
POLOKOŠILE

R566F



PORA210
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. 

1

PKID210 
         202

ash melange

white*

white / 
navy

black / 
white

navy / 
white

white / 
black

royal blue / 
white

bottle green / 
white

grey  
melange*

zinc graphite

goldlight 
yellow

black*

peach mustard orange

red* fucsia levander

pink burgundy purple

sky blue turquoise azzure

aquamarine royal blue* navy*

mint green lime kelly green

bottle 
green

forest 
green

khaki

pale green chocolate sand

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

POPL200
Dámská polokošile Regular Lady
Polokošile s límečkem na 3 knoflíčky v barvě lát-
ky, 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.
 

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

POPL200

CURVSPOLO + POPL200

A
B

S M L XL
73 / 56 73 / 58 75 / 60 75 / 62

S M L XL XXL 3XL
A / B 61 / 42 63 / 44 65 / 46 67 / 48 69 / 50 73 / 54

A / B
cm

10
velikostí!!!
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white* black* red* fucsia lime

ash  
melange

sky blue turquoise royal blue* navy* mint green kelly green bottle 
green

chocolate sand

grey 
melange

graphite light 
yellow

gold orange raspberry levander pink burgudy purple
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BESTSELLER



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.)

azure blue

bottle green

deep navykelly green light graphitelime

royal bluesky blue

black

burgundyorange

red

sunflower

white

heather  
grey

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.)

fuchsia

light pink

1

F632180 + F630300 F630300F632180

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.

black opal**
bottle green

bright royal

grey heather kiwi green

light bluenavy blue
**

ocean 
blue

orange

scarlet red*

white** sweet pink

ST3100
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.

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

1

blue midnight*

ST3200 
         202

ST3100

ST3000 ST3000 + ST3100

BESTSELLER
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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, dvojité 
boční švy.

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
185 g. (white: 175 g.) 

1

black deep
navy

white royal
blue

K232
Pánská polokošile FLAG
Dvoubarevná polokošile krátký rukáv, piqué 
úplet, plochý pletený límec s výztužnou lemov-
kou za krkem, zapínání na 3 knoflíčky, kontrastní 
vsadky na bocích, postranní rozparky, zakončení 
dvojitým šitím.

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

1

black /  
dark grey

forest green /  
black

white /  
red

royal blue /  
navy

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 žebrova-
ným lemováním, možno prát na 60°C.

65% polyester, 35% bavlna
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*-(4XL-5XL)*
180 g. (white: 170 g.)

F632120
Dámská polokošile Lady-Fit 65 / 35 Polo
Dámská polokošile pique ze smíšených vláken, 
krátký rukáv, dva knoflíčky v barvě pola, žebro-
vané 1x1 olemování rukávů, možno prát na 60°C.

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

black*bottle greenburgundy deep navy

heather grey*kelly green navy*orange

red

royal blue

sky blue*

sunflower white*

Prát 
na 60 °

C

1

F634020 

F634020 + F632120
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K242
Dámská polokošile piqué kr.rukáv
Dámská polokošile krátký rukáv, úplet piqué, 
kontrastní výztužná lemovka za krkem, boční 
rozparky, 2 knoflíčky, zakončení dvojitým proši-
tím, možno prát na 60°C, česaná bavlna.

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

K241
Pánská polokošile piqué kr.rukáv
Pánská polokošile krátký rukáv, úplet piqué, 
kontrastní výztužná lemovka za krkem, boční 
rozparky, 3 knoflíčky, zakončení dvojitým proši-
tím, možno prát na 60°C, česaná bavlna.

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

K254
Pánská polokošile
Zapínání na 3 knoflíky v barvě materiálu, rovný 
elegantní a ležérní střih, výstřih a manžety s 
žebrováním 1x1, materiál 100% předsrážená bavl-
na 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.

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

K255
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  
M-L-XL-XXL-3XL, 180 g.

black

dark grey

forest greenchocolate

kelly green

light royal blue

lime

navy

orange

oxford grey

red

sky blue

white

 wine

yellow

11

Prát na  60 °C 

black

white

deep blue

tropical blue

dark khaki

snow grey

red

true coral
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K262
Pánská polokošile Jersey
Pánská polokošile krátký rukáv Jersey, tvar límce 
jako u košilí, zapínání na 3 kovové knof- 
líčky, 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.

K263
Dámská polokošile Jersey
Dámská polokošile krátký rukáv Jersey, tvar lím-
ce 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.

black grey heather navyred sky blue white

1

Jersey  
- hladký úplet
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K240
Dámská polokošile BROOKE
Dámská polokošile krátký rukáv s příměsí elasta-
nu, piqué materiál, plochý pletený límec s výztuž-
nou 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.

K239
Pánská polokošile MIKE
Pánská polokošile krátký rukáv s příměsí elasta-
nu, piqué materiál, plochý pletený límec s výztuž-
nou 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.

1

black

dark grey

navy

white

red

K239 + K240

K239



TJ145
Dámská polokošile Stretch Deluxe
Luxusní dámská polokošile krátký rukáv, jemné 
mini pique, prstencově předená česaná bavlna s 
elastanem, vypasovaný střih, dvakrát předsráže-
né, výztužná lemovka za krkem, plochý úpletový 
límec,  
5 knoflíčků se začištěnou  
knoflíkovou légou, elastický materiál.

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

TJ1405
Pánská polokošile Stretch Deluxe
Luxusní pánská polokošile krátký rukáv, jemné 
mini pique, prstencově předená česaná bavlna s 
elastanem, vypasovaný střih, dvakrát předsráže-
né, 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.

dark grey

deep reddenim

flintstone

chocolate indigolight blue

stone white wine

rose

navy* black*

TJ1405 + TJ154

TJ145

Mini 
pique

TJ1405

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 předsráže-
né, výztužná lemovka za krkem, plochý úpletový 
límec, elegantní léga, elastický materiál.

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

TJ1404
Pánská polokošile bez knoflíků Luxury 
Stretch V-neck
Luxusní pánská polokošile, krátký rukáv bez kno-
flíčků do V, jemný mini pique materiál, prstencově 
předená česaná dvakrát předsrážená organická 
bavlna s elastanem, vypasovaný střih, výztuž-
ná lemovka za krkem, plochý úpletový límec, 
elastický materiál.

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

white navy whiteblack black

Mini 
pique

Bez knoflíků
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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 kon-
cích 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
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.)

azure blueblackbright royal classic redlight oxfordwhite french navy fuchsia

R566FR566M + R566F

K258 K259
Pánská polokošile s kontrastním límcem Dámská polokošile s kontrastním límcem

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

1

white /  
oxford grey

light royal blue /  
oxford grey

navy /  
oxford grey

red /  
black

black /  
oxford grey*
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K252
Dámská luxusní polokošile
Dámská polokošile krátký rukáv piqué, 5 ozdob-
ných 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 sto-
jáčka, zakončení dvojitým prošitím, česaná bavlna.

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

K245
Pánská luxusní polokošile
Polokošile krátký rukáv, pique materiál, žebrova-
ný límec a manžety rukávů s kontrastním okra-
jem, 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.

1

light turquoise / 
white / navy

navy / white / 
light turquoise

red / 
white / navy

white / navy

navy / 
white / red

red / 
white / navy

white / navy

K245

K252

BESTSELLER
K251
Dámská polokošile Sailing
Dámská polokošile krátký rukáv piqué, 5 ozdob-
ných 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 sto-
jáčka, zakončení dvojitým prošitím, česaná bavlna.

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

K250
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.

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

black / 
light grey / 

white**

black / 
red / white**

light royal blue / 
red /white *

light royal blue / 
yellow / white

kelly green /  
light grey / white

navy / 
red / white*

red / 
navy / white

sky blue / 
navy / white

white / 
navy / red**

1



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. 

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

WK210
Dvoubarevná polokošile unisex 
Vyrobeno ze 60% česané bavlny a 40% recyklo-
vaného polyesteru (RCS Recycled Content Stan-
dard), 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.

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

black white navy forest
green

black  /  
orange

navy  /  
royal blue

black  /  
forest green

Prát 
na 60 °C
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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 po-
lokošile, zakončení na lemech dvojitým prošitím.

100% bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL- (4XL)* 
200 g.

K237
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.

black / 
green

black / 
red*

navy / 
orange

navy / 
royal blue

orange / 
white

red / 
white*

royal blue / 
yellow

slate grey / 
black

white / 
royal blue

yellow / 
black

navy /  
white

red /  
white

sky blue /  
white

BESTSELLER
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orange

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, vnitř-
ní 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.

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% bavl-
na, 12% viskóza, 3% elastan) 
S-M-L-XL-XXL-3XL
220 g.

1

Náplety na koncích rukávů

black**grey melange*

navy*sky blue kelly green

graphite

red* royal blue**

white**

oxford grey / 
navy

white / 
navy

Prát 
na 60 °C

BESTSELLER

K244
Dámská polokošile pique dl.rukáv
Dámská polokošile dlouhý rukáv, úplet piqué, 
kontrastní výztužná lemovka za krkem, boční 
rozparky, 2 knoflíčky, zakončení dvojitým proši-
tím, volné konce rukávů, možno prát na 60°C.

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

K243
Pánská polokošile pique dl.rukáv
Pánská polokošile dlouhý rukáv, úplet piqué, kon-
trastní výztužná lemovka za krkem, boční roz-
parky, 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.

black

dark grey

forest green

fuchsia

kelly green

light royal bluenavy

orange

oxford grey

red

sky blue

white

1

Prát na  
60 °C

K243 + K244

K244
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Náplety na koncích rukávů



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 různobarev-
nými proužky, ramena podložená silikonem pro 
lepší fit a pohodlné nošení, odstranitelná etiketa 
za krkem.

100% bavlna 
M-L-XL-XXL

220 g.

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 různobarev-
nými proužky, ramena podložená silikonem pro 
lepší fit a pohodlné nošení, odstranitelná etiketa 
za krkem.

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

1

black / red / white oxford grey / navy / white black / light grey / white
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