
ST5100 ST5030
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.

100% polyester 100% polyester
S-M-L-XL-XXL S-M-L-XL-XXL-(3XL)*
220 g.  220 g.1

Mikro-
fleece

ST5030ST5100 + ST5030

black opal* blue  
midnight*

scarlet red grey steel

TRIČ
KA

105

F
L

E
E

C
E

FLEECE
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K907
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, 280 g.

K911
Pánská fleecová mikina FALCO
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění, 
celopropínací zip, přední kapsy na zip, 
rovné manžety a spodní lem.

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

beige naturalwine

fuchsiagreen
olive

fluorescent
yellow

fluorescent
orange

dark  
grey

whiteblack convoy 
grey

forest 
green

kelly 
green

lime

navyred

royal 
blue

sky bluetropical 
blue

1

orange

yellow

K911 K911 + K907 K907
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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.

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

FLRL300
Dámská fleecová mikina
Fleecová mikina z mikro polar fleecu s vypaso-
vaným 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.

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

1

FLRK300 
         207

FLRA300 FLRA300 + FLRL300

burgundy grey  
melange

white black* lime

aqua kelly  
green

bottle  
green*

forest  
green

red

sky  
blue

royal  
blue*

navy*
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BESTSELLER

raspberry

orange

FLRL300

BESTSELLER



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.

black dark grey

R880M
Pánská mikina Full zip Microfleece
Celopropínací mikrofleecová mikina vyrobená z 
materiálu z jemných krátkých vláken umožňující 
výbornou aplikaci výšivky, úprava proti plstna-
tění, límec Cadet stojáček s chráničem na zip, 
2 boční kapsy na zip, lehký materiál s vysokou 
hustotou materiálu a výbornými termovlastnost-
mi, boční větrací otvory, prát na 40°C, volný lem 
dole, rozparek po stranách.

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

blackfrench navy classic red

Mikro-
fleece
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ST5040
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, celopro-
pínací kontrastní zip, kontrastní polyesterové 
olemování na koncích rukávů, kapuci a vnitřní 
straně zipu, kontrastní švy, 2 kapsy s konta-
rastními 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.

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

1 grey heatheranthra heather

Kontrastn
í

lem 

BESTSELLER

graphiteblack*

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.

1

navy* bottle green

Zpevněná 
 ramena 
a lokty
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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.

blacknavy

Odepínací
rukávy

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.

black convoy grey navy

HEAVY
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purple melange

ST5850 ST5950
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 počesa-
ná, kontrastní lemovka za krkem se vzorem rybí kosti, kapuce se širokou šňůrkou na stažení v kon-
trastní 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 kon-
trastním 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 100% polyester
S-M-L-XL-XXL S-M-L-XL
280 g. 280 g.

blue 
melange

dark grey 
melange

light grey 
melange

marina blue 
melange

Úpletový  
fleece

1

ST5850 + ST5950 ST5950
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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 100% polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL, 345 g. S-M-L-XL-XXL, 345 g.

light royal 
blue mélange 

light grey 
melange

Úpletový  
fleece

dark grey 
melange

1

TRIČ
KA

112

F
L

E
E

C
E

K9106 K9107
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 materi-
álu, široký žebrový náplet v barvě na spodním okraji a koncích rukávů.

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

navy melange dark grey melange

1

Úpletový  
fleece

red melange

K9107

light grey melange

K9106 K9106 + K9107
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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 ta-
háčkem, stojáček u krku, odnímatelný tear away 
štítek za krkem, elastický držák na tužky se 3 
přihrádkami na levém rukávu, kontrastní lemová-
ní 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. 

TJ9120 
Fleecová kontrastní unisex mikina
Fleecová unisex mikina, dvě boční kapsy na zip, 
náprsní kapsa na zip, elastická lemovka na kon-
cích 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. 

black /  
orange

navy /  
royal blue

black /  
forest green

black /  
red
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deep green / blackblack / black

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.

ST5020
Pánská fleecová mikina Active 1 / 2 zip
Pánská mikina s 1 / 2 zipem z mikro fleece a 
úpravou proti plstnatění, prodyšná, oboustran-
ně 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.

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

convoy grey*sky blue* navy*red* dark grey*

1

1

black* green olive*kelly green*black opal grey steel scarlet red orangeroyal blue*white

Mikro-fleece
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K906
Dámská fleecová vesta MELODIE
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění, ce-
lopropínací zip, 2 kapsy na zip, olemování límce, 
průramků a zipů, vypasovaný střih.

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

K913
Pánská fleecová vesta LUCA
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění, celopro-
pínací zip, postranní kapsy s ozdobným krycím 
stehem.

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

wine dark grey

beige black

convoy grey

green olive

kelly green lime

navy

purple

redroyal blue sky bluetropical blue

1

fuchsia

white

yellow

orange

K913 + K906K913

ST5010
Pánská fleecová vesta Active
Pánská fleecová vesta z mikro fleece s úpra-
vou 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 kr-
kem, celopropínací zip stejné barvy s vnitřní krycí 
légou, zadní sedlo, stojací límec, 2 boční kapsy.

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

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.

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

grey  
steel

kiwi  
green

ST5010 ST5010 + ST5110

black 
opal

blue  
midnight

scarlet 
red

Mikro
flee

ce
TRIČ

KA

117

F
L

E
E

C
E

deep green / blackblack / black

1
K906




