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SWRA290
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.

SWOCECR
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                       
S-M-L-XL-XXL-3XL
265 g.
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F621560
Mikina Lightweight Set-In Sweat
Mikina z lehkého nepočesaného materiálu z ru-
bové 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
Mikina Classic Raglan Sweat
Mikina raglánový střih, žebrované elastické 
náplety na koncích rukávů, výstřihu a spodním 
okraji, výztužná jersey lemovka za krkem.

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

black*

 bottle greenburgundy

orange

classic olive

navy*

deep navy light graphitered

F621560F622160 F622160 + F621560

heather grey

royal blue

white*kelly green
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F621460
Dámská mikina Lightweight Raglan Sweat 
Lady
Raglánové rukávy, žebrované elastické náplety 
na konci rukávů, ve výstřihu a spodním okraji, ne-
česaná úprava z rubu, výztužná jersey lemovka 
za krkem, boční švy tvarující dámský střih.

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

F621380
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.

blackazure blue

 bottle green

burgundylight graphite

deep navyorange red heather grey royal bluekelly green

white

Raglánový 
střih

fuchsia

1

F621380 + F621460F621380

F621460

K442
Pánská mikina
Pánská mikina kulatý výstřih, počesaný materiál 
s minimální srážlivostí, 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.

F622020
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.

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

black*
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sky blue

sunflower  bottle green

burgundy

navy*
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R013M
Pánská pracovní mikina
Pracovní mikina Russell kombinuje odolný, pevný 
materiál a řadu designových prvků, které uspo-
kojují potřeby fyzicky náročnějšího pracoviště, 
povrch odolný proti skvrnám a znečištění Spot-
ShieldTM, 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 žebro-
vané 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.

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.

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

black  bottle greenfrench navylight oxford

bright royal black*

navy oxford grey light royal blue white

1

Prát na 60 °C

Prát na
 

60 °C

TRIČ
KA

82

M
IK

IN
Y 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.)

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 staže-
ní, zevnitř počesaná.

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.)     

classic 
olive*

light 
graphite*

orangeazure 
blue white* navy*black*

 bottle green* red* burgundy*vintage 
heather red

kelly green royal blue*vintage 
heather navy

heather grey*

deep navy*dark heather 
grey

sky blue

sunflower

light pink

1
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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.

ST4100
Pánská mikina s kapucí
Z rubu počesaná, u krku stahovací šňůrka stej-
ného 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.

1

grey heather black opal bright royal scarlet red white navy blue black* bright royal classic red convoy greyfrench navy light oxford

R265M R265F
Pánská mikina s kapucí Dámská mikina s kapucí
Authentic Hooded Sweatshirt 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. XS-S-M-L-XL, 280 g.
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whiteyellow sky

classic red french navy fuchsia

light oxfordblack bright royal

R575M
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.

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.

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

black ash grey navy

1

TJ5430
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.

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

K443
Mikina s kapucí - unisex
Česaný materiál s minimální srážlivostí, máčeno 
v silikonové lázni, kontrastní šedá výztužná le-
movka za krkem, stahovací šňůrka u krku, vnitřní 
strana kapuce je středně šedý melír heather 
grey, vsazované rukávy, vpředu klokaní kapsa, 
žebrované náplety.

80% bavlna prstencově předená,  
20% polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)* 
360 g.

black**black

olive navynavy redheather grey

oxford grey

dark grey

dark grey

white

1

Prát na  
60 °C
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R209M
Pánská mikina unisex Pure Organic
Ultra měkký 100% organický materiál (OCS 100) 
prstencově předená česaná bio bavlna, GOTS 
certifikát, třídílná kapuce s vyšším límcem vpře-
du, 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.

black natural

1

black heather navy

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 sta-
žení, zevnitř počesaná bavlna, na hrudi kultovní 
logo Fruit of the Loom.

80% bavlna, 20% polyester (heather: 60% bavl-
na, 40% polyester)
L-XL-XXL
280 g

Bio 
organické

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.

PA369
Mikina unisex Adult two-tone hooded sweat-
shirt
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.

white / navy black / ash melangeash melange / navy grey heather / 
black*

grey heather / 
sporty red

grey heather / 
sporty navy
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K446
Mikina s kontrastní kapucí
Pánská mikina s kontrastním rubem kapuce,  
z rubu počesaný materiál, klokaní kapsa, žebro-
vané úpletové manžety a spodní lem, stahovací 
šňůrka kapuce, česaná bavlna.

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

K465
Dámská mikina s kontrastní kapucí
Dámský moderní střih, kontrastní rub kapuce, 
zevnitř počesaný materiál, klokaní kapsa, žebro-
vané úpletové manžety a spodní lem, stahovací 
šňůrka kapuce, česaná bavlna.

80% bavlna, 20% polyester (oxford grey : 76% 
bavlna, 21% polyester, 3% viskóza)

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

K494
Dámská mikina crop s kapucí
Materiál 91% certifikovaná bio bavlna, 9% po-
lyester, 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 man-
žetách 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.

K471
Dámská mikina crop
Materiál 91% certifikovaná bio bavlna, 9% po-
lyester, French Terry (uvnitř nepočesaná), ležérní 
volný střih, keprová krční lemovka, vsazené ruká-
vy 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).

87% bavlna, 9% polyester, 4% viskóza

S/M-L/XL
270 g.

black /  
red*

orange 
white

navy /  
red

navy /  
fine grey*

light royal 
blue / yellow*

red /  
white*

black /  
fine grey*

dark grey /  
black*

light kelly 
green / white

light royal 
blue /  white*

white /  
fine grey*

black / 
yellow*

oxford grey / 
navy*

tropical blue / 
white

sky blue / 
white

off white off whiteblack blackaquamarine light grey 
heather

pale pink pale pink

1 1
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F621180
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
Mikina s kapucí 
Premium Hooded Sweat Jacket
Pánská mikina s kapucí z dvojité látky,  
2 přední kapsy, elastické náplety na koncích ru-
kávů 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.)

black* azure 
blue

fuchsiaburgundyclassic 
olive

charcoal deep 
navy*

red heather 
grey

white

F620350 
         204

F620340 F621180F620340 + F621180

80% bavlna, 20% polyester  
(oxford grey: 76% bavlna, 21% polyester,  
3% viskóza) 

S-M-L-XL-XXL
280 g.

K4013
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 žebro-
vané 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.

K4016
Mikina s pruhy unisex sweatshirt
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 
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 odnímatel-
ný štítek s velikostí.

80% bavlna, 20% polyester  
S-M-L-XL-XXL-3XL, 270 g.

1

1

1

grey camouflage

navy / white / red

olive camouflage

navy / white / basalt 
grey

navy  /  
mariniere

navy  /  
red tartan

K476
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.

70% bavlna, 30% polyester  
S-M-L-XL-XXL-3XL
280 g.
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R266F
Dámská mikina s kapucí Authentic
Dámská mikina s kapucí v moderním mírně proj-
mutém 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.

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

R266M
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 prstenco-
vě předená bavlna.

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

black**convoy grey  bottle greenclassic redfrench navy light oxford bright royal
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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: 80% bavlna, 20% polyester (grey heather:
70% bavlna, 30% polyester) 70% bavlna, 30% polyester)
S-M-L-XL-XXL-(3XL)*, 280g. S-M-L-XL, 270g.

black opal* blue midnight grey heather crimson red

1
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SWUAHOOD
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.

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

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

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

1

1

white grey melange dark grey 
melange

black*

red* royal blue

navy

kelly green bottle green khaki black white grey melange

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 le-
movka 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, nepo-
česaný, 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.

blacknavy redoxford 
grey

white
1

1
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F621600
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.

black

azure blue

 bottle green

light graphitedeep navy

red

heather grey

royal blue white

1

K444
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 všech-
ny 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*navy*

red

dark grey*

oxford grey

dark khaki*

light royal blue* white

1

HEAVY

K466
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 kon-
trastní zip, česaná bavlna.

80% bavlna,  
20% polyester
M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
280 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 kon-
trastní zip, česaná bavlna. 
 

80% bavlna,  
20% polyester

(XS)*-S-M-L-XL-XXL
280 g. 

 black /  
fine grey* 

black / red* navy /  
fine grey* 

oxford grey /  
navy*

red / white* 

K486 
         205
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F621160
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.

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

F622280
Pánská mikina Premium Sweat Jacket
Pánská mikina se stojáčkem, žebrované elastické 
náplety na koncích rukávů a spodním okraji, jem-
ný 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.)

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 zi-
pem, vysoký stojáček, boční kapsy, 1x1 žebrové 
náplety s elastanem na koncích rukávů a spod-
ním okraji, barva grey melange: 61% bavlna, 31% 
polyester, 8% viskóza, raglánový střih.

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

blacklight graphite deep navyheather greyblackblack navynavy charcoal white

1

1

F622280 + F621160F622280

BESTSELLER
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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.)

black*

 bottle greendeep navy red

heather grey

royal blue

white

1

K487
Mikina unisex Zipped neck sweatshirt
Unisex mikina s krátkým zipem u krku v barvě 
látky, žebrové náplety na koncích rukávů a spod-
ním 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.

1

black*

navy*

red*

oxford grey

light royal bluewhite*

Prát na 
60 °C

navy /  
royal blue

black /  
forest green

black /  
orange

K206
Pánská mikina krátký zip TRUCKER
Mikina s krátkým zipem u krku, pique materiál, 
kontrastní rub límce a výstřihu, žebrované man-
žety a spodní lem. 

80% bavlna piqué, 20% polyester 
M-L-XL-XXL-3XL
300 g.

WK404
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 (Orga-
nic Content Standard) a RCS (Recycled Claim 
Standard) - vydává společnost Ecocert Greenlife, 
počesaná látka z vnitřní strany, upředená ze 3 
nízkosrážlivých vláken LSF (Low Shrinkage Flee-
ce), 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 dvouba-
revnými částmi oděvu vpředu i v zadu.

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

black / grey heathergrey heather / navy navy / grey heather
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