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TSRLCMF
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.

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

CURVS150
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.

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

TSRLCMF CURVS150 + TSRLCMF
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TSRA150
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.
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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.) 
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F613720
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.)

1

azure blue

heather grey

orange

lime

royal blue

black

burgundy

deep navy

light graphite

sky blue

whitebottle greenkelly green

red

fuchsialight pink

navy

sunflower yellow

purple

heather red

heather navy

heather 
purple

heather 
burgundy

dark heather 
grey

BESTSELLER

F610330 
         199



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. 

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

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.
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ST2300
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.

ST2700
Dámské tričko Classic-T V-neck
Dámské tričko s výstřihem do V, krátký rukáv, 
úzký žebrovaný náplet kolem krku, jemně zpra-
covaná 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.
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F670823
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.

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.

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

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 elas-
tický žebrovaný náplet kolem krku, dvojité prošití 
u výstřihu, rukávech a spodním okraji, volný střih, 
vhodné pro každodenní nošení, vhodné na výšiv-
ku i potisk.

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

whiteblack

F610820
Pánské tričko Original T
Pánské tričko s kulatým výstřihem, krátký 
rukáv, jemně zpracovaná bavlna, lemovka za 
krkem, žebrový náplet v průkrčníku s elasta-
nem, bez bočních švů.

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

F614200
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)
XS-S-M-L-XL-XXL
145 g. (white: 140 g.)
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ST2010
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.

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

TSR160DGP
Tričko Digital print
Speciální UNI tričko s krátkým rukávem pro digi-
tální potisk, česaná upravená bavlna, odtržitelná 
etiketa za krkem,  rovný tubulární střih,  bez 
postranních švů, jemně zpracovaná bavlna jer-
sey, jemné žebrování u krku s elastanem, dvojité 
prošití u výstřihu, rukávech a spodním okraji, 
zpevňující vnitřní lemovka z ramene na rameno.

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

R165F
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.

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

TJ5000
Pánské tričko Luxury Organic
Tričko s krátkým rukávem ze 100% prstencově 
spřádané bavlny, kulatý výstřih s lemem, dvojité 
šití, dvakrát předsrážená dlouhovlákná  bavl-
na, 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.

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 ra-
meno, 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.

TJ5001
Dámské tričko Luxury Organic
Tričko s krátkým rukávem ze 100% prstencově 
spřádané bavlny, kulatý výstřih s lemem, dvojité 
šití, dvakrát předsrážená dlouhovlákná  bavl-
na, 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.
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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 stej-
ného 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.

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 stej-
ného 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.
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K357
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.

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

K381
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.

100% bavlna (oxford grey:  
90% bavlna, 10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL
180 g.
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TSRA190
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)
(bez XS)*-S-M-L-XL-XXL-(3XL)*-(4XL-5XL)* 
190 g.

TSRA170
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.

100% bavlna předsrážená (grey mel: 85% bavlna, 
15% PES, ash mel: 98% bavlna, 2% PES)
S-M-L-XL-XXL-3XL
170 g. 
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ST2100
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.

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.
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black

black*

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.

Prát 
na 60 °C

ash

heather grey*

zinc

royal blueblack*

burgundy

deep navy

light graphite

white*

bottle green

red

classic olive

navy*

F610440
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 elasta-
nem, bez bočních švů, možno prát na 60°C.

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 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.

1

Prát 

na 60
 °C

HEAVY

HEAVY

1
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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% recy-
klovaného 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 dvouba-
revnými částmi oděvu, dvojitě prošité lemy, tear 
away odtrhávací štítek značky.

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

1

black white dark grey royal
blue

navy  /   
dark grey

black  /  
orange

black  /  
red

navy  /  
royal blue

black  /  
yellow

black  /   
forest green

Prát 
na 60 °C
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WK3020
Pánské pracovní tričko krátký rukáv
Tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv, kon-
trastní 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.

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

WK3021
Dámské pracovní tričko krátký rukáv
Tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv, kon-
trastní 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.

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

navy  /  silver black  /  silver white  /  navy black  /  red

Prát 
na 60 °C

WK3021 + WK3020 WK3020 
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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.

1

white

navy

F612120
Pánské tričko Heavy T
Pánské tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv, 
dvojité prošití, jemně zpracovaná bavlna, lemov-
ka za krkem pro větší komfort, žebrový náplet v 
průkrčníku s elastanem, bez bočních švů.

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

heather grey

black

night blue 
heather

slub grey 
heather
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Vintage 
washed

K3044
Pánské tričko s krátkým rukávem
Vyrobeno ze 60 % z recyklovaného polyamidu 
GRS (Global Recycled Standard), certifikát vyda-
ný společností Ecocert Greenlife,
vlákno: QNOVA, tkanina hladký úplet Jersey, 
přiléhavý střih, beze švů, kulatý výstřih, krátké 
rukávy, spodní lem oděvu a manžety s neviditel-
ným švem, tearaway odtrhávací štítek značky za 
krkem.

100% polyamid
S/M-L/XL-XXL/3XL
165 g.

white black

1

ST9430
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 bočním švu.

100% bavlna prstencově předená, slub příze, 
single jersey
S-M-L-XL-XXL, 140 g.

1

3 knoflíčky 

u krku

white slate grey black
opal

K375
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. 

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

1

black  / 
grey heather

grey heather  /  
black

navy  / 
grey heather

Bio 
organick

é
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TJ8000
Pánské tričko Soft Tee
Pánské tričko s krátkým rukávem, vysoká gra-
máž 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.

TJ8050
Dámské tričko Soft Tee
Dámské tričko s krátkým rukávem, vysoká gra-
máž 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 navyblack black whitedark grey

Soft
quality

Prát  
na 60 °C

TJ520
Pánské tričko Interlock Tee
Pánské tričko s krátkým rukávem, nejvyšší gra-
máž 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 gra-
máž 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 stálobarev-
nost, dvakrát předsrážené, organická prstencově 
předená česaná bavlna.

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

black blackdark grey dark greydeep red indigo white white

HEAVY

rose

Organic
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K388
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.

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) 

S-M-L-XL
270 g.

light grey
heather

light grey
heather

off
white

pale pinknavy

Bio organické 

black

1

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.

SBTSMAN
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.

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

1

white 
sublimatable

Na
sublimaci
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K3031
Dámské tričko Camo camouflage 
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.

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

olive  
camouflage

white  /   
heather grey

sunflower  / kelly 
green

Originalcamouflagedesign

1

grey  
camouflage

white  /  black

white  /   
kelly green

F611680
Pánské tričko Valueweight Ringer T
Pánské tričko krátký rukáv, dvojité prošití, jemně 
zpracovaná bavlna, kontrastní náplet s elasta-
nem 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.)

black / whitenavy  /  white

red / white royal blue / white

sunflower  /   
kelly green

white / black

white / navywhite / red white / royal 
blue

1

1

K330
Pánské tričko BASEBALL
Pánské tričko krátký rukáv,kulatý výstřih, kon-
trastní raglánové rukávy, žebrovaný náplet u krku 
obsahuje elastan, boční švy zakončeny dole 
rozparky, zakončení na lemech dvojitým prošitím. 

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

1

aqua blue / 
white

black / 
red

ice blue / 
denim

light grey / 
red

navy / 
orange

navy / 
yellow

orange / 
black

orange / 
light grey

royal blue / 
yellow

yellow / 
black

slate grey / 
black

white / 
black

white / 
forest green

white / 
navy

white / 
red

white / 
royal blue

BESTSELLER
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F11430J
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.

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

1

F11430A
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 žebro-
vý náplet u krku, lemovka za krkem přes šev, tear 
away odtržitelná etiketa za krkem.

100% bavlna
L-XL-XXL
150 g.

deep 
navy

dark
heather

whiteblack

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. 

K378
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.

red / 
black

white / navy stripesroyal blue / 
white

orange / 
white

white / red stripes

black / 
yellow

black / orange black / 
lime

lime / white

K379 
         201

1
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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 okra-
je 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*

black opal

grey 
heather

marina 
blue*

white*

white

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 kr-
kem 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.

ST9700
Dámské tričko CLAIRE crew neck
Boční švy, vypasovaný střih, kontrastní zpevňující 
lemovka za krkem, úzké žebrované okraje ruká-
vů, módní úzký žebrovaný lem výstřihu, žádná 
tištěná, či všitá etiketa za krkem se značkou 
výrobku, vhodné na vytvoření vlastní značky (po-
tisk 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 ST9600 + ST9700 ST9700

slate 
grey**

king  
blue

marina 
blue**

grey 
heather

black 
opal**

white** salmon

1
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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, orga-
nická bavlna, česaná balvna.

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

TJ400
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.

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

blackblack whitewhite

Extra
stretch

TJ455
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. 

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 orga-
nické 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 blackwhite white rose

Prodlouže
ná 

délka

Organic
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F614220
Pánské tričko Ringspun Premium T
Tričko UNISEX s krátkým rukávem, česaná prs-
tencově spřádaná 100 % bavlna, kulatý výstřih s 
žebrovým úpletem s Lycrou®, dvojité šití, výztuž-
ná 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®.
 
100% bavlna 
S-M-L-XL-XXL-3XL 
195 g.

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.

coral whitemint green black

1

TSSEA
Pánské tričko Raw edge Urban Sea
Pánské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih s ne-
začištěnými 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.

denim whiteblack

Raw edge

1
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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.

black white

Prodloužená 
záda

Prát na 
60 °C

1 sageheather 
grey

whiteblackorange



fuchsiablack navytropical 
blue

white

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.

white black

ST9730
Dámské tričko Relax Crew neck
Pohodlný volný střih, krátký rukáv, výborné 
elastické vlastnosti, příjemná česaná prstencově 
předená bavlna, jemný lem kolem krku, bez eti-
kety, lemovka za krkem přes šev, moderní střih.

95% česaná bavlna,  5% elastan
S-M-L-XL
170 g.

1

bright 
royal

scarlet
 red

black opal marina 
blue

white

Česaná
bavlna

F613980
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 vypaso-
vaný 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.)

heather  
grey

royal blue blackdeep navy

white redfuchsialight pink

sunflower

1

TRIČ
KA

42

T
R

IČ
K

A TRIČ
KA

43

T
R

IČ
K

A

1



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 potiskova-
telnost.

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

1

blue 
midnight

white / 
red

black 
opal*

grey 
heather*

white / 
blackscarlet red

white /  
royal blue

white*

navy 
blue*

white /  
deep navybright 

royal

ST2500
Pánské tričko Classic-T dlouhý rukáv
Pánské tričko dlouhý rukáv, kulatý výstřih, hladký 
úplet single jersey, bez postranních švů, výztuž-
ná 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.

1

TJ460
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 ra-
mena, vysoký podíl elastanu, česaná prstencově 
předená bavlna.

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

white navyblack

3 / 4rukáv

F610380
Tričko dlouhý rukáv Valueweight Long 
Sleeve T
Pánské tričko dlouhý rukáv, hladký úplet Jersey, 
jemně zpracovaná bavlna pro lepší potiskovatel-
nost, náplet s elastanem kolem krku, výztužná 
lemovka za krkem, bez  
bočních švů.

100% bavlna (heather grey: 97% bavlna, 
3% polyester)
S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL-5XL)*
165 g. (white 160 g.)
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ST9720
Dámské tričko CLAIRE V-neck
Dámské tričko s dlouhým rukávem, výstřih do 
V, boční švy, vypasovaný střih, kontrastní zpev-
ňující lemovka za krkem, módní úzký žebrový 
okraj výstřihu a rukávů, módní úzké rukávy,  
žádná tištěná či všitá etiketa za krkem se znač-
kou výrobku, vhodné na vytvoření vlastní značky 
(potisk za krk), malé rozměry štítku za krkem s 
velikostí a všitého štítku s pracími symboly v boč-
ním švu, prát na 40°C.

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

ST2130
Pánské tričko Comfort-T dlouhý rukáv
Pánské tričko dlouhý rukáv, kulatý výstřih, hladký 
úplet single jersey, bez postranních švů, výztuž-
ná 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
185 g.

1

Česaná  
bavlna

black opal white

grey 
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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.

grey melangeblack navy

1

Náplety 
na 

rukávech

white

F610420
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.

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

1

blackwhite

Prát 

na 60 °
CHeavy
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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.

K383
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, zakon-
čení dvojitým šitím, česaná bavlna.

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

black

dark grey dark khaki
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kelly greenlight royal
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light sand
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navy

orange

oxford grey

purple
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sky blue

tropical blue

white

wine

yellow

1

Česaná  
bavlna

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, vý-
střih 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.

K382
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, zakon-
čení dvojitým prošitím, česaná bavlna.

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

black

dark grey
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light royal
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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 sili-
konové 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
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 sili-
konové lázni pro lepší kvalitu a stálobarevnost, 
single jersey, postranní švy, set-in rukávy, možno 
prát na 60°C.

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

blackblack whitewhite dark greydark grey

Organic
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Prát 

na 60 °
C

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.)

deep navyblackheather grey red white

F610980
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.)

1

heather  
grey*

black* white*red royal bluedeep navy



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

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

black ash melange white coral red appleazalea navy

1
1

white navy black

TSUATNK
Pánské tričko bez rukávů
Pánské tričko bez rukávů z velmi kvalitní pře-
deprané bavlny, kulatý elastický žebrový náplet 
kolem krku, všechny švy zdvojeny.

100% bavlna
M-L-XL-XXL
155 g.
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TSUALBCH
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.

white gold fluorblackroyal blue fucsia fluor lime fluor

1

TSULARB
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.

1
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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.

blackwhite

K311
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.

black

deep 
turquoise

fuchsia light grey

lime

navy

red true yellow white

1

1

1

K397
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
160 g.

blackwhite
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