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

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

ST8840 
Pánské sportovní tričko Recycled Sports-T 
Reflect
Ekologický Eco-friendly materiál, polyester je z 
50% vyroben z recyklovaného materiálu, na 1 
tričko byly použity 4 PET láhve, reflexní pásky na 
přední a zadní straně, 
materiál ACTIVE-DRY© -  rychleschnoucí, vlh-
kost odvádějící a prodyšný, melírový efekt, kon-
trastní ploché švy, bez etikety, pouze velikostní 
cedulka za krkem, 
v postranním švu etiketa s pracími symboly, 
kterou lze odtrhnout, prát na 40°C.

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

blue
 heather

grey
 heather

Eco-frien
dly:  

ze 4  
PET lahví

SPORT

PA189 | PA306



sweet pink*

ST8000 ST8100
Pánské sportovní tričko Active Sports-T Dámské sportovní tričko Active Sports-T

Hladká a elegantní strečová tkanina s kontrolou propustnosti vlhkosti ACTIVE-DRY, rychleschnoucí, 
boční švy, úzký lem kolem krku, ozdobné ramenní švy, malé reflexní logo ACTIVE-DRY na zádech, 

malý štítek s velikostí v límci a štítek s údaji o údržbě v bočním švu, prát na 40°C.

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

black opal** silver grey blue 
midnight*

crimson 
red

cyber 
orange

cyber 
yellow

granite 
grey*

hawaii 
blue*

kiwi greenwhite**

ST8170 
         210

ST8000 + ST8100 ST8100

PA439
Dámské funkční tričko krátký rukáv
Rychleschnoucí lehká tkanina, jemně všité 
olemování ve výstřihu, raglánové rukávy s pro-
šívanými průramky, boční švy, dvojité prošití na 
ukončení rukávů a v pase, výztužná lemovka za 
krkem.

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

PA438
Pánské sportovní tričko krátký rukáv
Rychleschnoucí lehká tkanina, jemně všité ole-
mování ve výstřihu, raglánové rukávy s prošíva-
nými průramky, dvojité prošití na ukončení rukávů 
a v pase, výztužná lemovka za krkem, boční švy.

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

fine grey*

fluorescent orange fluorescent pink*

fluorescent yellow**

fuchsia*

lime**

navy**

olive

orange

red

sky blue

true yellow sporty royal blue**

 black**

aqua blue*

violet*

white**

kelly green

PA445 
         210

PA438 + PA439

PA439

BESTSELLER

TRIČ
KA

121

S
P

O
R

T, F
IT

N
E

S
S

TRIČ
KA

120

S
P

O
R

T,
 F

IT
N

E
S

S

ice mint



PA442
Dámské funkční tílko
Rychleschnoucí lehká látka, kulatý vystřih, racer / 
boxer záda (zúženo mezi lopatkami), jemně všité 
olemování ze stejného materiálu v průramcích a 
výstřihu, na spodním lemu zakončení dvojitým 
prošitím.

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

PA441
Pánské funkční tílko
Rychleschnoucí lehká látka, jemně všité ole-
mování ze stejného materiálu v průramcích a 
výstřihu, na spodním lemu zakončení dvojitým 
prošitím.

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

fluorescent 
pink*

fuchsia* sporty 
royal blue*

white** red*orange navy limefluorescent 
yellow**

fluorescent 
orange

black**aqua blue*

PA442 PA442 + PA441

TRIČ
KA

122

S
P

O
R

T,
 F

IT
N

E
S

S

PA444
Dámské sportovní tričko dlouhý rukáv
Kulatý výstřih, olemování ve výstřihu se zpevňu-
jící lemovkou za krkem pro lepší komfort, boční 
švy, zakončení dvojitým prošitím na koncích 
rukávů a spodním okraji, rychleschnoucí materiál.

100% polyester
(XS)*-S-M-L-XL

140 g.

PA443
Pánské sportovní tričko dlouhý rukáv
Kulatý výstřih, olemování ve výstřihu se zpev-
ňující lemovkou za krkem pro lepší komfort, 
zakončení dvojitým prošitím na koncích rukávů 
a spodním okraji, boční švy, rychleschnoucí 
materiál.

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

aqua blue

black* fluorescent orange* fluorescent yellow**

lime

sporty navy*white* sporty royal blue* fluorescent pink*

PA443 + PA444

PA443 PA444
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PA467
Pánské dvoubarevné sportovní tričko
Tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, 
rychleschnoucí lehký materiál s prodyšnými 
vlastnostmi, kontrastní raglánové rukávy, ozdob-
né krycí stehy, zakončení dvojitým prošitím.

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

lime / 
dark grey

red / black fine grey / black

sporty navy / 
white**

light turquoise / 
dark grey**

orange / 
fine grey

white / red**

PA478
Pánské sportovní tričko Two-tone Sport T-shirt
Pánské sportovní tričko s krátkým rukávem, kon-
trastní vsadky na bocích, ramenou a za krkem, 
vsadky jsou z rychleschnoucí síťoviny, boční švy, 
rychleschnoucí lehká tkanina odvádějící pot od 
těla, dvojité šití, pohodlný volný střih, ideální pro 
sport.

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

sporty navy / 
white*

white / 
fine grey

fluorescent 
yellow / black

lime / 
dark grey*

red / 
black*

Extra
stretch
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PA4031
Dámské dvoubarevné tílko
Materiál hladký úplet jersey, úzký střih, hlubší 
výstřih, kontrastní vsadka kolem výstřihu, dvojité 
šití, odnímatelný tear away štítek za krkem, kon-
trastní podšívka: 90% polyester, 10% elastan.

80% polyester 
20% elastan
S-M-L-XL
210 g.

PA1031
Dámská sukně s vnitřními šortkami
V horní části zpevněný všitou gumou, střih mírně 
do tvaru písmene A, kontrastní šortky (90% 
polyester, 10% elastan) stejné barvy jako pásek, 
lehký prodyšný materiál jersey, odnímatelný tear 
away štítek, otvíratelný peněženkovitý střih, ma-
teriál je kombinací polyesteru a elastanu, takže je 
pružný a maximálně prodyšný, pot na stehnech 
už vás tedy nebude více obtěžovat.

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

black /  
coral

black /  
coral

black /  
marl dark grey

black /  
marl dark grey

PA335
Pánská běžecká mikina s krátkým zipem
Sportovní mikina vhodná k běžeckým 
i sportovním aktivitám, 1 / 4 zip u krku, raglánové 
rukávy, kontrastní boční ozdobné švy, materiál 
funkční Poly Tricot, mírný stojáček u krku.

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

PA049
Potítko na zápěstí
Sportovní froté potítko - nátepníček, délka 11 cm, 
šířka 8 cm, strečové, dobře přilnoucí, příjemný 
měkký povrch a dobré savé vlastnosti.

78% bavlna, 15% elastan, 7% polypropylen
11cm x 8cm
660 g.

black

black white light 
grey

fluorescent
yellow

sporty 
navy

fuchsia
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PA482
Pánská funkční polokošile
Vyrobena z prodyšného a rychleschnoucího 
materiálu Cool Plus, zapínání u krku na 3 knoflíč-
ky, zakončení dvojitým prošitím na rukávech a 
spodním lemu.

50% polyester Cool Plus, 50% polyester
(S)*-M-L-XL-XXL-3XL, 145 g.

PA483
Dámská funkční polokošile
Vyrobena z prodyšného a rychleschnoucího 
materiálu Cool Plus, výstřih do V bez knoflíků, 
rozhalenka, zakončení dvojitým prošitím na 
rukávech a spodním lemu.

50% polyester Cool Plus®, 50% polyester
S-M-L-XL-XXL, 145 g.

aqua blue black* fine grey*lime navy* orange redtrue yellow white
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PA489
Pánská funkční polokošile Piqué Knit Cool Plus
Pánská polokošile krátký rukáv z funkčního 
polyesteru Cool Plus, který odvádí vlhkost od 
těla, kontrastní barva žebrového límce, nápletů 
na koncích rukávů a 3 knoflíků, rozparek po 
stranách na spodní části, postranní švy, rychle-
schnoucí materiál, módní slim střih.

100 % polyester piqué Cool Plus®
S-M-L-XL-XXL-3XL, 180 g.

PA475
Sportovní tričko bez rukávů
Kontrastní prodyšné síťované elastické vsadky 
po stranách, na ramenou a v horní části zad 
(94% polyester  /  6% elastan), rychleschnoucí 
materiál Quick-dry, lehký vzdušný, pro všechny 
druhy sportů.

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

lime /   
sporty navy

sporty navy / 
white

red / black sky blue /  
sporty navy

white /  
sporty navy

fluorescent 
yellow / black

lime / dark 
grey

black / fine 
grey
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dark green / 
white

PA021
Pruhované štulpny
Elastická horní část, elastická anti-rotační páska 
ve střední části, protiskluzový elastický kroužek 
na kotníku.

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

PA330
Sportovní mikina Rain
Mikina vhodná do deštivého počasí, dvoubarev-
ná ozdobná vsadka na pravém rameni, elastické 
konce rukávů, vodoodpudivá, kulatý výstřih s 
žebrovaným nápletem 1x1, raglánové rukávy, 
stahovací šňůrka na spodním okraji. 

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

black / white / storm 
grey

PA436  
Pánský fotbalový dres - tričko kr. rukáv   
Dvoubarevná ozdobná vsadka na pravém rame-
ni, rychleschnoucí materiál, krycí steh sladěný s 
tričkem. Zakončení dvojitým prošitím.

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

black / white / 
storm grey

green / black / 
storm grey

orange / black / 
storm grey

sp royal blue / sp 
yellow / storm grey

sporty red / black / 
storm grey

sporty royal blue / 
white / storm grey

sporty yellow / 
black / storm grey

white / sporty 
royal blue /  
storm grey

black / 
sporty

yellow*

sporty 
sky blue / 

white*

dark royal 
blue / 

white*

sporty red / 
black

black / 
white

Menšívelikostivhodné pro děti

PA437 
         211
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PA101
Pánské sportovní šortky
Rychleschnoucí lehká tkanina, elastický pas s 
utahovací šňůrkou, zakončení dvojitým prošitím.  
 
100% polyester  
XS-S-M-L-XL-XXL-(3XL)*, 140 g.

PA015
Pruhované štulpny
Elastická horní část, navrženo stylem špička-
-pata, aby ponožka přesně sedla na chodidlo,  
změkčená podkladová část pro větší komfort.
84% polyester, 16% elastan
27 / 30-31 / 34-35 / 38-39 / 42-43 / 46-47 / 50, 110 g.

PA4000
Pánský dres - tričko kr. rukáv
Pevný, přitom jemný interlock materiál, prodyšný 
a rychleschnoucí. Výstřih do V, kontrastní lem 
kolem krku a na koncích rukávů, široký pruh přes 
hrudník bez potisku. 

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

black / 
white

green / 
white*

black*

sporty red / 
white

green*

sporty royal 
blue / white*

sporty 
yellow / black*

sporty navy*

sporty red sporty royal blue*

white*

black / 
sporty red

black / white

white / dark 
royal blue

dark royal 
blue / sporty 

red

sporty sky 
blue / white

dark royal 
blue / white

dark royal 
blue / sporty 

yellow

black / 
sporty yellow

white / 
sporty red

white / black

sporty red / 
sporty yellow

navy / white

white / sporty 
kelly green

sporty yellow 
/ black

sporty kelly 
green / white

sporty red / 
black

sporty red / 
white

Menší 
velikosti 
vhodné 
pro děti

white /  
black

PA4001 
         211
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PA189
Pánská tepláková souprava - tepláky
Sportovní tepláky z prodyšného polyester trikot 
materiálu, 2 postranní kapsy na zip, široká guma 
v pase se stahovací šňůrkou, zipy na koncích 
nohavic umožňují nastavit správnou šířku, zadní 
prodyšný mash panel umožňující lepší ventilaci 
při pohybu a menší pocení.

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

PA306 
Sportovní mikina Track 
Celopropínací zip, dvoubarevná ozdobná vsadka 
na pravém rameni, 2 postranní kapsy, elastické 
manžety.

100% polyester tricot
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL)*
220 g.

PA347
Pánská tepláková souprava - bunda
Celopropínací mikina na spodním lemu a koncích 
rukávů do gumy, kontrastní horizontální pruh 
na hrudníku, prodyšný materiál polyester tricot, 
stojáček, 2 boční kapsy na zip.

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

black / white / 
storm grey

black / white

black

sporty navy / 
white

sporty navy

sporty red / 
black / 

storm grey

sporty royal blue / 
black / storm grey*

sporty royal 
blue / white

PA307 
         212

PA348 
         212

PA199 
         212

PA233
Pánská bunda na pohyb Dual fabric
Pánská bunda složená ze dvou textílií, teplejší 
na těle a lehčí na rukávech a bocích umožňující 
dokonalý pohyb, pohodlná tkanina s vodoodpu-
divou úpravou, 2 přední kapsy na zip, celopro-
pínací kontrastní zip, elastický lem na stojáčku u 
krku, na koncích rukávů a spodním okraji.

Vnější materiál: přední část 100% polyamid 
ripstop, rukávy a záda 90% polyester,  
10% elastan. Vycpávka: 100% polyester
(XS)*-S-M-L-XL-XXL-3XL

PA223
Pánská sportovní zimní bunda s kapucí 
Dlouhá zimní coach bunda s kapucí, prošívaná a 
zateplená, 2 boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa, 
žebrovaný límec a manžety, reflexní lemování na 
ramenou a bocích,kapuce se šńůrkou na utažení, 
celopropínací přední značkový zip, skrytý zip na 
spodním lemu pro snadnější přístup na potisk 
nebo výšivku

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

PA192
Pánské šusťákové tepláky
Sportovní kalhoty / tepláky, rychleschnoucí 
prodyšný materiál PES Diamond, podšívka z 
jemné síťoviny, široká guma v pase se stahovací 
šňůrkou, 2 boční kapsy na zip, boční rozparek na 
zip na koncích nohavic.

100% polyester diamond
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
105 g.

black* dark royal 
blue / black

sporty grey
 / black

black

black
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PA159
Pánské basketbalové šortky
Rychleschnoucí materiál, elastický pas se sta-
hovací šňůrkou, na bocích kontrastní lemování, 
dvojitě prošité. 

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

PA464
Sportovní dres 
- oboustranné tričko bez rukávů
Oboustranné unisex tílko, rychleschnoucí textilie, 
kulatý výstřih, 2 sešité vrstvy tkaniny, každá má 
gramáž 140 g / m2, nedokončený spodní lem pro 
snadný přístup na dekoraci, zakončení dvojitým 
prošitím, vhodné na basketbal a ostatní sporty.

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

PA459
Basketbalový dres - tričko bez rukávů do V
Unisex tílko na basketbal a sport, rychleschnou-
cí textilie, výstřih do „V“, zakončení dvojitým 
prošitím, jemně všité olemování z dvouvrstvého 
kontrastního materiálu v průramcích a výstřihu.

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

black* white*sporty
navy

dark kelly
green

sporty royal 
blue*

sporty royal blue 
/ white

sporty royal blue white sporty navy

sporty navy / 
white

PA461 
         209

PA161 
         209
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PA678
Kapitánská páska s průhlednou kapsičkou
Elastická kapitánská páska s průhlednou kapsič-
kou na kartičku s různými označeními (kapitán, 
asistant apod.), zapínání na suchý zip, ideálně se 
přizpůsobí paži, rozměry: 35 x 9 cm.

70% polyester, 
30% elastan, 
PVC, uni

PA679
Elastická páska na ruku
Elastická páska na ruku, zapínání na suchý 
zip, ideálně se přizpůsobí paži, vhodné jako 
kapitánská páska, nebo označení pro pořadatele, 
rozměry: 35 x 9 cm.

70% polyester, 
30% elastan
uni

PA042 
Rozlišovací dres oboustranný
Síťovaná oboustranná rozlišovací vesta, dvě 
sešité síťované vrstvy, gramáž jedné vrstvy 90 
g / m2.

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

sporty 
royal blue

sporty 
royal blue

sporty red sporty redfluorescent 
yellow fluorescent 

yellow

fluorescent 
orange fluorescent 

orange
green greenblack blackwhite white

PA043
Rozlišovací dres
Síťovaná barevná rozlišovací vesta vhodná pro 
všechny sporty. Zakončeno dvojitě prošívaným 
lemováním.

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

fluorescent 
green*

black sporty 
royal blue*

fluorescent 
yellow

sporty navy

fluorescent 
pink

white

sporty 
red*

fluorescent 
yellow / sporty

royal blue*

sporty red / 
fluorescent 

green*

sporty navy / 
white

PA047 
         207
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F640360
Šortky do gumy Lightweight
Pánské teplákové šortky ze smíšených vláken, 
postranní kapsy, v pase na gumu a se stahovací 
šňůrkou, nohavice s volným zakončením, barva 
heather grey je melírovaná / žíhaná. 
  
80% bavlna, 20% polyester 
S-M-L-XL-XXL 
240 g.

PA151
Pánské šortky Jersey
Bavlna v nesrážlivé úpravě, pružný pas, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, zakončení dvojitým proši-
tím. 
  
100% bavlna prstencově předená 
(Oxford Grey: 90% bavlna, 10% viskóza)
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 185 g.

K710
Pánské šortky
Francouzské froté v nesrážlivé úpravě, pas se 
stahovací šňůrkou, 2 přední boční kapsy,
1 zadní kapsa, zakončení dvojitým prošitím. 

80% bavlna česaná, 20% polyester
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL, 280 g. 

black navyoxford grey

heather 
grey

oxford grey

black navy

blacknavy light 
royal blue

PA153 
         210
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PA134
Dámské sportovní šortky
Šortky z jemného odlehčeného mikro polyesteru 
50D, rychleschnoucí, prodyšné, široká guma 
v pase se stahovací šňůrkou, vnitřní kapsička 
vpředu, boční půlměsícově vykrojený rozparek, 
vázané lemované okraje.

100% polyester Micro 50D
XS-S-M-L-XL-XXL, 70 g.

PA152
Dámské šortky Jersey
Bavlna jersey s minimální srážlivostí, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, elastický pas, zakončení 
dvojitým prošitím.

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

black

black white oxford greyred

PA153 
         210

PA154
Pánské sportovní šortky
Materiál s prodyšnými vlastnostmi, síťovaná pod-
šívka, elastický pas se stahovací šňůrkou, boční 
panely,  2 boční kapsy.

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

black red white
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PA169
Pánské plavky
Pánské koupací šortky, vzadu kapsička na suchý 
zip, rychleschnoucí materiál, měkká jemně brou-
šená látka s peach efektem, širší guma v pase  
s kontrastní  
šňůrkou na  
stahování.

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

yellow
aqua blue

black sporty navy sporty red

PA001
Dámská sportovní podprsenka Seamless 
Sports Bra 
Bezešvá sportovní podprsenka nejvyšší kvality, 
perfektně padnoucí střih, vzadu ramínka spojená 
(boxer střih), jemný materiál, kontrastní lem v 
horní části, pevný elastický spodní lem držící 
formu, vhodné na sport  
a fitness.

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

fluorescent 
pink / storm  

grey

storm grey / 
fluorescent 

yellow

white / 
storm grey

black / 
storm grey

PA4007
Tričko proti slunci s UV filtrem
Unisex tričko proti slunci, vhodné na surfování, 
plavání a další aktivity na slunci, rychleschnoucí 
elastický Quick dry materiál, UV ochrana proti 
slunci 40+dle normy EN13758-1, krátký rukáv, 
mírný stojáček, slim štíhlý střih, raglánové rukávy 
s kontrastním švem, dvojité šití, poutko na spod-
ním okraji trička, kde lze uvázat šortky (při velké 
vlně, skoku do vody atd.).

92% polyester, 8% elastan 
S-M-L-XL-XXL, 160 g.    

sporty 
red

black flurescent 
yellow

sporty 
navy

whiteaqua blue

UV 
ochran

a  
40+

PA4008 
         201
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PA07
Pánské funkční spodní šortky
Pánské sportovní spodní funkční šortky pod 
dres, nebo jako spodní termoprádlo s prodlou-
ženými nohavicemi, rychleschnoucí funkční 
materiál s elastickým pasem, ploché stehy pro 
optimální pohodlí, zakončení dvojitým prošitím.

90% polyester, 10% elastan 
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
160 g.

PA017
Pánské termo spodky
Rychleschnoucí materiál, elastické v pase, jako 
termoprádlo vhodné pod tepláky, nebo i džíny,  
či outdoorové kalhoty.      

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

PA005
Funkční sportovní rychleschnoucí 
elastické triko dl. rukáv
Rychleschnoucí funkční elastické přiléhavé 
triko vhodné ke sportovním aktivitám pod dres, 
dlouhý rukáv, kulatý výstřih, barevně sladěný 
krycí steh pro větší pružnost, zakončení dvojitým 
prošitím.

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

black

black

black

sporty navy

sporty navy

whiteorange sporty royal blue

sporty yellow

PA006 
         209

PA018 
         209
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F640260
Pánské tepláky Classic Elasticated Cuff Jog 
Pants
Pánské tepláky ze smíšených vláken v pase na 
gumu a šňůrku, dolní okraj nohavic na gumu, dvě 
kapsy. Barva heather grey je melírovaná / žíhaná.
 
80% bavlna, 20% polyester 
S-M-L-XL-XXL-3XL, 280 g.  
(h. grey: 260 g.)

F640320
Pánské tepláky Classic Open Hem Jog Pants
Pánské tepláky ze smíšených vláken, postranní 
kapsy, v pase na gumu a se stahovací šňůrkou, 
nohavice s volným zakončením, bez gumy, barva 
heather grey je  
melírovaná / žíhaná.

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

F640380
Pánské tepláky s volnými nohavicemi  
Lightweight
Boční kapsy, volné nohavice, lehký nemačkavý 
materiál French Terry, uvnitř nezdrsněný, nepo-
česaný, odstranitelná vnitřní etiketa, elastický 
pas se stahovací šňůrkou.

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

black

black

black

deep navy

deep navy

deep navy

heather grey

heather grey

heather grey

navy

Nohavice
dole do
gumy

Dole volné
nohavice

F640510 
         203

BESTSELLER

SWPANTSL
Dámské tepláky
Dámské tepláky, široká guma v pase s vloženou 
stahovací šňůrkou, dole volné nohavice.

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

blackgrey melange

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

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

black

black white

grey melange

PA165
Dámská tenisová sukně
Funkční tenisová sukně, široká guma v pase, 
boční rozparky, 2 boční kapsy na míčky ve 
spodních šortkách, lze použít i pro běžné nošení 
(hostesky apod.)

Vrchní sukně: 100% polyester Interlock, spodní 
elastické šortky: 86% polyester,
14% elastan.
XS-S-M-L-XL
150 g.
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PA186
Unisex tepláky Lightweight Cotton
Odlehčené bavlněné fitness tepláky boxer styl, 
lehká a pružná tkanina, široká guma v pase + 
vyměnitelná šedá šňůrka (barevné šňůrky se 
dají dokoupit samostatně, nabízíme pod kódem 
PA068), 2 boční kapsy a kapsa vzadu, spodní 
část nohavic stažená na gumu, 
unisex pro muže i ženy, vhodné 
na potisk na nohavice.
 
100% bavlna   
(oxford grey: 90% bavlna, 10% viskóza)
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL, 190 g.

blacklight royal bluenavyoxford grey red

PA188
Dámské elastické legíny
Kvalitní dámské strečové legíny z hladkého úple-
tu, široká guma v pase, přiléhavý střih, vhodné 
na sport i běžné nošení.

95% bavlna, 5% elastan
XS-S-M-L-XL, 190 g.

PA647
Vytyčovací mety na sport
Vytyčovací mety kuželovitého tvaru v sadě po 
20 ks, mety pro fotbal, hokej a jiné sporty, které 
lze využít při venkovních nebo vnitřních aktivi-
tách, snadno se přenášejí, sada obsahuje 20 
kuželů ve 4 barvách (červená, žlutá, královská 
modrá, bílá), výška jedné mety 5 cm.

plast

grey 
heather

red / yellow / 
royal blue / white

black

Unisex

PA1014 
         203

PA187 
         203
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