

heather grey

red

black

deep navy

white
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AKTČRIČ
IRTKA

T RIČKA
TRIČKA

TSUALBCH

TSRKSTRAP
202

TSUATNK

Pánské tričko bez rukávů
Pánské tričko bez rukávů z velmi kvalitní předeprané bavlny, kulatý elastický žebrový náplet
kolem krku, všechny švy zdvojeny.
100% bavlna
M-L-XL-XXL
155 g.

52

black

Unisex tílko Urban beach
Unisex tílko, volný střih, jemná tkanina single
jersey hladký úplet, racer / boxer záda (zúženo
mezi lopatkami), velký otvor průramku.
100% bavlna, fluor
100% polyester
XS-S-M-L-XL
155 g.

TSULMKN

Dámské tílko do V Mikonos
Dámské tílko s výstřihem do V, jemná tkanina
single jersey hladký úplet.

ash melange

navy

black

white

coral

red

azalea

navy

white

apple

1

royal blue

Dámské tílko ARUBA
Dámské tílko s velkým kulatým výstřihem a racer
/ boxer zády (zúženo mezi lopatkami), přiléhavý
střih, žebrování 1x1, postranní švy, dvojité prošití
na spodním okraji, žebrovaný náplet ve výstřihu
a průramcích.
100% bavlna
XS-S-M-L-XL
200 g.

100% bavlna
S-M-L-XL
145 g.

white

TSULARB

black

gold fluor

fucsia fluor

lime fluor

white

black

gold

orange

red

fucsia

purple

sky blue

turquoise

royal
blue

lime
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K311

POLOKOŠILE

Dámské tílko ANGELINA
Žebrování 1x1, kulatý výstřih, racer / boxer záda
(zúženo mezi lopatkami), boční švy, vysoký
spodní lem zakončený dvojitým prošitím.
100% bavlna
XS-S-M-L-XL
220 g.

1

lime

R566F

black

navy

fuchsia

deep
turquoise

red

true yellow

light grey

white

K397

AKTČRIČ
IRTKA

Dámské elastické tílko Strappy tank top
Trendy ženský střih, jemný elastický jersey
materiál - hladký úplet, lemy zakončeny dvojitým
prošitím, česaná bavlna garantující měkkost
a hebkost, tenká spaghetti ramínka, česaná
bavlna.
95% bavlna,
5% elastan
XS-S-M-L-XL-XXL
1
160 g.

white

black

K361

Dámské tílko
Trendy ženský zúžený střih, jemný elastický
jersey materiál - hladký úplet, zpevněný široký
výstřih a průramky, lemy zakončeny dvojitým
prošitím, česaná bavlna.
95% bavlna, 5% elastan
XS-S-M-L-XL-XXL
160 g.

54

white

black

ash melange

white /
navy

white /
black

royal blue /
white

white*

black /
white

navy /
white

bottle green /
white

grey
melange*

zinc

graphite

light
yellow

peach

mustard

orange

red*

fucsia

levander

sky blue

burgundy

turquoise

purple

azzure

royal blue*

navy*

mint green

lime

kelly green

bottle
green

forest
green

khaki

chocolate

PORA210

1

gold

aquamarine

pale green

PKID210
202

POPL200

CURVSPOLO

Dámská polokošile Regular Lady
Polokošile s límečkem na 3 knoflíčky v barvě látky, výběrová bavlna piqué s perfektními savými
vlastnostmi v nesrážlivé úpravě,
1x1 žebrovaný límec a manžety na rukávech,
všechny švy zdvojeny, vnitřní šev límce krytý
lemovkou, postranní rozparky.

A/B

sand

PKID210
202

Pánská polokošile POLO REGULAR MAN
Pánská polokošile s límečkem a 2 knoflíčky v barvě látky, výběrová bavlna piqué s perfektními savými
vlastnostmi v nesrážlivé úpravě, všechny švy zdvojeny, vnitřní šev límce krytý lemovkou, postranní
rozparky, špičková kvalita materiálu i šití.

100% bavlna předsrážená česaná,
piqué (grey mel.: 85% bavlna, 15% polyester, ash mel: 98% bavlna, 2% polyester)
XS-S-M-L-XL-XXL-(3XL-5XL)*, 210 g.
56

!!

Dámská nadměrná polokošile Curves Polo
Dámská nadměrná polokošile s límečkem na
3 knoflíčky v barvě látky, 100% předsrážená
česaná bavlna piqué v nesrážlivé úpravě, 1x1
žebrovaný límec a manžety na rukávech, boční
rozparky.

POLOKOŠI
LE
TRIČKA

POLOKOŠILE
AKČIRT

BESTSELLER

black*

pink

10

velikostí!

100% bavlna předsrážená česaná, S-M-L-XL, 200 g.

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

61 / 42

63 / 44

65 / 46

67 / 48

69 / 50

73 / 54

73 / 56

73 / 58

75 / 60

75 / 62

CURVSPOLO + POPL200

100% bavlna předsrážená česaná
(grey mel.: 85% bavlna, 15% viskóza,
ash mel.: 98% bavlna, 2% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*, 200 g.

A

B

A/B
cm

white*

black*

red*

fucsia

lime

POPL200

ash
melange

sky blue

grey
melange

turquoise

graphite

royal blue*

light
yellow

navy*

gold

mint green

orange

raspberry

kelly green

levander

bottle
green

pink

chocolate

burgudy

sand

purple
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1

F632180

Pánská polokošile Premium Polo
Pánská polokošile pique, výztužná lemovka za
krkem, tři knoflíky v barvě pola, žebrované 1x1
olemování rukávů, postranní rozparky.
100% bavlna (heather grey: 97% bavlna, 3%
polyester, ash: 90% bavlna, 10% polyester)
S-M-L-XL-XXL-3XL, 180 g. (white: 170 g.)

F632180

BESTSELLER

F630300

Dámská polokošile Lady-Fit Premium Polo
Dámská polokošile piqué, tvarované boční švy s
postranními rozparky, výztužná lemovka za krkem, 2
knoflíky v barvě pola, žebrované 1x1 manžety rukávů.
100% bavlna (heather grey: 97% bavlna, 3% polyester)
XS-S-M-L-XL-XXL
180 g. (white: 170 g.)

F630300

F632180 + F630300

ST3200
202

ST3000

Pánská polokošile
Pánská polokošile piqué krátký rukáv, zapínání
na 2 kostěné knoflíky, bez manžet na rukávech,
postranní švy, výztužná lemovka za krkem,
dvojité prošití na koncích rukávů a spodním lemu,
prát na 40°C.
100% bavlna prstencově předená,
single jersey, piqué vzhled
(grey heather: 85% bavlna,
15% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*
170 g.

orange

burgundy

sunflower

heather
grey

azure blue

royal blue

blue midnight*
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lime

black

deep navy

light graphite

red

white

100% bavlna prstencově předená,
single jersey, piqué vzhled
(grey heather: 85% bavlna,
15% viskóza)
S-M-L-XL-(XXL)*
170 g.

fuchsia

bottle green

kelly green

Dámská polokošile
Dámská polokošile krátký rukáv piqué, bez
manžet na rukávech, zapínání
na 2 knoflíky stejné barvy, postranní švy,
výztužná lemovka za krkem, prát na 40°C.

ST3000 + ST3100

ST3000
sky blue

ST3100

POLOKOŠI
LE
TRIČKA

POLOKOŠILE
AKČIRT

1

ocean
blue

navy blue
**

light blue

bright royal

black opal**

grey heather

white**

kiwi green

scarlet red*

ST3100

light pink
orange

bottle green

sweet pink
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1
F630500

Pánská polokošile Original Polo
Pánská polokošile pique, tear away odtržitelná
etiketa za krkem, dva knoflíky v barvě pola, volné
konce rukávů bez nápletů, bez rozparků,
1 dvojité
boční švy.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
185 g. (white: 175 g.)

K232

Pánská polokošile FLAG
Dvoubarevná polokošile krátký rukáv, piqué
úplet, plochý pletený límec s výztužnou lemovkou za krkem, zapínání na 3 knoflíčky, kontrastní
vsadky na bocích, postranní rozparky, zakončení
dvojitým šitím.

F634020

Pánská polokošile 65 / 35 Polo
Pánská polokošile pique ze smíšených vláken,
krátký rukáv, tři knoflíčky v barvě pola, výztužná
lemovka za krkem, rukávy zakončené žebrovaným lemováním, možno prát na 60°C.
65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*-(4XL-5XL)*
180 g. (white: 170 g.)

65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL, 220 g.

F632120

Dámská polokošile Lady-Fit 65 / 35 Polo
Dámská polokošile pique ze smíšených vláken,
krátký rukáv, dva knoflíčky v barvě pola, žebrované 1x1 olemování rukávů, možno prát na 60°C.

POLOKOŠI
LE
TRIČKA

POLOKOŠILE
AKČIRT

Prát
°C
na 60

65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL
180 g. (white: 170 g.)

F634020 + F632120

F634020

60

black

deep
navy

white

royal
blue

forest green /
black

white /
red

royal blue /
navy

black /
dark grey

orange

burgundy

red

deep navy

sky blue*

bottle green

black*

kelly green

sunflower

royal blue

white*

heather grey*

navy*
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K254+K255
oxford grey

black

orange

white

sky blue

yellow

red

wine

lime

kelly green

dark khaki

light royal blue

navy

snow grey

chocolate

forest green

black

white

deep blue

dark grey

red

K255

Prát na
60 °C

POLOKOŠI
LE
TRIČKA

POLOKOŠILE
AKČIRT

tropical blue

true coral

K254
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K255

Pánská polokošile
Zapínání na 3 knoflíky v barvě materiálu, rovný
elegantní a ležérní střih, výstřih a manžety s
žebrováním 1x1, materiál 100% předsrážená bavlna piqué (oxford grey: 90% bavlna, 10% viskóza;
ash heather: 98% bavlna/2% viskóza), vyztužený
límeček, krátký rukáv, certifikát STANDARD 100
podle OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH, OEKO-TEX® - Certifikace č. 1007/7.

Dámská polokošile
Zapínání na 4 knoflíky v barvě materiálu, krátký
rukáv, přiléhavý elegantní střih, výstřih a manžety
s žebrováním 1x1, materiál 100% předsrážená
bavlna piqué (oxford grey: 90% bavlna, 10%
viskóza; ash heather: 98% bavlna/2% viskóza),
vyztužený límeček, boční rozparky, certifikát
STANDARD 100 podle OEKO-TEX®N° CQ1007/7,
IFTH, OEKO-TEX® - Certifikace č. 1007/7.

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL, 180 g.

100% bavlna
M-L-XL-XXL-3XL, 180 g.

K241

K242

100% bavlna Piqué (oxford grey:
90% bavlna, 10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
220 g.

100% bavlna Piqué (oxford grey:
90% bavlna, 10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL
220 g.

Pánská polokošile piqué kr.rukáv
Pánská polokošile krátký rukáv, úplet piqué,
kontrastní výztužná lemovka za krkem, boční
rozparky, 3 knoflíčky, zakončení dvojitým prošitím, možno prát na 60°C, česaná bavlna.

Dámská polokošile piqué kr.rukáv
Dámská polokošile krátký rukáv, úplet piqué,
kontrastní výztužná lemovka za krkem, boční
rozparky, 2 knoflíčky, zakončení dvojitým prošitím, možno prát na 60°C, česaná bavlna.
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K239 + K240

Jersey
- hladký úplet

white

black

dark grey

POLOKOŠI
LE
TRIČKA

POLOKOŠILE
AKČIRT

navy

K239

red

K263

K262
K239

Pánská polokošile MIKE
Pánská polokošile krátký rukáv s příměsí elastanu, piqué materiál, plochý pletený límec s výztužnou lemovkou za krkem, žebrované zakončení na
rukávech, postranní rozparky, dvojité prošití na
spodním okraji,
3 knoflíky.
95% bavlna, 5% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL
220 g.
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K240

Dámská polokošile BROOKE
Dámská polokošile krátký rukáv s příměsí elastanu, piqué materiál, plochý pletený límec s výztužnou lemovkou za krkem, žebrované zakončení na
rukávech, postranní rozparky, dvojité prošití na
spodním okraji,
2 knoflíky.
95% bavlna, 5% elastan
XS-S-M-L-XL-XXL
220 g.

Pánská polokošile Jersey
Pánská polokošile krátký rukáv Jersey, tvar límce
jako u košilí, zapínání na 3 kovové knoflíčky, ploché tvarované švy na průramcích, jemný
hladký úplet jersey, jemný žebrový lem na konci
rukávů, česaná bavlna.
100% bavlna česaná (grey heather:
65% bavlna, 35% polyester)
M-L-XL-XXL-3XL
180 g.
red

black

sky blue

Dámská polokošile Jersey
Dámská polokošile krátký rukáv Jersey, tvar límce jako u košilí, 4 kovové knoflíčky, tvarované švy
na průramcích, jemný hladký úplet jersey, jemný
žebrový lem na konci rukávů, česaná bavlna.
100% bavlna česaná (grey heather:
65% bavlna, 35% polyester)
S-M-L-XL-XXL, 180 g.

white

grey heather

navy
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Bez
knoflíků

Mini
pique

Organ

Mini
pique

ic

Orga

TJ1405

Pánská polokošile Stretch Deluxe
Luxusní pánská polokošile krátký rukáv, jemné
mini pique, prstencově předená česaná bavlna s
elastanem, vypasovaný střih, dvakrát předsrážené, výztužná lemovka za krkem, plochý pletený
límec, 3 knoflíčky se začištěnou knoflíkovou
légou.
95% bavlna, 5% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL)*
215 g.

TJ145

Dámská polokošile Stretch Deluxe
Luxusní dámská polokošile krátký rukáv, jemné
mini pique, prstencově předená česaná bavlna s
elastanem, vypasovaný střih, dvakrát předsrážené, výztužná lemovka za krkem, plochý úpletový
límec,
5 knoflíčků se začištěnou
knoflíkovou légou, elastický materiál.

TJ1405 + TJ154
TJ1405

TJ145
stone

white

wine

denim

TJ1404

95% bavlna, 5% elastan
S-M-L-XL-XXL
215 g.

95% bavlna, 5% elastan
M-L-XL-XXL-3XL, 215 g.

Pánská polokošile bez knoflíků Luxury
Stretch V-neck
Luxusní pánská polokošile, krátký rukáv bez knoflíčků do V, jemný mini pique materiál, prstencově
předená česaná dvakrát předsrážená organická
bavlna s elastanem, vypasovaný střih, výztužná lemovka za krkem, plochý úpletový límec,
elastický materiál.

deep red

flintstone
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TJ1409

Dámská polokošile bez knoflíků Luxury
Stretch V-Neck Polo
Luxusní dámská polokošile s límečkem, výstřih
do V, bez knoflíčků, krátký rukáv, jemné mini
pique, prstencově předená česaná bavlna s
elastanem, vypasovaný střih, dvakrát předsrážené, výztužná lemovka za krkem, plochý úpletový
límec, elegantní léga, elastický materiál.

95% bavlna, 5% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL, 215 g.

POLOKOŠI
LE
TRIČKA

POLOKOŠILE
AKČIRT

nic

rose

chocolate

navy*

black*

light blue

dark grey

indigo

black

white

black

navy

white
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POLOKOŠILE
AKČIRT

Pánská polokošile Men´s Stretch Polo
Luxusní pánská polokošile s límečkem pique,
3 kontrastní knoflíčky, dvojité šití, dole malý
rozparek po stranách, žebrové náplety na
koncích rukávů, vnitřní šev límce za krkem krytý
lemovkou, 1x1 menší žebrový límeček, špičková
kvalita, bez etikety.
95% bavlna, 5% lycra (light oxford: 88%
bavlna, 7% viskóza, 5% lycra)
S-M-L-XL-XXL-3XL, 210 g. (white: 205 g.)

POLOKOŠI
LE
TRIČKA

R566M

R566F

Dámská polokošile Ladie´s Stretch Polo
Luxusní dámská polokošile s límečkem pique,
4 kontrastní knoflíčky, dvojité šití, dole malý
rozparek po stranách, žebrové náplety na koncích rukávů, vypasovaný elegantní střih, vnitřní
šev límce za krkem krytý lemovkou, 1x1 menší
žebrový límeček, špičková kvalita materiálu i ušití,
mírně prodloužená délka, bez etikety.
95% bavlna, 5% lycra (light oxford: 88% bavlna,
7% viskóza, 5% lycra)
S-M-L-XL-XXL, 210 g. (white: 205 g.)

R566M + R566F

R566F

white /
oxford grey

white

bright royal

black

light oxford

azure blue

classic red

french navy

fuchsia

navy /
oxford grey

red /
black

black /
oxford grey*

K258K259
Pánská polokošile s kontrastním
límcem
Dámská polokošile s kontrastním límcem
1
Kontrastní žebrový límec, léga a náplety na koncích krátkých rukávů, piqué materiál, v dámském
provedení rozparky na stranách, 3 kontrastní knoflíky v pánské a 4 v dámské variantě, dvojité šití, za
krkem pouze malá etiketa s velikostí, kvalitní předsrážená bavlna zamezující srážlivosti.
100% bavlna (oxford grey 
90% bavlna / 10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
180 g.
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light royal blue /
oxford grey

100% bavlna (oxford grey
90% bavlna / 10% viskóza)
(XS)*-S-M-L-XL-XXL
180 g.
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K245

white / navy

red /
white / navy

navy / white /
light turquoise

light turquoise /
white / navy

POLOKOŠI
LE
TRIČKA

POLOKOŠILE
AKČIRT

K252

white / navy

red /
white / navy

BESTSELLER
navy /
white / red

K245

Pánská luxusní polokošile
Polokošile krátký rukáv, pique materiál, žebrovaný límec a manžety rukávů s kontrastním okrajem, kontrastní lemovka za krkem a na bočních
rozparcích, 2 knoflíky, tříbarevný podklad légy,
zakončení dvojitým prošitím, česaná bavlna.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
220 g.
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K252

Dámská luxusní polokošile
Dámská polokošile krátký rukáv piqué, 5 ozdobných knoflíčků, kontrastní zpevňující lemovka
za krkem. Postranní rozparky, plochý žebrovaný
úplet s kontrastním límcem z rubu a kontrastním
proužkem na límci a rukávech (bílá varianta nemá
kontrastní límec), límec může být nošen i na stojáčka, zakončení dvojitým prošitím, česaná bavlna.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL, 220 g.

K251

K250

100% bavlna
(XS)*-S-M-L-XL-XXL, 220 g.

100% bavlna
(S)*-M-L-XL-XXL-3XL
220 g.

Dámská polokošile Sailing
Dámská polokošile krátký rukáv piqué, 5 ozdobných knoflíčků, kontrastní zpevňující lemovka
za krkem, postranní rozparky, plochý žebrovaný
úplet s kontrastním límcem z rubu a kontrastním
proužkem na límci a rukávech (bílá varianta nemá
kontrastní límec), límec může být nošen i na stojáčka, zakončení dvojitým prošitím, česaná bavlna.

red /
navy / white

black /
light grey /
white**

black /
red / white**

navy /
red / white*

Pánská polokošile Sailing
Pánská polokošile krátký rukáv piqué,
jachtařský styl, 3 knoflíčky, kontrastní zpevňující
lemovka za krkem, postranní rozparky, plochý
žebrovaný úplet s kontrastními pruhy na límci
a koncích rukávů, zakončení dvojitým prošitím,
česaná bavlna.

sky blue /
navy / white

light royal blue /
red /white *

light royal blue /
yellow / white

white /
navy / red**

kelly green /
light grey / white
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WK210
BESTSELLER

K237

K226

Pánská polokošile Base Ball
Polokošile krátký rukáv, piqué úplet, žebrovaný
límec, zpevňující lemovka za krkem, kontrastní
raglánové rukávy s kontrastním lemováním na
průramcích v šedé barvě, 2 knoflíky v barvě polokošile, zakončení na lemech dvojitým prošitím.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL- (4XL)*
200 g.
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Pánská polokošile RAY
Polokošile krátký rukáv, jersey - jemný hladký
úplet, se všitými širokými pruhy (netištěné /
netkané), zapínání na
3 knoflíky, výztužná lemovka za krkem
a v rozparcích, na rukávech a spodním lemu
zakončení dvojitým prošitím.
100% bavlna Jersey
M-L-XL-XXL
210 g.

navy /
royal blue

white /
royal blue

royal blue /
yellow

slate grey /
black

orange /
white

navy /
orange

black /
green

black /
red*

yellow /
black

red /
white*

navy /
white

Dvoubarevná polokošile unisex
Vyrobeno ze 60% česané bavlny a 40% recyklovaného polyesteru (RCS Recycled Content Standard), krátký rukáv, certifikát vydaný společností
Ecocert Greenlife Vortex, piqué úplet s ochranou
proti žmolkování, lze prát na 60 °C, úzký střih,
2 knoflíčky v barvě látky, žebrový límec 1x1,
oranžovým keprovým lemem přes šev za krkem,
žebrové manžety, boční rozparky s kontrastním
keprovým proužkem uvnitř, kontrastní lemování
mezi dvoubarevnými částmi oděvu vpředu i v
zadu, dvojitě prošité lemy, tearaway odtrhávací
štítek značky.

WK207

Pracovní polokošile Unisex
Pratelná na 60°C, picqué materiál, Eco-friendly
polokošile, certifikáty OCS a RCS vydané Ecocert
Greenlife, zdvojené švy, organická bio bavlna,
40% recyklovaný polyester, klasický rovný střih,
kontrastní oranžová lemovka za krkem přes švy,
boční rozparky s kontrastním vnitřním lemem,
žebrové náplety na koncích rukávů, 3 knoflíky v
barvě pola.

POLOKOŠI
LE
TRIČKA

POLOKOŠILE
AKČIRT

Prát
na 60 °C

60% Organická bavlna, 40% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
180 g.

60% bavlna, 40% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
220 g.

sky blue /
white

red /
white

black /
orange

navy /
royal blue

black /
forest green

black

white

navy

forest
green
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K243 + K244

Náplety
na koncíc
h
rukávů

a
Prát n
60 °C

forest green

black

red

white

oxford grey

sky blue

navy

light royal blue

dark grey

orange

Prát
°C
na 60

WK209

Dámská dlouhá polokošile s kapsami
Pratelná na 60°C, piqué materiál, zdvojené švy,
kontrastní oranžová lemovka za krkem přes švy,
boční rozparky s kontrastním vnitřním lemem,
volné konce rukávů, 2 přední kapsy, kontrastní
léga, 3 kovové knoflíky.
95% bavlna, 5% elastan (oxford grey: 85% bavlna, 12% viskóza, 3% elastan)
S-M-L-XL-XXL-3XL
220 g.

PORA210LS

Pánská polokošile dl.rukáv
Polokošile s dlouhým rukávem, límeček a 2
knoflíčky v barvě látky, výběrová předsrážená
bavlna piqué s perfektními savými vlastnostmi
v nesrážlivé úpravě, všechny švy zdvojeny, vnitřní šev límce krytý lemovkou, postranní rozparky,
náplety na koncích rukávů, špičková kvalita
materiálu i šití.
100% bavlna (grey melange: 85% bavlna, 15%
polyester)
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-(3XL-5XL)*
210 g.

white**

oxford grey /
navy

grey melange*

graphite

black**

orange

white /
navy
red*
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BESTSELLER

sky blue

royal blue**

navy*

kelly green

Náplety
na koncíc
h
rukávů

kelly green

K244

POLOKOŠI
LE
TRIČKA

POLOKOŠILE
AKČIRT

1

fuchsia

K243

Pánská polokošile pique dl.rukáv
Pánská polokošile dlouhý rukáv, úplet piqué, kontrastní výztužná lemovka za krkem, boční rozparky, 3 knoflíčky, elastické zpevněné žebrované
manžety, zakončení dvojitým prošitím, náplety na
koncích rukávů, možno prát na 60°C.
100% bavlna (oxford grey: 90% bavlna,
10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
220 g.

K244

Dámská polokošile pique dl.rukáv
Dámská polokošile dlouhý rukáv, úplet piqué,
kontrastní výztužná lemovka za krkem, boční
rozparky, 2 knoflíčky, zakončení dvojitým prošitím, volné konce rukávů, možno prát na 60°C.
100% bavlna (oxford grey: 90% bavlna,
10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL
220 g.
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POLOKOŠILE
AKČIRT

K280

Pánské polo dl. rukáv
Klasický užší střih slim fit, piqué úplet, 100%
česaná bavlna (kromě oxford grey: 90 % bavlna,
10% viskóza), 3 knoflíčky u krku v barvě látky,
dvojité švy, volný spodní okraj, kontrastní vnitřní
lemovka přes švy za krkem a v rozparcích na
boku, límec a náplety na koncích rukávů - 1x1
žebro s kontrastním lemováním se 3 různobarevnými proužky, ramena podložená silikonem pro
lepší fit a pohodlné nošení, odstranitelná etiketa
za krkem.

K281

Dámské polo dl. rukáv
Vypasovaný užší střih slim fit, piqué úplet, 100%
česaná bavlna (kromě oxford grey: 90 % bavlna,
10% viskóza), 5 knoflíčků u krku v barvě látky,
dvojité švy, volný spodní okraj, kontrastní vnitřní
lemovka přes švy za krkem a v rozparcích na
boku, límec a náplety na koncích rukávů - 1x1
žebro s kontrastním lemováním se 3 různobarevnými proužky, ramena podložená silikonem pro
lepší fit a pohodlné nošení, odstranitelná etiketa
za krkem.

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
220 g.

100% bavlna
M-L-XL-XXL
220 g.

black / red / white
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TJ5430

oxford grey / navy / white

black / light grey / white

MIKINY

Rag
lán
střihový

1

SWRA290

SWRK290
205

Mikina unisex
Mikina bez zipu a kapuce, dvojité prošití v límci,
rukávech a spodní části, elastické žebrované
náplety u krku, na rukávech
a spodní části.
65% polyester, 35% bavlna
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-(3XL)*
290 g.

khaki

forest
green

kelly
green*

Mikina unisex
Mikina bez zipu a kapuce, dvojité prošití v límci,
rukávech a spodní části, elastické žebrované
náplety u krku, na rukávech
a spodní části.

F622160

Mikina Classic Raglan Sweat
Mikina raglánový střih, žebrované elastické
náplety na koncích rukávů, výstřihu a spodním
okraji, výztužná jersey lemovka za krkem.

65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
265 g.
pink

royal
blue**

BESTSELLER

SWOCECR

bottle
green*

80% bavlna, 20% polyester
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*-(4XL-5XL)*
280 g. (white & h. grey: 260 g.)

raspberry

butter
cream

navy

Mikina Lightweight Set-In Sweat
Mikina z lehkého nepočesaného materiálu z rubové strany, elastické náplety na koncích rukávů,
ve výstřihu a spodním okraji, barva heather grey
je melírovaná / žíhaná.
80% bavlna, 20% polyester
S-M-L-XL-XXL
240 g.

F622160

white

F621560

M IKINY
TRIČKA

AKMIKINY
ČIRT

BESTSELLER

F621560

F622160 + F621560

1
white*

red**
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black**

graphite*

gold

orange**

sky blue*

burgundy

aqua

grey
melange*

navy*

apple

black

royal blue

kelly green

navy*

heather grey

black*

burgundy

classic olive

red

royal blue

white*

bottle green

orange

deep navy

light graphite
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VY
HEA

Raglánový
střih

F621380
1

Pánská mikina Lightweight Raglan Sweat
Mikina raglánový střih, žebrované elastické
náplety na koncích rukávů, ve výstřihu a spodním
okraji, nečesaná úprava z rubu, výztužná jersey
lemovka za krkem, bez kapuce, bez zipu.
80% bavlna, 20% polyester
S-M-L-XL-XXL, 240 g.

Pánská mikina Classic Set-In Sweat
Pánská mikina, elastické žebrované náplety na
koncích rukávů, ve výstřihu a spodním okraji,
jemná pletenina, jednobarevná výztužná jersey
lemovka od ramene k rameni.

F621460

Dámská mikina Lightweight Raglan Sweat
Lady
Raglánové rukávy, žebrované elastické náplety
na konci rukávů, ve výstřihu a spodním okraji, nečesaná úprava z rubu, výztužná jersey lemovka
za krkem, boční švy tvarující dámský střih.

80% bavlna, 20% polyester (dark heather grey:
60% bavlna, 40% polyester)
S-M-L-XL-XXL- (3XL)*
280 g. (white & h. grey: 260 g.)

80% bavlna, 20% polyester
S-M-L-XL-XXL, 240 g.

F621380

K442

Pánská mikina
Pánská mikina kulatý výstřih, počesaný materiál
s minimální1srážlivostí, máčeno v silikonové lázni,
kontrastní výztužná lemovka za krkem, ozdobný
šev ve tvaru „V“ pod krkem, vsazované rukávy,
žebrované náplety na rukávech, límci a spodním
okraji, česaná bavlna.
80% bavlna
prstencově předená, 20%
polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
360 g.

F621380 + F621460

1

heather grey*

deep navy

sky blue

M IKINY
TRIČKA

AKMIKINY
ČIRT

F622020

oxford grey

black

red

navy

dark khaki

dark grey

light royal blue

white

dark heather grey

F621460

light graphite

azure blue

white

black

burgundy
white*

red

burgundy

royal blue

black*

navy*

sunflower

bottle green

fuchsia
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kelly green

bottle green

orange

red

heather grey

royal blue

deep navy

81

Prát
n
60 ° a
C

1

na
Prát
°
0
6 C

Pánská pracovní mikina
Pracovní mikina Russell kombinuje odolný, pevný
materiál a řadu designových prvků, které uspokojují potřeby fyzicky náročnějšího pracoviště,
povrch odolný proti skvrnám a znečištění SpotShieldTM, 2 vrstvy tkaniny na ramenou pro větší
pohodlí a stabilitu, prodloužená zaoblená záda
s kompaktním 1x1 žebrovaným spodním lemem
pro lepší ochranu proti větru a chladu, 1x1 žebrované náplety s elastanem na rukávech, elastický
držák na pera v horní části rukávu, výztužná
lemovka za krkem pro lepší pohodlí a stabilitu, lze
prát na 60°C a sušit v sušičce.
80% bavlna česaná, prstencově předená,
20% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 300 g.

1

F620370
204

F622080

Pánská mikina s kapucí Classic Hooded
Sweat
Pánská mikina s kapucí z dvojité látky, kapsa
klokanka, žebrované elastické náplety na koncích
rukávů a spodním okraji, u krku šňůrka na stažení, zevnitř počesaná.

K488

Mikina unisex Crew neck sweatshirt
Klasická mikina unisex s žebrovým nápletem na
koncích rukávů a spodním okraji, možno prát na
60° C, předsrážená LSF úprava (předsrážený
materiál), měkká vnitřně počasaná, kontrastní
lemovka za krkem přes švy, třísložkové vlákno
namíchané s počesanou bavlnou.

F620380

Dámská mikina s kapucí
Dámská mikina s kapucí, kapuce z dvojité textilie,
stahovací plochá šňůrka stejné barvy u krku,
tvarované boční švy pro držení dámského střihu,
přední kapsa klokanka, žebrované manžety a pás
s příměsí Lycry®, zevnitř počesaná.
80% bavlna, 20% polyester
S-M-L-XL-XXL
280 g. (white & h. grey: 260 g.)

80% bavlna, 20% polyester (d. heather
grey + vintage heather navy + v. h .red:
60% bavlna, 40% polyester)
S-M-L-XL-XXL-(3XL*;4XL*;5XL*)
280 g., (white & h. grey: 260 g.)

F622080 + F620380

F622080

F620380

80% bavlna / 20% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
300 g.
bright royal

M IKINY
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R013M

black*

dark heather
grey

vintage
heather navy

vintage
heather red

bottle green*

red*

burgundy*

kelly green

royal blue* deep navy*

sunflower
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light oxford

french navy

black

bottle green

navy

oxford grey

light royal blue

white

azure
blue

orange

light
graphite*

classic
olive*

black*

white*

navy*

light pink

sky blue

heather grey*
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ST4100

Pánská mikina s kapucí
Z rubu počesaná, u krku stahovací šňůrka stejného odstínu jako mikina, boční švy, jednovrstvá
kapuce, elastický náplet na koncích rukávů a
spodním okraji, výztužná lemovka za krkem se
vzorem rybí kosti, přední klokaní kapsa, prát na
40°C.
80% bavlna prstencově předená,
20% polyester (grey heather: 70% bavlna,
20% polyester, 10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL, 280 g.

M IKINY
TRIČKA

AKMIKINY
ČIRT

1

ST4110

Dámská mikina s kapucí
Z rubu počesaná, šňůrka na stažení u krku stejné
barvy, boční švy, elastické náplety na koncích
rukávů a spodním okraji, přední klokaní kapsa,
výztužná lemovka za krkem, prát na 40°C.
80% bavlna prstencově předená,
20% polyester (grey heather: 70% bavlna, 20%
polyester, 10% viskóza)
S-M-L-XL
280 g.

R265MR265F
Pánská mikina s kapucí
Authentic Hooded Sweatshirt

Dámská mikina s kapucí
Authentic Hooded Sweatshirt

Bez zipu, v moderním střihu, kvalitní 3 vrstvá látka, výztužná lemovka za krkem se vzorem rybí kosti
pro větší komfort a stabilitu, vnější vrstva ze 100% bavlny poskytuje ideální možnost pro dekoraci,
dvouvrstvá kapuce s krycím švem a plochou šňůrkou na stažení, měkká vnitřně počasaná, klokaní
kapsa, na spodním lemu a koncích rukávů širší žebrovaný náplet, kryté švy v průramcích, manžetách
a spodním lemu, prát na 40°C, přístup na šňůrky pro sluchátka, česaná prstencově předená bavlna.
80% bavlna, 20% polyester (3 vrstvy), vnější vrstva 100% bavlna.
M-L-XL-XXL-(3XL- 4XL)*, 280 g.
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grey heather

black opal

bright royal

scarlet red

white

navy blue

black*

bright royal

XS-S-M-L-XL, 280 g.

french navy

classic red

light oxford

convoy grey
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HEA
VY

a
Prát n
60 °C

1

BESTSELLER

AKMIKINY
ČIRT

black

Pánská mikina s kapucí
Pánská mikina s kapucí a stahovací šňůrkou
u krku, klokaní kapsa, vyrobeno z dlouhovlákné
egyptské bavlny, žebrované elastické náplety
na rukávech a spodním okraji pro lepší stabilitu,
vhodná na potisky a výšivky, dvojité prošití,
z rubu počesaná, dvakrát barvená, 3-vlákná
tkanina s příjemným hladkým povrchem, možno
prát až na 60°C, česaná bavlna.

SWOCEKNG

Mikina s kapucí unisex
Unisex mikina s klokaní kapsou, kapuce z dvojité
látky se stahovacími šňůrkami, žebrové manžety
na koncích rukávů a spodním okraji, barva Ash
grey Melange je melírovaná / žíhaná.

light oxford

bright royal

classic red

french navy

fuchsia

yellow

sky

white

70% bavlna prstencově předená, 30% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
310 g.

Mikina s kapucí - unisex
Česaný materiál s minimální srážlivostí, máčeno
v silikonové lázni, kontrastní šedá výztužná lemovka za krkem, stahovací šňůrka u krku, vnitřní
strana kapuce je středně šedý melír heather
grey, vsazované
rukávy, vpředu klokaní kapsa,
1
žebrované náplety.
80% bavlna prstencově předená,
20% polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
360 g.

M IKINY
TRIČKA

Mikina s kapucí unisex
Mikina s kapucí a klokankou unisex s moderním
rovným střihem, výztužná lemovka za krkem se
vzorem rybí kosti pro větší komfort a stabilitu,
dvouvrstvá kapuce s krycím švem a plochou
šňůrkou na stažení, kapsa klokanka, na spodním
lemu a koncích rukávu žebrovaný náplet, prát na
40°C, česaná prstencově předená bavlna.
50% bavlna, 50% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL
295 g.
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K443

TJ5430

R575M

65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
265 g.

black

ash grey

navy

black

dark grey

navy

olive

black**

heather grey

red

oxford grey

navy

dark grey

white
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AKCE

Bio
organické

Pánská mikina unisex Pure Organic
Ultra měkký 100% organický materiál (OCS 100)
prstencově předená česaná bio bavlna, GOTS
certifikát, třídílná kapuce s vyšším límcem vpředu, moderní kontrastní šňůrky zakončené imitací
kůže, decentní dekorativní aplikace, moderní
vzhled, střih a design,
za krkem výztužná lemovka s desénem rybí kosti
v barvě mikiny, dvojité šití, dvě boční kapsy, lem
na koncích rukávů a spodním okraji, za krkem
dvojitý materiál a lem ve tvaru půlměsíce, malá
etiketa za krkem s velikostí,
na pravé přední straně malá nášivka v imitaci
kůže s nápisem Pure organic.
100% organická bio bavlna
S-M-L-XL-XXL, 300 g.
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AKMIKINY
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R209M

F12208A

Mikina s kapucí Velký potisk Fruit
Mikina unisex s kapucí z dvojité látky, kapsa
klokanka, žebrované elastické náplety na koncích
rukávů a spodním okraji, u krku šňůrka na stažení, zevnitř počesaná bavlna, na hrudi kultovní
logo Fruit of the Loom.
80% bavlna, 20% polyester (heather: 60% bavlna, 40% polyester)
L-XL-XXL
280 g

SWOCECTR

Unisex mikina Ocean Kangaroo hooded
contrast
Unisex mikina s klokaní kapsou, kapuce z dvojité
látky se stahovacími šňůrkami, kdy vnitřní látka je
kontrastní, žebrové manžety na koncích rukávů a
spodním okraji.
65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL, 265 g.
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natural

black

heather navy

white / navy

ash melange / navy

Mikina unisex Adult two-tone hooded sweatshirt
Unisex mikina s kontrastními rukávy i kapucí,
kapsa klokanka s vnitřní fluorescentní kapsičkou
na mobil a otvorem na kabely od sluchátek,
dvojité 2x2 žebrované náplety na koncích rukávů
a spodním okraji, ve vnitřní části kapuce je jemná
síťovina.
65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*
280 g.

1

black

PA369

black / ash melange

grey heather /
sporty red

grey heather /
sporty navy

grey heather /
black*
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Organic
Cro p to p

K465
K453
205
Mikina s kontrastní kapucí
Pánská mikina s kontrastním rubem kapuce,
z rubu počesaný materiál, klokaní kapsa, žebrované úpletové manžety a spodní lem, stahovací
šňůrka kapuce, česaná bavlna.
80% bavlna, 20% polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 280 g.

80% bavlna, 20% polyester (oxford grey : 76%
bavlna, 21% polyester, 3% viskóza)
S-M-L-XL-XXL, 280 g.
K465

K446

sky blue /
white

black /
red*
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orange
white

navy /
red

black /
yellow*

light royal
blue / white*

tropical blue /
white

white /
fine grey*

light kelly
green / white

light royal
blue / yellow*

navy /
fine grey*

dark grey /
black*

red /
white*

K465 + K446

oxford grey /
navy*

black /
fine grey*

K494

Dámská mikina crop s kapucí
Materiál 91% certifikovaná bio bavlna, 9% polyester, French Terry (uvnitř nepočesaná), ležérní
volný střih, větší kapuce s podšívkou z hladkého
úpletu - jersey, keprová krční lemovka, vsazené
rukávy set-in, široký žebrovaný úplet na manžetách a spodním okraji, za krkem není etiketa
se značkou ale pouze neutrální velikostní štítek,
mimořádně měkké na dotek a velmi pohodlné na
nošení, certifikát STANDARD 100 podle OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH a norma OSC (Organic
Content Standard).
87% bavlna, 9% polyester, 4% viskóza
S/M-L/XL, 270 g.

pale pink

off white

black

aquamarine

K471

Dámská mikina crop
Materiál 91% certifikovaná bio bavlna, 9% polyester, French Terry (uvnitř nepočesaná), ležérní
volný střih, keprová krční lemovka, vsazené rukávy set-in, široký žebrovaný úplet na manžetách,
spodní okraj není olemován - raw edge, za krkem
není etiketa se značkou ale pouze neutrální
velikostní štítek, mimořádně měkké na dotek a
velmi pohodlné na nošení, dvojité šití, certifikát
STANDARD 100 podle OEKO-TEX®N° CQ1007/7,
IFTH a norma OSC (Organic Content Standard).
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K446

Dámská mikina s kontrastní kapucí
Dámský moderní střih, kontrastní rub kapuce,
zevnitř počesaný materiál, klokaní kapsa, žebrované úpletové manžety a spodní lem, stahovací
šňůrka kapuce, česaná bavlna.

87% bavlna, 9% polyester, 4% viskóza
S/M-L/XL
270 g.

pale pink

off white

black

light grey
heather
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K4013

navy /
mariniere

Mikina se vzorem uvnitř kapuce unisex
Počesaná látka z vnitřní strany, upředená ze
3 vláken, úzký střih, klokaní kapsy, zdvojená
látka za krkem ve tvaru půlměsíce, 1x1 žebrované manžety a spodní lem, kapuce z dvojitého
materiálu - vnitřní látka z hladkého úpletu jersey
s tematickým potiskem, kontrastní stahovací
šňůrka, odnímatelný tear away štítek za krkem,
česaná bavlna.

1

1

80% bavlna, 20% polyester
(oxford grey: 76% bavlna, 21% polyester,
3% viskóza)
S-M-L-XL-XXL
280 g.
navy /
red tartan

K476

70% bavlna, 30% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
280 g.
F620350
204

F620340
grey camouflage

olive camouflage

K4016

Mikina s pruhy unisex sweatshirt

navy / white / red
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M IKINY
TRIČKA

AKMIKINY
ČIRT

Mikina s kapucí camouflage unisex
Počesaná látka z vnitřní strany, klokaní kapsy, 1x1
žebrované manžety a spodní lem,
kapuce z dvojitého materiálu a v ní stahovací
šňůrka, certifikát STANDARD 100 OEKO-TEX®N°
CQ1007 / 7, IFTH.

navy / white / basalt
grey

Česaná bavlna, uvnitř s jemným chlupem, úzký střih,
jemná kartáčovaná trojpříze, enzymaticky praná,
LSF (Low Shrinkage Fleece - minimální srážlivost),
vpředu 3 sešité kontrastní panely, kde středový je
vždy bílý, dvojitá pevná kapuce s kovovými očky a
1
koncovkami šňůrek,
žebrování 1x1 na spodním lemu
a koncích rukávů s elastanem, aby oděv neztrácel
svůj tvar, kulaté stahovací šňůrky, klokaní kapsa
s dvojitým prošitím, obšitý půlkruh za krkem pro
snadnější dekoraci, keprová krční lemovka v barvě
materiálu, etiketa se značkou za krkem a odnímatelný štítek s velikostí.
80% bavlna, 20% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL, 270 g.

Mikina s kapucí
Premium Hooded Sweat Jacket
Pánská mikina s kapucí z dvojité látky,
2 přední kapsy, elastické náplety na koncích rukávů a spodním okraji, u krku šňůrky na stažení,
celopropínací krytý zip pro lepší potiskovatelnost,
lemovka za krkem.
70% bavlna, 30% polyester
S-M-L-XL-XXL-(3XL-4XL)*, 280 g.
(heather grey: 260 g.)

classic
olive

Dámská mikina s kapucí
Premium Hooded Sweat Jacket
Dámská mikina s kapucí z dvojité látky,
2 přední kapsy, elastické náplety na koncích
rukávů a spodním okraji, u krku vázací šňůrky,
celopropínací krytý zip pro lepší potiskovatelnost,
výztužná lemovka jersey za krkem.
70% bavlna, 30% polyester
S-M-L-XL-XXL
280 g. (white & h. grey: 260 g.)

F620340 + F621180

F620340

charcoal

F621180

burgundy

red

deep
navy*

heather
grey

F621180

black*

white

azure
blue

fuchsia
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ST5610 

ST5710

Pánská a dámská mikina s kapucí a zipem Active
Z rubu počesaná pro větší pohodlí a hřejivost, boční dvojité švy, zip po celé délce, výztužná lemovka
za krkem, kapuce z dvojité látky, u krku široké šňůrky s kovovým zakončením, široký lem s elastanem
na konci rukávů a spodním okraji, kapsa klokanka, za krkem pouze malá etiketa s velikostí, v bočním
švu etiketa s pracími symboly a materiálovým složením, okrasný steh v barvě látky na lemu kapuce.

80% bavlna, 20% polyester (grey heather:
70% bavlna, 30% polyester)
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*, 280g.

black opal*
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blue midnight

80% bavlna, 20% polyester (grey heather:
70% bavlna, 30% polyester)
S-M-L-XL, 270g.

grey heather

crimson red

R266F

R266M

80% bavlna, 20% polyester (3 vrstvy),
vnější vrstva 100% bavlna
XS-S-M-L-XL
280 g.

80% bavlna, 20% polyester (3 vrstvy),
vnější vrstva 100% bavlna
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
280 g.

Dámská mikina s kapucí Authentic
Dámská mikina s kapucí v moderním mírně projmutém střihu z kvalitní 3vrstvé textilie, výztužná
lemovka za krkem se vzorem rybí kosti pro větší
komfort a stabilitu, vnější vrstva poskytuje ideální
možnost pro dekoraci, dvouvrstvá kapuce s
krycím švem a plochou šňůrkou na stažení, 2
přední kapsy, na spodním lemu a koncích rukávu
širší žebrovaný náplet, kryté švy v průramcích,
manžetách a spodním lemu, přístup na šňůrky
pro sluchátka, celopropínací kvalitní YKK zip
krytý lemem pro snadnější potisk, prát na 40°C,
česaná prstencově předená bavlna.

convoy grey

french navy

light oxford

Pánská mikina s kapucí Authentic
Pánská mikina s kapucí v moderním rovném
střihu z kvalitní 3vrstvé textilie, výztužná lemovka
za krkem se vzorem rybí kosti pro větší komfort a
stabilitu, vnější vrstva poskytuje ideální možnost
pro dekoraci, dvouvrstvá kapuce s krycím švem
a plochou šňůrkou na stažení, 2 přední kapsy, na
spodním lemu a koncích rukávu širší žebrovaný
náplet, kryté švy v průramcích, manžetách a
spodním lemu, přístup na šňůrky pro sluchátka,
celopropínací kvalitní YKK zip krytý lemem pro
snadnější potisk, prát na 40°C, česaná prstencově předená bavlna.

classic red

black**

bottle green

bright royal
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K438

Mikina s kapucí unisex
Lightweight Cotton Hoodie
Celopropínací mikina s kapucí, jemný měkký
materiál, enzymaticky praný, počesaná výběrová
bavlna, kontrastní zip
i šňůrky v kapuci, 2 klokaní kapsy, kontrastní lemovka za krkem kryjící šev, žebrový spodní lem i
náplety na koncích rukávů, moderní volnočasový
střih, unisex provedení.
100% bavlna česaná (oxford grey:
90% bavlna, 10% viskóza)
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
180 g.

F621440

Mikina s kapucí unisex Lightweight hooded
sweat
Celopropínací mikina, kapuce se stahovací
šňůrkou, raglánový střih, lehký nemačkaný jemný
materiál French Terry, uvnitř nezdrsněný, nepočesaný, krytý plastový zip v barvě látky pro lepší
možnost potisku, dvě boční kapsy, žebrované
manžety z bavlny a Lycry® na koncích rukávů a
spodním lemu.
80% bavlna česaná, 20% polyester
S-M-L-XL-XXL
240 g.

SWUAHOOD

SWULHOOD

65% polyester, 35% bavlna
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-3XL
290 g.

65% polyester / 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL
260 g.

Pánská mikina s kapucí
Mikina UNI s kapucí, celopropínací zip, půlená
„klokaní kapsa“, stahovací šňůrka u krku, 1x1
žebrované elastické náplety na rukávech a
spodní části.

white

red*
navy
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black

oxford
grey

white

red

deep navy

black

grey melange

royal blue

1

dark grey
melange

kelly green

black*

bottle green

Dámská mikina s kapucí
Dámská celopropínací mikina s kapucí, přední
kapsa klokanka rozdělená zipem, šňůrky u kapuce v barvě látky, french terry materiál, žebrování
2x1 na koncích rukávů a spodním lemu.
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navy

khaki

black

white

grey melange
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HEAVY

1

K466

K486
205

Pánská mikina s kontrastní kapucí
Contrast Hooded Sweatshirt
Mikina s kontrastní kapucí a celopropínacím
zipem, z rubu počesaná, klokaní kapsa s otvorem
pro sluchátka, žebrované náplety na koncích
rukávů a spodním okraji, kontrastní rub kapuce
se stahovací šňůrkou u krku, celopropínací kontrastní zip, česaná bavlna.
80% bavlna,
20% polyester
M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
280 g.
98

oxford grey / red / white*
navy*

Mikina s kapucí a zipem unisex
Česaný materiál s minimální srážlivostí, máčeno
v silikonové lázni, kontrastní výztužná lemovka
za krkem, stahovací šňůrka u krku, pro všechny varianty uvnitř kapuce kontrastní heather
grey barva, vpředu 2 kapsy, celopropínací zip,
žebrované náplety na rukávech, uvnitř zvýšeně
počesaný materiál, prstencově předená bavlna.
80% bavlna, 20% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*, 360 g.

black / red*

navy /
fine grey*

black /
fine grey*

oxford grey

dark khaki*

light royal blue*

navy*

red

dark grey*

Pánská mikina Lightweight Sweat Jacket
Mikina s raglánovými rukávy, žebrované elastické
náplety na koncích rukávů a spodním okraji,
lehká nepočesaná textilie, 2 přední kapsy, krytý
celopropínací zip pro snadnější potiskovatelnost.
80% bavlna, 20% polyester
S-M-L-XL-XXL
240 g.

K467

Dámská mikina s kontrastní kapucí
Contrast Hooded Sweatshirt
Mikina s kontrastní kapucí a celopropínacím
zipem, z rubu počesaná, klokaní kapsa s otvorem
pro sluchátka, žebrované náplety na koncích
rukávů a spodním okraji, kontrastní rub kapuce
se stahovací šňůrkou u krku, celopropínací kontrastní zip, česaná bavlna.

80% bavlna,
20% polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL
280 g.

F621600

M IKINY
TRIČKA

AKMIKINY
ČIRT

K444

1

white

black*

heather grey

azure blue

deep navy

light graphite

royal blue

white

red

bottle green

black
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TJ5440

Mikina na zip Heavy
Celopropínací mikina s dvěma bočními kapsami
se zipem a stojáčkem, set-in střih, pevné žebrové
náplety s elastanem na koncích rukávů a v pase,
počesané materiál zevnitř s chlupy, 3-vlákná
pevná bavlna, 70% prstencově spřádaná bavlna,
zbytek polyester, dvojitý šev, baleno po 1 kuse
v sáčku, dvakrát barveno.
70% bavlna, 30% polyester
M-L-XL-XXL
320 g.

SWRAFUZIP

Mikina unisex Full zip sweatshirt
Pánská celopropínací mikina s neviditelným zipem, vysoký stojáček, boční kapsy, 1x1 žebrové
náplety s elastanem na koncích rukávů a spodním okraji, barva grey melange: 61% bavlna, 31%
polyester, 8% viskóza, raglánový střih.
65% bavlna, 35% polyester
S-M-L-XL-XXL
290 g.

1

F621160

F622280

Pánská mikina Premium Sweat Jacket
Pánská mikina se stojáčkem, žebrované elastické
náplety na koncích rukávů a spodním okraji, jemný kvalitní úplet, pohodlný střih, 2 přední kapsy,
výztužná jersey lemovka za krkem, celopropínací
krytý zip pro snadnější potiskovatelnost.
70% bavlna, 30% polyester
S-M-L-XL-XXL
280 g. (white & h. grey: 260 g.)

Dámská mikina Lady-Fit Premium Sweat
Jacket
Dámská mikina se stojáčkem, jemný kvalitní
úplet, žebrované elastické náplety na rukávech
a spodní části, 2 přední kapsy, výztužná jersey
lemovka za krkem, celopropínací krytý zip pro
lepší potisknutelnost.

M IKINY
TRIČKA

AKMIKINY
ČIRT

BESTSELLER

70% bavlna, 30% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL
280 g. (white & h. grey: 260 g.)
F622280 + F621160

F622280

1

100

black

navy

black

navy

charcoal

light graphite

black

heather grey

deep navy

white
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WK404

F620320

Mikina Premium Zip Neck Sweat
Raglánový střih, elastický náplet v límci, na
koncích rukávů a v pase, zpevňující lemovka za
krkem 1 / 3 krytý zip pro lepší potisknutelnost.
70% bavlna, 30% polyester
S-M-L-XL-XXL-(3XL-4XL)*
280 g. (heather grey: 260 g.)

white

black*

1

K487

Mikina unisex Zipped neck sweatshirt
Unisex mikina s krátkým zipem u krku v barvě
látky, žebrové náplety na koncích rukávů a spodním okraji, možno prát na 60°C, předsrážená LSF
úprava (předsrážený materiál), měkká vnitřně
počasaná, kontrastní lemovka za krkem přes
švy, třísložkové vlákno namíchané s počesanou
bavlnou, stojáček u krku, česaná bavlna.
80% bavlna, 20% polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-(3XL)*
300 g.

deep navy

royal blue

Pánská mikina krátký zip TRUCKER
Mikina s krátkým zipem u krku, pique materiál,
kontrastní rub límce a výstřihu, žebrované manžety a spodní lem.
80% bavlna piqué, 20% polyester
M-L-XL-XXL-3XL
300 g.

60% bavlna, 30% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
280 g.

heather grey
navy*
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K206

Dvoubarevná mikina s krátkým zipem unisex
Použitá bavlna se skládá ze 60 % z organické
bavlny a 40 % z organické bavlny, polyester
byl použit recyklovaný, certifikáty OCS (Organic Content Standard) a RCS (Recycled Claim
Standard) - vydává společnost Ecocert Greenlife,
počesaná látka z vnitřní strany, upředená ze 3
nízkosrážlivých vláken LSF (Low Shrinkage Fleece), úzký střih, vsazené rukávy, krátký plastový
zip u krku, stojáček, kontrastní taháček zipu, 1x1
žebrované manžety a spodní lem, zdvojená látka
za krkem ve tvaru půlměsíce, odnímatelný tear
away štítek za krkem,
elastický držák na tužky se 3 přihrádkami na
levém rukávu, kontrastní lemování mezi dvoubarevnými částmi oděvu vpředu i v zadu.

M IKINY
TRIČKA

AKMIKINY
ČIRT

a
Prát n
C
°
60

bottle green

red

red*

black*

white*

oxford grey

light royal blue

grey heather / navy

navy / grey heather

black / grey heather

black /
orange

navy /
royal blue

black /
forest green
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Mikrofleece

FLETRIČKA
ECE
ST5100ST5030

Dámská fleecová mikina Active
Pánská fleecová mikina Active
Mikina z mikro fleece s úpravou proti plstnatění, prodyšná, oboustranně počesaná, postranní švy,
výztužná keprová lemovka za krkem, zadní sedlo, celopropínací zip stejné barvy s vnitřní krycí légou,
stojací límec, 2 boční kapsy, u pánské varianty nastavitelný spodní lem,
prát na 40°C.
TJ9160

1

FLEECE

100% polyester
S-M-L-XL-XXL
220 g.	

ST5100 + ST5030

black opal*

blue
midnight*

scarlet red

100% polyester
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*
220 g.
ST5030

grey steel
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BESTSELLER

BESTSELLER
FLRA300

Pánská fleecová mikina
Fleecová mikina z mikro polar fleecu s úpravou
proti plstnatění, celopropínací zip, postranní
kapsy, stahovací šňůrka se zarážkou ve spodním
lemu, elastické manžety.

K907

K911

Pánská fleecová mikina FALCO
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění,
celopropínací zip, přední kapsy na zip,
rovné manžety a spodní lem.

Dámská fleecová mikina MAUREEN
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění,
celopropínací zip, 2 kapsy na zip, olemování
límce, průramků a zipů, vypasovaný střih.

100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 300 g.

100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 280 g.
K911 + K907

K911

FLRK300
207

100% polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-3XL
300 g.
K907

FLRL300

Dámská fleecová mikina
Fleecová mikina z mikro polar fleecu s vypasovaným střihem, ideální pro outdoorové aktivity,
poskytuje dobrou ochranu před chladem, úprava
proti plstnatění, celopropínací zip, postranní
kapsy se zipem, stahovací šňůrka se zarážkou
ve spodním lemu, elastické manžety.

FLETRIČKA
ECE

AKFL
ČIEECE
RT

1

100% polyester
S-M-L-XL-XXL, 300 g.

FLRA300

FLRA300 + FLRL300
FLRL300

wine

beige

fluorescent
yellow

orange

red

navy

black

white

convoy
grey

natural

burgundy

grey
melange

white

black*

lime

red

orange

raspberry
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green
olive

dark
grey

fluorescent
orange

yellow

royal
blue

forest
green

lime

tropical
blue

kelly
green

sky blue

fuchsia

aqua

forest
green

kelly
green

bottle
green*

sky
blue

royal
blue*

navy*
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ní

Zpevněná
ramena
a lokty

st
Kontra
lem

Mikrofleece

BESTSELLER

R880M
TJ9160

Pánská mikina Active Fleece
Pánská lehká mikina z mikro fleece, úprava proti
plstnatění, celopropínací YCC zip, 2 boční kapsy
na zip, volný spodní lem, vypasovaný střih.
100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
170 g.

108

Pánská fleecová mikina Active Power
Fleecová mikina s úpravou proti plstnatění a
melírovým / žíhaným vzhledem, oboustranně
počesaná, boční panely a boční švy, raglánové
rukávy, výztužná lemovka za krkem se vzorem
rybí kosti, kapuce s centrálním panelem a širokou
kontrastní šňůrkou na stažení u krku, celopropínací kontrastní zip, kontrastní polyesterové
olemování na koncích rukávů, kapuci a vnitřní
straně zipu, kontrastní švy, 2 kapsy s kontarastními zipy, všechny zipy s šedými plastovými
jezdci. Malé rozměry štítku s velikostí za krkem a
všitého štítku se symboly o údržbě v bočním švu,
prát na 40°C.

black

Pánská mikina Full zip Microfleece
Celopropínací mikrofleecová mikina vyrobená z
materiálu z jemných krátkých vláken umožňující
výbornou aplikaci výšivky, úprava proti plstnatění, límec Cadet stojáček s chráničem na zip,
2 boční kapsy na zip, lehký materiál s vysokou
hustotou materiálu a výbornými termovlastnostmi, boční větrací otvory, prát na 40°C, volný lem
dole, rozparek po stranách.

100% polyester
S-M-L-XL-XXL
280 g. 

100% polyester mikrofleece
S-M-L-XL-XXL
190 g.

dark grey

french navy

classic red

black

1

anthra heather

grey heather

FLETRIČKA
ECE

AKFL
ČIEECE
RT

ST5040

FLRA340

Pánská fleecová mikina Heavy
Unisex fleecová mikina z mikro polar fleecu
s úpravou proti plstnatění, celopropínací zip,
postranní kapsy, stahovací šňůrka se zarážkou
ve spodním lemu, kapsa na zip na hrudi, elastické
manžety, u krku stojáček, zpevňující nylonové
nášivky na loktech, ramenou a vrchní části zad,
které odpuzují vodu a brání prodření.
100% polyester
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*
330 g.

black*

graphite

navy*

bottle green
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Úpletový
fleece

WK903

Pánská fleecová mikina
Fleecová mikina z mikro fleecu s úpravou proti
plstnatění, celopropínací zip, 2 postranní kapsy
se zipem.
100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
400 g.

ST5850ST5950

WK9105

Fleecová bunda s odepínacími rukávy
Pánská bunda s odepínacími rukávy, ramena,
vrchní část zad, lokty jsou z 100% polyesteru
Taslon s akrylovým zátěrem, který mikinu zpevní,
odpuzuje vodu a zabraňuje prodření, podšívka v
rukávech, 2 v 1 bunda, dvě boční kapsy na zip,
kapsa na hrudi s klopou, elastické zakončení na
koncích rukávů i spodním okraji, značkový zip
s taháčkem.
100% polyester fleece,
vrchní část: polyester Taslon 210T
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
400 g.
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black

convoy grey

navy

navy

Pánská mikina Active Knit Fleece
Dámská mikina Active Knit Fleece
Fleecová mikina se sofistikovaným pleteným vzhledem, tkanina elastická, odpuzující vodu a velmi
odolná, barvy melírované / žíhané, úprava proti plstnatění, pletený povrch, boční švy, z rubu počesaná, kontrastní lemovka za krkem se vzorem rybí kosti, kapuce se širokou šňůrkou na stažení v kontrastní černé barvě, v kapuci kovové průchodky pro šňůrku, kontrastní celopropínací zip s látkovým
táhlem na jezdci, kontrastní polyesterové olemování kapuce, rukávů a spodního okraje, 2 kapsy s kontrastním zipem a látkovým jezdcem, malé rozměry štítku pouze s velikostí za krkem a všitého štítku se
symboly o údržbě v bočním švu, prát na 40°C. Dámská mikina je s kapucí, pánská se stojáčkem.
100% polyester
S-M-L-XL-XXL
280 g.

100% polyester
S-M-L-XL
280 g.
ST5850 + ST5950

black

FLETRIČKA
ECE

AKFL
ČIEECE
RT

HEAVY

marina blue
melange

light grey
melange

ST5950

dark grey
melange

blue
melange

purple melange
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Úpletový
fleece

Úpletový
fleece

1

AKFL
ČIEECE
RT

FLETRIČKA
ECE

PA365 

PA366

Pánská a mikina s kapucí Heather hoodie
Dámská mikina s kapucí Heather hoodie
Celopropínací mikina s vnitřně počesaným materiálem, kontrastní zipy, 2 boční kapsy na zip, venkovní
náprsní kapsa na zip, kapuce s jemnou bavlněnou podšívkou se stahovací šňůrkou, guma na koncích
rukávů a ve spodním lemu, zdvojený šev v barvě materiálu.
100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL, 345 g.

100% polyester
S-M-L-XL-XXL, 345 g.

light grey
melange
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light royal
blue mélange

dark grey
melange

K9106K9107

Pánská bundová mikina Full zip heather jacket
Dámská bundová mikina Full zip heather jacket
Celopropínací mikina uvnitř počesaný fleece, raglánové rukávy, kontrastní zipy, 2 boční kapsy na zip,
venkovní náprsní kapsa na zip, ležérní volnočasový střih, příjemný materiál, dvojité šití v barvě materiálu, široký žebrový náplet v barvě na spodním okraji a koncích rukávů.
K9106

K9106 + K9107

K9107

100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
345 g.

100% polyester
S-M-L-XL-XXL
345 g.
light grey melange

navy melange

dark grey melange

red melange
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1
Fleecová kontrastní unisex mikina
Fleecová unisex mikina, dvě boční kapsy na zip,
náprsní kapsa na zip, elastická lemovka na koncích rukávů, set-in střih, celopropínací SBS zip,
stojáček u krku, heavy fleece, kontrastní panely
ripstop 92% polyester, 8% elastan na ramenou,
rukávech a hrudi.
100% polyester 
S-M-L-XL-XXL-3XL
344 g.

WK904

Dvoubarevná fleecová mikina unisex
Vyrobeno ze 100% recyklovaného polyesteru,
certifikát GRS (Global Recycled Standard) vydává
společnost Ecocert Greenlife, úpravou proti
žmolkování, úzký střih, 2 boční kapsy na zip,
1 kapsa na hrudi na zip, plastové zipy s taháčkem, stojáček u krku, odnímatelný tear away
štítek za krkem, elastický držák na tužky se 3
přihrádkami na levém rukávu, kontrastní lemování mezi dvoubarevnými částmi oděvu vpředu i v
zadu, kontrastní oranžová páska za krkem přes
šev, poutko na zavěšení, elastické manžety na
koncích rukávů a dolním okraji.
100% polyester 
S-M-L-XL-XXL-3XL
280 g.

Mikro
fleec
e

FLETRIČKA
ECE

AKFL
ČIEECE
RT

TJ9120

ST5020

Pánská fleecová mikina Active 1 / 2 zip
Pánská mikina s 1 / 2 zipem z mikro fleece a
úpravou proti plstnatění, prodyšná, oboustranně počesaná, postranní švy, výztužná keprová
lemovka za krkem, zadní sedlo,
1 / 2 zip stejné barvy s vnitřní krycí légou, stojací
límec, nastavitelný spodní lem se stahovací
šňůrkou a zarážkami, prát na 40°C.

K912

Pánská fleecová mikina ENZO
Fleece s úpravou proti plstnatění, zip u krku délka
23 cm, postranní kapsy, rovné manžety a spodní
lem.
100% polyester
S-M-L-XL-XXL-(3XL-4XL)*
300 g.

100% polyester mikro fleece
S-M-L-XL-XXL, 170 g.
red*

black / black
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deep green / black

black /
orange

navy /
royal blue

black /
forest green

black /
red

black opal

grey steel

scarlet red

white

sky blue*

royal blue*

orange

navy*

dark grey*

kelly green*

convoy grey*

black*

green olive*
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ST5010

Pánská fleecová vesta Active
Pánská fleecová vesta z mikro fleece s úpravou proti plstnatění, prodyšná, oboustranně
počesaná, boční švy, výztužná keprová lemovka
za krkem, zadní sedlo, celopropínací zip stejné
barvy s vnitřní krycí légou, stojací límec, 2 boční
kapsy, nastavitelný spodní lem se stahovací
šňůrkou a zarážkami, olemované polyesterové
průramky, prát na 40°C.
100% polyester mikro fleece
S-M-L-XL-XXL, 220 g.

ST5110

Dámská fleecová vesta Active
Dámská vesta z mikro fleece s úpravou proti
plstnatění, prodyšná, oboustranně počesaná,
postranní švy, výztužná keprová lemovka za krkem, celopropínací zip stejné barvy s vnitřní krycí
légou, zadní sedlo, stojací límec, 2 boční kapsy.

ST5010

K906

100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 300 g.

100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 280 g.

Pánská fleecová vesta LUCA
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění, celopropínací zip, postranní kapsy s ozdobným krycím
stehem.

1

K913

Dámská fleecová vesta MELODIE
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění, celopropínací zip, 2 kapsy na zip, olemování límce,
průramků a zipů, vypasovaný střih.

K906

beige

green olive

yellow

tropical blue

black

royal blue

navy

sky blue

kiwi
green

black
opal

blue
midnight

scarlet
red

TJ9122

Fleecová kontrastní unisex vesta
Fleecová unisex vesta, dvě boční kapsy na zip,
náprsní kapsa na zip, elastická lemovka v pase a
koncích rukávů, celopropínací SBS zip, stojáček u
krku, heavy fleece, kontrastní panely ripstop 92%
polyester, 8% elastan na ramenou a hrudi.

K913 + K906

K913

grey
steel

ST5010 + ST5110

FLETRIČKA
ECE

AKFL
ČIEECE
RT

100% polyester mikro fleece
S-M-L-XL, 220 g.

100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL, 344 g.

red

fuchsia
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wine

dark grey

orange

convoy grey

white

kelly green

lime

purple

black / black

deep green / black
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ST8940

90% polyester, 10% elastan
S-M-L-XL-XXL, 190 g.




Pánské sportovní tričko Recycled Sports-T
Reflect
Ekologický Eco-friendly materiál, polyester je z
50% vyroben z recyklovaného materiálu, na 1
tričko byly použity 4 PET láhve, reflexní pásky na
přední a zadní straně,
materiál ACTIVE-DRY© - rychleschnoucí, vlhkost odvádějící a prodyšný, melírový efekt, kontrastní ploché švy, bez etikety, pouze velikostní
cedulka za krkem,
v postranním švu etiketa s pracími symboly,
kterou lze odtrhnout, prát na 40°C.

blue
heather

Dámské sportovní tričko Recycled Sports-T
Reflect
Ekologický Eco-friendly materiál, polyester je z
50% vyroben z recyklovaného materiálu, na 1
tričko byly použity 4 PET láhve, reflexní pásky na
přední a zadní straně,
materiál ACTIVE-DRY© - rychleschnoucí, vlhkost odvádějící a prodyšný, melírový efekt, kontrastní ploché švy, bez etikety, pouze velikostní
cedulka za krkem,
v postranním švu etiketa s pracími symboly,
kterou lze odtrhnout, prát na 40°C.

grey
heather

SPORT,TRIČKA
FI TN ES S

ST8840

90% polyester, 10% elastan
S-M-L-XL, 190 g.
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PA438

Pánské sportovní tričko krátký rukáv
Rychleschnoucí lehká tkanina, jemně všité olemování ve výstřihu, raglánové rukávy s prošívanými průramky, dvojité prošití na ukončení rukávů
a v pase, výztužná lemovka za krkem, boční švy.
100% polyester
(XS)*-X-M-L-XL-XXL-3XL, 140 g.

SPORT,TRIČKA
FI TN ES S

S PORT,
AKČIRFIT
T NESS

BESTSELLER

PA439

Dámské funkční tričko krátký rukáv
Rychleschnoucí lehká tkanina, jemně všité
olemování ve výstřihu, raglánové rukávy s prošívanými průramky, boční švy, dvojité prošití na
ukončení rukávů a v pase, výztužná lemovka za
krkem.
100% polyester
(XS)*-S-M-L-XL, 140 g.

PA445
210

PA438 + PA439

ST8000ST8100

ice mint

navy**

fine grey*

black**

sky blue

fuchsia*

PA439

Pánské sportovní tričko Active Sports-T
Dámské sportovní tričko Active Sports-T
Hladká a elegantní strečová tkanina s kontrolou propustnosti vlhkosti ACTIVE-DRY, rychleschnoucí,
boční švy, úzký lem kolem krku, ozdobné ramenní švy, malé reflexní logo ACTIVE-DRY na zádech,
malý štítek s velikostí v límci a štítek s údaji o údržbě v bočním švu, prát na 40°C.
100% polyester Interlock
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*, 140g.

fluorescent orange
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fluorescent yellow**

olive

lime**

aqua blue*

white**

red

orange

violet*

true yellow

kelly green

sporty royal blue**

ST8170
210

100% polyester Interlock
S-M-L-XL-(XXL)*, 140g.

ST8000 + ST8100

fluorescent pink*

black opal**

silver grey

crimson
red

ST8100

blue
midnight*

cyber
orange

hawaii
blue*

white**

kiwi green

cyber
yellow

granite
grey*

sweet pink*
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100% polyester
(XS)*-S-M-L-XL, 140 g.

100% polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-3XL
140 g.

fluorescent
pink*

fuchsia*

Pánské funkční tílko
Rychleschnoucí lehká látka, jemně všité olemování ze stejného materiálu v průramcích a
výstřihu, na spodním lemu zakončení dvojitým
prošitím.

aqua blue*

black**

sporty
royal blue*

PA443

orange

fluorescent
orange

white**

navy

red*

fluorescent
yellow**

lime

black*

aqua blue

white*

Dámské sportovní tričko dlouhý rukáv
Kulatý výstřih, olemování ve výstřihu se zpevňující lemovkou za krkem pro lepší komfort, boční
švy, zakončení dvojitým prošitím na koncích
rukávů a spodním okraji, rychleschnoucí materiál.
100% polyester
(XS)*-S-M-L-XL
140 g.

PA443 + PA444

100% polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL
140 g.

PA442 + PA441

PA444

Pánské sportovní tričko dlouhý rukáv
Kulatý výstřih, olemování ve výstřihu se zpevňující lemovkou za krkem pro lepší komfort,
zakončení dvojitým prošitím na koncích rukávů
a spodním okraji, boční švy, rychleschnoucí
materiál.

sporty royal blue*

PA444

lime

fluorescent orange*

SPORT,TRIČKA
FI TN ES S

PA441

Dámské funkční tílko
Rychleschnoucí lehká látka, kulatý vystřih, racer /
boxer záda (zúženo mezi lopatkami), jemně všité
olemování ze stejného materiálu v průramcích a
výstřihu, na spodním lemu zakončení dvojitým
prošitím.

PA442
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PA443

PA442

sporty navy*

fluorescent yellow**

fluorescent pink*
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PA4031

Extra
stretch

Dámské dvoubarevné tílko
Materiál hladký úplet jersey, úzký střih, hlubší
výstřih, kontrastní vsadka kolem výstřihu, dvojité
šití, odnímatelný tear away štítek za krkem, kontrastní podšívka: 90% polyester, 10% elastan.
80% polyester
20% elastan
S-M-L-XL
210 g.

black /
coral

black /
marl dark grey

PA1031

92% polyester, 8% elastan
S-M-L-XL
140 g.

black /
coral

black /
marl dark grey

PA335
PA467

Pánské dvoubarevné sportovní tričko
Tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem,
rychleschnoucí lehký materiál s prodyšnými
vlastnostmi, kontrastní raglánové rukávy, ozdobné krycí stehy, zakončení dvojitým prošitím.
100% polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-(3XL)*
140 g.

PA478

Pánské sportovní tričko Two-tone Sport T-shirt
Pánské sportovní tričko s krátkým rukávem, kontrastní vsadky na bocích, ramenou a za krkem,
vsadky jsou z rychleschnoucí síťoviny, boční švy,
rychleschnoucí lehká tkanina odvádějící pot od
těla, dvojité šití, pohodlný volný střih, ideální pro
sport.

Pánská běžecká mikina s krátkým zipem
Sportovní mikina vhodná k běžeckým
i sportovním aktivitám, 1 / 4 zip u krku, raglánové
rukávy, kontrastní boční ozdobné švy, materiál
funkční Poly Tricot, mírný stojáček u krku.
100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
170 g.

92% polyester, 8% elastan,
vsadky: 94% polyester, 6% elastan
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*, 160 g. (vsadky 180 g.)

black

SPORT,TRIČKA
FI TN ES S
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Dámská sukně s vnitřními šortkami
V horní části zpevněný všitou gumou, střih mírně
do tvaru písmene A, kontrastní šortky (90%
polyester, 10% elastan) stejné barvy jako pásek,
lehký prodyšný materiál jersey, odnímatelný tear
away štítek, otvíratelný peněženkovitý střih, materiál je kombinací polyesteru a elastanu, takže je
pružný a maximálně prodyšný, pot na stehnech
už vás tedy nebude více obtěžovat.

fluorescent
yellow

PA049
red / black

fine grey / black

white / red**
white /
fine grey

orange /
fine grey
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sporty navy /
white**

lime /
dark grey

light turquoise /
dark grey**

red /
black*

sporty navy /
white*

fluorescent
yellow / black

lime /
dark grey*

Potítko na zápěstí
Sportovní froté potítko - nátepníček, délka 11 cm,
šířka 8 cm, strečové, dobře přilnoucí, příjemný
měkký povrch a dobré savé vlastnosti.
78% bavlna, 15% elastan, 7% polypropylen
11cm x 8cm
660 g.
fuchsia

black

white

light
grey

sporty
navy
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PA482

Pánská funkční polokošile
Vyrobena z prodyšného a rychleschnoucího
materiálu Cool Plus, zapínání u krku na 3 knoflíčky, zakončení dvojitým prošitím na rukávech a
spodním lemu.
50% polyester Cool Plus, 50% polyester
(S)*-M-L-XL-XXL-3XL, 145 g.

lime
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aqua blue

true yellow

navy*

PA483

Dámská funkční polokošile
Vyrobena z prodyšného a rychleschnoucího
materiálu Cool Plus, výstřih do V bez knoflíků,
rozhalenka, zakončení dvojitým prošitím na
rukávech a spodním lemu.
50% polyester Cool Plus®, 50% polyester
S-M-L-XL-XXL, 145 g.

orange

black*

red

fine grey*

white

Pánská funkční polokošile Piqué Knit Cool Plus
Pánská polokošile krátký rukáv z funkčního
polyesteru Cool Plus, který odvádí vlhkost od
těla, kontrastní barva žebrového límce, nápletů
na koncích rukávů a 3 knoflíků, rozparek po
stranách na spodní části, postranní švy, rychleschnoucí materiál, módní slim střih.
100 % polyester piqué Cool Plus®
S-M-L-XL-XXL-3XL, 180 g.

white /
sporty navy

lime /
sporty navy

red / black

sky blue /
sporty navy

sporty navy /
white

PA475

Sportovní tričko bez rukávů
Kontrastní prodyšné síťované elastické vsadky
po stranách, na ramenou a v horní části zad
(94% polyester / 6% elastan), rychleschnoucí
materiál Quick-dry, lehký vzdušný, pro všechny
druhy sportů.

SPORT,TRIČKA
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PA489

92% polyester, 8% elastan
M-L-XL-XXL-3XL, 180 g.

black / fine
grey

lime / dark
grey

fluorescent
yellow / black
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PA436 

Pánský fotbalový dres - tričko kr. rukáv 
Dvoubarevná ozdobná vsadka na pravém rameni, rychleschnoucí materiál, krycí steh sladěný s
tričkem. Zakončení dvojitým prošitím.
100% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL, 140 g.

black / white /
storm grey

sporty red / black /
storm grey

PA437
211

green / black / sp royal blue / sp
storm grey
yellow / storm grey

PA4001
211

100% polyester
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*, 135 g.

green /
white*

sporty red /
white

white /
black

black /
white

sporty
sporty royal
yellow / black* blue / white*

PA101

100% polyamid Oxford s PU zátěrem
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
120 g.

sporty navy*

black*

white*

sporty red

green*

sporty royal blue*

black / white / storm
grey

PA021

Pruhované štulpny
Elastická horní část, elastická anti-rotační páska
ve střední části, protiskluzový elastický kroužek
na kotníku.

PA015

Pruhované štulpny
Elastická horní část, navrženo stylem špička-pata, aby ponožka přesně sedla na chodidlo,
změkčená podkladová část pro větší komfort.
84% polyester, 16% elastan
27 / 30-31 / 34-35 / 38-39 / 42-43 / 46-47 / 50, 110 g.

84% polyester, 16% elastan
27 / 30-31 / 34-35 / 38-39 / 42-43 / 46-(47 / 50)*

Men
veliko ší
vho dn sti
é p
děti ro

black /
sporty red

dark royal
blue / white

black /
sporty
yellow*

sporty
sky blue /
white*

dark royal
blue /
white*

dark green /
white

sporty red /
black

black /
white

SPORT,TRIČKA
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PA330

white / sporty
royal blue /
storm grey

Sportovní mikina Rain
Mikina vhodná do deštivého počasí, dvoubarevná ozdobná vsadka na pravém rameni, elastické
konce rukávů, vodoodpudivá, kulatý výstřih s
žebrovaným nápletem 1x1, raglánové rukávy,
stahovací šňůrka na spodním okraji.

S PORT,
AKČIRFIT
T NESS

Pánský dres - tričko kr. rukáv
Pevný, přitom jemný interlock materiál, prodyšný
a rychleschnoucí. Výstřih do V, kontrastní lem
kolem krku a na koncích rukávů, široký pruh přes
hrudník bez potisku.

PA103
211
Pánské sportovní šortky
Rychleschnoucí lehká tkanina, elastický pas s
utahovací šňůrkou, zakončení dvojitým prošitím. 

100% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-(3XL)*, 140 g.

orange / black / sporty royal blue /
sporty yellow /
storm grey
white / storm grey
black / storm grey
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PA4000

black / white

white /
sporty red

navy / white

dark royal
blue / sporty
yellow

white / black

sporty red /
white

white / dark
royal blue

black /
sporty yellow

sporty sky
blue / white

dark royal
blue / sporty
red

sporty red /
sporty yellow

sporty yellow
/ black

white / sporty
kelly green

Menší
velikosti
vhodné
pro děti

sporty red /
black

sporty kelly
green / white

129

PA306

Sportovní mikina Track
Celopropínací zip, dvoubarevná ozdobná vsadka
na pravém rameni, 2 postranní kapsy, elastické
manžety.
100% polyester tricot
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
220 g.

PA307
212

PA192

Pánské šusťákové tepláky
Sportovní kalhoty / tepláky, rychleschnoucí
prodyšný materiál PES Diamond, podšívka z
jemné síťoviny, široká guma v pase se stahovací
šňůrkou, 2 boční kapsy na zip, boční rozparek na
zip na koncích nohavic.
100% polyester diamond
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
105 g.
black

PA233

black / white /
storm grey

sporty royal blue /
black / storm grey*

Pánská bunda na pohyb Dual fabric
Pánská bunda složená ze dvou textílií, teplejší
na těle a lehčí na rukávech a bocích umožňující
dokonalý pohyb, pohodlná tkanina s vodoodpudivou úpravou, 2 přední kapsy na zip, celopropínací kontrastní zip, elastický lem na stojáčku u
krku, na koncích rukávů a spodním okraji.

sporty red /
black /
storm grey

Pánská tepláková souprava - bunda
Celopropínací mikina na spodním lemu a koncích
rukávů do gumy, kontrastní horizontální pruh
na hrudníku, prodyšný materiál polyester tricot,
stojáček, 2 boční kapsy na zip.
PA348
212

100% polyester tricot
S-M-L-XL-XXL-3XL, 210 g.

black*

dark royal
blue / black

sporty grey
/ black

PA223
sporty navy /
white

black / white

sporty royal
blue / white

PA189

Pánská tepláková souprava - tepláky
Sportovní tepláky z prodyšného polyester trikot
materiálu, 2 postranní kapsy na zip, široká guma
v pase se stahovací šňůrkou, zipy na koncích
nohavic umožňují nastavit správnou šířku, zadní
prodyšný mash panel umožňující lepší ventilaci
při pohybu a menší pocení.
100% polyester tricot		
S-M-L-XL-XXL-3XL
210 g.
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Vnější materiál: přední část 100% polyamid
ripstop, rukávy a záda 90% polyester,
10% elastan. Vycpávka: 100% polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-3XL

PA199
212

black

sporty navy

Pánská sportovní zimní bunda s kapucí
Dlouhá zimní coach bunda s kapucí, prošívaná a
zateplená, 2 boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa,
žebrovaný límec a manžety, reflexní lemování na
ramenou a bocích,kapuce se šńůrkou na utažení,
celopropínací přední značkový zip, skrytý zip na
spodním lemu pro snadnější přístup na potisk
nebo výšivku

SPORT,TRIČKA
FI TN ES S
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PA347

Vnější: 100% polyester 200 g / m2 s PVC zátěrem, vnitřní vycpávka: 100% polyester 350 g /
m2, podšívka: 100% polyester 60 g / m2.
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
200 g.

black
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PA043

PA047
207
Rozlišovací dres
Síťovaná barevná rozlišovací vesta vhodná pro
všechny sporty. Zakončeno dvojitě prošívaným
lemováním.

PA464

Sportovní dres
- oboustranné tričko bez rukávů
Oboustranné unisex tílko, rychleschnoucí textilie,
kulatý výstřih, 2 sešité vrstvy tkaniny, každá má
gramáž 140 g / m2, nedokončený spodní lem pro
snadný přístup na dekoraci, zakončení dvojitým
prošitím, vhodné na basketbal a ostatní sporty.

100% polyester
S/M - L/XL - (XXL/3XL)*
90 g.			

100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
140 g.

BESTSELLER

sporty navy /
white

black

sporty
royal blue*

100% polyester
S/M - L/XL - (XXL/3XL)*
90 g.

PA461
209

sporty navy /
white

fluorescent
yellow / sporty
royal blue*

sporty red /
fluorescent
green*

sporty navy

PA159

Pánské basketbalové šortky
Rychleschnoucí materiál, elastický pas se stahovací šňůrkou, na bocích kontrastní lemování,
dvojitě prošité.
PA161
209
100% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-(3XL)*
150 g.

PA678

Kapitánská páska s průhlednou kapsičkou
Elastická kapitánská páska s průhlednou kapsičkou na kartičku s různými označeními (kapitán,
asistant apod.), zapínání na suchý zip, ideálně se
přizpůsobí paži, rozměry: 35 x 9 cm.
70% polyester,
30% elastan,
PVC, uni

black*
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fluorescent
yellow

dark kelly
green

sporty
navy

sporty royal
blue*

white*

fluorescent
orange

green

black

fluorescent
yellow

sporty red

white

sporty
royal blue

SPORT,TRIČKA
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Basketbalový dres - tričko bez rukávů do V
Unisex tílko na basketbal a sport, rychleschnoucí textilie, výstřih do „V“, zakončení dvojitým
prošitím, jemně všité olemování z dvouvrstvého
kontrastního materiálu v průramcích a výstřihu.

white

sporty
red*

white

Rozlišovací dres oboustranný
Síťovaná oboustranná rozlišovací vesta, dvě
sešité síťované vrstvy, gramáž jedné vrstvy 90
g / m2.

PA459

sporty royal blue

fluorescent
pink

sporty navy

PA042

sporty royal blue
/ white

100% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
160 g.

fluorescent
green*



PA679

Elastická páska na ruku
Elastická páska na ruku, zapínání na suchý
zip, ideálně se přizpůsobí paži, vhodné jako
kapitánská páska, nebo označení pro pořadatele,
rozměry: 35 x 9 cm.
70% polyester,
30% elastan
uni

fluorescent
orange

green

black

fluorescent
yellow

sporty red

white

sporty
royal blue
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PA152

F640360

Šortky do gumy Lightweight
Pánské teplákové šortky ze smíšených vláken,
postranní kapsy, v pase na gumu a se stahovací
šňůrkou, nohavice s volným zakončením, barva
heather grey je melírovaná / žíhaná.

80% bavlna, 20% polyester
S-M-L-XL-XXL
240 g.

heather
grey

black

S PORT,
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black

white

red

oxford grey

PA134

Dámské sportovní šortky
Šortky z jemného odlehčeného mikro polyesteru
50D, rychleschnoucí, prodyšné, široká guma
v pase se stahovací šňůrkou, vnitřní kapsička
vpředu, boční půlměsícově vykrojený rozparek,
vázané lemované okraje.
100% polyester Micro 50D
XS-S-M-L-XL-XXL, 70 g.

navy

light
royal blue

oxford grey

black

Pánské šortky
Francouzské froté v nesrážlivé úpravě, pas se
stahovací šňůrkou, 2 přední boční kapsy,
1 zadní kapsa, zakončení dvojitým prošitím.
80% bavlna česaná, 20% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL, 280 g.

black

oxford grey

black

SPORT,TRIČKA
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PA153
210
Pánské šortky Jersey
Bavlna v nesrážlivé úpravě, pružný pas, 2 boční
kapsy, 1 zadní kapsa, zakončení dvojitým prošitím.

100% bavlna prstencově předená
(Oxford Grey: 90% bavlna, 10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 185 g.

K710
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100% bavlna prstencově předená
(Oxford Grey: 90% bavlna, 10% viskóza)
XS-S-M-L-XL-XXL, 185 g.

navy

PA151
1

PA153
210
Dámské šortky Jersey
Bavlna jersey s minimální srážlivostí, 2 boční
kapsy, 1 zadní kapsa, elastický pas, zakončení
dvojitým prošitím.

PA154

Pánské sportovní šortky
Materiál s prodyšnými vlastnostmi, síťovaná podšívka, elastický pas se stahovací šňůrkou, boční
panely, 2 boční kapsy.
100% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
100 g.

navy

black

red

white
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UV
na
c
o hra+
40

PA005

PA4007

Tričko proti slunci s UV filtrem
Unisex tričko proti slunci, vhodné na surfování,
plavání a další aktivity na slunci, rychleschnoucí
elastický Quick dry materiál, UV ochrana proti
slunci 40+dle normy EN13758-1, krátký rukáv,
mírný stojáček, slim štíhlý střih, raglánové rukávy
s kontrastním švem, dvojité šití, poutko na spodním okraji trička, kde lze uvázat šortky (při velké
vlně, skoku do vody atd.).
PA4008
201
92% polyester, 8% elastan
S-M-L-XL-XXL, 160 g. 

aqua blue

sporty
navy

white

black

sporty
red

Funkční sportovní rychleschnoucí
elastické triko dl. rukáv
Rychleschnoucí funkční elastické přiléhavé
triko vhodné ke sportovním aktivitám pod dres,
dlouhý rukáv, kulatý výstřih, barevně sladěný
krycí steh pro větší pružnost, zakončení dvojitým
prošitím.

S PORT,
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aqua blue

fluorescent
yellow

sporty navy

sporty red

orange

white

94% polyamid, 6% elastan
XS / S-M / L-XL / XXL, 180 g.

fluorescent
pink / storm
grey

storm grey /
fluorescent
yellow

white /
storm grey

sporty royal blue

Pánské funkční spodní šortky
Pánské sportovní spodní funkční šortky pod
dres, nebo jako spodní termoprádlo s prodlouženými nohavicemi, rychleschnoucí funkční
materiál s elastickým pasem, ploché stehy pro
optimální pohodlí, zakončení dvojitým prošitím.
90% polyester, 10% elastan
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
160 g.

black

black /
storm grey

sporty yellow

PA07

PA001

Dámská sportovní podprsenka Seamless
Sports Bra
Bezešvá sportovní podprsenka nejvyšší kvality,
perfektně padnoucí střih, vzadu ramínka spojená
(boxer střih), jemný materiál, kontrastní lem v
horní části, pevný elastický spodní lem držící
formu, vhodné na sport
a fitness.
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sporty navy

SPORT,TRIČKA
FI TN ES S

Pánské plavky
Pánské koupací šortky, vzadu kapsička na suchý
zip, rychleschnoucí materiál, měkká jemně broušená látka s peach efektem, širší guma v pase
s kontrastní
šňůrkou na
stahování.

black

black
flurescent
yellow

PA169

100% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL
110 g.

PA006
209

88% polyester, 12% elastan
XS-S-M-L-XL-XXL, 200 g.

sporty navy

PA017

Pánské termo spodky
Rychleschnoucí materiál, elastické v pase, jako
termoprádlo vhodné pod tepláky, nebo i džíny,
či outdoorové kalhoty. 
88% polyester, 12% elastan
XS-S-M-L-XL-XXL
200 g.

PA018
209

black
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F640380

Pánské tepláky s volnými nohavicemi
Lightweight
Boční kapsy, volné nohavice, lehký nemačkavý
materiál French Terry, uvnitř nezdrsněný, nepočesaný, odstranitelná vnitřní etiketa, elastický
pas se stahovací šňůrkou.
80% bavlna, 20% polyester
S-M-L-XL-XXL
240 g.

heather grey

black

deep navy

Dole volné
nohavice

Pánské tepláky Classic Open Hem Jog Pants
Pánské tepláky ze smíšených vláken, postranní
kapsy, v pase na gumu a se stahovací šňůrkou,
nohavice s volným zakončením, bez gumy, barva
heather grey je
melírovaná / žíhaná.

SWPANTSM

80% bavlna, 20% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
280 g.
(h. grey: 260 g.)

Pánské tepláky
Pánské tepláky, široká guma v pase s vloženou
stahovací šňůrkou, dole volné nohavice, dvě
postranní kapsy.

BESTSELLER
heather grey

black

deep navy

65% polyester,
35% bavlna
S-M-L-XL-XXL
290 g.
grey melange

F640260
Nohavice
dole do
gu my

Pánské tepláky Classic Elasticated Cuff Jog
Pants
Pánské tepláky ze smíšených vláken v pase na
gumu a šňůrku, dolní okraj nohavic na gumu, dvě
kapsy. Barva heather grey je melírovaná / žíhaná.

80% bavlna, 20% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL, 280 g.
(h. grey: 260 g.)

F640510
203
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heather grey

navy

deep navy

black

black

SWPANTSL

Dámské tepláky
Dámské tepláky, široká guma v pase s vloženou
stahovací šňůrkou, dole volné nohavice.
35% bavlna,
65% polyester
S-M-L-XL-XXL
290 g.
grey melange

SPORT,TRIČKA
FI TN ES S

S PORT,
AKČIRFIT
T NESS

F640320

black

PA165

Dámská tenisová sukně
Funkční tenisová sukně, široká guma v pase,
boční rozparky, 2 boční kapsy na míčky ve
spodních šortkách, lze použít i pro běžné nošení
(hostesky apod.)
Vrchní sukně: 100% polyester Interlock, spodní
elastické šortky: 86% polyester,
14% elastan.
XS-S-M-L-XL
150 g.

black

white
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Unisex

S PORT,
AKČIRFIT
T NESS

PA188

PA1014
203
Dámské elastické legíny
Kvalitní dámské strečové legíny z hladkého úpletu, široká guma v pase, přiléhavý střih, vhodné
na sport i běžné nošení.
95% bavlna, 5% elastan
XS-S-M-L-XL, 190 g.

grey
heather

black

BUNDY,
VESTY, SOFTSHELL

PA186

Unisex tepláky Lightweight Cotton
Odlehčené bavlněné fitness tepláky boxer styl,
lehká a pružná tkanina, široká guma v pase +
vyměnitelná šedá šňůrka (barevné šňůrky se
dají dokoupit samostatně, nabízíme pod kódem
PA068), 2 boční kapsy a kapsa vzadu, spodní
část nohavic stažená na gumu,
PA187
unisex pro muže i ženy, vhodné
203
na potisk na nohavice.

100% bavlna 
(oxford grey: 90% bavlna, 10% viskóza)
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 190 g.

PA647

Vytyčovací mety na sport
Vytyčovací mety kuželovitého tvaru v sadě po
20 ks, mety pro fotbal, hokej a jiné sporty, které
lze využít při venkovních nebo vnitřních aktivitách, snadno se přenášejí, sada obsahuje 20
kuželů ve 4 barvách (červená, žlutá, královská
modrá, bílá), výška jedné mety 5 cm.

oxford grey

navy

light royal blue

black

red

plast
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red / yellow /
royal blue / white

TJ9514

K6137

Dámská džínová bunda

K6136

Pánská džínová bunda

blue rinse

K6137
99% bavlna Denim, 
1% elastan 11.50 oz 
S-M-L-XL-XXL
390 g.

K6136
99% bavlna Denim,
1% elastan 11.50 oz
M-L-XL-XXL
390 g.

TJ9670

K616

Větrovka unisex
Skrytá kapuce v límci se suchým zipem, 2 přední
kapsy na zip, stahovací šňůrka ve spodním
lemu, elastické manžety, skládací do kapsy - jednoduše složíte, kapsu otočíte naruby a zapnete
oboustranným zipem, systém K-WAY®.
100% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
70 g.
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blue rinse

K6102
206
light royal blue

lime

sky blue

forest green

red

yellow

white

black

navy

orange

tropical blue

K609

Pánská bunda CITY
Silně matný povrch materiálu, 2 přední kapsy
na zip, 1 zipová kapsa na hrudi, 1 vnitřní kapsa,
žebrovaný úpletový vnitřní límec a manžety
s kontrastními pruhy, podšívka se zipem pro
přístup na dekoraci, žebrovaný úpletový spodní
lem.
100% polyamid Taslon Ottoman,
podšívka síťovaná: 100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 200 g.

black / white / blue

navy / white / storm grey

red / white / navy

Pánská bunda Urban city jacket
Klasická bunda střední délky, materiál měkký
kepr s tepelnou výplní DuPont™.
Tato bunda má integrované funkční prvky, jako
odnímatelný límec proti větru, nastavitelná rukávová manžeta a vnitřní nastavitelná šířka pasu,
dvě vnější náprsní kapsy s klopami a černými
kovovými druky, vnitřní kapsa, voděodolnost 8
000 mm, prodyšnost 3 000 mm, vodoodpudivý
efekt, dvě postranní kapsy, nárameníky.

BUNDY, VESTY,
SOFTS HE LL
TRIČKA

BUN DY, V
AEST
KČIRY,
T SOFTSH E LL

Džínová bunda, denim kvality 11.50 oz., zapínání
na kovové knoflíky, 2 kapsy na hrudi se zapínáním na knoflíky a 2 přední kapsy s lemováním,
2 vnitřní kapsy, kontrastní švy, manžety se
zapínáním na knoflíky, v pase nastavitelné vzadu
dvěma pásky na knoflíky.

100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL

black
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K639

Odep
í
ruká nací
vy

Bunda SCORE
Bunda s odnímatelnými rukávy na zip, pohodlný komfortní materiál, celopropínací zip,
3 přední kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy na zip a 1
na mobil se suchým zipem, kapuce skrytá
v límci uzavíratelným suchým zipem a stahovací elastickou šňůrkou se zarážkami, manžety
nastavitelné na druky, v dolním lemu uvnitř
stahovací elastická šňůrka se zarážkami a zip
pro snadnější přístup na potisk nebo výšivku.
cí
Odepína
rukávy

100% polyester s PVC zátěrem,
podšívka a vycpávka: polyester fleece
S-M-L-XL-XXL-3XL
475 g.

dark grey /
orange

black /
orange

navy /
grey

red /
black
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K693

Bunda FACTORY
Bunda s odnímatelnými rukávy na zip, celopropínací zip krytý légou s druky, manžety
nastavitelné suchým zipem, kapuce skrytá v
límci s uzavíratelným suchým zipem a stahovací
elastickou šňůrkou se zarážkami, 2 přední kapsy,
2 vnitřní kapsy (1 uzavíratelná zipem) a 1 vnitřní
kapsa na mobil se suchým zipem, ve spodní části
stahovací elastická šňůrka se zarážkami, zip pro
snadnější přístup na tisk nebo výšivku.
100% polyester s PVC zátěrem, podšívka a vycpávka: polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
465 g.

black

dark grey

navy

TJ9650
Pánská bunda Competition jacket 
Dvouvrstvý materiál, polyesterová podšívka 310T
DuPont© s tepelnou výplní, sportovně elegantní střih, odolné vůči větru, s kapucí na stažení
elastickou šňůrkou a stojáčkem u krku, dvě
boční kapsy na kontrastní zip, elastický lem na
okraji kapuce, koncích rukávů a spodním okraji,
celopropínací kontrastní zip, vodoodpudivá
vrchní úprava, strečový materiál, pohodlný střih,
kontrastní lemy, vnitřní kapsa na zip, voděodolnost 8 000 mm, prodyšnost 3 000 g.
88% polyester,
12% spandex 
M-L-XL-XXL-(3XL)*

black / space
grey*

navy / light grey

Bunda unisex Daytoday
Pohodlná unisex bunda, materiál na ramenou,
rukávech a bocích je dvouvrstvý elastický softshell s podšívkou z mikrofleecu, přední a zadní díl
je zateplený nylon / polyester 75g. taffeta 230T
s voděodpudivou vrchní vrstvou, 2 boční kapsy
na zip s kontrastním lemem, vnitřní kapsa na
srdci na zip sloužící i jako přístup pro branding,
vnitřní štítek pro text (např. jmenovku), kontrastní
lem kolem zipu, raglánových rukávů a za krkem,
vnitřní zip ve spodní části zad pro možnou dekoraci, komfortní střih vhodný pro pohyb, práci, či
každodenní nošení.
100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
475 g.

black /
yellow

black /
silver

navy /
silver

K671

Pracovní bunda Twill washed
Pevná keprová tkanina, rovný střih, spodní okraj
a manžety s pevným lemem, větší kontrastní
knoflíky, našitá kapsa na levé straně hrudi, stejně
tak našité dvě kapsy ve spodní části se zesíleným lemovým okrajem, prošití v rozích kapes,
límec s efektním stojáčkem, manžety s recyklovanými plastovými knoflíky a rozparkem, kulatý
záhyb a panel na horní části zad, zpevňující
prošití v horní části zad, po vyprání se jednotlivé
kusy mohou mírně barevnostně lišit - bleached
efekt, bez etikety za krkem, pouze visačka s
velikostí.
100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL, 335 g.

BUNDY, VESTY,
SOFTS HE LL
TRIČKA

BUN DY, V
AEST
KČIRY,
T SOFTSH E LL

WK6147

washed
black

washed dark
khaki
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R430F

Dámská bunda Cross Jacket


R430M

Pánská bunda Cross Jacket
Výborné tepelné vlastnosti, díky ultramoderní
a ekologicky šetrné výplni Dupont® Sorona®
(37% je vyrobeno z ekologického rostlinného
materiálu) a voděodolné vnější DWR vrstvě vyrobené z Aquapel by Nanotex® bez obsahu PFC a
fluoru je Cross Jacket výrobkem nejvyšší kvality,
dvě boční kapsy na zip, vnitřní náprsní kapsa
na levé straně na zip, konce rukávů zakončené
elastickou páskou, zipem a ozdobným páskem s
drukem, vnější kapsa na zip na pravé straně, stojáček u krku s páskem na dva druky, vnitřní zip na
levé straně hrudníku pro možnou dekoraci, lehký
prodyšný materiál, módní propracovaný střih.

100% polyester
M-L-XL-XXL-3XL

black

black

PK600

Bunda do deště unisex
Povrchová úprava zaručuje elegantní a moderní
vzhled, nepromokavý tenký třívrstvý materiál pro
ochranu před deštěm, chrání obličej díky kapuci s
kšiltem a stahovacími šňůrkami s kovovými konci,
vrchní materiál 100% polyuretan, podšívka 100%
polyester, vodotěsné podlepené švy, voděodolnost 5 000 mm, vpředu skrytý voděodolný celopropínací reverzní SBS zip, prodloužená spodní
část vzadu pro lepší ochranu před deštěm,
rozparek vzadu usnadňující chůzi, 2 boční kapsy
s voděodolným zapínáním a skrytým zipem,
větrací oka v podpaží, poutko na zavěšení, vnitřní
personalizační zip na zadním lemu a levé straně,
bez značky za krkem, pouze štítek s velikostí.
100% polyuretan
S-M-L-XL-XXL-3XL
210 g.

Dámská zimní bunda Parka
Pánská zimní bunda Parka
Kapuce skrytá v límci uzavíratelným suchým zipem (pánská), odnímatelná kapuce (dámská), celopropínací zip krytý légou s patentkami, v horní části krycí klopa, fleecová úprava límce, manžety nastavitelné suchým zipem, 2 přední kapsy se zipem kryté klopou, uvnitř náprsní kapsa a kapsa na mobil
uzavíratelná suchým zipem, na podšívce ve spodní části zip pro snadný přístup na tisk nebo výšivku.
100% polyester Oxford, podšívka 
a vycpávka: polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
450 g.		

BESTSELLER

K677 + K6108

black
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K6108K677

khaki green

navy**

red**

BUNDY, VESTY,
SOFTS HE LL
TRIČKA

BUN DY, V
AEST
KČIRY,
T SOFTSH E LL

100% polyester
S-M-L-XL-XXL

100% polyester Oxford, podšívka
a vycpávka: polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
450 g.

K667

black**

kelly green

light
royal blue*

forest green

dark grey
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K6120 + K6121

light royal
blue*
light royal blue

black*

black*

navy*

marl silver*

red

red

K6112
206

marl dark grey

K6121

BUNDY, VESTY,
SOFTS HE LL
TRIČKA

BUN DY, V
AEST
KČIRY,
T SOFTSH E LL

navy*

white

K6120K6121

K6110K6111

100% polyamid
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
340 g.

100% polyamid, podšívka: 
100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*, 340 g.

Pánská zimní bunda bez kapuce
Dámská zimní bunda bez kapuce
Zimní ultralehká bunda prošívaná, zateplená, lze zabalit do přiloženého sáčku, 2 přední kapsy na zip,
celopropínací zip, kontrastní podšívka (kromě barvy Navy a White), podšívka: 100% polyester.
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100% polyamid
S-M-L-XL-XXL
340 g.

Pánská zimní bunda Down Jacket
Dámská zimní bunda Down Jacket
Zimní bunda s kapucí, prošívaná, zateplená a speciálně odlehčená, lze zabalit do přiloženého sáčku, 2
přední kapsy na zip, celopropínací zip, kontrastní podšívka a kapuce (kromě barvy Navy).
pánské

100% polyamid, podšívka:
100% polyester
S-M-L-XL-XXL, 340 g.
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BUN DY, V
AEST
KČIRY,
T SOFTSH E LL

TJ9610TJ9611

Pánská bunda 
Dámská bunda
Hooded Outdoor Crossover
Ladies Hooded Outdoor Crossover
Trendy bunda sportovního vzhledu s kapucí vyrobena v kombinaci ze 2 různých tkanin, 2 velké boční
kapsy, zateplená, výplň polyester, vnitřní kapsa, elastický lem na koncích rukávů, reverzní celopropínací kvalitní zip, šňůrka se zarážkou na stažení u kapuce a spodního lemu, vnitřní skrytý zip pro
snadný přístup na výšivku nebo potisk.
100% ripstop polyester 
400T + 100% pletený polyester
M-L-XL-XXL-(3XL)*
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Pánská bunda Crossover Jacket
Módní bunda, na bocích, loktech a vnitřní straně
rukávů je softshell, umožňující dobrý pohyb,
urban styl, 2 velké boční kapsy, zateplená, výplň
polyester, vnitřní kapsa, elastický lem na koncích
rukávů, reverzní celopropínací kvalitní zip, voděodolná a prodyšná, vnitřní skrytý zip pro snadný
přístup na výšivku nebo potisk.
100% polyester 300T, softshell 95% PES, 
5% elastan, výplň: polyester
M-L-XL-XXL-(3XL)*

TJ9646

Zímní bunda s kapucí unisex
Lehká vyteplená bunda s kapucí je vyrobena z
recyklovaného polyesteru, vrchní materiál 100%
recyklovaný polyester 360T, podšívka 100% recyklovaný nylon 380T, výplň 100% polyester DuPont™, matná strukturovaná tkanina 1x1 ripstop
a čistý skandinávský design dodávají této bundě
moderní siluetu, kvalitní zip SBS, vnitřní kapsa,
2 velké boční kapsy na zip, neviditelné elastické
manžety, vrchní materiál je velmi lehký a měkký,
tvarovaná kapuce, nastavitelný spodní lem se
stahovacími šňůrkami / stopkami, vodoodpudivá
úprava.

BUNDY, VESTY,
SOFTS HE LL
TRIČKA

TJ9626

100% polyester, S-M-L-XL-XXL

100% ripstop polyester
400T + 100% pletený polyester
(S)*-M-L-XL-XXL
navy /
navy melange

black /
black melange**

space grey /
grey melange*

black / black

space grey / black* navy / black*

navy

black

deep green

dusty orange
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BUNDY,A
VESTY,
KČIRT SOFTSHELL

TJ9629

TJ9110

100% polyester
M-L-XL-XXL

100% polyester
S-M-L-XL-XXL

100% polyester
M-L-XL-XXL
235 g.

Pánská bunda Hooded Crossover
Nastavitelná kapuce, nastavitelný spodní lem
elastickou šňůrkou, CMZ zipy, vnitřní zip na výšivku, vodoodpudivá a prodyšná, dvě velké boční
kapsy, venkovní kapsa na zip na hrudi, elastické
manžety na koncích rukávů, vnitřní kapsa, módní
a sportovní styl, vrchní materiál a podšívka: 100%
polyester (300T), rukávy softshell: 95% polyester, 5% elastan.

black / black
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Dámská bunda Hooded Crossover
Vypasovaný střih, nastavitelná kapuce, nastavitelný spodní lem elastickou šňůrkou, CMZ zipy,
vnitřní zip na výšivku, vodoodpudivá a prodyšná,
dvě velké boční kapsy, venkovní kapsa na zip
na hrudi, elastické manžety na koncích rukávů,
vnitřní kapsa, módní a sportovní styl, vrchní materiál a podšívka: 100% polyester (300T), rukávy
softshell: 95% polyester, 5% elastan.

black / black

Pánská bunda Hybrid-Stretch
Hybridní strečová bunda, stojáček, rukávy a
boční panely z elastického materiálu, SBS zip,
boční kapsy, vypasovaný střih, vnitřní zip pro
možný branding, elastický lem na spodním okraji
a koncích rukávů, boční panely a rukávy: 90%
polyester, 10% elastan, podšívka a vrchní materiál na těle: 100% polyester 300T, DuPont™ výplň.

TJ9113

Dámská bunda Hybrid-Stretch
Kapuce, vnitřní kapsa, hybridní strečová bunda,
stojáček, rukávy a boční panely z elastického
materiálu, SBS zip, boční kapsy, vypasovaný
střih, vnitřní zip pro možný branding, elastický
lem na spodním okraji a koncích rukávů, boční
panely a rukávy: 90% polyester, 10% elastan,
podšívka a vrchní materiál na těle: 100% polyester 300T, DuPont™ Sorona®, výplň.

BUNDY, VESTY,
SOFTSHELL
TRIČKA

TJ9628

100% polyester
S-M-L-XL-XXL
235 g.

black / black

deep green / black

black / black
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BUN DY, V
AEST
KČIRY,
T SOFTSH E LL

95% polyester / 5% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL
300 g.

96% polyester, 4% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL
300 g.

SOFTJACK

K6129K6128

Dámská dlouhá zimní bunda
Pánská dlouhá zimní bunda
Odlehčený a velmi teplý materiál, výplň: 100% polyester, dvě boční kapsy na zip, venkovní kapsa
na hrudi na zip, hlavní dvojcestný oboustranný zip krytý légou, kontrastní vnitřek kapuce i podšívky
u černé barvy, měkký počesaný žebrový úplet na koncích rukávů i u krku.
100% polyamid
(XS)*-S-M-L-XL-XXL
710 g.
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Pánská softshellová bunda
Unisex lehká, komfortní, prodyšná a voděodolná
softshellová bunda, 3 vrstvy spojené textilie:
vnější voděodolná - 95 % polyester,5 % elastan,
unikátní střední prodyšná membrána, vnitřní
teplá vrstva z mikrofleecu,
2 boční kapsy na zip a 1 kapsa na pravé straně
hrudníku na zip.

Dvoubarevná softshellová bunda unisex
Materiál třívrstvá prodyšná tkanina, vodní sloupec 3 000 g / m² / 24 h a nepromokavá do 5 000
mm, vnitřní podšívka: mikrofleece, úprava BIONIC FINISH ® ECO (bez fluoru), vodotěsná úprava pro optimální výkon, zapínání na plastový zip
s taháčkem, dvě boční kapsy na zip s taháčkem,
třídílná stahovatelná kapuce, kontrastní vnitřní
strana, podlepené švy, poutko na zavěšení, elastický držák na tužky se 3 z venkovní strany na
levém rukávu, prodyšná a nepromokavá membránová střední vrstva, kontrastní lemování mezi
dvoubarevnými částmi oděvu vpředu i v zadu,
2x2 žebrované manžety a spodní lem podšité
elastanem, odnímatelný tear away štítek za
krkem, kapuce.

BUNDY, VESTY,
SOFTS HE LL
TRIČKA

WK450

100% polyamid
S-M-L-XL-XXL-3XL
765 g.
black*

navy

black

navy

graphite

black /
orange

navy /
royal blue

black /
forest green
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BESTSELLER
í
ročn
Celo ití
ž
vyu
K400 + K401

black

titanium

kelly green

marl grey

red

navy

K401

dark
royal blue

fluorescent
yellow

bottle
green

fluorescent
orange

K424K425

K402
K401K400

95% polyester, 
5% elastan, podšívka: 
100% polyester 
mikrofleece
(S)*-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
300 g,

95% polyester, 5% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
300 g. 

Pánská bunda 2 Layers Softshell Jacket
Dámská bunda 2 Layers Softshell Jacket
Softshellová bunda, dvouvrstvý materiál s impregnací proti vlhkosti, kontrastní značkové zipy, podšívka
100% polyester mikrofleece, dvě boční kapsy na zip, ozdobné prošití na ramenou a bocích.
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aqua blue

95% polyester,
5% elastan, podšívka:
100% polyester
mikrofleece
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-(3XL)*
300 g.
titanium*

black****

light royal
blue***

navy*

red*

BUNDY, VESTY,
SOFTSHELL
TRIČKA

BUNDY,A
VESTY,
KČIRT SOFTSHELL

white

206
Pánská softshellová bunda
Dámská softshellová bunda
Lehká,extra komfortní,prodyšná a voděodolná softshellová bunda, 3 vrstvy spojené textilie: vnější
voděodolná - 95 % polyester,5 % elastan, unikátní střední prodyšná membrána, vnitřní vrstva - tepelně izolační mikropolarfleece, prodyšná (propouštějící pot) do 3000 gr / m2 / 24h, nepromokavá až
do 8000 mm vodního sloupce, celopropínací zip, 2 boční kapsy na zip a 1 kapsa na levém rukávu se
zipem.
95% polyester, 5% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
300 g.
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R520M

Pánská softshellová bunda Sportshell 5000 
Softshellová bunda navržena pro zvýšenou aktivitu, maximální
termoregulace a vynikající přenos vhkosti od těla jsou ideální pro
aktivní uživatele, voděodolná až do 5000 mm vodního sloupce,
prodyšnost vlhkosti od těla 5000 g / m2 za 24 h., větruodolná,
třívrstvý spojený materiál s hydrofobní membránou, kontrastní
laserem řezané kapsy s matnými nepromokavými zipy na rukávu
a na hrudi, vnitřní kapsička na MP3 a na sluchátka, 2 boční kapsy
na zip, límec z rubu fleecový pro maximální pohodlí, nastavitelné
manžety, celopropínací YKK zip, ergonomický strečový střih
kopírující tvar těla perfektní pro sport či práci, větrací v podpaží,
skrytý zip pro snadnější branding, prát na 30°C, možno dát do
sušičky při nízké teplotě.

R140M + R140F

bottle green

100% polyester
M-L-XL-XXL
250 g.

azure blue

classic red

black

azure blue

titanium

french navy

black**

95% polyester,
5% spandex
M-L-XL-XXL-3XL
260 g.

french navy*

R140MR140F

Pánská softshellová bunda
Dámská softshellová bunda
Softshellová bunda Russell, třívrstvý spojený materiál, vnější vrstva je hladký ochranný softshell skvělý
pro dekoraci, vnitřní vrstva je tepelněizolační mikrofleece pro větší komfort, obě vrstvy jsou spojeny
hydrofobní membránou, která je prodyšná ale nepropouští dovnitř vlhkost, dámská verze - projmutý
střih, voděodolná až do 5000 mm vodního sloupce, prodyšná, větruodolná, 2 boční kapsy na zip +
1 náprsní kapsa na zip s vlastní podšívkou, nastavitelné manžety suchým zipem, celopropínací zip s
vnitřní krycí légou a ochrannou klopou u krku, prodloužená zaoblená záda, ve spodním lemu elastická
šňůrka na stažení, prát na 30°C, možno dát do sušičky při nízké teplotě.
92% polyester, 8% elastan
M-L-XL-XXL-(3XL-4XL)*
340 g.
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Pánská softshellová bunda s kapucí
Prémiová kvalita pánské bundy Lightweight Performance
Softshell, kapuce s elastickou šňůrkou na stažení, mírně zkosený
moderní střih, 2 boční kapsy na zip, kontrastní panely na straně a
na vnitřní straně rukávů, venkovní kapsa na levé straně hrudníku na zip, nastavitelný pas, stahovací lem na koncích rukávů,
podšívka - nežmolkující se antipilling mikrofleece, 2 souměrné
švy v kapuci umožňující lepší komfort při nošení, 3 vrstvá tkanina,
TJtech membrána: 8 000 mm vodní sloupec, 5 000 g, prodyšnost
vlhkosti.

classic red*

92% polyester, 8% elastan
XS-S-M-L-XL-XXL-(3XL-4XL)*
340 g.

black /
dark grey

navy /
dark grey

dark grey /
off white

TJ9510

BUNDY, VESTY,
SOFTS HE LL
TRIČKA

BUN DY, V
AEST
KČIRY,
T SOFTSH E LL

TJ9514

Pánská softshellová bunda
Prémiová kvalita pánské bundy Lightweight Performance
Softshell, mírně zkosený moderní střih, 2 boční kapsy na zip,
zalaminátovaná vnitřní voděodolná kapsa na levém rukávu na
zip, nastavitelný pas, stahovací lem na koncích rukávů, podšívka - nežmolkující se antipilling mikrofleece, 3 vrstvá tkanina,
TJtech membrána: 8 000 mm vodní sloupec, 5 000 g. prodyšnost
vlhkosti.
95% polyester,
5% spandex
S-M-L-XL-XXL-3XL, 260 g.

navy

grey
melange

159

BUN DY, V
AEST
KČIRY,
T SOFTSH E LL

K413

Pánská softshellová bunda s kapucí
Technicky propracovaná pánská 3 vrstvá softshellová bunda se stahovací odnimatelnou kapucí, prodyšná do 1000 g / m2 / 24h, voděodolná
do 5000 mm, funkční performance membrána
uprostřed látky zaručuje dokonalou prodyšnost
a odvod potu, ale přitom zamezuje průnik vlhkosti
zvenčí, podšívka antipilling - jemný nežmolkující
se mikrofleece, raglánové rukávy, celopropínací
zip, 2 boční kapsy na zip, venkovní kapsa na
hrudi na zip na pravé straně, nastavitelná šířka na
koncích rukávů suchým zipem, vnitřní skrytý zip
na hrudníku pro možnost dekorace.
95% polyester, 5% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
340 g.
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red

black

navy

K650

Pánská zimní softshellová bunda s kapucí
Lined Hooded Parka 
Softshellová bunda parka, třívrstvý prodyšný
materiál 3000g / m2 / 24h, voděodolnost 8000
mm sloupce, prostřední vrstva je prodyšná membrána, podšívka mikrofleece antipilling, dvě boční
kapsy na zip, kapsa na zip na rukávu, kapsa na
zip na pravé straně hrudníku, dvě vnitřní kapsy
uzaviratelné drukem, odnimatelná třípanelová
kapuce s fleecem uvnitř, stahovatelná elastickou
šňůrkou, celopropínací zip krytý légou, manžety
na koncích rukávů nastavitelné suchým zipem,
reflexní lem na zádech, vnitřní zip na straně
hrudníku a zip na vnitřku spodního okraje pro
branding.

TJ9114

Zimní vesta Hybrid-strech
Hybridní strečová vesta, stojáček, boční panely
z elastického materiálu, vnitřní kapsa, SBS zip,
boční kapsy, vypasovaný střih, vnitřní zip pro
možný branding, elastický lem na spodním okraji
a v průramenících, boční panely: 90% polyester,
10% elastan, podšívka a vrchní materiál: 100%
polyester 300T, DuPont™ výplň.
100% polyester
S-M-L-XL-XXL
235 g.

PK603

Lehká vesta
Velmi tenká, lze je snadno nosit pod bundou,
vlákno Thinsulate®, které zaručeně zahřeje,
vrchní materiál 100% polyamid, dvě boční kapsy,
zapínání na patentky, zip na personalizaci na
levé straně, bez značky za krkem, pouze štítek
s velikostí.

BUNDY, VESTY,
SOFTS HE LL
TRIČKA

BESTSELLER

100% polyamid
S-M-L-XL-XXL
35 g.

95% polyester, 5% elastan, podšívka
100% polyester mikrofleece
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
250 g.

navy

titanium

black

black / black

deep green / black

black
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white

black*

marl
grey*

navy*

red*

titanium*

aqua
blue*

kelly green

BUNDY, VESTY,
SOFTS HE LL
TRIČKA

BUN DY, V
AEST
KČIRY,
T SOFTSH E LL

K404 + K403

K403

dark
royal blue

bottle
green

K404K403

Dámská softshellová vesta
Pánská softshellová vesta
Lehká, extra komfortní, prodyšná a voděodolná vesta, 3 vrstvy spojené textilie: vnější voděodolná
- 95 % polyester,5 % elastan, unikátní střední prodyšná membrána, vnitřní vrstva - tepelně izolační
mikropolarfleece, prodyšná (propouštějící pot) do 3000 gr / m2 / 24h., nepromokavá až do 8000 mm
vodního sloupce, celopropínací zip, 2 boční kapsy na zip a 1 kapsa na hrudi se zipem, 3 vnitřní kapsy
(2 spodní a 1 náprsní vpravo).
95% polyester, 5% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
300 g.
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95% polyester, 5% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
300 g.

K6114K6113

Dámská zateplená vesta
Pánská zateplená vesta
Vrch. materiál 100% polyamid, podšívka a vycpávka: 100% polyester, zateplená a ultralehká prošívaná
vesta, možnost složit do přiloženého vaku, 2 přední kapsy na zip, kontrastní polyesterová podšívka
(kromě barvy Navy).
100% polyamid
S-M-L-XL-XXL
340 g.

navy

light
royal blue

black*

marl
dark grey

white

marl silver

red

100% polyamid
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
340 g.
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BUN DY, V
AEST
KČIRY,
T SOFTSH E LL

K6116

Prošívaná vesta unisex Quilted Bodywarmer
Zateplená vesta, vrchní materiál polyester ripstop
s akrylovým zátěrem garantující větruodolnost
a ochranu před vlhkem, výplň 100% polyester,
polyesterová podšívka 210T, dobré tepelné vlastnosti, pohodlný střih, dvě boční kontrastní kapsy
na zip, vnitřní kapsa na suchý zip, kontrastní lem
na spodním okraji v barvě všech tří zipů, vnitřní
zip na hrudi a ve spodní části zip pro branding.
100% polyester ripstop s Akrylovým zátěrem,
podšívka a vycpávka: 100% polyester 210T
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*

dark grey*

black*
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K6118

WK610

Teplá unisex vesta
Vnitřně zateplená s sherpa umělým hustým chlupem, rovný konfortní střih, 2 boční kapsy na zip
s lemováním a taháčkem na zip, kapsa na pravé
straně hrudi (při nošení) na zip s taháčkem, dvojité pevné prošití, celopropínací zip v barvě látky
s taháčkem, stojáček u krku, poutko na zavěšení,
odstranitelná etiketa se značkou za krkem, krycí
šev na konci rukávů a spodním okraji.
100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
500 g.

Pánská vesta Fleece Lined Bodywarmer
Zateplená vesta, vrchní materiál polyester mikrovlánko, výplň 100% polyester, fleecová podšívka,
dobré tepelné vlastnosti, pohodlný střih, dvě
boční kapsy na zip s lemem v barvě, vnitřní
kapsa na suchý zip, vše v jedné barvě: podšívka,
zipy, barva límce, šití; vnitřní zip na hrudi a ve
spodní části zip pro branding.

Zateplená pracovní vesta unisex
Úzký střih, 2 velké kapsy s klopou na předním
díle dole se zapínáním na patentky a bočním otevíráním, 2 venkovní náprsní kapsy s klopami na
suchý zip, jedna z nich má přihrádku na pero, 1
kapsa s plastovým zipem v barvě látky na přední
straně, 1 vnitřní kapsa s na suchý zip, celopropínací se plastovým zipem v barvě látky, poutko na
zavěšení, prodloužená délka, vnitřní zip pro možnost dekorace, podšívka a výplň: 100% polyester,
odnímatelný tear away štítek za krkem.
100% polyester mikrovlákno, podšívka
a vycpávka: 100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
190 g.

100% polyester mikrovlákno, podšívka
a vycpávka: 100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
635 g.

black

navy

forest green

dark
khaki

BUNDY, VESTY,
SOFTS HE LL
TRIČKA

WK607

navy*

light royal blue

kelly green

red

black

chocolate

navy

black*

mossy
green

navy*

red

light
royal blue

royal
blue

white
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Prát
na 60 °C

R014M

WK615

Pánská prošívaná vesta
4 vnější kapsy, 2 spodní kapsy s klopou zapínané
na suchý zip, 1 na hrudi s patkou a otvorem na
sluchátka, 1 kapsa na zip, 1 vnitřní kapsa, límec
s otvorem na sluchátka, stahovací šňůrka ve
spodním lemu, přední stříbrný plastový zip, zip
pro přístup
na dekoraci.
100% polyester
mikrovlákno
s PVC zátěrem,
podšívka a vycpávka: 100%
polyester
S-M-L-XL
-XXL-3XL(4XL-5XL)*,
510 g.
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forest
green

orange

dark
grey*

black*

navy*

red

Pracovní vesta unisex
Pracovní vesta vyrobena z odolného materiálu,
zateplená, vhodná i do náročného pracovního
prostředí. Mnoho kapes pro všestranné využití,
pro lepší ochranu textilie pokryta vrstvou Teflon®,
2 vertikální přední kapsy na zip a kapsa na dokumenty A4 na pravé vnitřní straně, na pravé straně
kapsa s chlopní na suchý zip, celopropínací zip
krytý klopou, elastické opásování v průramcích,
vyztužené poutko na pověšení, vycpaná vnitřní
podšívka, prodloužená záda, skrytý zip pro
snadnější branding na levé straně hrudi, možné
prát na 60°C a sušit v sušičce.
65% polyester, 35% bavlna plátno s 5oz Polyesterovou vatovou vycpávkou, 100% polyester
podšívka
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-(3XL-4XL)*, 260 g.

black**

bottle
green

convoy
grey

french
navy

R922M

KOŠILE, KALHOTY,
SPOLEČENSKÉ

KOŠ ILE , KALAHOTY,
KČIRT SPOL E ČE N SKÉ

Dámská popelínová košile kr.rukáv Lady-Fit
Short Sleeve Popelin Shirt
Dámská košile s krátkým rukávem ze smíšených vláken, dámský vypasovaný střih, na hrudi
kapsička, vzadu a na prsou záševky pro lepší
pohodlí a přiléhavost.
55% bavlna, 45% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
120 g. (white: 115 g.)
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black

white

F651160

Pánská popelínová košile kr.rukáv Short
Sleeve Popelin Shirt
Pánská košile s krátkým rukávem ze smíšených
vláken, na hrudi kapsička, knoflíky v barvě, postranní švy, standardní límec bez knoflíčků.
55% bavlna, 45% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
120 g. (white: 115 g.)

mid blue

navy

red

F650120

Dámská popelínová košile dlouhý rukáv
Dámská popelínová košile s dlouhým rukávem,
na hrudi kapsička, knoflíky v barvě košile, zadní a
přední záševky
pro maximální komfort, boční švy pro vytvarování
dámského střihu.

F651180

Pánská popelínová košile dlouhý rukáv
Pánská košile s dlouhým rukávem, na hrudi kapsička, knoflíky v barvě košile, standardní límec.
55% bavlna, 45% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
120 g. (white: 115 g.)

55% bavlna, 45% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL
120 g. (white: 115 g.)

black

KOŠILE , KALHOTY,
SPOL EČEN S KÉ
TRIČKA

F650140

white

mid blue

navy

red
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K551

Pánská košile krátký rukáv ACE
Pánská košile krátký rukáv, snadná údržba, límec
cut-away se vzdálenými špičkami, vlevo náprsní
kapsa, zadní sedlo za krkem, stejnobarevné
knoflíky přišité křížovým stehem, 1 náhradní
knoflíček, dvakrát skládané švy.
65% polyester, 35% bavlna popelín
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-(5XL-6XL)*, 110 g.

K548

Dámská košile krátký rukáv JUDITH
Dámská košile s krátkým rukávem, snadná
údržba, nevyztužený měkký límec, vlevo náprsní
kapsa, stejnobarevné knoflíčky, tvarovaný spodní
lem, 1 náhradní knoflíček.

Pánská košile dlouhý rukáv JOFREY
Pánská košile dlouhý rukáv, snadná údržba, vlevo náprsní kapsa, stejnobarevné knoflíky přišité
křížovým stehem, límec cut-away se vzdálenými
špičkami, nastavitelné manžety + další knoflíček na rukávu, 2 náhradní knoflíky, zadní sedlo
dvakrát skládané.
65% polyester, 35% bavlna popelín
S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL-6XL)*, 110 g.

65% polyester, 35% bavlna popelín
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*, 110 g.

K549

Dámská košile dlouhý rukáv JESSICA
Dámská košile dlouhý rukáv, snadná údržba,
nevyztužený měkký límec, vlevo náprsní kapsa,
stejnobarevné knoflíky, nastavitelné manžety, 1
náhradní knoflíček, tvarovaný spodní lem.
65% polyester, 35% bavlna popelín
XS-S-M-L-XL-XXL-(3XL-4XL)*, 110 g.

K551 + K548
K548

K549

K545 + K549
bright turquoise

bright sky*

bright turquoise*

brown

kelly green

navy**

wine**

KOŠILE , KALHOTY,
SPOL EČEN S KÉ
TRIČKA

K545

brown

navy*

wine*

white**

forest green

yellow

white**
fuchsia

bright sky
fuchsia*
burnt lime
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burnt lime

classic red*

black**

light
royal blue**

silver**

yellow

zinc

classic
red**

purple

silver**

zinc

black**

light royal
blue**
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Dámská košile oxford s krátkým rukávem
Snadná údržba, krátký rukáv, nevyztužený
měkký límec, stejnobarevné knoflíčky, 2 knoflíčky
na stojáčku límce, přední a zadní záševky pro
maximální komfort, 2 náhradní knoflíčky, tvarovaný spodní lem.
70% bavlna, 30% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
135 g.

KOŠ ILE , KALAHOTY,
KČIRT SPOL E ČE N SKÉ

70% bavlna, 30% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL
135 g.
oxford blue

oxford silver

white

Pánská košile oxford s dlouhým rukávem
Snadná údržba, dlouhý rukáv, stejnobarevné
knoflíčky- z toho 2 límečkové přišité křížovým
stehem, vlevo náprsní kapsa, na zádech 2 protizáhyby pro větší pohodlí, 2 náhradní knoflíčky,
zakulacený spodní lem, nastavitelné manžety +
další knoflíček na rukávu.

K534

Dámská košile oxford s dlouhým rukávem
Snadná údržba, nevyztužený měkký límec,
stejnobarevné knoflíčky, 2 knoflíčky na stojáčku
límce, přední a zadní záševky pro maximální
komfort, 2 náhradní knoflíčky, nastavitelné manžety, tvarovaný spodní lem.
70% bavlna, 30% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
135 g.

70% bavlna, 30% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL
135 g.
oxford blue

KOŠILE , KALHOTY,
SPOL EČEN S KÉ
TRIČKA

Pánská košile oxford s krátkým rukávem
Krátký rukáv, snadná údržba, stejnobarevné
knoflíčky přišité křížovým stehem - z toho
2 límečkové, vlevo náprsní kapsa, zadní sedlo
a 2 protizáhyby pro větší pohodlí, 2 náhradní
knoflíčky, tvarovaný spodní lem.
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K533

K536

K535

oxford silver

white
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lívá
Nežeh va
úpra

K539

Pánská košile krátký rukáv v nežehlivé
úpravě
Nežehlivá úprava, krátký rukáv, límečkové
knoflíčky, stejnobarevné knoflíky přišité křížovým
stehem, vlevo náprsní kapsa, zadní sedlo a 2
protizáhyby pro lepší pohodlí, ploché švy, 2
náhradní knoflíčky, tvarovaný spodní lem.

K540

Dámská košile s krátkým rukávem
v nežehlivé úpravě
Nežehlivá úprava, krátký rukáv, nevyztužený
měkký límec, stejnobarevné knoflíky, ploché švy,
1 náhradní knoflíček, tvarovaný
spodní lem.
100% bavlna mikro kepr
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
120 g.

100% bavlna mikro kepr
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
120 g.
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black

white

bright sky

zinc

K537

Pánská košile s dlouhým rukávem
v nežehlivé úpravě
Nežehlivá úprava, dlouhý rukáv, límečkové
knoflíčky, stejnobarevné knoflíky přišité křížovým stehem, vlevo náprsní kapsa, zadní sedlo
a 2 protizáhyby pro lepší pohodlí, ploché švy,
nastavitelné manžety s přidaným knoflíčkem.

K538

Dámská košile s dlouhým rukávem
v nežehlivé úpravě
Nežehlivá úprava, dlouhý rukáv, nevyztužený
měkký límec, stejnobarevné knoflíky, 3 knoflíky
na prodloužené manžetě, ploché švy, 1 náhradní
knoflíček, tvarovaný spodní lem.
100% bavlna mikro kepr
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
120 g.

100% bavlna mikro kepr
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL,
120 g.
zinc

white

KOŠILE , KALHOTY,
SPOL EČEN S KÉ
TRIČKA

KOŠ ILE , KALAHOTY,
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Nežehlívá
úprava

bright sky

black
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Extra
stretch

K532

Dámská strečová košile s krátkým rukávem
Měkký elastický materiál, dámský vypasovaný
střih, snadná údržba, nevyztužený měkký límec,
knoflíčky v barvě látky, přední a zadní záševky
pro maximální komfort, 1 náhradní knoflíček,
tvarovaný zaoblený spodní lem.
97% bavlna, 3% elastan
XS-S-M-L-XL-XXL
140 g.
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wine

zinc

white

K529

K531

Pánská strečová košile s krátkým rukávem
Krátký rukáv, límec cut-away, vypasovaný střih,
dvakrát skládané švy, stejnobarevné knoflíčky
přišité křížovým stehem, zadní sedlo a 2 protizáhyby pro větší pohodlí, 1 náhradní knoflíček,
tvarovaný spodní lem.

light blue

navy

black

97% bavlna, 3% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL
140 g.

Pánská strečová košile s dlouhým rukávem
Vypasovaný střih, dlouhý rukáv, snadná údržba,
stejnobarevné knoflíčky přišité křížovým stehem,
zadní sedlo a 2 protizáhyby pro větší pohodlí, 2
náhradní knoflíčky, tvarovaný spodní lem, nastavitelné manžety s dvěma knoflíčky.

KOŠILE , KALHOTY,
SPOL EČEN S KÉ
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Extra
stretch

K530

Dámská strečová košile s dlouhým rukávem
Dámský vypasovaný střih, nevyztužený měkký
límec, stejnobarevné knoflíčky, přední a zadní
záševky pro maximální komfort, 1 náhradní knoflíček, nastavitelné manžety, tvarovaný spodní lem.

97% bavlna, 3% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL,
140 g.

97% bavlna, 3% elastan
XS-S-M-L-XL-XXL
140 g.
wine

zinc

white

light blue

navy

black
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R956F

Dámská košile s dlouhými rukávy
Ultimate v nežehlivé úpravě
Dámská luxusní košile v elegantním moderním
designu, nežehlivá úprava materiálu, projmutý
střih ušitý na míru, volný límec se vzdálenými
špičkami, stejnobarevné zdvojené knoflíčky,
manžety s jedním knoflíčkem, možnost použít
volné manžetové knoflíčky, zaoblený spodní lem,
lze prát na 40°C.

Pánská košile s dlouhými rukávy
Ultimate v nežehlivé úpravě
Pánská luxusní košile v elegantním moderním
designu, nežehlivá úprava materiálu, stejnobarevné knoflíčky + 2 límečkové knoflíčky, na
zádech 2 protizáhyby pro větší pohodlí, vlevo
náprsní kapsa, nastavitelné manžety s knoflíčky
+ další knoflíčky na rukávu, zaoblený spodní lem,
lze prát na 40°C.

100% bavlna mikro kepr
S-M-L-XL-XXL
120 g.
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R962M

R956M

100% bavlna mikro kepr
M-L-XL-XXL-3XL
120 g.
white

bright sky

black

Pánská košile s dlouhými rukávy rybí kost
Pánská košile s úpletem tkaniny do tvaru rybí
kosti je všestranná a odolná. Poskytuje ideální
kombinaci stylu a trvanlivosti, snadná údržba, mírně prodloužený padnoucí střih, kratší
vyztužený límec, zaoblený spodní lem, zaoblené
manžety s knoflíčky + další knoflíčky na rukávu,
možnost použít volné manžetové knoflíčky, úzká
léga se stejnobarevnými knoflíčky, lze prát na
40°C.

R962F

Dámská košile s dlouhými rukávy rybí kost
Dámská košile s úpletem tkaniny do tvaru rybí
kosti je všestranná a odolná. Poskytuje ideální
kombinaci stylu a trvanlivosti, snadná údržba,
mírně prodloužený padnoucí střih, elegantní moderní límec, zaoblený spodní lem, zadní a přední
záševky pro maximální komfort, stylové úzké
prodloužené manžety s 3 knoflíčky, úzká léga se
stejnobarevnými knoflíčky, lze prát na 40°C.
84% bavlna, 16% polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL(3XL-4XL)*
130 g. (white: 125 g.)

84% bavlna, 16% polyester
M-L-XL-XXL-3XL
130 g. (white: 125 g.)
white**
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lívá
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a
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ú

light blue
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K599

Pánská manšestrová košile
Jemný manšestr, užší střih, kapsa na levé straně
hrudi se zesílenými rohy, zdvojená knoflíková
léga s bílými knoflíky, nastavitelné manžety na
koncích rukávů se dvěma knoflíky a zaoblenými
okraji, bílý malý knoflík na koncích rukávů, podšitý vrchní díl na zádech, zaoblený spodní lem s
jednoduchým prošitím, odstíny barev po vyprání
se mohou kus od kusu mírně lišit - bleached
efekt, za krkem není etiketa se značkou, pouze
štítek s velikostí, 2 náhradní knoflíky na vnitřní
straně spodního okraje.

washed dark
navy

washed dusky
khaki

Nárameníky

black / grey
/ blue

steel blue /
black

K541

Pánská košile s dlouhým rukávem
Pánská popelínová košile s dlouhým rukávem,
snadná údržba, límec cut-away se vzdálenými
špičkami, stejnobarevné knoflíky přišité křížovým
stehem, vlevo náprsní kapsa, zadní sedlo a
2 protizáhyby pro větší pohodlí, nastavitelné
manžety + knoflíček navíc na rukávu, 2 náhradní
knoflíčky, tvarovaný spodní lem, dvakrát skládané švy.
100% bavlna popelín
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL-6XL)*
125 g.
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red / black /
grey

classic red

K542

Dámská košile s dlouhým rukávem
Dámská popelínová košile s dlouhým rukávem,
snadná údržba, nevyztužený měkký límec,
stejnobarevné knoflíky, vlevo náprsní kapsa,
nastavitelné manžety, 1 náhradní knoflíček, tvarovaný spodní lem.
100% bavlna popelín
XS-S-M-L-XL-XXL(3XL-4XL)*
125 g.

zinc

white**

bright sky

K505

65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
115 g.

navy

black*

red / black

Pánská košile dl. rukáv Pilotka
Snadná údržba Easy care, knoflíky v barvě látky,
na hrudníku 2 kapsy s klopou, levá kapsa s
kapsičkou na tužky, záhyby na zádech pro větší
komfort, nárameníky na knoflíky v barvě košile
s možností připevnit odznaky, hodnosti, stužky
apod.,knoflíky nastavitelné manžety na rukávech.

white

black / red

L3000
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100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
150 g.

BESTSELLER

Pánská flanelová košile
Pánská flanelová košile, pevný a silný materiál
vyšší gramáže, náprsní kapsa na srdci, kvalitně
provedené dvojité šití, spodní okraj zaoblen,
volný pohodlný střih, bez podšívky, na práci, či
volný čas.
100% bavlna, M-L-XL-XXL-3XL, 230 g.
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K6131

K6130

Pánské sako
Kvalitní pohodlné společenské jednořadé
sako na 2 knoflíky, podšívka - jemná hebká
taffeta polyester, elastan v látce zaručuje
pohodlné a komfortní nošení,
2 přední kapsy s klopou, malá kapsička na
hrudi na kapesníček, 2 vnitřní náprsní kapsy
na knoflík a kapsička na mobil, na koncích
rukávů 4 malé knoflíčky,
2 elegantní rozparky vzadu, vnitřní skrytý zip
na levé straně na dekoraci.

anthracite heather

black*

K730

Pánské společenské kalhoty
Kvalitní pohodlné společenské kalhoty
klasického střihu, elastan v látce zaručuje
pohodlné a komfortní nošení, 2 boční kapsy,
2 kapsy vzadu s knoflíčky a jemným lemem,
na knoflík, skrytý zip, poutka v pase, v přední
horní části částečná hebká podšívka, dole
nezaložené - flexibilní délka pro všechny,
nutno zkrátit a zakončit na míru dle výšky
postavy (buď zaentlovat dole založené, nebo
použít zažehlovací pásku)
64% polyester, 34% viskoza, 2% elastan
36-38-40-42-44-46-48-50-52
220 g.
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64% polyester, 34% viskoza, 2% elastan
podšívka: 100% polyester taffeta
36-38-40-42-44-46
220 g.

anthracite heather

black

K731

Dámské společenské kalhoty
Kvalitní pohodlné společenské kalhoty
klasického střihu, elastan v látce zaručuje
pohodlné a komfortní nošení, 2 boční kapsy,
2 kapsy vzadu s knoflíčky a jemným lemem,
na knoflík, skrytý zip, vnitřní skrytá poutka na
pověšení, část pasu vzadu je elastická - tím
se dosahuje většího komfortu při nošení,
spodní část nohavice je ukončena neviditelným lemem, vnitřek nohavice: 78 cm.
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64% polyester, 34% viskoza, 2% elastan
podšívka: 100% polyester taffeta
46-48-50-52-54-56-58-(60)*
220 g.

Dámské sako
Kvalitní pohodlné společenské jednořadé
sako na 1 knoflík, podšívka - jemná hebká
taffeta polyester, elastan v látce zaručuje
pohodlné a komfortní nošení,
2 přední kapsy s jemným lemem, 2 vnitřní
náprsní kapsy na knoflík, na koncích rukávů 3
malé knoflíčky, elegantní rozparek vzadu.

64% polyester, 34% viskoza, 2% elastan
XS-S-M-L-XL-XXL
220 g.
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64% polyester, 34% viskoza, 2% elastan
(36)*-38-40-42-44-46
220 g.

64% polyester, 34% viskoza, 2% elastan
36-38-40-42-44-46
220 g.

Pánská společenská vesta
Dámská společenská vesta
Pohodlná společenská vesta s 5 knoflíky, podšívka - jemná hebká taffeta polyester, elastan v látce
zaručuje pohodlné a komfortní nošení, dvě přední kapsy, boční větrací otvory, zadní díl ze slabšího
polyesteru, vzadu nastavitelný pásek s přezkou.
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Francouzské: 48-50-52-54-56-58-60-62-64
Anglické: 38-40-42-44-46-48-50-52-54
220 g.

Pouzdrové šaty s krátkým rukávem
Příjemné šaty klasického pouzdrového střihu,
elastan v látce zaručuje komfortní nošení, jemná
elastická podšívka, rozparek, vzadu skrytý zip.

KOŠILE , KALHOTY,
SPOL EČEN S KÉ
TRIČKA

K500

Úzká pouzdrová sukně
Pohodlná sukně klasického pouzdrového střihu,
elastan v látce zaručuje komfortní nošení, jemná
elastická podšívka, rozparek, vzadu skrytý zip.

K501K502
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K732

64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Francouzské: 38-40-42-44-46
Anglické: 10-12-14-16-18-20
220 g.
black

anthracite heather

black*

anthracite heather

black
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K965

Pánský svetr do V Jumper

K966

Dámský svetr do V Jumper
Svetr s výstřihem do V, vypasovaný střih, dvouvrstvý žebrovaný náplet ve výstřihu, žebrované
manžety a spodní lem, zpevňující lemovka za
krkem.
K965

50% bavlna, 50% akryl
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*, 290 g.

black**

grey melange**

navy**

dark grey

red

light royal blue

PK913
K984

K969

87% bavlna, 11% polyamid, 2% elastan
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL, 330 g.

50% bavlna, 50% akryl
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
290 g.

Pánský svetr na zip Premium cardigan
Stylový kvalitní pánský cardigan s kovovým
zipem, žebrový stojáček 1x1 s jemnou podšívkou,
vnitřní kontrastní lemovka přes švy, náplet na
koncích rukávů a spodním okraji.

Pánská pletená vesta s výstřihem do V
Vypasovaný střih, dvouvrstvý žebrovaný náplet
ve výstřihu a v průramcích, zpevňující lemovka
za krkem.

Dámský rolák Merino
Mimořádně měkká jemná česaná kvalitní merino
vlna, která je mimořádně pohodlná, výborné
termoregulační vlastnosti, elegantní, nadčasový
styl, žebrované náplety 1x1 na koncích rukávů
a spodním okraji, rolovaný průkrčník, bez štítku
se značkou za krkem. Výhody Merino vlny: má
fantastické termoregulační vlastnosti, „hřeje“ i za
mokra (má lepší izolační vlastnosti i při zavlhnutí),
odolá zápachu (merino má přirozené antibakteriální vlastnosti), snadná údržba, je to přírodní
materiál, je hypoalergenní, ochrana před UV
zářením.
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 K966
50% bavlna, 50% akryl
XS-S-M-L-XL-XXL-(3XL)*, 290 g.

100% vlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
220 g.
186

navy heather

light grey heather

navy

black

grey melange

black

grey heather
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K5002

Dámská halenka krátký rukáv
Příjemný lehký krepový materiál, úzký lem kolem
krku, látka lehce nabraná na předním díle, za
krkem elastické očko na zapínání, volný střih,
společenský styl.
100% polyester
34-36-38-40-42-44
85 g.

Prát na
60 °C
black

deep sea
blue

off white

K5003

KOŠ ILE , KALAHOTY,
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100% polyester
34-36-38-40-42-44
85 g.

black

deep sea
blue

off white

K7020

Dámská sukně
Česaná bavlna, zevnitř počesaná (jemný chlup),
2 italské boční kapsy, elastický pas s plochou
stahovací šňůrkou z organické bavlny, kovové
konce stahovací šňůrky, jemný materiál, enzymaticky práno, jednoduché prošití na spodním lemu,
85 % organická bavlna, 15 % recyklovaný polyester, vlákno je složeno ze třech přízí - LSF (Low
Shrinkage Fleece), bez etikety se značkou.

K742

Pánské džíny Basic jeans
Klasické 5 pocket style džíny, 11,50 oz,
na zip a knoflík, 2 přední kapsy + 1 malá,
2 zadní kapsy, kontrastní švy, poutka,
moderní Comfort střih.

ic
black

188

Pánské kapsáčové denim kalhoty
Propracované kalhoty pro práci i volný čas, materiál denim - džínové plátno, lze prát na 60°C,
úzký střih,zapínání nahoře na knoflíky s krytkou
a kovovým zipem, vpředu: 2 šikmé postranní
otevírací kapsy, na stehnu zesílená kapsa ve
švu s klopou na suchý zip a na ní 3 přihrádky, v
jedné z nich je přihrádka na tužky, vpravo: kapsa
na kladívko, kapsa na metr, klopa na suchý zip,
zadní strana: 2 kapsy se zesíleným zapínáním,
pevné zdvojené švy,
1 kapsa s klopou na suchý zip, zaoblený pásek na
zadní vnitřní straně s širokým vnitřním neklouzavým elastickým páskem, oranžová vnitřní strana
uprostřed zad, poutka se zesílenými švy včetně
jednoho zesíleného uprostřed zad a plastovým
kroužkem vpředu, ergonomické švy vpředu na
kolenou pro větší pohodlí, zesílený rozkrokový
klín pro zvýšenou odolnost a dokonalou volnost
pohybu, trojité prošití v bočních švech, vnitřní
straně nohavic a zadním rozparku, dvojité prošití
na spodním lemu, odnímatelný tear away štítek.
99% bavlna denim, 1% elastan
38-40-42-44-46-48-50-52
370 g.

85% bavlna, 15 recyklovaný polyester
S-M-L-XL-XXL
280 g.

Organ

WK705

clay

KOŠILE , KALHOTY,
SPOL EČEN S KÉ
TRIČKA

Dámská halenka dlouhý rukáv
Příjemný lehký krepový materiál, úzký lem kolem
krku, látka lehce nabraná na předním díle, za
krkem elastické očko na zapínání, volný střih,
společenský styl.

blue rinse

99% bavlna denim, 1% elastan
38-40-42-44-46-48-50
390 g.

blue rinse
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black

K740K741
Pánské kalhoty Chino
Dámské kalhoty Chino
Kalhoty pro volný čas moderního střihu a barev, 98% bavlna je jemný twill, 2% strech elastan, enzymaticky prané pro zajištění většího pohodlí, 2 boční kapsy + 1 menší kapsa a další kapsa na lístek, 2
olemované zadní kapsy, zapínaní na zip a knoflík, v pase poutka na opasek.
98% bavlna, 2% elastan
38-40-42-44-46-48-50-(52-54)*
244 g.

98% bavlna, 2% elastan
36-38-40-42-44-(46-48)*
244 g.

PA1002PA1003
Pánské outdoorové kalhoty
Dámské outdoorové kalhoty
Outdoorové kalhoty, voděodolné, antistatická úprava, extrémní pohodlnost kalhot zaručuje dvojcestná
elasticita (do stran i nahoru a dolů), kontrastní zip a háček plnící funkci knoflíku, 2 boční kapsy s kontrastním skrytým zipem, zadní kapsa s kontrastním zipem a lemem, pásek má po stranách elastické
vsadky zaručující příjemné nošení pro všechny, poutka na opasek, zpevněné části na kolenou 100%
polyesterem jacquardem, slabý, ale pevný prodyšný materiál, vhodné i jako pracovní kalhoty.
95% polyester, 5% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL, 155 g.
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beige

black**

camel

dark
navy**

white*

or

KOŠILE , KALHOTY,
SPOL EČEN S KÉ
TRIČKA

KOŠ ILE , KALAHOTY,
KČIRT SPOL E ČE N SKÉ

Outdo

95% polyester, 5% elastan
S-M-L-XL-XXL-3XL, 155 g.
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beige

light
charcoal***

K785

Pánské kalhoty s odepínacími nohavicemi
Práno v enzymové lázni, zapínání na zip YKK®
s knoflíkem, 4 přední kapsy, 3 zadní kapsy,
možnost odstranění nohavice připevněné zipem,
plastová úchytka na poutku.

light khaki**

K745K746

Pánské letní kapsáčové kalhoty
Dámské letní kapsáčové kalhoty
Sepraný pohodlný, lehký a jemný materiál, zip, drukový knoflík, stahovací šňůrky uvnitř pasu, dvě
italské boční kapsy, malá kapsa na mince, dvě kapsy s klopami na dva druky vzadu a na nohavicích
nad koleny, módní dvojité švy nad a pod koleny, poutka na opasek, volný komfortní střih.
100% bavlna popelín
Francouzské: 40-42-44-46-48-50-(52-54)* 
Anglické: 30-32-34-36-38-40-42-44
140 g.
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100% bavlna
Francouzské: (34-36)*-38-40-42-44-(46)*
Anglické: 8-10-12-14-16-18-20
140 g.

100% bavlna kepr
38-40-42-44-46-48-50-52-54, 245 g.

dark beige

black

SP105

Pánské plátěné kalhoty
Silné pevné kapsáče jemně česané, práno
v enzymové lázni, zapínání na zip s knoflíčkem,
boční, přední a zadní kapsy na zip a suchý zip.

KOŠILE , KALHOTY,
SPOL EČEN S KÉ
TRIČKA

KOŠ ILE , KALAHOTY,
KČIRT SPOL E ČE N SKÉ

HEAVY

100% bavlna
(38-40)*-42-44-46-48-50-52-54
270 g.

black*

navy

dark grey*

khaki
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Prát
na 60 °C

black

R015M

Pánské pracovní kalhoty Heavy Duty
Pánské pracovní kanvas kalhoty v nejvyšší kvalitě, možno prát na 60°C, ochranná vrstva materiálu DuPontTM Teflon® proti ušpinění, vyztužená oblast sedu, dvě boční kapsy s klopou na
stehnech, z toho na jedné z nich je další kapsa,
závěsná kapsička na metr, nebo mobil na pravé
straně, široká poutka na opasek, značkový YKK
zip, trojitě šité kapsy, 2 zadní kapsy praktického
střihu z toho 1 s klopou, vnitřní kapsy na nákoleníky max. 21x15 cm, 2 hlubší boční kapsy, poutko
vpředu na zavěšení karabiny, nebo nářadí.
65% polyester, 35% bavlna hrubé plátno
Anglické: 30-32-34-36-38-40-42-44-46 /
Francouzské: 42-44-46-48-50-52-54-56
Délka vnitřní strany nohavice: Short 30 / 76
cm-Regular 32 / 81 cm-Long 34 / 86 cm
260 g.
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black

french navy

convoy grey

camel

black

olive
camouflage

K744

Pánské kapsáčové kalhoty
Kvalitní pevný twill materiál, jemný peached
broušený povrch příjemný na dotyk, se zipem,
stylový kovový knoflík, dvě boční kapsy, dvě
boční kapsy nad koleny s klopami, dvě zadní
kapsy s klopami.
98% bavlna, 2% elastan
Francouzské: 38-40-42-44-46-48-50-52-54
Anglické: 28-30-32-34-36-38-40-42-44 
245 g.

blue rinse

WK750

WK715

Rovný střih, 2 boční kapsy na zip s lemováním
a taháčkem na zip, 2 boční cargo kapsy na nohavicích s kontrastním lemováním a klopou na suchý
zip, 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip, zdvojené
ergonomické kolenní panely pro větší pohodlí, vzadu
2 pásky na suchý zip pro nastavení šířky pasu,
v zadní části zvýšený tvarovaný pas s vnitřní protiskluzovou gumou, na předním poutku vpravo plastový
kroužek, zapínání na zip a knoflík, třívrstvá prodyšná
tkanina, vrchní materiál 95 % polyester, 5 % elastan,
prodyšná membránová střední vrstva, vnitřní strana
z mikrofleecu (100% polyester), vodní sloupec 3 000
g/m²/24 h, nepromokavé do 8 000 mm, pružné
lemy s klínovým rozparkem, konce nohavic do gumy
a se zipem pro rozšíření spodního okraje, zesílený
klín v rozkroku pro větší pohodlí a dokonalou volnost
pohybu, reflexní kontrastní zesílené prošívání, trojité
prošití na bočních švech, vnitřních stranách nohavic,
předních a zadních rozkrokových švech a rozkroku,
tear away odstranitelný štítek se značkou, kontrastní
poutko na zavěšení, vzadu poutko na opasek široké
9 cm.

Džínové elastické plátno, rovný střih straight fit, průmyslové praní na 60 °C, zapínání na knoflík a skrytý
kovový zip, přední strana 2 šikmé boční rozevírací
kapsy, vlevo kapsa s klopou se zesíleným švem
a zapínáním na suchý zip, na kapse 3 menší kapsičky, z toho 1 je kapsička na pero, vpravo pevné poutko na kladivo, kapsa na metr a vedle kapsa na suchý
zip, zadní strana: vpravo kapsa s klopu na suchý zip
se zesílenými švy, vlevo klasická zadní kapsa, uvnitř
na zadní straně pásku a po stranách široký vnitřní
neklouzavý elastický pásek pro uchycení
v pase proti sjíždění šortek, pevné oranžové vnitřní
poutko na zavěšení, zesílené švy, plastový kroužek
na poutku vpředu, zesílený klín v rozkroku pro větší
odolnost a dokonalou volnost pohybu, elastický
všitý vnitřní pásek vzadu zaručující komfortní nošení,
trojité prošití bočních švů, vzadu poutko na opasek
o šířce 9 cm, vnitřní strany nohavic a zadních švů
v rozkroku, dvojité prošití na lemu nohavic, tearaway
odnímatelný štítek značky.

Pánské sofshellové kalhoty

dark navy

black rinse

95% polyester, 5% elastan
M-L-XL-XXL-3XL-4XL
300 g.

Pánské denim šortky

KOŠILE , KALHOTY,
SPOL EČEN S KÉ
TRIČKA

KOŠ ILE , KALAHOTY,
KČIRT SPOL E ČE N SKÉ

Prát
°C
na 60

99% polyester, 1% elastan
Francouzské: 42-44-46-48-50-52-54
370 g.

195

KOŠ ILE , KALAHOTY,
KČIRT SPOL E ČE N SKÉ

Pánské šortky s kapsami - Bermuda
Jemný lehký materiál poplin, popelín s washed
sepraným efektem, se zipem, drukovým knoflíkem, pohodlný letní střih, vnitřní kontrastní
šňůrka v pase, dvě boční kapsy (jadna má vnitřní
menší kapsičku), 2 kapsy na stehnech s klopami
+ 2 zadní klopové kapsy, klopové kapsy jsou na
druky.
100% bavlna
42-44-46-48-50-52-54-56
140 g.

K756

Dámské šortky s kapsami - Bermuda
Jemný lehký materiál poplin, popelín s washed
sepraným efektem, se zipem, drukovým knoflíkem, pohodlný letní střih, vnitřní kontrastní
šňůrka v pase, dvě boční kapsy, 2 kapsy na
stehnech s klopami + 2 zadní klopové kapsy,
klopové kapsy jsou na druky.
100% bavlna
36-38-40-42-44-46
140 g.

olive
camouflage

camel

black

K754

Pánské kapsáčové kraťasy
Kvalitní pevný twill materiál, jemný peached
broušený povrch příjemný na dotyk, se zipem,
stylový kovový knoflík, dvě boční kapsy, dvě
boční kapsy nad koleny s klopami, dvě zadní
kapsy s klopami.
98% bavlna,2% elastan
Francouzské: 40-42-44-46-48-50-52-54
Anglické: 30-32-34-36-38-40-42-44
245 g.

light khaki
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light charcoal

light khaki

light charcoal

K777

BESTSELLER

Pánské bermudy TREKKER
Zapínání na zip a knoflíček bronzové barvy, poutka
na pásek, 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy na suchý
zip, kapsy na nohavicích na suchý zip.

KOŠILE , KALHOTY,
SPOL EČEN S KÉ
TRIČKA

K755

100% bavlna kepr, praná
40-42-44-46-48-50-52-54-56-58, 240 g.

beige
black

navy
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DĚTSKÉ

Dospělé

F610360 str. 8
F613720 str. 9

lé
Dospě 20
8
F610 200
F614 12
str.:

F610330

Dětské tričko Kids original T-shirt
Dětské tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv,
dvojité prošití, jemně zpracovaná bavlna pro
snadnější potiskovatelnost, výztužná lemovka za
krkem, žebrový náplet v průkrčníku s elastanem,
bez bočních švů.
100% bavlna
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
145 g. (white 140 g.)

black

SWRK290 | F610330 | F620350

white

100 % bavlna (heather grey:
97% bavlna, 3% polyester)
(1/2 - 2/3)* - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
165 g. (white: 160 g.)

purple

dark heather
grey

lime

royal blue*

azure blue

deep navy

light pink*

red*

black

fuchsia

navy

white*

sky blue*

burgundy

yellow

kelly green

DĚ TSKÉ
TRIČKA

F610190

Dětské tričko Kids Valueweight T
Dětské tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv,
dvojité prošití, jemně zpracovaná bavlna, výztužná lemovka za krkem, žebrový náplet
v průkrčníku s elastanem, bez bočních švů.

natural

red

royal blue

bottle green

heather grey

orange

sunflower*
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L7051

Dětské námořnické tričko
Dětské / dámské tričko námořnický styl, krátký
rukáv, hladký úplet Jersey.
100% bavlna
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 185 g.

TSUKBSB

Dětské kontrastní tričko Baseball
Dětské tričko s kontrastními raglánovými
krátkými rukávy a lemem kolem krku, boční švy,
snímatelná etiketa za krkem, předsrážená bavlna,
barva grey melange 85% bavlna, 15% viskóza.
100% bavlna
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
155 g.

white /
royal blue
navy / white

white / red

lé
Dospě00
ST20 00
ST26 0
str. 1

ST2200

TSRK150

Dětské tričko krátký rukáv
Krátký rukáv, kulatý výstřih, dvojité prošití kolem
krku, na rukávech a spodní části, výztužná
lemovka z ramene na rameno, postranní švy,
žebrovaný elastický náplet ve výstřihu.

100% bavlna prstencově předená
(grey heather: 85% bavlna, 15% viskóza)
XS (5/6) - S (7/8) - M (9/10) - L (11/12) - XL (12/13)
155 g.

100% bavlna předsrážená
(grey melange: 85% bavlna, 15% PES)
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
155 g.
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pink

mint green

khaki

white

black

royal blue

light yellow

orange

sky blue

black opal

azzure

lime

burgundy

lime stone

BESTSELLER

Dětské tričko Classic-T
Dětské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih, žebrovaný náplet s elastanem kolem krku, jemně zpracovaná bavlna single jersey, výztužná lemovka
z ramene na rameno, bez postranních švů, prát
na 40°C, dvojité prošití na koncích rukávů a
spodním lemu.

fucsia

red

deep berry

kiwi green

ocean blue

Dětské námořnické tričko
Dětské námořnické tričko s pruhy a kontrastní
kapsou na hrudi, materiál single jersey hladký
úplet, česaná bavlna velmi jemná na dotek,
žebrový náplet u krku, kontrastní vnitřní lemovka
za krkem, dvojitý kontrastní šev na lemu rukávu a
spodním okraji.
100% bavlna
4/6 - 6/8 - 8/10
10/12 - 12/14
160 g.

ělé
Dosp 8
K37 4
3
str.

PA4008

Dětské tričko proti slunci s UV filtrem
Dětské tričko proti slunci, vhodné na surfování,
plavání a další aktivity na slunci, rychleschnoucí
elastický Quick dry materiál, UV ochrana proti
slunci 40+dle normy EN13758-1, krátký rukáv,
mírný stojáček, slim štíhlý střih, raglánové rukávy
s kontrastním švem, dvojité šití, poutko na spodním okraji trička, kde lze uvázat šortky (při velké
vlně, skoku do vody atd.).
92% polyester
8% elastan
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
160 g.

DĚ TSKÉ
TRIČKA

DĚ
AK
ČITSKÉ
RT

Dospělé
TSRA150 str.6
TSRLCMF str.7

K379

UV
ochrana
40+

Dospělé
PA4007
str.136

white

white /
red stripes
blue midnight

bright royal

orange

kelly green

light blue

navy blue

grey heather

scarlet red

yellow

sweet pink

white /
navy stripes

white

sporty red

fluorescent
yellow

aqua
blue
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PKID210

Dětská polokošile Kid Polo
Dětská polokošile pique krátký rukáv, jemná
předsrážená pletenina, výztužná lemovka za krkem, 2 knoflíčky, 1x1 žebrovaný límec a manžety,
boční rozparky.

Dospělé
F640260
str.138

100% bavlna předsrážená česaná
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14, 210 g.
ělé
Dosp0 str. 56
. 57
A21
POR L200 str
POP

ST3200

100% bavlna prstencově předená, piqué (grey
heather: 85% bavlna, 15% viskóza)
XS (5/6) - S (7/8) - M (9/10) - L (11/12) - XL
(12/13), 170 g.

light yellow

sky blue

lime

pink

red

royal blue

navy

white

TSRKSTRAP

Dětská polokošile - školní
Dětská polokošile piqué krátký rukáv, vzhledem k
vyššímu zastoupení polyesteru drží po každodenním praní barvu i tvar, výztužná lemovka
za krkem, 2 knoflíčky, 1x1 žebrovaný límec a
manžety, boční rozparky, odstranitelná etiketa
tear away.
35% bavlna, 65% polyester
7/8 - 9/11 - 12/14, 210 g.

Dětské tílko
Basic dětské tílko bez rukávů, širší ramínka,
snímatelná etiketa, dvojité prošití.

royal blue

white

F640510

Dětské tepláky Kids Classic Elasticated
Cuff Jog Pants
Dětské tepláky s elastickým pasem a šňůrkou
na utažení (navrženo v souladu s evropskou
legislativou o dětském oblečení), boční kapsy,
elastické zakončení nohavic, dole do gumy.
80% bavlna, 20% polyester
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
280 g., (h. grey: 260 g.)

Dospělé
PA186
str. 140

100% bavlna
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
155 g.

deep navy

black

heather grey

navy

white

Dospělé
ST300
ST310 0
0
str. 59

Dosp
TSUA ělé
T
str. 5 NK
2
white

black opal

scarlet red

bright royal
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orange

navy blue

grey heather

black

grey melange

PA187

Dětské tepláky Lightweight Cotton
Odlehčené bavlněné fitness tepláky boxer styl,
lehká a pružná tkanina, široká guma
v pase, 2 boční kapsy a kapsa vzadu, spodní
část nohavic stažená na gumu, vhodné na potisk
na nohavice.
100% bavlna (oxford grey: 90% bavlna, 10%
viskóza)
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
190 g.

navy

red

DĚ TSKÉ
TRIČKA

DĚ
AK
ČITSKÉ
RT

Dětská polokošile
Dětská polokošile piqué krátký rukáv, zapínání
na 2 barevně sladěné knoflíky, bez manžet na
rukávech, postranní švy, výztužná lemovka za
krkem, dvojité prošití na rukávech a spodním
okraji, prát na 40°C.

PKID210SCH
kelly green

black

navy

oxford grey

PA1014

Dámské
PA188
str. 140

Dětské legíny
Klasické legíny s gumou v pase, příjemný elastický materiál hladký úplet Jersey.
95% bavlna / 5% elastan
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12
190 g.

black

203

TSRK150LS

Dětské tričko dlouhý rukáv
Dětské tričko s dlouhým rukávem, kulatý výstřih,
dvojité prošití v límci, rukávech a spodní části, výztužná lemovka z ramene na rameno, postranní
švy, žebrovaný elastický náplet ve výstřihu.
100% bavlna předsrážená (grey
melange: 85% bavlna, 15% PES)
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
160 g.

SWRK290

Dětská mikina
Dvojité prošití v límci, rukávech a v pase, žebrovaný elastický náplet 1x1 v pase,
manžetách a výstřihu.
65% polyester, 35% bavlna
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14, 290 g.

black

white

Pánské
TSRA170LS
str. 46

sky blue

orange

grey melange

white

Dosp
F622 ělé
F6203080
80
str. 83

navy

red

royal blue

red

pink

black

sky blue

kelly green

grey melange

pink

royal blue

kelly green

navy

Dospělé
K446
str. 90

Dospělé
F620340
F621180
str. 93

DĚ
AK
ČITSKÉ
RT
Dětská mikina Kids Premium Hooded Sweat
s kapucí
Kapuce z dvojité látky, vsazené rukávy, našitá
klokaní kapsa, žebrovaný elastický úplet na rukávech a spodním okraji, postranní švy, výztužná
lemovka za krkem, volný střih.

F620350

Dětská mikina Premium Hooded
s kapucí a zipem
Dětská mikina s kapucí z dvojité látky, 2 přední
kapsy, elastické náplety na koncích rukávů a
spodním okraji, výztužná lemovka za krkem,
celopropínací zip.

70% bavlna, 30% polyester
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
280 g. (white a heather grey: 260 g.)

70% bavlna, 30% polyester
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
280 g. (heather grey: 260 g.)

F620370

F620370 + F620350

Dětská mikina s kapucí
Z rubu kontrastní kapuce, česaný materiál, klokaní kapsa s přístupem pro sluchátka, žebrované
náplety na rukávech a spodním okraji, kapuce z
dvojité látky.
80% bavlna, 20% polyester
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 280 g.

black

K486

Dětská mikina s kapucí
Česaný materiál s minimální srážlivostí, máčeno
v silikonové lázni, kontrastní podšívka kapuce,
vsazované rukávy, vpředu 2 kapsy, celopropínací
kontrastní zip, žebrované náplety na rukávech,
uvnitř zvýšeně počesaný materiál, otvory na
kabel sluchátek v kapse a u krku.
80% bavlna, 20% polyester
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 280 g.

white /
fine grey

navy /
fine grey

red / white

light kelly
green / white

sky blue /
white

black / red

black / yellow

oxford
grey / navy

fuchsia /
fine grey

light royal
blue / yellow

oxford grey /
navy

204

white

bottle green

kelly green

sky blue

light pink

heather grey

deep navy

black

red

royal blue

DĚ TSKÉ
TRIČKA

K4 Dos
6 pě
str 6, K lé
. 9 46
8 7

K453
F620370

Dospělé
SWRA290
str. 78

navy /
fine grey

black / red

black / yellow
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PA047

K6102

Dospělé
K616
str. 142

Dětská šusťáková bunda
Klasická nylonová dětská větrovka, celopropínací
zip, skrytá kapuce v límci, 2 přední kapsy na zip,
elastické manžety, lze složit do kapsy bundy,
kapsu otočíte naruby a zapnete oboustranným
zipem.
100% polyester nylon
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 70 g.

Dětský rozlišovák
Síťovaná barevná rozlišovací vesta vhodná pro
všechny sporty, zakončeno dvojitě prošívaným
lemováním.
100% polyester
6/10 - 10/14, 90 g.

Dospělé
FLRA300
FLRL300
str. 107

FLRK300
red

white

navy

black

K402

Dětská softshellová bunda
Lehká, extra komfortní, prodyšná
a voděodolná softshellová bunda Kariban,
materiál softshell - 3 vrstvy - spojené textilie:
(vnější voděodolná - 95% polyester, 5% elastan,
unikátní střední prodyšná membrána, vnitřní
vrstva - tepelně izolační mikropolarfleece), prodyšná (propouštějící pot) do 3000 gr / m2 / 24h.,
nepromokavá až do 8000 mm vodního sloupce,
celopropínací zip, 2 boční kapsy na zip a 1 kapsa
na hrudi se zipem.
95% polyester, 5% elastan
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 300 g.

red

aqua blue

navy

Dětská zimní bunda s kapucí Down Jacket
Dětská zimní bunda s kapucí, prošívaná, zateplená a speciálně odlehčená, lze zabalit do přiloženého sáčku, 2 přední kapsy na zip, celopropínací
zip, kontrastní podšívka a kapuce (kromě barvy
Navy).

red

light royal blue

navy

sky blue

lime

sporty navy

fluorescent
green

fluorescent
pink

sporty red

fluorescent
yellow

Dospělé
PA043
str. 133

kelly green
sporty royal
blue

white

black

100% polyamid, podšívka: 100% polyester
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 340 g.
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royal blue

Softshell

K6112
Dospělé
K6110, K6111
str. 149

100% polyester
7/8 - 9/11 - 12/14
300 g.

black

DĚ TSKÉ
TRIČKA

DĚ
AK
ČITSKÉ
RT

Dos
K401, pělé
K
str. 15400
7

Dětská fleecová mikina
Fleecová mikina z mikro polar fleecu s úpravou
proti plstnatění, prodyšná, oboustranně počesaná, boční švy, lemovka za krkem, raglánový střih,
celopropínací zip v barvě látky, límec stojáček,
2 kapsy na zip, stahovací elastická šňůrka ve
spodním lemu, elastické zakončení rukávů.

K831

Kojenecké body krátký rukáv
Máčeno v enzymové lázni pro extra měkký a
jemný povrch materiálu. Kulatý výstřih se zapínáním na ramenou na 2 patentky. 3 patentky
na zapínání dole. Žebrovaný náplet u výstřihu
a nohavic.
100% bavlna jersey
3M-6M-9M-12M-18M-24M, 180 g.

black

black

fuchsia

navy

oxford
grey

red

sky blue

white

Dospělé
K885
str. 232

K889

Dětská zástěra
Kolem krku nastavitelný pásek s přezkou, dvojitá
přední kapsa, rozměry: délka - 60cm, šířka 44cm.
100% bavlna
uni
280 g.
lime

lagoon black

white

red

navy

dark
pink
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KP041

Dětská kšiltovka FIRST
5ti panelová čepice s kšiltem, plastová spona na
stažení vzadu, odnimatelná vnitřní výztuha na
předním panelu.

sporty
royal blue

sporty
yellow

100% bavlna kepr, uni, 155 g.
sporty
navy

Dospělé
KP034
str. 215

navy

red

white

orange

royal blue

lime

white

PA006

Dětské funkční triko pod dres - dl.rukáv
Rychleschnoucí elastické přiléhavé triko vhodné
ke sportovním aktivitám, dlouhý rukáv, kulatý
výstřih, barevně sladěný krycí steh pro větší
pružnost, zakončení dvojitým prošitím.
88% polyester, 12% elastan
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
200 g.

sporty
red

lé
Dospě
0
PA0 5
37
str. 1

black

KP147

KP143

Dětská kšiltovka Trucker Mesh
Dětská kšiltovka s kontrastním polem, polyesterový pěnový přední panel vhodný pro dekoraci,
5 panelů, vzadu polyesterová síťovina - výborná
průdušnost, nastavitelná pomocí plastové přezky
vzadu, ideální obvod hlavy: 53 cm.
100% polyester
uni, 260 g.

Dětská kšiltovka Snapback
Dětská čepice s širokým kšiltem, 5 panelů, nízký
plochý vrch čepice, nastavitelná
pomocí plastové přezky vzadu,
ideální obvod hlavy:
black
53 cm.
100% bavlna kepr
uni, 260 g.

PA018

Dětské termo spodky, spodní kalhoty
Rychleschnoucí materiál, elastické v pase.
88% polyester, 12% elastan
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
200 g.

navy

lé
Dospě17
PA0 7
str.13

black
royal blue / red
white / red

white / black

black

white /
fluorescent
orange
red

lé
Dospě 3
KP11 9
1
str. 2

navy

white

Dosp
ě
KP13 lé
str.2 9
17

white

white /
fluorescent
yellow

KP524

Dospě
l
KP51 é
3
str.22
2

Dětská zimní čepice
Dětská zimní čepice, jednobarevná,
beanie styl, teplý žebrový úplet.
100% akryl, uni
black
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red

royal blue

navy

Dospělé
PA159
str.132

lé
Dospě 9
5
4
PA
2
str.13

PA461

Dětský basketbalový
dres - tílko
Výstřih do V, bez rukávů,
rychleschnoucí materiál, jemně
všité olemování z dvouvrstvého
kontrastního materiálu
v průramcích a výstřihu,
zakončeno dvojitým prošitím.
100% polyester
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
160 g.

DĚ TSKÉ
TRIČKA

DĚ
AK
ČITSKÉ
RT

white / navy

PA161

Dětské delší basketbalové šortky
Rychleschnoucí materiál Quick Dry, elastický pas
se stahovací šňůrkou,
na bocích kontrastní lemování, dvojité prošití.
white

black

sporty
royal blue

sporty
red

100% polyester tricot
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 150 g.

black

sporty royal blue

white

sporty red
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Dospělé
PA4000
str. 129

Dospělé
PA438
PA439
str. 120

black / white /
storm grey

D
ST800ospělé
0, S
str. 12T8100
1

green / black /
storm grey

ST8170

Dětské sportovní tričko
Jemná lehká, prodyšná a rychleschnoucí látka
ACTIVE-DRY® vhodná na pohyb, malý štítek za
krkem s velikostí, všitá etiketa v bočním švu s
prac. symboly, kterou lze odtrhnout,
prát na 40°C, úzký lem kolem krku, lemovka
překrývající šev za krkem.

kiwi green

Dětský dres - tričko kr. rukáv
Rychleschnoucí lehká tkanina, kulatý výstřih,
výztužná lemovka za krkem, raglánové rukávy,
zakončení na rukávech a v pase dvojitým prošitím.
100% polyester
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 140 g.

black

cyber
orange

cyber
yellow

PA445

hawaii
blue

red

sporty navy

lé
Dospě01
PA1 9
str.12

white

fluorescent
orange

sporty
royal blue

fluorescent
yellow

sky blue

lime

fuchsia

white

kelly green

,
PA021 ,
PA015 129
r. 128,

Dětské sportovní šortky Jersey
Bavlna jersey v nesrážlivé úpravě, v pase na
gumu, kapsa na zadním díle, 2 boční kapsy,
zakončení dvojitým prošitím
100% bavlna prstencově předená (Oxford Grey:
90% bavlna, 10% viskóza)
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
Dospělé
185 g.
PA151 str. 134
PA152 str. 135

light
royal blue

navy

oxford
grey

205
11

sporty navy /
white / storm grey

white / black /
storm grey

Dětský fotbalový dres - tričko kr.rukáv
Dvoubarevná ozdobná vsadka na pravém rameni,
rychleschnoucí materiál, krycí steh sladěný s
tričkem, zakončení dvojitým prošitím.
Dospělé
100% polyester
PA436
str. 128
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 140 g.

Dětský dres - tričko kr. rukáv
Pevný, přitom jemný interlock materiál, prodyšný
a rychleschnoucí. Výstřih do V, kontrastní lem
kolem krku a na koncích rukávů, široký pruh přes
hrudník.

PA103

100% polyester
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 135 g.

100% polyester
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 140 g.

white / sporty
red

black / white

sporty red /
white

sporty yellow /
black

Dětské sportovní šortky
Dětské šortky, rychleschnoucí funkční materiál,
pružný pas se stahovací šňůrkou, dvojité prošití,
kontrastní prošití v detailech.

green / white

sporty royal
blue / white

sporty red /
black / storm grey

PA437

st

PA4001

black

sporty royal
blue / white /
storm grey

y:
Štulpn

orange

PA153

210

sp. royal blue / sp.
yellow / storm grey

ice mint

crimson
red

sweet
pink

sky blue / white /
storm grey

DĚ TSKÉ
TRIČKA

DĚ
AK
ČITSKÉ
RT

100% polyester
S-M-L-XL
7/8 - 9/10 - 11/12 - 12/13
140 g.

orange / black /
storm grey

Dos
PA pělé
str 101
.12
9

sporty navy

sporty yellow

white

sporty red

black

green

sky blue

sporty royal
blue

211

PA348
Dospělé
PA347
str. 130

Dětská tepláková souprava - bunda
Celopropínací mikina na spodním lemu a koncích
rukávů do gumy, kontrastní horizontální pruh
na hrudníku, prodyšný materiál polyester tricot,
stojáček, 2 boční kapsy na zip.
100% polyester tricot
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
210 g.

black / white

sporty royal
blue / white

sporty navy /
white

sporty red /
white

PA199

Dětská tepláková souprava - tepláky
Sportovní tepláky z prodyšného polyester trikot
materiálu, 2 postranní kapsy na zip, široká guma
v pase se stahovací šňůrkou, zipy na koncích
nohavic umožňují nastavit správnou šířku, zadní
prodyšný MASH panel umožňující lepší ventilaci
při pohybu a menší pocení.

DĚ
AK
ČITSKÉ
RT

lé
Dospě
9
8
PA1
0
3
1
.
r
st

100% polyester tricot
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
210 g.

sporty navy

black

PA307

Dětská sportovní mikina Track
Dětská lehká sportovní bunda, celopropínací,
kontrastní vsadky na předním díle, 2 boční kapsy,
nízký stojáček. Lze kombinovat do soupravy
s art PA199.

KP137

100% polyester tricot
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
220 g.

lé
spě
Do 306 0
PA 13
.
str
212

black / white /
storm grey

sporty royal
blue / black /
storm grey

sporty red /
black / storm grey

ČEPICE,
KLOBOUKY,
DOPLŇKY

KP011
lime / white

black / orange

black / yellow / red

fuchsia / black

black / red

burgundy / white

purple / dark grey

black / royal blue

chocolate / beige

Kšiltovka ORLANDO
6ti panelová čepice s kšiltem, kontrastní barva
sendviče v kšiltu, kovová spona na stažení vzadu,
tříbarevná kombinace má třetí barvu zespodu na
kšiltu.
100% bavlna těžká,
broušená, kepr, uni,
260 g.

beige / white

black / white

dark grey / black

black

black / yellow

dark grey / orange

black / lime

forest green / beige

orange / navy

yellow / slate grey

sky blue / white

kelly green / black

red / black

light grey / dark grey

slate grey / light grey

khaki / black

red / white

surf blue / light grey

navy / white

navy

slate grey / red

royal blue / white

navy / yellow

navy / sky blue

red / yellow

royal blue / white / red

dark pink / slate grey

white / red

white

white / navy

KP156

Kšiltovka Polyester 6 panelů
Klasická polyesterová čepice s kšiltem, velikost
nastavitelná vzadu páskem na suchý zip, 6ti
panelová.
100% polyester
uni
130 g.

black

KP157

Kšiltovka Polyester 5 panelů
Klasická polyesterová čepice s kšiltem, velikost
nastavitelná vzadu páskem na suchý zip, 5ti
panelová.
100% polyester
uni
130 g.

forest green
red
navy
yellow

surf blue

black

forest green

L7047

Čepice sendwich
Jednobarevná 6ti panelová
čepice s kontrastním proužkem na kšiltu,
nastavení velikosti kovovou přezkou, vysoká
gramáž.
100% bavlna broušená, kepr
uni, 220 g.

KP057

Kšilt Visor
Sportovní kšilt, vnitřní potítko,
zadní část elastická.
100% bavlna kepr,
uni, 175 g.

red

KP034

navy

white

sky blue / white

KP188

orange

white

navy

KP041
208

KP116

white

royal blue

Kšiltovka FIRST
5 panelová čepice s kšiltem, plastová spona na
stažení vzadu, odnimatelná vnitřní výztuha na
předním panelu.

Kšiltovka
5 panelů, laminovaná,
možnost nastavení velikosti
se zapínáním na suchý zip.

100% bavlna kepr
uni, 155 g.

100% bavlna kepr, uni, 155 g.

white

Čepice s kšiltem a sendvičem
6 panelů, sendvič v kšiltu, nastavení velikosti
vzadu kovovou přezkou.

beige

kelly green

sky blue

lime

white

navy

dark grey

purple

black

orange

forest green

light grey

pink

black

navy

red

yellow
burgundy

royal blue

red

yellow

forest green

100% bavlna
uni, 260 g.

214

spicy orange /
dark grey

ČE PICE , KLOBOUKY,
TRIČKA DO PLŇK Y

ČEPI CE, KLOBOUKY,
DOPL Ň KY
AKČIRT

royal blue

orange

royal blue

black

white

light grey

dark grey

navy

red

forrest green

royal blue

fuchsia

kelly green

chocolate

215

KP051

KP036

Kšiltovka ACTION II
5 panelová čepice s kšiltem,
vyztužený přední panel,
vzadu nastavitelná pomocí kovové přezky.
100% bavlna broušená kepr
uni
180 g.

navy

Kšiltovka TOP
6 panelová čepice s kšiltem, kontrastní barva
sendviče v kšiltu, kovová spona na stažení
vzadu.

beige

100% bavlna kepr
uni, 180 g.

dark grey /
black

black /
dark grey

white / navy

beige / white

red / grey

navy / white

KP139

KP165

Kšiltovka Vintage heavy
6ti panelová čepice s kšiltem, moderní sepraný
Vintage efekt, silná počesaná látka, nízký profil
hloubky čepice, vzadu pásek k nastavení velikosti s kovovou přezkou, zaoblený vrchol čepice.
100% bavlna
uni
260 g.

Čepice s kšiltem Snapback cap.
Kšiltovka, 5 panelů, pevný bavlněný twill materiál,
velikost
nastavitelná vzadu
plastovým páskem
s dírkami, plochá
vrchní část.
100% bavlna
uni, 260 g.

forest green

KP147
208

black

red

white
black washed

red washed

royal blue /
red

forest green /
black

navy

black

red

white

slate grey

KP124

Kšiltovka se sendvičem
Čepice se sendvičem v kšiltu z jemně počesané
bavlny, 5 panelů, laminované, bavlněné potítko,
nastavení velikosti kovovou přezkou.
100% bavlna těžká, broušená, kepr
uni, 180 g.

KP130

light grey washed

Kšiltovka se sendvičem
5 panelová čepice s kontrastním sendvičem a
bavlněným potítkem, nastavení velikosti suchým
zipem.
100% bavlna kepr
uni, 155 g.

dark grey /
light grey

sand washed

WKP123

Fluorescenční kšiltovka
Fluorescenční čepice s kšiltem s reflexními pásy
na kšiltu a na boku, 5 panelů, laminované, vzadu
nastavení velikosti páskou na suchý zip, High
visibility efekt.
100% polyester
uni, 180 g.

KP189

Čepice s kšiltem a sendvičem
6 panelů, sendvič v kšiltu, nastavení velikosti
vzadu kovovou přezkou.
100% bavlna
uni, 260 g.

black / red

black / white

light grey /
dark grey

navy / white

forest green / forest green /
beige
light grey
white / navy
black

ČE PICE , KLOBOUKY,
TRIČKA DO PLŇK Y

ČEPI CE, KLOBOUKY,
DOPL Ň KY
AKČIRT

navy washed

red / white royal blue / white
light grey /
dark grey

dark grey /
black

black / white

black / lime

forest green /
beige

navy

white / navy

royal blue /
white

black / orange

black / white

navy / white

red / white

slate grey /
light grey

royal blue /
white

black / red

navy / sky blue

dark grey /
black

navy / yellow

navy / white

yellow /
dark grey

fluorescent
orange

fluorescent
yellow
black / red
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beige / white

navy / yellow

white

slate grey /
red

forest
green / beige

kelly green /
black

orange /
dark grey

red / white

217

KP111

Kšiltovka Trucker Mesh 5 panel
Klasická 5ti panelová čepice
s kšiltem, měkký panel vpředu,
ostatní 4 panely jsou z plastové síťoviny,
velikost nastavitelná vzadu plastovým páskem
na suchý zip.
100% polyester
uni, 150 g.

KP045

Kšiltovka RACING
6 panelová čepice s očky, dvoubarevné provedení v různých kombinacích, kovová spona na
stažení a nastavení velikosti vzadu.
100% bavlna těžká, broušená,
kepr, uni, 260 g.

KP912

KP910

60% bavlna, 40% polyester
uni, 300 g.

80% akryl, 20% vlna
uni, 300 g.

Kšiltovka Trucker cap retro style Yupoong®
Čepice s kšiltem výrobce Yupoong® v retro stylu,
6 panelová, vzadu nastavitelná plastová přezka,
vysoká kvalita, obšité větrací dírky v barvě, 4
zadní panely jsou z pevné síťoviny.

royal blue / yellow

white /
french red /
reflex blue

white / sky blue

Kšiltovka Cap flat peak Yupoong®
Čepice s kšiltem výrobce Yupoong®, 6 panelová, vzadu nastavitelná plastová přezka, vysoká
kvalita, vyšší profil výšky, rovný široký kšilt,
kontrastně obšité větrací dírky.

heather grey /
royal blue

dark grey /
black

white / black

heather
grey / black

black

royal blue

white / sky blue

white

white / royal blue

white / navy

navy

white / lime

white /
fluorescent
orange

white / fuchsia

white / red

white /
fluorescent
yellow

fuchsia / dark grey

navy / red

navy / white

black / orange

orange / white

black / white

pink / white

black / yellow

red / black

lime / white

royal blue /
white

dark grey /
black

kelly green / yellow

red / white

Kšiltovka HAVANA
Čepice v army stylu s kšiltem, 3 panely, vzadu
možnost nastavení velikosti suchým zipem.
100% bavlna plátno, uni, 250 g.

red / red

navy / navy

black / white

black / black

rustic
orange / beige

navy / navy

forest green /
light grey

red / red

white / white

white / white

KP113

KP199

KP060

black / black

navy / white

Čepice s Covid kšiltem
Kšiltovka s 6 panely, nastavitelné zapínání na
suchý zip, součástí je polotuhý štít na obličej z
termoplastického polyuretanu - ideální dodatečná ochrana, ochranný štít je flexibilní, lehký,
opakovaně použitelný a umožňuje nošení brýlí,
lze umýt mýdlem nebo jinými čistícími prostředky
sloužícími k ručnímu mytí.

KP143
208
Kšiltovka Trucker plochý kšilt
Čepice trucker s plochým kšiltem, 6 panelů, laminované, polyesterová síťovina, bavlněné potítko,
nastavitelná velikost pomocí plastové přezky.
100% bavlna kepr, síťovina Polyester
uni, 255 g.

KP137

Kšiltovka Trucker Mesh
Kšiltovka styl “řidič kamiónu”, vpředu silná
broušená bavlna, vzadu polyesterová síťovina,
prodyšná, 5 panelů, nastavitelná pomocí plastové přezky vzadu.
100% bavlna těžká broušená, barvy Camouflage:
85% bavlna, 15 viskóza, síťovina: 100% polyester,
uni, 260 g.

100% bavlna Kepr, uni, 260 g.

ČE PICE , KLOBOUKY,
TRIČKA DO PLŇK Y

ČEPI CE, KLOBOUKY,
DOPL Ň KY
AKČIRT

white / black

corde

black

jungle
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chocolate

royal blue

white

royal blue

navy

red

white / black

black

white

white / red

royal blue /
royal blue

navy / navy

white / black

forest green /
light grey

black / black

red / red

white / white

rustic orange /
beige

navy / white
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KP066

Klobouk PANAMA
Slaměný klobouk se 7 cm širokou krempou, 3
velikosti, k dispozici stuha v 5 barevných variantách, která není součástí klobouku, je třeba ji
objednat zvlášť (označení výrobku KP066B).
Natural

100% celulóza, 55 cm-57 cm-59 cm, 245 g.

KP066B
yellow

KP920

Manšestrová kšiltovka
Klasická bavlněná manšestrová kšiltovka, vzadu
na zapínání pásek s kovovou sponou, 5 panelů.
100% bavlna
310 g.

100% polyester
145 g.
dark shadow heather

abyss blue
heather

granite grey heather

black

helmwood

Dámský šátek
Lehký dámský
viskózový šátek s různými esény.
Rozměr 55 x 162 cm.

cut blue 6

dark pink 5

brown 5

blue 6

dark pink 6

burgundy 5

green 6

orange

yellow

twine

multi 5

grey violet 6

blue 5

100% polyester
66 cm

KP023

100% bavlna lehká, kepr
uni
160 g.

100% bavlna praná,
kepr, uni
290 g.

Klobouček
Klobouček vyrobený z jemné bavlny, velká plocha pro potisk na prostředním panelu.

Klobouček VOYAGER
4 větrací kovová očka, potítko, kontrastní rub
krempy, sepraný efekt.

beige

red / white

black
navy

dark khaki

khaki

KP223
olive

red

purple

navy

wine

pink

red 5

grey 6

orange

sky blue

light pink 6

beige 6

dark bordo 5

tan brown

khaki

KP125

royal blue /
white
black 5

fuchsia 6

navy

Šátek FIESTA
Rozměry: 83x62 cm,
olemované okraje.
80% polyester, 20% bavlna, uni, 95 g.

100% viskóza

antracit 5

black

white

white

KP064

L2003

brown 6
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KP212

Stuha na klobouk
Šířka: 3,5 cm, velikost: 66 cm

green

light royal
blue

turquoise

fuchsia

black

white

ČE PICE , KLOBOUKY,
TRIČKA DO PLŇK Y

ČEPI CE, KLOBOUKY,
DOPL Ň KY
AKČIRT

Kšiltovka Trucker Heather
Model Trucker, 100% recyklovaný polyester, plastová spona vzadu na zapínání, přední 2 panely z
úpletového recyklovaného polyesteru Oxford, 6
panelová.

royal blue

Klobouček Vintage
Klobouček je vybledlý (bleached vyšisovaný),
což výrobku dodává vintage vzhled s různými
barevnými variacemi, díky nimž je každý kus
jedinečný.
100% bavlna
S/M - L/XL
265 g.

black
washed

navy washed

sand washed

washed khaki
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KP031
chocolate

fluorescent
yellow

light grey

fuchsia

navy

blue heather

white

forest green

kelly green

red

orange

beige

dark grey

lime

grey heather

royal blue

surf blue

khaki

KP519

Zimní čepice s bambulí unisex
Pletená zimní čepice s bambulí unisex,
s ohrnutým okrajem.
100% akryl, uni

ČEPI CE, KLOBOUKY,
DOPL Ň KY
AKČIRT

100% akryl, uni, 45 g.

black / black

fluorescent
yellow

KP524
208
forest green

white

red

grey

royal blue

fluorescent
orange

chocolate

navy

orange / red /
white / cobalt
blue

100% akryl, uni

grey / white / black

red / white / black

royal blue / white / black

kelly green / white / red

royal blue / white / red

black / white / black

lime / white / black

yellow / black

black / yellow / red

KP514

KP877

100% akryl, uni

100% polyester mikro fleece
51-55 cm, 200 g.

Dvoubarevná pletená čepice
Dvoubarevná zimní pletená
čepice, kontrastní lem, unisex.

black / white

black / red

dark grey /
light grey

Fleecová čepice
Teplá zimní fleecová čepice, úprava proti
plstnatění.

red / yellow

grey /
burgundy
royal blue /
white

grey melange /
dark grey

navy / navy

yellow / black

white / white

Víceúčelový šátek
Víceúčelový šátek může sloužit jako šátek do
vlasů, na krk, na zápěstí apod., rozměry: 50 x
25 cm.

KP537

95% polyester, 5% elastan, uni, 140 g.

100% akryl,
bambule: polyester
uni

lime

dark grey

fuchsia

natural

royal blue

black / orange

royal blue /
yellow

black

black

burgundy /
dark grey
white / navy

KP065

dark grey

navy

red

ČE PICE , KLOBOUKY,
TRIČKA DO PLŇK Y
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100% akryl, uni, 280 g.

black

Pletená čepice
Pletená zimní čepice.

light grey

Pletená čepice
Pletená zimní čepice
s kontrastním lemováním.

burgundy

KP513

black

fluorescent
orange

KP515

Pletená čepice
Pletená čepice, dvouvrstvá,
ohrnutý okraj.

Dámská čepice s bambulí Bobble beanie
Módní styl, kontrastní bambule, pletený vzor na čepici.

red

white

lagoon

black

white
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KP540

Zímní čepice Fair isle beanie
Jemný Fair isle kontrastní bílý zimní vzor, bambule v barvě čepice, podšívka polar fleece, velmi
teplá, vhodné do setu s šálou a svetrem.
100% akryl,
podšívka: 100% polyester polar fleece
uni

cherry red

night navy

KP802

KP431

Módní barevný opasek
Fashion pásek, imitace spletených bavlněných vláken, šířka 3,5 cm, maximální délka 129
cm, může být zkrácena tak, že pod posuvnou
přezkou se opasek ustřihne na potřebnou délku.

Deka Polar fleece
Měkký a velmi teplý materiál, z jedné strany
nežmolkující se fleece, z druhé strany a z druhé
strany hřejivý Sherpa materiál (bílá imitace beránčí kůže).

100% polyester, uni

100% polyester
160 x 130 cm

steel grey

night navy

KP541

Šála Fair isle styl
Jemný Fair isle kontrastní bílý zimní vzor, bez
třásní na koncích, vhodné do setu s čepicí a
svetrem.

light grey

navy

yellow

red

steel grey
dark grey

black

white

lime

fuchsia

ČEPI CE, KLOBOUKY,
DOPL Ň KY
AKČIRT

night navy

cherry red

steel grey

KP121

Teplý nákrčník s fleecem
Kruhový nákrčník s jemným hřejivým nežmolkujicím se kontrastním mikrofleecem uvnitř.
100% polyester
uni, 25x25 cm

K851

red /
light grey

Rukavice fleecové
Úprava proti plstnatění, jemný mikrofleece.
100% polyester mikro fleece
S / M-L / XL, 200 g.

navy /
slate grey

black /
black

lagoon /
light grey

Taháček na zip
(sada 4 ks)
Stylový taháček na
zip, lze použít jako
barevný vyměnitelný
doplněk na bundu,
mikinu či vestu,
prodává se
v balení po 4 ks.
polyuretan + polyester
uni

K410
navy / white

black / orange

wine / white

black / white

black / yellow

black / fuchsia

black / black

black / red

black / lime

black / light
royal blue
black

dark grey

sky blue /
white

black /
convoy grey

black /
kelly green

Teplé domácí pončo unisex
Volný oversized střih se spadlými rameny, velmi
teplé, vhodný k večernímu posezení, unisex, 1
velikost, oboustranná tkanina: velur na vnější
straně, sherpa chlup uvnitř, pod bradou zkřížená
dvojpanelová kapuce s dvojitým prošitím,
dlouhé rukávy s 1x1 žebrováním na manžetách s
elastanem, vpředu klokaní kapsa, dvojité prošití
na spodní část oděvu, bez etikety se značkou za
krkem, pouze štítek s velikostí.

ČE PICE , KLOBOUKY,
TRIČKA DO PLŇK Y

100% akryl, 200 x 40 cm

KP876
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royal blue

100% polyester
uni, 385 g.
navy

navy
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PRACOVNÍ,
RUČNÍKY, PRÁDLO

Prát
na 60 °C

WK828

100% bavlna
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
200 g.

WKROME

Zdravotnický plášť unisex
Zdravotnický plášť unisex z lehké látky, dlouhý
rukáv, kapsa na prsou vpravo, dvě spodní kapsy
vpředu, volný střih, praktické složení bavlna /
polyester, kde bavlna plní absorbční funkci a
polyester drží dobře tvar a barvu, zdvojené šití.
65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
180 g.

white

WKROMEL

royal blue

Dámský zdravotnický plášť
Zdravotnický plášť z lehké látky, dlouhý rukáv,
elegantní dámský střih, mírně prodloužená
délka, kapsa na prsou vpravo, dvě spodní kapsy
vpředu, praktické složení bavlna / polyester,
kde bavlna plní absorbční funkci a polyester drží
dobře tvar a barvu, zdvojené šití.

white

azzure

PRACOVN Í, RUČNÍ
KY, PRÁDLO
TRIČKA

Pracovní plášť unisex
Propracovaný pracovní plášť klasického střihu
s délkou ke kolenům, zapínání na druky, prát na
60°C, dvě hluboké přední kapsy a jedna na pravé
straně hrudi, pevné poutko na zavěšení uvnitř.

65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL
180 g.

WK840
white
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WK504

Lékařská halena unisex krátký rukáv
Keprová tkanina, certifikát norma ISO 15797,
možno průmyslově prát na 85 °C (20 praní),
rovný střih, překřížený výstřih do V, kapsa na
hrudi na nášivku na levé straně, na přední straně
dole 2 velké našité kapsy, 2 rozparky na bocích,
vnitřní štítek na jméno, odnímatelný tear away
štítek za krkem.

Prát na
60°C
Prát
na 85 °
C

white

WK507

Dámská pracovní zástěra tabard tunika
Kvalitní pevný, ale lehký a příjemný materiál
vhodný pro snadný pohyb, lze prát na 60°C,
klasický rovný střih, velká přední kapsa rozdělená
na 2 části, a v nich 1 malá vnitřní kapsička, na bocích nastavitelná šířka pasu na 2 druky, na horní
hraně kapsy reflexní lem, uvnitř štítek na vepsání
jména, Velikost L váží 78 g.

white

sky blue

Prát
na 75 °
C

65% polyester, 35% bavlna
S/M - L/XL - XXL/3XL
78 g.

pale pink

Lékařská halena unisex krátký rukáv
Keprová tkanina, certifikát norma ISO 15797,
možno průmyslově prát na 75 °C (20 praní),
rovný střih, překřížený výstřih do V, kapsa na
hrudi na nášivku na levé straně, na přední straně
dole 2 velké našité kapsy, 2 rozparky na bocích,
vnitřní štítek na jméno, odnímatelný tear away
štítek za krkem.
65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
160-180 g.

WK704

black

white

fuchsia

light royal
blue

WKLISBON

blue jean

Zdravotnické kalhoty unisex
Zdravotnické plátěné kalhoty unisex z lehké
látky, rovný střih, praktické materiálové složení
bavlna / polyester, kde bavlna plní absorbční
funkci a polyester drží dobře tvar a barvu, v pase
do gumy, knoflík v barvě látky, zdvojené šití.
65% polyester / 35% bavlna
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
170 g.

Prát
na 85 °
C

WKOPORTO

Zdravotnická halena unisex
Zdravotnická plátěná halena unisex z lehké látky,
krátký rukáv, praktické složení bavlna / polyester,
kde bavlna plní absorbční funkci a polyester drží
dobře tvar a barvu, výstřih do V, kapsa na prsou
vpravo, dvě spodní kapsy vpředu, zdvojené šití.

white

azzure

emerald

white

azzure

emerald

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
180 g.

WK707

65% polyester / 35% bavlna
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
170 g.
white

white

Lehké pracovní kalhoty unisex
Vhodné do zdravotnictví, kuchyně, hotelnictví
apod., keprová tkanina, certifikát norma ISO
15797, možno průmyslově prát na 85 °C (20
praní), rovný střih, zadní kapsa, široká guma
v pase s utahovací šňůrkou, odnímatelný tear
away štítek.

PRACOVN Í, RUČNÍ
KY, PRÁDLO
TRIČKA

PRACOVN A
Í, KRUČ
ČIRTNÍKY, PRÁDLO

K822

228

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
180 g.

Prát
na 75 °
C
black

Lehké pracovní kalhoty unisex
Vhodné do zdravotnictví, kuchyně, hotelnictví
apod., keprová tkanina, certifikát norma ISO
15797, možno průmyslově prát na 75 °C (20
praní), rovný střih, 2 boční italské kapsy, zadní
kapsa, široká guma v pase s utahovací šňůrkou,
odnímatelný tear away štítek.
65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
160-180 g.
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WK801

WK829

Pánské termoprádlo triko dl.rukáv
Teplé spodní termotriko dlouhý rukáv s
kulatým výstřihem vhodné pod pracovní oděv,
zakončení dvojitým prošitím.

Montérkové kalhoty s laclem unisex
Materiál pevný twill, příjemný na nošení, pracovní
lacláče klasického střihu, montérky lze prát na
60°C, 2 boční kapsy,
velká kapsa na hrudi na zip s přihrádkou na
tužky, na kapse na hrudi je našita další venkovní
kapsa, zadní kapsa na pravé straně, kapsa na
pravém zadním stehně na nářadí,
kšandy se zapínáním z tvrzeného plastu, široká
zadní guma na kšandách umožňující pohodlný
pohyb, na straně v boku nastavitelné zapínání
dvěma řadami knoflíků dle šířky pasu, extrémně
pohodlný střih podporovaný variabilním nastavením, vnitřní štítek na dopsání jména, pevné vnitřní
poutko na zavěšení, zpevněná kolena.

80% polyester, 20% viskóza
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 220 g.

Prát
na
60°C

Ter mo
prádlo

65% polyester, 35% bavlna
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
240 g.
royal
blue

WKP101

Čepice bandana unisex
Keprová tkanina, certifikát norma
ISO 15797, průmyslové praní na
75 °C (20 praní), nastavitelná
v zadní části, rozparky vzadu, na přední vnitřní
části froté náplet pro optimální pohodlí, vhodné
do kuchyně, zdravotnictví, hotelnictví apod.

Prát
C
na 75 °
Prát
na 75 °
C

65% polyester, 35% bavlna
uni, 160-180 g.

Pánská halena se zapínáním na druky
Vhodné do kuchyně, zdravotnictví, hotelnictví
apod., keprová tkanina, certifikát norma ISO
15797, možno průmyslově prát na 75 °C (20
praní), úzký rovný střih, odnímatelný tear away
štítek, mandarinový límec - stojáček, vpředu
zapínání na druky, na levé straně hrudi náprsní
kapsa s přihrádkou na tužky,
2 velké přední kapsy ve spodní části z nichž
jedna (pravá) má 2 přihrádky - v ní vnitřní kapsa
s kontrastním okrajem, vhodné na nášivku,
kontrastní lemování na zadním sedle, jmenovka
uvnitř.

Prát
na 75
°C

Pánské termospodky
Teplé spodní termoprádlo, spodky vhodné pod
pracovní oděv, elastické v pase, otevřený poklopec, užší konce nohavic.
80% polyester, 20% viskóza
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 220 g.

K899

Středně dlouhá zástěra
Dvojité šití, 2 kapsy: 1 klokaní kapsa a na ní našitá
1 kapsa rozdělená na 2 přihrádky,
kapsa: Délka 24 cm, šířka 27,50 / 46 cm, džínový efekt barvy byl dosažen speciálním ošetřením
a vypadá záměrně zestárle, tento výrobní proces
způsobuje barevné rozdíly mezi výrobky a činí
každý kus jedinečným, certifikáty STANDARD
100 by OEKO-TEX®N° CQ1007 / 8, IFTH.
65% polyester, 35% bavlna
uni, 190 g.

WK506

Dámská halena se zapínáním na druky
Vhodné do kuchyně, zdravotnictví, hotelnictví
apod., keprová tkanina, certifikát norma ISO
15797, možno průmyslově prát na 75 °C (20
praní), přiléhavý dámský střih, odnímatelný tear
away štítek, výstřih do V, asymetrická léga na
předním díle s druky, 2 kapsy na předním díle
dole, z nichž jedna (pravá) má 2 přihrádky vnitřní kapsa s kontrastním okrajem, kontrastní
lemování u výstřihu
a podél kapsy, jmenovka uvnitř oděvu.
65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
160-180 g.

white

black

pale pink

black

sky blue

beige

black

chocolate

dark grey

denim

light grey

PRACOVN Í, RUČNÍ
KY, PRÁDLO
TRIČKA

PRACOVN A
Í, KRUČ
ČIRTNÍKY, PRÁDLO

white

WK505

black

WK802

65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
160-180 g.
230

white

white

deep red

navy

red

white

wine

231

Prát
C
na 60 °

K886

Zástěra Barman Bistro Style
Prát na 60 °C, 3 velké otevřené kapsy a 2 úzké
otevřené kapsy. Rozměry: 26 x 70 cm.

K885

K889
207

Zástěra
Zástěra se zavazováním v pase a kolem krku
s nastavitelnou přezkou, dvojitá kapsa,
prát na 60°C.
Rozměry: 90 x 76 cm. Rozměry kapsy:
výška 20 cm, šířka 31,5 cm.

K890

100% bavlna
uni, 280 g.

olive
camouflage

100% bavlna
uni
280 g.

black

navy

chocolate

red

cacao

camel

lagoon

lime

chocolate

red

dark
pink

denim

green
olive

dark
grey

denim

light
grey

white

dark
grey

wine

K8004

Dlouhá zástěra
Zástěra se zavazováním v pase, velká přední
kapsa a v ní kapsička na tužku, rozměry: délka
80 cm, šířka 90 cm, rozměry kapsy: výška 20
cm, šířka 25 cm, prát na 60°C, délka pod kolena,
střih „zástěra do pasu“.

65% polyester
35% bavlna
uni, 190 g.
angora

Barmanská zástěra CAVISTE
Barmanská zástěra, prát na 60 °C, zavazování v
pase, 1 klokaní kapsa a 2 otevřené kapsy, rozměry: 90 x 62,5 cm.
100% bavlna, uni, 280 g.

beige

Zástěra Polycotton
Kolem krku nastavitelný řemínek
s přezkou + pásek k uvázání v pase, velká
dvojitá kapsa 20 x 31,5 cm, domácí praní
60°C, průmyslové praní až 85°C,
rozměry: 90 x 76 cm.

K885

K887

beige

Prát
C
na 60 °

PRACOVN Í, RUČNÍ
KY, PRÁDLO
TRIČKA

PRACOVN A
Í, KRUČ
ČIRTNÍKY, PRÁDLO

Prát
C
a
n 60 °

65% polyester
35% bavlna
uni
190 g.
black

wine
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yellow

black

bottle
green

burnt
orange

kelly
green

light
grey

navy purple

royal
blue

tropical
blue

white

mustard marsala

light
khaki

black orange sky fuchsia
denim
blue
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Prát
na 60 °C

K8003

100% bavlna
uni
320 g.

vintage
charcoal

a
Prát n
60 °C

K8013
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ecume

hemp

meadow
green

WK743
black

Pánské pracovní kapsáčové kalhoty

white

Pracovní kapsáčové tepláky
Rovný střih, měkký uvnitř počesaný materiál,
2 přední boční kapsy kryté lemem v barvě
materiálu na zip, 2 cargo kapsy na nohavicích s
klopou na suchý zip, pas do elastické gumy a na
stahovací šňůrku, na kolenou zvenku zpevňující
černá látka CORDURA® vyvinutá firmou DuPont
(proti prodření kolen a vlhkosti), na koncích
nohavic stahující žebrové náplety 2x2, odnímatelný tearaway štítek značky, 60 % bavlna, 40
% recyklovaný polyester, nizkosrážlivý materiál
tkaný ze 3 přízí LSF (Low Shrinkage Fleece),
enzymaticky práno.

Pohodlná pěnové výplně na kolenou integrované v
kontrastní kapse na suchý zip, (černá u všech barev), 60 % bavlna, 40 % recyklovaný polyester, praní
na 60 °C, rovný střih, 2 boční přední kapsy, v pravé
kapse malá kapsička např. na mince, šroubky apod.,
na nohavicích 2 cargo skládané kapsy s klínkem
a klopou na suchý zip, na pravé z nich 2 kapsy na
pero, či šroubovák, na levé kapse našitá další kapsa
na nářadí, na ní pevná poutka na zavěšení nářadí, 2
klínové zadní hluboké kapsy s klopami na suchý zip,
v pase elastická kontrastní vložka (kromě černého
barevného provedení) umožňující nastavení šířky
pasu, v rozkroku a za koleny elastický všitý materiál
umožňující větší odolnost a dokonalou volnost
pohybu, na koncích nohavic slabý reflexní kontrastní
proužek a 5 cm nastavitelný lem (možno ohrnout a
docílit správnou délku nohavic), trojité prošití předních a zadních švů v rozkroku, dvojitý steh prošití na
bocích a vnitřní straně nohavice, plastový kroužek
na předním poutku, široké poutko v zadní části v
pase, zapínání na zip a knoflík (kovový plastový
potah), odnímatelný tearaway štítek se značkou.

60% bavlna, 40% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
300 g.

60% bavlna, 40% polyester
Francouzské: 42-44-46-48-50-52-54-56
300 g.

WK710
bottle green /
beige

rosewood

Zástěra unisex eco-friendly apron
Látka vyrobená z recyklované bavlny a polyesteru, certifikát GRS (Global Recycled Standard)
vydává společnost Ecocert Greenlife, Hemp a
Rosewood barvy: 73 % bavlna / 27 % polyester,
barvy Carbon, Ecume: 73 % bavlna / 25 %
polyester / 2 % jiná vlákna Meadow green: 65 %
bavlna / 35 % polyester, praní na 60 °C, kovová
spona u krku pro nastavení délky zástěry, velká
přední kapsa se dvěma přihrádkami, pásek v
pase a u krku z recyklované bavlny v barvě konopí. Rozměry: výška 90 cm x šířka 76 cm, kapsa:
20 cm x 31,5 cm, vytvořeno recyklačním procesem, tkanina může vykazovat drobné barevné
odchylky, takže každý kus je jedinečný.
bavlna / polyester, uni, 200 g.

100% bavlna
uni
280 g.

vintage
navy

carbon

Prát n
a
60 °C

K8005

Zástěra pratelná na 60°C
Zástěra se zavazováním v pase a kolem krku s
nastavitelnou kovovou přezkou, dvojitá kapsa.
Rozměry: 90 x 76 cm. Rozměry kapsy: výška 20
cm, šířka 31,5 cm, lze prát na 60°C, při praní v
prádelnách lze prát až na 85°C
a to dle normy ISO 15797, délka pod kolena.

WK840

chocolate /
beige

Zahradnická voděodolná zástěra
Vyrobeno ze 100% recyklovaného polyesteru, certifikát GRS (Global Recycled Standard)
vydáný Ecocert Greenlife, Povrchová úprava: voděodolná tkanina Oxford 8000 mm, 7 otevřených
kapes ve 2 úrovních s kontrastní vazbou, jedna
náprsní kapsa na suchý zip, pásek z recyklovaného plastu, nastavitelná přezka u krku
a v pase pro lepší nastavení velikosti zástěry,
celková výška zástěry 60 cm, šířka spodní části
zástěry 46 cm.
100% polyester, uni, 350 g.

black

black

PRACOVN Í, RUČNÍ
KY, PRÁDLO
TRIČKA

PRACOVN A
Í, KRUČ
ČIRTNÍKY, PRÁDLO

Zástěra Vintage Apron
Pevný canvas materiál, zástěra se zavazováním
v pase a kolem krku s nastavitelnou kovovou
přezkou, dvojitá kapsa, rozměry zástěry: 90 x
76 cm, rozměry kapsy: výška 20 cm, šířka 31,5
cm, lze prát na 40°C, délka pod kolena, módní
vintage styl, pásky jsou látkové pokryty imitací
kůže.

camel
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PA574

PA573

Jemný sportovní ručník z mikrovlákna
Extra jemný sportovní ručník z mikrovlákna, jemně počesaný, ultra lehký, jemný a rychleschnoucí, pro rychlé a účinné osušení, možné složit do
elastického pásového poutka pro snadné ukládání nebo přenášení, rozměry: 30 x 50 cm.
85% polyester,
15% polyamid
30 x 50 cm, 190 g.

storm
grey

K112

K113

K111

100% bavlna
50x100cm
450 g.

100% bavlna
70x140 cm
450 g.

100% bavlna
100x150cm
450 g.

Ručník
Měkký, příjemný froté ručník.
Rozměry: 50 x 100 cm.

navy

Osuška
Měkká, příjemná froté osuška.
Rozměry: 70 x 140 cm.

red

Plážová osuška BEACH
Měkká, příjemná froté
osuška. Rozměry: 100 x 150 cm.

azur blue

black

fuchsia

bordeaux

light grey

chocolate

royal blue

burnt orange

true yellow

white

lime

tropical blue

mastic
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pale pink

coral

fuchsia

purple

tropical
blue

red

black

light
navy

sporty royal
blue

PA575

Jemná sportovní osuška z mikrovlákna
Extra jemná sportovní osuška z mikrovlákna,
jemně počesaná, ultra lehká, jemná a rychleschnoucí, pro rychlé a účinné osušení, možné
složit do elastického pásového poutka pro
snadné ukládání nebo přenášení, rozměry: 70 x
120 cm.
85% polyester
15% polyamid
70 x 120 cm
190 g.

lime
dark grey

white

85% polyester, 15% polyamid
50 x 100 cm
190 g.

forest green

storm
grey

white

coral

fuchsia

purple

tropical
blue

red

black

light
navy

sporty royal
blue

lime

storm
grey

white

coral

fuchsia

purple

tropical
blue

red

black

light
navy

sporty royal
blue

PA580

Jemná sportovní osuška z mikrovlákna
Extra jemná sportovní osuška z mikrovlákna,
jemně počesaná, ultra lehká, jemná a rychleschnoucí, pro rychlé a účinné osušení, možné
složit do elastického pásového poutka pro
snadné ukládání nebo přenášení, rozměry: 110 x
180 cm.
85% polyester, 15% polyamid
110 x 180 cm
190 g.

lime

storm
grey

white

coral

fuchsia

purple

tropical
blue

red

black

PRACOVN Í, RUČNÍ
KY, PRÁDLO
TRIČKA

PRACOVN A
Í, KRUČ
ČIRTNÍKY, PRÁDLO

lime

Jemný sportovní ručník z mikrovlákna
Extra jemný sportovní ručník z mikrovlákna, jemně počesaný, ultra lehký, jemný a rychleschnoucí, pro rychlé a účinné osušení, možné složit do
elastického pásového poutka pro snadné ukládání nebo přenášení,
rozměry: 50 x 100 cm.

light
navy

sporty royal
blue
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K803
K800
white

Pánské boxerky
Elastický pas s kontrastními proužky, jemná
příjemná bavlna.

white

95% bavlna, 5% elastan, S-M-L-XL-XXL, 160 g.

navy

K115

Župan KIMONO
Klasický froté župan nejvyšší kvality, pro pány i
dámy, dvě velké kapsy, v pase na převázání.
100% bavlna, M-L-XL, 400 g.

sky blue

tropical blue,

100% bavlna, S-M-L-XL-XXL
120 g. popelín, 110 g. oxford

white

black

K122

Župan vafle
Vaflový vzor, 2 našité kapsy, pásek v pase.

black

fuchsia

lime

navy

orange

oxford blue

navy

oxford silver

100% bavlna vafle
M / L-L / XL, 220 g.

L5100

Ubrusy
Polyesterový ubrus, drží tvar i barvu, a to i po několikerém vyprání. Voděodpudivý a snadno čistitelný i při
znečištění potravinami či nápoji. Nabízíme rozměry: 120x140 cm, 140x180 cm, kruh
o průměru 150 cm. Tyto rozměry
jsou v kódu barvy.
1-beige
150 cm

1-burgundy
150 cm

1-purple
150 cm

1-sky
150 cm

20-white
120 x 140 cm

20-peach
120 x 140 cm

21-green
120 x 140 cm

21-light
120 x 140 cm

1-fuchsia
150 cm

1-gold
150 cm

1-off white
150 cm

1-olive
150 cm

20-bottle green 20-burgundy
120 x 140 cm 120 x 140 cm

20-chocolate
120 x 140 cm

20-orange
120 x 140 cm

21-beige
120 x 140 cm

21-camel
120 x 140 cm

21-chocolate
120 x 140 cm

30-burgundy
140 x 180 cm

21-blue
120 x 140 cm

30-cream
140 x 180 cm

30-fuchsia
140 x 180 cm

30-olive
140 x 180 cm

Prát
n
60°C a

F670126

Pánské slipy Classic Slip 3 pack
Klasický střih, elastický pas, prát na 60°C,
WRAP certifikát, bez etikety, v pase vyšité logo,
v balení 3 ks (3x bílá, 3x černá, mix 3 ks : černě
pruhovaná, bílá, šedá), bez etikety uvnitř (pouze
prací symboly).
100% bavlna
M-L-XL-XXL
150 g.

30-sky
140 x 180 cm

31-black
140 x 180 cm

31-blue
140 x 180 cm

31-cream
140 x 180 cm

31-chocolate
140 x 180 cm

32-burgundy
140 x 180 cm

32-green
140 x 180 cm

32-silver
140 x 180 cm

32-red
140 x 180 cm

3x white
31-olive
140 x 180 cm

31-red
140 x 180 cm

32-antracit
140 x 180 cm

32-beige
140 x 180 cm

Dámské bezešvé šortkové kalhotky s nohavičkou
Nízký elastický pas s neviditelným švem, spodní
lem nohaviček s neviditelným švem.
100% polyamid
M/L - XL/XXL, 220 g.

black

white

1x white
30-purple
140 x 180 cm

K807

1x black stripe

3x black
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black

PRACOVN Í, RUČNÍ
KY, PRÁDLO
TRIČKA

PRACOVN A
Í, KRUČ
ČIRTNÍKY, PRÁDLO

oxford grey

Pánské trenky Boxershorts
Klasické pánské trenýrky - boxerky z jemného plátna, barvy Black a Navy jsou z jemného
popelínové látky, stylové designy Oxford Silver
a Oxford Blue jsou z Oxfordského pevnějšího
plátna (jemná kostičkovaná textura materiálu),
široká guma v pase, knoflík vpředu, na stranách
rozparky, netištěný ani nevšitý label, pouze malý
štítek s velikostí pro snažší přebrandování.

1x mild
grey marl

Vyrobeno z 54 % z recyklovaného polyamidu
GRS (Global Recycled Standard), certifikát vydaný společností Ecocert Greenlife, QNOVA vlákno,
hladký jemný úplet jersey, užší skinny fit střih,
bezešvé, ergonomický střih zaručující maximální
pohodlí, odnímatelný tear away štítek.
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PA033

Kotníkové ponožky z mikrovlákna - 3 páry
Dámské kotníčkové ponožky, zpevněné na patě
a špici, komfortní střih, rychleschnoucí, odvádějící pot od nohou, prodávané po 3 párech.
97% polyamid, 3% elastan mikrovlákno
35 / 38-39 / 42, 16 g. / pár

PA034

To nejlepší z naší nabídky

Sportovní kotníkové ponožky
Nízký střih, ideální pro sport.
73% bavlna,
25% polyester,
2% elastan
35 / 38-39 / 42-43 / 46

Kompletní sortiment
je na našem e-shopu

white

PA036
storm grey /
white /
black

PRACOVN A
Í, KRUČ
ČIRTNÍKY, PRÁDLO

L4000

Dámské ponožky
Počet ks na fotce je množství
v packu, cena je za celý pack, mix
barev, lze zvolit velikost, verze kotníčkové, či
vysoké. Varianty jsou obsaženy v kódu barvy
níže:bambusové (B), termo (T), kotníčkové (K),
vysoké (V). Cena je za celý pack ponožek.
Materiálové složení: 95% bambus,
3% polyamid, 2% elastan, 95% bavlna, 5%
elastan, 80% bavlna, 17% polyamid,
3% elastan
35 - 42.

Sportovní ponožky
Sportovní ponožky zesílené na namáhaných místech pro optimální pohodlí, ploché švy, speciální
úplet pro lepší oporu a ochranu nohy.
75% bavlna, 16% polyester, 7% polyamid,
2% elastan
35 / 38-39 / 42-43 / 46

white

K813
1-1-BK

1-2-BK

1-3-BK

1-4-BK

2-1-TV

2-2-TV

2-3-TV

3-1-BV

3-2-BV

4-1-K

4-2-K

5-1-BK

5-2-BK

6-1-TV

6-2-TV

6-3-TV

7-1-TV

8-2-V

7-2-TV

9-1-BV

7-3-TV

9-2-BV

10-2-BV

Ponožky CITY
Stylové jednobarevné ponožky s elastanem,
lýtkový náplet, jemné žebrování pro zvýšení
komfortu, mercerovaná bavlna garantuje vyšší
stálobarevnost, pevnost, jemnost a zvyšuje
kvalitu do luxusního segmentu.

11-2-TV

tropical blue

orange

navy

lime

sky blue

fuchsia

red

black

8-1-V

10-1-BV

11-1-TV

11-3-TV

KI0138

98% bavlna mercerovaná, 2% elastan
39 / 42-43 / 46

purple
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black

TAŠKY,
DEŠTNÍKY,
OSTATNÍ

Ki0250

Ki0223

100% bavlna plátno, 310 g.

100% bavlna, 130 g.

Nákupní plátěná taška
Klasická nákupní taška z pevné kanvas bavlny,
délka uší 70 cm, jednobarevná. Velikost 38 x 42
cm, objem 13l.

BESTSELLER

Bavlněná taška
Nákupní bavlněná taška do ruky, krátká ucha,
rozměry: 36 x 42 x 1 cm, objem: 13 l, doporučená dekorační plocha: 20 x 20 cm, délka uší: 70
cm.

Ki0251

Nákupní plátěná taška
Plátěná nákupní taška z bavlny jednobarevná,
široké dno, klínek po straně, 70 cm dlouhá ucha
z pevného plátna, rozměry: 35 x 13 x 39 cm,
objem: 18 l, doporučená dekorační plocha: 20 x
20 cm.
100% bavlna, 35x39 cm
310 g.

Ki0252

Nákupní taška z bio organické bavlny
Nákupní taška z bio oragnické bavlny, 12 cm
široké dno, 70 cm dlouhá ucha, vhodná také na
nošení přes rameno, rozměry: 40 x 42 x 12 cm,
objem: 20 l.
100% organická bavlna,
uni, 310 g.

natural

natural
dusty
light
green

yellow

cool grey

delphinium
blue

magenta

arandano
red

natural

orange

navy

white

iris
blue

red

burnt
orange

royal blue

dark
pink

lagoon

dark grey

cherry
red

light
violet

burnt
lime

cumin
yellow

black

black

black

white
lagoon

navy

Ki0262

Nákupní taška z bio bavlny
Klasická nákupní taška z 100% organické
bavlny - certifikováno Ecocert Greenline OCS100,
certifikát Oexo-tex, délka uší 70 cm, rozměr:
38x42 cm, objem 13 l.
100% organická bavlna, 310 g.

Bio
organické

wine

radiant
orchid

black

pistachio
green

kelly
green

marsala

turquoise

Ki0278

natural

Ki0741

Ki0739

65% bavlna, 35% polyester
180 g.

100% bavlna
200 g.

Nákupní taška Polycotton
Keprová vazba, ideální pro potisk a dekoraci,
délka uší 70 cm.

Plátěná taška Twill
100% bavlněný kepr, ideální povrch pro potisk
a dekoraci, délka uší: 70 cm.

Nákupní plátěná taška
Klasická nákupní bavlněná taška z pevného
plátna, kontrastní bavlněná ucha, rozměry: 38
x 42 x 7 cm, objem: 13 l, doporučená dekorační
plocha: 20 x 20 cm.
100% bavlna, 38x42 cm, 220 g.

natural /
spicy orange

natural /
steel grey

natural /
surf blue

natural /
kelly green

natural /
magenta

natural /
navy

natural /
cherry red

natural /
dark pink

TAŠKY, DE ŠTTRIČKA
NÍ KY, OSTAT NÍ

TAŠKY, DE
NÍ
AKŠT
ČIR
TKY, OSTAT NÍ

metal grey

spicy
orange

natural

natural /
radiant orchid

black

cherry red

natural

turquoise

black

dark grey
curcuma
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metal grey

navy blue

natural /
black

natural /
dusty light
green

ice mint

navy

black

natural

navy

turquoise

white

natural /
yellow
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Ki0104

Vak se šňůrkou
Voděodolný materiál, stažitelné šňůrky na nošení, zpevněné spodní rohy z PU, objem: 11 litrů,
rozměr: 44 x 34 x 1 cm.
polyester 210D
s PU zátěrem
dark khaki

burnt lime

red

Ki0147

Ki0109

Vak se šňůrkou a reflexními pruhy
Reflexní pás, zpevněné spodní rohy, vysoká
viditelnost díky fluorescenčním barvám, stažitelné šňůrky na nošení, rozměry: 44 x 34 x 1 cm,
objem: 13 l, doporučená dekorační plocha: 15 x
20 cm.
polyester 210D
s PU zátěrem

Vak z bio bavlny se šňůrkou
Vak se šňůrkou z organické bio bavlny, bílá
bavlněná šňůrka na stažení, vyrobeno z 100% organické bavlny certifikované OCS100 od Ecocert
Greenlife, velikost je ideální pro děti i dospělé,
rozměry: 30 x 36 cm, možná dekorační plocha:
30 x 36 cm, objem: 8 l.

Ki0139

Vak na záda z organické bavlny
Vak na záda z bio organické bavlny, pevný materiál, silná stažitelná šňůrka na nošení.
100% bavlna Bio
35 x 45 cm, 150 g.

Bio
organické

100% bavlna Bio
30x36 cm, 150 g.

chocolate

black

reflex blue /
white / french
red

magenta

white

black

pink

light grey

dark grey

purple

sky blue

pistachio
green

radiant
orchid

shale grey

spicy
orange

kelly green

patriot blue

magenta

light
marsala

light violet

cherry red

dark pink

yellow

orange

turquoise

Ki0125

natural
natural

fluorescent orange

royal blue

delphinium
blue

glacier
grey

fluorescent
fuchsia

lagoon

fluorescent yellow

Ki0154

Vak se šňůrkou
Vak se šňůrkou z bavlny, bílá bavlněná šňůrka na
stažení, rozměry: 35 x 45 cm, možná dekorační
plocha: 20 x 20 cm, objem: 13 l.
100% bio bavlna
34x45 cm
310 g.

Bavlněný vak se šňůrkou
Bavlněný vak s bílými šňůrkami ke stažení,
rozměry: 45 x 33 cm, objem: 13 l, doporučená
dekorační plocha: 25 x 25 cm.

black

navy

dark pink

white

pistachio
green

tropical
blue

Bio
organické

hibiscus
red

navy
blue

Ki0332

Ki0743

polyester 210D ripstop s PU zátěrem

100% juta
260 g.

Ledvinka
Přední kapsa na zip, vnitřní síťovaná kapsa, otvor
pro sluchátka, SBS zipy. Rozměry:
33 x 14 x 8 cm. Objem: 4 l. Doporučená
dekorační plocha: A: 4 x 3 cm, B: 3 x 6 cm.

Velká nákupní taška
100% juta, taška nadměrné velikosti s uchy
v kontrastních barvách, rozevírací, s rostlinným
škrobem, který dává jutě, a tedy i tašce, větší
pevnost a tuhost, aby si zachovala svůj tvar.

100% bavlna
130 g.

white

burnt lime

black
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burgundy
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navy

dark royal blue
natural

cherry
red

shale
grey

black

patriot
blue

surf blue

natural /
black

natural /
cherry red

natural

natural /
fuchsia

natural /
kelly green

natural /
navy

natural

black
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Ki0103

Batoh Half Moon
Batoh ve tvaru půlměsíce. Rozměry: 29 x 42 x
15 cm, v hlavní komoře vnitřní kapsa, reverzní zip,
přední kapsa, SBS zip, objem 18 l, doporučená
tisková plocha A: 10 x 10 cm, doporučené dekorační techniky: sítotisk, výšivka, transfer.
polyester 600D s PU zátěrem
olive
camouflage

light grey

dark grey

burnt lime

BESTSELLER

Klasický batoh 27 l
Klasický batoh, polstrovaná záda, ergonomicky nastavitelné popruhy, přední kapsa na zip,
nahoře ucho na pověšení, značkové SBS zipy,
objem 27 l, možná dekorační plocha 15 x 8 cm a
12 x 8 cm, rozměry: 30 x 42 x 19 cm.
100% polyester 600D s PVC
zátěrem

black /
black

burgundy /
black

burnt lime /
black

dark grey /
black

fuchsia / dark
grey

light grey /
dark grey

navy / black

orange / dark
grey

Ki3119

Sportovní láhev 500 ml
Sportovní láhev 500 ml, šroubovací víčko s výsuvným náústkem pro snadné pití, vytvarované
úchyty na prsty, neobsahuje Bisfenol A, objem:
500 ml.
polypropylen (HDPE)

white

Ki3120

Sportovní láhev 750 ml
Sportovní láhev 750 ml, šroubovací víčko s výsuvným náústkem pro snadné pití, vytvarované
úchyty na prsty, neobsahuje Bisfenol A (BPA).
Objem: 750 ml. Doporučená dekorační plocha:
10 x 10 cm.
polypropylen (HDPE)

black

aqua blue

fuchsia

yellow / dark
grey

purple /
black

red / black

red
black

iris blue

yellow

royal blue /
black

sky blue /
navy

Ki0138
light marsala

corde

red

orange

navy

black

Ki0158

Batoh
Batoh s dnem z PU imitace kůže v kontrastní
barvě, polstrovaná vnitřní přihrádka uzpůsobená
pro tablet či notebook do velikosti 13“, ergonomické polstrování ramenních popruhů
i zad, 2 postranní kapsy se zapínáním na cvočky,
rozměry: 30 x 45 x 13 cm, objem: 20 l.

pink / dark
grey

white / dark
grey

fluorescent
yellow /
black

Módní batoh Urban backpack 12 l
Městský batoh s měkkou výplní v zadní části
a na popruzích, přední kapsa na zip, díky uším
nahoře může být užíván také jako taška, vnitřní
přihrádka z měkkého materiálu je vhodná na
tablet, notebook, či mobil, kapsa ze zadní části
na zip, kontrastní zip, materiál 600D polyester,
25x35x13 cm, objem 12l.
600D polyester
25 x 35 x 13 cm

red

royal
blue

white

PA560

yellow

fuchsia

light
grey

burnt
lime

Sportovní láhev 1000 ml
Sportovní láhev 1000 ml, šroubovací víčko s výsuvným náústkem pro snadné pití. Objem: 1000
ml. Doporučená dekorační plocha A: 4 x 12 cm.
plast

white

fuchsia

light grey

royal blue

Ki0269

burnt lime

Taška na víno
Bavlněná plátěná taška na 1 lahev z pevného
Canvas plátna, 2 zpevněná ucha ze stejného
materiálu, přírodní zpevněný materiál, jednobarevná, rozměry: 12 x 10 x 36 cm.
100% bavlna
12x36 cm
310 g.

polyester 600D + PU imitace kůže

yellow

TAŠKY, DE ŠTTRIČKA
NÍ KY, OSTAT NÍ

TAŠKY, DE
NÍ
AKŠT
ČIR
TKY, OSTAT NÍ

Ki0130

black
graphite grey
heather

black

white

red

royal blue

iris blue
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graphite blue
heather

light marsala

black

cherry red

natural
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PA517

Sportovní batoh s odklápěcím dnem
Sportovní batoh s oddělitelným pevným dnem
42 litrů vhodným na špinavou obuv, oddělitelné
pevné dno - vanička z polypropylenu a plastovými nožkami,
přední kapsa na zip, pouzdro na jmenovky, 2
postranní kapsy na zip, zapínání na zipy, spodní
plastová vanička je dodávána současně s batohem.

PA536

Sportovní batoh s přihrádkou na boty
Velká přední kapsa, zpevněná oddělená spodní
komora na boty, postranní kapsa se zipem,
kvalitní SBS zipy.
polyester 600D, 35x46x24 cm, objem: 39 l

Ki0617

Sportovní taška
Multifunkční sportovní taška, boční síťovaná
kapsa + boční kapsa na boty, odnímatelný polstrovaný ramenní popruh, 2 ucha sepnutá madlem
na suchý zip, SBS zipy. Rozměry: 55 x 32 x 26
cm. Objem: 46 l. Doporučená dekorační plocha
A: 20 x 15 cm,
B: 15 x10cm, C: 8 x 6 cm.
polyester 600D s PVC zátěrem

polyester 600D, 36x24x48 cm

black

Sportovní taška
Přední kapsa ze síťoviny, velká boční kapsa, 2
ucha sepnutá madlem na suchý zip a odnímatelný
popruh přes rameno, zapínání na sbs zipy. Rozměry: 55 x 30 x 28 cm. Objem: 47 l. Doporučená
dekorační plocha A: 20 x 10 cm, B: 20 x 8 cm.
polyester 600D + ripstop
s PU zátěrem

reflex blue /
white /
french red

black
red / white
light grey

Ki0607

black / white
light grey
slate grey /
orange

black /
fuchsia

red

navy

black / black

Ki0501

Obal na boty
Pouzdro na obuv, kontrastní lemování, 2 větrací
očka + poutko, zapínání na kvalitní SBS zip,
objem: 9 l.
polyester 600D, 20x14x38 cm

dark grey /
royal blue

Ki0632

Canvas válcová taška
Pásy z polycottonu obepínající celou tašku ukončené nahoře uchy, zapínání na zip, objem: 28 l.

red /
light grey

black /
light grey

navy /
slate grey

royal blue /
light grey

capuccino /
orange

navy /
light grey

navy

navy /
yellow

olive
camouflage

100% bavlna, 45x25x25 cm, 310 g.

black / red

yellow /
slate grey

fuchsia /
black

red /
slate grey

PA531

PA518

polyester 600D,
68x31x34 cm

polyester 600D, 53x33x52 cm

Sportovní taška 85 l
Velká sportovní a cestovní taška o objemu 85 l, 2
postranní kapsy na zip, 1 samostatná přihrádka
na boty, odnímatelný polstrovaný popruh přes
rameno + 2 ucha spojená madlem na suchý zip,
transparentní okénko na jmenovku, kvalitní SBS
zipy, objem: 85 l.

navy /
off white

light grey /
purple

248

royal blue /
white / light grey

royal
blue

black /
royal blue

slate grey /
burnt lime

Sportovní taška 90 l s dvojitým dnem
Oddělitelné pevné dno z polypropylenovou
vaničkou a plastovými nožkami, přední kapsa
na zip, pouzdro na jmenovky, odnímatelný a
nastavitekný ramenní popruh se silikonovou
podložkou, 2 ucha spojená madlem na suchý zip,
zapínání na zipy, pevná plastová spodní vanička
je dodávána současně s taškou, objem: 90 l.
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navy /
light grey
dark grey /
burnt lime

natural /
reflex blue /
white / french
red

natural /
black

black / black

grey / black

navy / black

royal blue /
black

red / black

black / black

red

royal blue

navy

black
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WKI0301

black / navy

Pracovní taška na nářadí s plastovým dnem
Pevné vaničkové plastové dno, velká jednoduchá
taška přes rameno s otvorem v horní části, který
usnadňuje hledání nářadí, boční popruhy zajišťují,
že tvar zůstane zachován
i při vetším zatížení, materiál je pevný
a i při relativním zatížení drží tašku v rovném
pevném tvaru, nastavitelný ramenní popruh,
postranní i vnitřní přihrádky na nářadí.

WKI0602

Velká pracovní víceúčelová brašna
Všestranná taška se zpevněnými bočními panely,nahoře s dvojitým zapínáním na zip, ideální pro
přenášení předmětů, jako jsou např. instalatérské
ventily, šrouby a vruty, náhradní díly pro elektroinstalaci atd.
100% polyester.

WKI0304

Taštička na nářadí s opaskem
Pouzdro na nářadí s 8 přihrádkami a držákem na odvíjež izolepy,
součástí je nastavitelný opasek
s přezkou, otevřená přední
kapsa se snadným přístupem k
obrandování.
100% polyester, uni.

full grey

black / navy

100% polyester, uni.

black / light grey

100% polyester, uni.

WKP705

WKI0432

Reflexní vesta pro pohyb
Prodyšná fluorescenční reflexní vesta s perforací,
vhodná pro pohyb, nebo do auta, kde nezabere
tolik místa,
splňující normu EN13356:2001, třída 2, reflexní
pásky vyrobeny z certifikovaného materiálu 3M
Scotchlite,
zapínání na boku na suchý zip, díky své prodyšnosti je tato vesta vhodná pro sport, jako je běh
nebo jízda na kole a zvyšuje viditelnost uživatele
pro zvýšení bezpečnosti.

Velká brašna na nářadí
Brašna na nářadí z polyesteru 600D, ideální
pro uložení nebo přepravu elektrického nářadí
a příslušenství, k dispozici je několik kapes pro
uspořádání nářadí a jeho příslušenství,
skládá se z vyztuženého ramenního popruhu a
váhově odolných rukojetí pro snadné přenášení,
na horní straně je velký pevný otvor s průmyslovým zipem, který usnadňuje ukládání vybavení,
dno brašny a její nohy jsou vyrobeny z gumy pro
větší ochranu a zpevnění, rozměr 47,5 x 27 x
30,5 cm, objem 40 l.“

100% polyester
M / L - XL / XXL

Ki0906

Taška na oděvy
2 velké přední kapsy s vnitřním zipem pro snadnější přístup na potisk nebo výšivku, nejmenší
kapsa na doplňky, odnímatelný a nastavitelný
popruh přes rameno, uvnitř háček s ramínkem na
oděvy + ochranná podšívka a 2 velké kapsy na
doplňky, kvalitní SBS zipy. Rozměry: 56 x 47 x 8
cm. Objem: 21 l. Doporučená dekorační plocha
A: 25 x 10 cm. Doporučené dekorační techniky:
sítotisk, výšivka.
polyester 840D s PU zátěrem

TAŠKY, DE ŠTTRIČKA
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WKI0601

Brašna na nářadí vhodná nejen
pro přenosné žebříky
Tuto tašku lze použít ke každodennímu přenášení nářadí, díky svému plochému tvaru
a speciálním úchytům je vhodná pro pro práci
na štaflích, je přizpůsobená k použití nejen na na
dvojitých žebřících, garantuje, že pracovník má
vždy své nářadí vždy po ruce, do velké středové
přihrádky lze uložit objemné nářadí, například vrtačku, zatímco v přihrádkách okolo jsou uloženy
klíče, šroubováky apod., praktická přední kapsa,
kterou lze dekorovat.

100% polyester

full grey / black

navy / black

WKI0305

fluorescent
fuchsia

black

Rolovací obal na 22 ks nářadí
Rolovací obal s přihrádkami na 22 ks nářadí, např.
šroubováky, kleště apod.
100% polyester
250

fluorescent
yellow
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Ki0304

Příruční taška přes rameno
Taška přes rameno na iPad, nebo jiný tablet,
vhodné i na dokumenty do velikosti A4, přední
kapsa na zip, nastavitelný popruh přes rameno,
kvalitní SBS zip, rozměry: 26,5x33 cm, objem: 7 l.
polyester 600D, 26,5x33 cm

Ki0301

Taška přes rameno
Rozměry: 15 x 22 x 10 cm, nastavitelný popruh
přes rameno, hlavní přihrádka s kroužkem na
klíče, přední kapsa, 2 x reverzní zip, zadní kapsa,
doporučená dekorační plocha A: 8 x 8 cm, doporučené dekorační techniky: sítotisk, objem 3l.

red

polyester 600D s PU zátěrem
uni
camouflage
black

black

orange

navy

red / light
grey

slate grey /
aqua blue

burnt
lime

bottle
green

navy

dark
grey

light
grey

true
yellow

orange

royal
blue

white

Ki2010

bottle green / beige

Mini skládací deštník
Mini skládací deštník 21“ (54 cm), 3-sekční, 8
paprsků, manuální otevírání, kovová konstrukce
se sklolaminátovými paprsky, plastová rukojeť,
pevný potah z pongee polyesteru 190T, niklové
hroty na koncích paprsků, součástí je obal na
deštník. Průměr: 98 cm. Doporučená dekorační
plocha A: 15 x 10 cm.
polyester Pongee 190T, kov, sklolaminát, plast,
nikl

burgundy /
beige

dark grey /
beige

navy /
beige

Ki2020

Automatický dřevěný deštník
Automatický dřevěný holový deštník 23“ (58,5
cm), automatické otevírání, 8 paprsků, černá
kovová konstrukce, pevný potah z pongee
polyesteru 190T, dřevěná středová hůl a rukojeť
ohnutá do tvaru J, bílé niklové hroty na koncích
paprsků. Průměr: 96 cm.
Doporučená dekorační plocha A: 15 x 10 cm.
polyester Pongee 190T, dřevo, kov, nikl

Ki2021

Ki2007
Čtvercový deštník
96 x 84 cm, délka 58,5 cm, (23“), 8 paprsků,
manuální otevírání, lehká a pevná sklolaminátová
konstrukce, pryžové držátko ve tvaru J, potah z
polyesteru 210T, černé hroty na koncích paprsků.
Doporučená dekorační plocha A: 15 x 10 cm.

Golfový deštník
Golfový holový deštník s automatickým otevíráním 23“ (58,5 cm), 8 paprsků, kovová konstrukce
s černými sklolaminátovými paprsky, rukojeť z
matného polykarbonátu, pevný potah z polyesteru 210T, 10 mm široká kovová hůl, kovové hroty
na koncích paprsků. Průměr: 98 cm. Doporučená
dekorační plocha A: 10 x 10 cm.

polyester 210T, sklolaminát, guma

polyester 210T, kov, sklolaminát, polykarbonát

Ki2023

black /
royal blue

white
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dark grey /
orange

burnt lime

fuchsia

black /
orange

navy

slate grey

black

white

navy

red

orange

black

black /
burnt lime

bottle
green

black /
orange

black /
red

reflex blue /
white / french red

slate
grey

true
yellow

royal
blue

sky
blue

burnt
lime

Automatický deštník
Klasický holový deštník s automatickým otevíráním 23“ (58,5 cm), 8 paprsků, 10 mm široká
černá hůl, gumová rukojeť ohnutá do tvaru J,
kovová konstrukce se sklolaminátovými paprsky,
pevný potah z polyesteru 210T, další složení: kov,
sklolaminát, guma, nikl, černé niklové hroty na
koncích paprsků, průměr: 105 cm, doporučená
dekorační plocha: 15 x 10 cm.

white

red

polyester, uni.
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red

royal blue

black

black

Ki2024

Průhledný deštník
Transparentní holový deštník 23“ (58,5 cm), 8
paprsků, automatické otevírání, černá kovová
konstrukce, 8 mm široká černá kovová hůl, potah
z polyolefinu elastomeru (POE), hroty na koncích
paprsků a rukojeť ve tvaru J z polypropylenu,
průměr: 84 cm, doporučená plocha dekorace: 10
x 10 cm.
black

burnt
lime

red

silver

slate
grey

white

polyolefin elastomer (POE), kov, polypropylen
253

VELIKOSTNÍ
TABULKY (v
(v cm)
cm)
VELIKOSTNÍ TABULKY

Materiály látek / střihy
Single Jersey / Jersey / Hladký
úplet
Měkký jemný úplet, hustá struktura
tkaní, vhodné na trička, prádlo apod.
Rib / Žebrový úplet
Plastické pruhy různé šířky, obě strany
látky vypadají stejně, zvýšená pevnost,
měkký a pružný, užití na trička, náplety
apod.
Slub
Asymetricky tkaný úplet, malé uzlíky a
silnější vystouplé nitky, vytváří módní
„nedokonalosti“.
Melange / Heather / Melír
Barevný efekt, kdy látka obsahuje
vlákna o více barvách.
Raw Edge
Módní způsob roztřepeného zakončení
okraje látky (např. trička u krku), posunutý šev u okraje zamezuje rozšíření
roztřepení.
Piqué
Vroubkovaná textura z obou stran stejná, pružná ve všech směrech, prodyšná
a jemná, vhodné na polokošile.
French Terry
Materiál na povrchu hladký a měkký, rubová strana má jemné smyčky - lehká,
vzdušná, vhodné jako lehčí teplákovina.
Interlock
Velmi hebký, lehce elastický materiál,
pevný a stabilní, dvoulícní, silnější.
Síťovina
Látka s oky, při kontaktu s tělem snižuje
přilnavost při pocení, vhodná jako podšívka do bund, či do batohů.
Bird Eye
Jemná pevná lehká látka s malými otvory připomínající ptačí oko, často vyrobena z polyesteru, neabsorbuje vlhkost,
vhodné na sportovní trika a dresy.

10

Ripstop
Mřížková struktura látky garantuje
pevnost, lehkost a odolnost protí oděru,
často je větru a vodě odolný, vhodné
pro outdoorové a army oblečení.

Fleece / Flíz
Vlasová pletenina po obou stranách počesaná z polyesteru, lehká, teplá, měkká,
nesaje vlhkost, v úpravě anti-pilling se na
povrchu nežmolkuje.
Pletený fleece
Upravený fleece: venkovní strana je hladký
úplet, vnitřní strana je počesaný fleece,
hřeje, měkký, zvenku pevný.
Mikrofleece
Lehčí a jemnější než fleece, vyroben ze
slabších vláken, slabší materiál, snadnější
údržba, je tvárnější a vhodný pro oblečení
na pohyb.
Twill
Pevná a hustá látka, diagonální linky ve
vzoru, typické použití je denim u džínoviny,
nebo plátěné twillové kalhoty pro volný čas.
Chino bavlna
Jemnější twill, vhodný na slabší „plátěné“
kalhoty, mají pouze vnitřní kapsy, ktere
nejsou oproti džínům našity zvenku.

PÁNSKÉ–tričko,polokošile
Výška postavy
B - Šířka hrudníku
A
B
A - Výška zad

S
166-173
50
69

M
171-179
53
71

L
177-184
56
73

XL
182-188
59
75

XXL
185-191
62
77

M
47
63

L
50
65

XL
54
67

XXL
58
68

S
7-8 let
122-128
39
50

M
9-10 let
134-140
42
54

L
11-12 let
146-152
45
60

XL
12-13 let
158-164
48
64

S
51
70

M
53,5
72

L
56
74

XL
58
76

XXL
61
78

S
40
59,5

M
42
62

L
44
62

XL
46
64

XXL
48
66

3XL
50
68

XS
52
64

S
54
66

M
57
69

L
60
72

XL
63
76

XXL
66
78

1/2
95-97
29
39

3/4
98-104
32
44

5/6
110-116
35,5
49

7/8
122-128
39,5
52,5

9 / 11
134-146
43
58

12 / 14
152-164
46
64

DÁMSKÉ–tričko,polokošile
A
B - Šířka hrudníku
B
A - Výška zad

S
44
61

Výška postavy
B - Šířka hrudníku
A
B
A - Výška zad

XS
5-6 let
110-116
36
44

A
B - Šířka hrudníku
B
A - Výška zad

XS
48
68

Oxford
Hrubší plátno a oddolný těžší materiál, mírně mřížkový desén, vhodné na neformální
košile typu formal casual.

MIKINA

Set-in rukáv
Střih u triček, mikin a bund, kdy je rukáv
vsazen ze strany, v případě odpárání
rukávů se z oblečení stane vesta.
Raglánový rukáv
Střih u triček a mikin s klínovým rukávem,v
případě odpárání rukávů se oblečení
rozpadne na 2 části.

Tolerance + / - 2,5 cm

B

A

Tolerance + / - 2,5 cm

PÁNSKÉ–tričko,polokošile

DÁMSKÉ–tričko,polokošile

Vykrojená záda, boxer / racer styl
Střih tílka s vykrojenými zády, kdy v horní
části zad jsou ramínka spojená a ramena
jsou holá, dobře přilnavý, drží tvar.

Tolerance + / - 2,5 cm

DĚTSKÉ–tričko,polokošile

Herringbone / Rybí kost
Druh kepru / twillu, známý svým diagonálním vzorem připomínající rybu, příjemný na
omak, poddajný, vhodný na košile, saka
apod.

Popelín
Lehká příjemná látka v plátnové vazbě,
jemné příčné žebrování, vhodná na slabší
košile.

3XL
185-191
65
79

A
B - Šířka hrudníku
B
A - Výška zad

A
B - Šířka hrudníku
B
A - Výška zad

3XL
66
82

3XL
70
81

DĚTSKÉ–trička

A - Šířka hrudníku
B
B - Výška zad
A

Tolerance u JHK + /- 3%

PÁNSKÉ–tričko
A - Šířka hrudníku
B
A
B - Výška zad

S
48,5
69,5

M
53,5
72

L
56
74,5

XL
61
77

XXL
66
78,5

3XL
71
80

XS
41,5
62

S
44
63

M
46,5
64

L
49
65

XL
51,5
66

XXL
54
68

DÁMSKÉ–tričko
A - Šířka hrudníku
B
B - Výška zad
A

Tolerance + / - 1,5 cm

4XL
76
81,5

5XL
81
83

Tolerance + / - 2,5 cm

VYSVĚTLIVKY

VELIKOSTNÍ TABULKY (v cm)
DĚTSKÉ–tričko
DĚTSKÉ
Výška –tričko
A - Šířka hrudníku
Výška
B
- Výška zad
A
B - Šířka hrudníku
B
A - Výška zad

1/2
92
131
/2
92
38
31
38

2/3
98
233
/3
41
98
33
41

3/4
104
338
/4
45
104
38
45

5/6
116
40,5
5
/6
50
116
40,5
50

7/8
128
743
/8
55
128
43
55

14 / 15
12 / 13
164
152
53,5
48,5
12
/ 13
14
/ 15
65
72
152
164
Tolerance + /53,5
- 2,5 cm
48,5
65
72

9 / 11
140
946
/ 11
60
140
46
60

Tolerance + / - 2,5 cm

Pánské

S
48
S
69,5
48
69,5

M
51
71,5
M
51
71,5

L
54
73,5
L
54
73,5

XL
57
75,5
XL
57
75,5

XXL
61
78,25
XXL
61
78,25

3XL
4XL
68
65
83
81
4XL
3XL
+ /- 3%
65 Tolerance68
83
81

PÁNSKÉ
-polokošile
A - Šířka
hrudníku
B - Výška zad
A
B - Šířka hrudníku
B
zad
A - Výška
DÁMSKÉ
-tričko

S
50
S
72,5
50
72,5

M
53
74,5
M
53
74,5

L
56
76,5
L
56
76,5

XL
59
78,5
XL
59
78,5

XXL
62
80,5
XXL
62
80,5

3XL
4XL
70
66
86
83,25
3XL
4XL
+ /- 3%
66 Tolerance70
86
83,25

S
43
S
59,5
43
59,5

M
45
61
M
45
61

L
48
63,25
L
48
63,25

XL
51
65,5
XL
51
65,5

XXL
3XL
54
57
67,75
70
XXL
3XL
+ /- 2%
54 Tolerance57
67,75
70

S
46
S
62
46
62

M
48
63,5
M
48
63,5

L
50
65
L
50
65

XL
52
66,5
XL
52
66,5

XXL
3XL
55
58
68,75
71
XXL
3XL
+ /- 2%
55 Tolerance58
68,75
71

DÁMSKÉ
A - Šířka-tričko
hrudníku
B - Výška zad
A
B - Šířka hrudníku
B
A - Výška zad
DÁMSKÉ-polokošile
DÁMSKÉ
A - Šířka-polokošile
hrudníku
B - Výška zad
A
B - Šířka hrudníku
A - Výška zad
B

K dispozici pro muže, ženy a děti.

Kombo
muži-ženy:

K dispozici pro muže a ženy.

Kombo
muži-děti:

K dispozici pro muže a děti.

Bez etikety:

Za krkem pouze malá etiketa velikosti, v bočním švu etiketa s
pracími symboly a materiálovým složením.

Nežmolkující:

Tkanina podstoupila speciální úpravu předcházení žmolků.

Oboustranné:

Tento oděv lze nosit oboustranně.

S kapucí:

Oděv je zhotoven s kapucí.

Odnímatelná
kapuce:

Výrobek je zhotoven s odnímatelnou kapucí.

Sublimace:

Vhodné k sublimaci.

Pratelné
na 60°C:

Tento produkt lze prát při 60°C.

Od XS:

Výrobek je k dispozici od velikosti XS.

Tkanina obsahuje syntetické elastické vlákno Elastan. Toto
vlákno udrží vaše od oděvy lépe ve tvaru a dává více volnosti
pohybu. Tato schopnost dává tkanině dobrou pružnost.

Až po 3XL:

Výrobek je k dispozici do velikosti XXXL.

Elastan
v žebrovém
úpletu výstřihu:

Elastan je užit v žebrovém úpletu výstřihu tohoto výrobků za
účelem udržení výstřihu ve tvaru.

Až po 4XL:

Výrobek je k dispozici do velikosti XXXXL.

Marcerováno:

Tkanina je velmi jemná a měkká díky speciální úpravě.

Až po 5XL:

Výrobek je k dispozici do velikosti XXXXXL.

Předsráženo:

Tkanina, která prošla srážením v průběhu výroby
k minimalizaci srážení při domácím praní.

Až po 6XL:

Výrobek je k dispozici do velikosti XXXXXXL.

Tolerance + /- 3%

Všechny švy jsou na rubu podlepené s cílem vytvořit
voděodolný oděv spolu s voděodolností tkaniny.
Díky tomu je oděv až 100% voděodolný.

2 v 1:

Výrobek je nositelný dvěma různými způsoby.

3 v 1:

Výrobek je nositelný třemi různými způsoby.

4 v 1:

Výrobek je nositelný čtyřmi různými způsoby.

Větruodolnost se udává v mph. Vítr je zastaven tkaninou a ta
udržuje teplo uvnitř oděvu. Pakliže je tkanina již voděodolná, lze
ji nazvat i větruodolnou.

Prodyšnost:

Prodyšnost je uváděna MPV
(Moisture Vapour Permeability - propustnost vodních par).
Objem vodních par, které projdou tkaninou směrem ven, při
udržení voděodolnosti; velikost molekul vzduchu je menší než
velikost molekul vody.

CoolFit:

Tolerance + /- 2%

Tolerance + /- 2%

M
53
71
M
53
71

L
56
74
L
56
74

XL
59
77
XL
59
77

XXL
62
80
XXL
62
80

3XL
65
80
3XL
65
80

DÁMSKÉ
A
hrudníku
B - Šířka-polokošile
B
A - Výška zad
A - Šířka hrudníku
B - Výška zad

XS
40
XS
60
40
60

S
42
62
S
42
62

M
44
64
M
44
64

L
48
66
L
48
66

XL
50
68
XL
50
68

XXL
3XL
52
54
72
70
XXL
3XL
+ /- 2%
52 Tolerance54
72
70

XS
44-46
66

S
47-48
68,5

M
48-51
71

L
51-53
73,5

4XL
5XL
68
71
84
85
5XL
4XL
+ /- 2%
68 Tolerance71
85
84
Tolerance + /- 2%

XS
38-41
61,5

S
41-43
64,5

M
43-46
66,5

L
46-48,5
69

Česaná bavlna je zbavena krátkých vláken a posledních
nečistot. Je pevnější, jemnější, je hladká a na dotek velmi
příjemná.

Tato organická bavlna je pěstována při použití přírodních hnojiv
a pesticidů a je biologicky odbouratelná. Výroba organické
bavlny spotřebovává méně paliva a energie a je tak emitováno
méně skleníkových plynů.

Bambus:

Bambus je pěstován 100% přírodně bez použití pesticidů a
hnojiv a je biologicky odbouratelný. Bambus je jemný, prodyšný,
pevný, silný a hypoalergenní.

Elastan:

Materiál softshell

Tolerance + /- 2%

XL
53-56
76

XXL
56-58
78,5

3XL
58-61
87

Tolerance + / - 2%

DÁMSKÉ - tričko, polokošile

CoolFit je tkanina schopna řídit průnik vlhkosti.
Přenáší vlhkost tkaninou ven a udržuje vás suché.

Organická
bavlna:

Softshell:

PÁNSKÉ
-polokošile
A
hrudníku
B - Šířka
B
A - Výška zad
A - Šířka hrudníku
B - Výška
zad
DÁMSKÉ
-polokošile

B - Šířka hrudníku
A - Výška zad

Větruodolnost:

Česaná bavlna:

S
50
S
68
50
68

B - Šířka hrudníku
A - Výška zad

Voděodolnost je uváděna v milimetrech. Od 1000 mm lze
tkaninu nazvat voděodolnou. Test byl proveden válcem na
kusu tkaniny, znatelné kapičky vody. V ten okamžik se odečte
hodnota v mm sloupce a tak se uvádí hodnota voděodolnosti
tkaniny.

Tolerance + /- 3%

PÁNSKÉ-polokošile

PÁNSKÉ - tričko, polokošile

Dětské

Kombo
muži-ženy-děti:

Voděodolnost:

PÁNSKÉ-tričko
PÁNSKÉ
-tričko
A - Šířka
hrudníku
B - Výška zad
A
B - Šířka hrudníku
A - Výška
B
zad
PÁNSKÉ
-polokošile

Dámské

XL
48,5-51
71,5

XXL
51-53
74

Tolerance + / - 2%

Podlepené švy:

Zpevňující
lemovka
od ramene
k rameni:

Rubový šéf mezi rameny je zpevněn lemovkou.
To vytváří více pohodlí.

Vypasováno:

Styl je designovaný tak, aby obepnul tvar těla.

