
SWRK290 | F610330 | F620350

F610190
Dětské tričko Kids original T-shirt
Dětské tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv, 
dvojité prošití, jemně zpracovaná bavlna pro 
snadnější potiskovatelnost, výztužná lemovka za 
krkem, žebrový náplet v průkrčníku s elastanem, 
bez bočních švů.

100% bavlna
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
145 g. (white 140 g.)

F610330
Dětské tričko Kids Valueweight T
Dětské tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv, 
dvojité prošití, jemně zpracovaná bavlna, výztuž-
ná lemovka za krkem, žebrový náplet  
v průkrčníku s elastanem, bez bočních švů.

100 % bavlna (heather grey: 
97% bavlna, 3% polyester)
(1/2 - 2/3)*  - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
165 g. (white: 160 g.)

azure blue

bottle green

deep navy red*

heather grey

dark heather
grey

orange sunflower*

sky blue*

naturallight pink*

yellow

black burgundy

purple

fuchsia

kelly green

white*navy

lime

Dospělé 
F610360 str. 8 
F613720 str. 9 

white royal blue

black red

Dospělé 

F61082
0 

F61420
0 

str.: 12

royal blue*
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navy / white

L7051
Dětské námořnické tričko
Dětské / dámské tričko námořnický styl, krátký 
rukáv, hladký úplet Jersey.

100% bavlna
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 185 g.

TSUKBSB
Dětské kontrastní tričko Baseball
Dětské tričko s kontrastními raglánovými 
krátkými rukávy a lemem kolem krku, boční švy, 
snímatelná etiketa za krkem, předsrážená bavlna,
barva grey melange 85% bavlna, 15% viskóza.
100% bavlna
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14 
155 g.

K379
Dětské námořnické tričko
Dětské 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
4/6 - 6/8 - 8/10 
10/12 - 12/14
160 g.

white /  
red stripes

white /  
navy stripes

Dospělé
 

K378 

str. 34

PA4008
Dětské tričko proti slunci s UV filtrem
Dětské 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
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 
160 g.

white

fluorescent 
yellow

aqua 
blue

sporty red

Dospělé 
PA4007 
str.136black opal deep berry kiwi green ocean blue white

Dospělé 
ST2000

 
ST2600

 
str. 10

ST2200
Dětské tričko Classic-T
Dětské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih,  žebro-
vaný náplet s elastanem kolem krku, jemně zpra-
covaná 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)
XS (5/6)  -  S (7/8)  -  M (9/10)  -  L (11/12)  -  XL (12/13) 
155 g.

TSRK150
Dětské tričko krátký rukáv
Krátký rukáv, kulatý výstřih, dvojité prošití kolem 
krku, na rukávech a spodní části, výztužná 
lemovka z ramene na rameno, postranní švy, 
žebrovaný elastický náplet ve výstřihu.

100% bavlna předsrážená  
(grey melange: 85% bavlna, 15% PES)
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
155 g.

white black royal blue

limelight yellow orange sky blue

blue midnight

bright royal

grey heather

kelly green

light blue

navy blue

orange

scarlet red

yellow

sweet pinkred

fucsiaburgundyazzure

Dospělé 
TSRA150 str.6 
TSRLCMF str.7

BESTSELLER
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white / red

UV 
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40+
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F640510
Dětské tepláky Kids Classic Elasticated 
Cuff Jog Pants
Dětské tepláky s elastickým pasem a  šňůrkou 
na utažení (navrženo v souladu s evropskou 
legislativou o dětském oblečení), boční kapsy, 
elastické zakončení nohavic, dole do gumy.

80% bavlna, 20% polyester
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
280 g., (h. grey: 260 g.)

PKID210SCH
Dětská polokošile - školní
Dětská polokošile piqué krátký rukáv, vzhledem k 
vyššímu zastoupení polyesteru drží po každo-
denním praní barvu i tvar, výztužná lemovka 
za krkem, 2 knoflíčky, 1x1 žebrovaný límec a 
manžety, boční rozparky, odstranitelná etiketa 
tear away.
35% bavlna, 65% polyester
7/8 - 9/11 - 12/14, 210 g. 

heather grey

blackdeep navy

navy

Dospělé 
F640260 
str.138

PA187
Dětské tepláky Lightweight Cotton
Odlehčené bavlněné fitness tepláky boxer styl, 
lehká a pružná tkanina, široká guma  
v pase, 2 boční kapsy a kapsa vzadu, spodní 
část nohavic stažená na gumu, vhodné na potisk 
na nohavice.

100% bavlna (oxford grey: 90% bavlna, 10% 
viskóza)
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
190 g.

black

royal blue white

oxford greynavy

Dospělé 
PA186  
str. 140

PA1014
Dětské legíny
Klasické legíny s gumou v pase, příjemný elas-
tický materiál hladký úplet Jersey.

95% bavlna /  5% elastan
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12
190 g.

black

Dámské 
PA188 
str. 140 

black opal

grey heather

white

PKID210
Dětská polokošile Kid Polo
Dětská polokošile pique krátký rukáv, jemná 
předsrážená pletenina, výztužná lemovka za kr-
kem, 2 knoflíčky, 1x1 žebrovaný límec a manžety, 
boční rozparky.
 
100% bavlna předsrážená česaná
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14, 210 g.

ST3200
Dětská polokošile
Dětská polokošile piqué krátký rukáv, zapínání 
na 2 barevně sladěné knoflíky, bez manžet na 
rukávech, postranní švy, výztužná lemovka za 
krkem, dvojité prošití na rukávech a spodním 
okraji, prát na 40°C.

100% bavlna prstencově předená, piqué (grey 
heather: 85% bavlna, 15% viskóza)
XS (5/6)  -  S (7/8)  -  M (9/10)  -  L (11/12)  -  XL 
(12/13), 170 g.

navy

sky blue lime

royal blue

 orange

red white

kelly green

pink

bright royal

navy bluescarlet red

Dospělé ST3000 ST3100 str. 59

TSRKSTRAP
Dětské tílko
Basic dětské tílko bez rukávů, širší ramínka, 
snímatelná etiketa, dvojité prošití.

100% bavlna 
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
155 g.

black

grey melange

red

navy

white

Dospě
lé 

PORA2
10 str.

 56 

POPL2
00 str.

 57

Dospělé TSUATNK  str. 52
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Dospělé F622080 F620380 str. 83
Dospělé 
F620340 
F621180 
str. 93

SWRK290
Dětská mikina
Dvojité prošití v límci, rukávech a v pase,  žebro-
vaný elastický náplet 1x1 v pase,  
manžetách a výstřihu.

65% polyester, 35% bavlna 
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14, 290 g.

kelly greennavy

red

royal bluesky blue

grey melange

F620370
Dětská mikina Kids Premium Hooded Sweat 
s kapucí
Kapuce z dvojité látky, vsazené rukávy, našitá 
klokaní kapsa, žebrovaný elastický úplet na ru-
kávech a spodním okraji, postranní švy, výztužná 
lemovka za krkem, volný střih.

70% bavlna, 30% polyester
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
280 g. (white a heather grey: 260 g.)

F620350
Dětská mikina Premium Hooded  
s kapucí a zipem
Dětská mikina s kapucí z dvojité látky, 2 přední 
kapsy, elastické náplety na koncích rukávů a 
spodním okraji, výztužná lemovka za krkem, 
celopropínací zip.

70% bavlna, 30% polyester
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
280 g. (heather grey: 260 g.)

F620370 F620370 + F620350

heather grey deep navy black red royal bluelight pinkbottle green kelly green sky blue

Dospělé 
SWRA290 

str. 78

white pink

white

TSRK150LS
Dětské tričko dlouhý rukáv
Dětské tričko s dlouhým rukávem, kulatý výstřih, 
dvojité prošití v límci, rukávech a spodní části, vý-
ztužná lemovka z ramene na rameno, postranní 
švy, žebrovaný elastický náplet ve výstřihu.

100% bavlna předsrážená (grey 
melange: 85% bavlna, 15% PES)
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14  
160 g.

black orange

red

white

kelly green pinknavy

grey melange

royal blue

sky blue

Pánské 
TSRA170LS

str. 46

TRIČ
KA

204

D
Ě

T
S

K
É

K486
Dětská mikina s kapucí
Česaný materiál s minimální srážlivostí, máčeno 
v silikonové lázni, kontrastní podšívka kapuce, 
vsazované rukávy, vpředu 2 kapsy, celopropínací 
kontrastní zip, žebrované náplety na rukávech, 
uvnitř zvýšeně počesaný materiál, otvory na 
kabel sluchátek v kapse a u krku. 

80% bavlna, 20% polyester
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 280 g.

K453
Dětská mikina s kapucí
Z rubu kontrastní kapuce, česaný materiál, klo-
kaní kapsa s přístupem pro sluchátka, žebrované 
náplety na rukávech a spodním okraji, kapuce z 
dvojité látky.

80% bavlna, 20% polyester
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 280 g.

black / red

black / red

black / yellow

black / yellow

sky blue / 
white

light kelly 
green / white

fuchsia / 
fine grey

light royal 
blue / yellow

oxford grey /  
navy

navy / 
fine grey

navy /  
fine grey

oxford 
grey / navy

red / whitewhite / 
fine grey

Dospělé 

K466, K467
str. 98 

Dospělé K446 str. 90
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K402
Dětská softshellová bunda
Lehká, extra komfortní, prodyšná  
a voděodolná softshellová bunda Kariban, 
materiál softshell - 3 vrstvy - spojené textilie: 
(vnější voděodolná - 95% polyester, 5% elastan, 
unikátní střední prodyšná membrána, vnitřní 
vrstva - tepelně izolační mikropolarfleece), pro-
dyšná (propouštějící pot) do 3000 gr / m2 / 24h., 
nepromokavá až do 8000 mm vodního sloupce, 
celopropínací zip, 2 boční kapsy na zip a 1 kapsa 
na hrudi se zipem.

95% polyester, 5% elastan
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 300 g.

light royal blue black  navyred

K6112
Dětská zimní bunda s kapucí Down Jacket
Dětská zimní bunda s kapucí, prošívaná, zateple-
ná a speciálně odlehčená, lze zabalit do přilože-
ného sáčku, 2 přední kapsy na zip, celopropínací 
zip, kontrastní podšívka a kapuce (kromě barvy 
Navy).

100% polyamid, podšívka: 100% polyester
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 340 g.

K6102
Dětská šusťáková bunda
Klasická nylonová dětská větrovka, celopropínací 
zip, skrytá kapuce v límci, 2 přední kapsy na zip, 
elastické manžety, lze složit do kapsy bundy, 
kapsu otočíte naruby a zapnete oboustranným 
zipem. 

100% polyester nylon
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 70 g.

black

black

red

red

white

aqua blue

navy

navy

Dospělé 
K616 

str. 142

Dospělé 
K6110, K6111 

str. 149

Dospělé K401, K400 str. 157
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black redlime lagoon  navywhite

K889
Dětská zástěra
Kolem krku nastavitelný pásek s přezkou, dvojitá 
přední kapsa,  rozměry: délka - 60cm, šířka - 
44cm.

100% bavlna
uni
280 g.

K831
Kojenecké body krátký rukáv
Máčeno v enzymové lázni pro extra měkký a 
jemný povrch materiálu. Kulatý výstřih se zapí-
náním na ramenou na 2 patentky. 3 patentky 
na zapínání dole. Žebrovaný náplet u výstřihu 
a nohavic.

100% bavlna jersey
3M-6M-9M-12M-18M-24M, 180 g.

black oxford  
grey

red whitefuchsia dark 
pink

navy sky blue

Dospělé 
K885 

str. 232 

black

sporty red

fluorescent 
green

sporty royal 
blue

sporty navy

fluorescent 
yellow

fluorescent 
pink

white

PA047
Dětský rozlišovák
Síťovaná barevná rozlišovací vesta vhodná pro 
všechny sporty, zakončeno dvojitě prošívaným 
lemováním.

100% polyester
6/10  -  10/14, 90 g.

FLRK300
Dětská fleecová mikina
Fleecová mikina z mikro polar fleecu s úpravou 
proti plstnatění, prodyšná, oboustranně počesa-
ná, boční švy, lemovka za krkem, raglánový střih, 
celopropínací zip v barvě látky, límec stojáček, 
2 kapsy na zip, stahovací elastická šňůrka ve 
spodním lemu, elastické zakončení rukávů.

100% polyester
7/8  -  9/11  -  12/14
300 g.

Dospělé PA043  str. 133
lime kelly greenroyal blue sky blue

Dospělé 
FLRA300
FLRL300
str. 107
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KP041
Dětská kšiltovka FIRST
5ti panelová čepice s kšiltem, plastová spona na 
stažení vzadu, odnimatelná vnitřní výztuha na 
předním panelu.

100% bavlna kepr, uni, 155 g.

white

royal blue

KP143
Dětská kšiltovka Trucker Mesh
Dětská kšiltovka s kontrastním polem, polyeste-
rový pěnový přední panel vhodný pro dekoraci, 
5 panelů, vzadu polyesterová síťovina - výborná 
průdušnost, nastavitelná pomocí plastové přezky 
vzadu, ideální obvod hlavy: 53 cm.
100% polyester
uni, 260 g.

navy

black

white / 
fluorescent 

yellow

white / navy white / red white / 
fluorescent 

orange

white / black

white

KP147
Dětská kšiltovka Snapback
Dětská čepice s širokým kšiltem, 5 panelů, nízký 
plochý vrch čepice, nastavitelná 
pomocí plastové přezky vzadu, 
ideální obvod hlavy: 
53 cm.

100% bavlna kepr
uni, 260 g.

KP524
Dětská zimní čepice
Dětská zimní čepice, jednobarevná,  
beanie styl, teplý žebrový úplet.

100% akryl, uni

black

red

royal blue / red

navy

white

Dospělé 
KP113 
str. 219

Dospělé 
KP034 
str. 215

Dospělé KP139 str.217

Dospělé KP513 str.222

rednavy

limeorange

navy

black royal blue

red
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PA161
Dětské delší basketbalové šortky
Rychleschnoucí materiál Quick Dry, elastický pas 
se stahovací šňůrkou,
na bocích kontrastní lemování, dvojité prošití.

100% polyester tricot
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 150 g.

PA461
Dětský basketbalový  
dres - tílko
Výstřih do V, bez rukávů, 
rychleschnoucí materiál, jemně 
všité olemování z dvouvrstvého 
kontrastního materiálu  
v průramcích a výstřihu,  
zakončeno dvojitým prošitím.

100% polyester
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
160 g.

sporty royal blueblack white sporty red

PA018
Dětské termo spodky, spodní kalhoty
Rychleschnoucí materiál, elastické v pase.

88% polyester, 12% elastan
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
200 g.

PA006
Dětské funkční triko pod dres - dl.rukáv
Rychleschnoucí elastické přiléhavé triko vhodné 
ke sportovním aktivitám, dlouhý rukáv, kulatý 
výstřih, barevně sladěný krycí steh pro větší 
pružnost, zakončení dvojitým prošitím.

88% polyester, 12% elastan
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
200 g.

sporty 
navy

sporty 
red

sporty 
red

sporty 
royal blue

sporty 
royal blue

sporty 
yellow

white

white

black

black

black

Dospělé 
PA005 
str. 137

Dospělé 
PA017 
str.137

Dospělé 
PA159 
str.132Dospělé 

PA459 

str.132
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PA103
Dětské sportovní šortky
Dětské šortky, rychleschnoucí funkční materiál, 
pružný pas se stahovací šňůrkou, dvojité prošití, 
kontrastní prošití v detailech.

100% polyester
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 140 g.

PA437
Dětský fotbalový dres - tričko kr.rukáv
Dvoubarevná ozdobná vsadka na pravém rameni, 
rychleschnoucí materiál, krycí steh sladěný s 
tričkem, zakončení dvojitým prošitím.

100% polyester
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 140 g.

PA4001
Dětský 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.  

100% polyester
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 135 g.

sp. royal blue / sp. 
yellow / storm grey

sporty navy

sporty navy / 
white / storm grey

sporty royal 
blue

sporty red

sporty red / 
black / storm grey

sporty yellow white

sporty royal 
blue / white / 

storm grey

sky blue / white / 
storm grey

sky blue

green / black / 
storm grey

black

white / black / 
storm grey

orange / black / 
storm grey

green

black / white / 
storm grey

Dospělé PA4000 str. 129

Dospělé 
PA101 
str.129

Dospělé PA101 str.129sporty red /  
white

white / sporty
red

sporty yellow /  
black

sporty royal 
blue / white

black / white green / white

Štulpny:
PA021, 
PA015,

str. 128, 
129

11205

Dospělé 
PA436 
str. 128

PA445
Dětský dres - tričko kr. rukáv
Rychleschnoucí lehká tkanina, kulatý výstřih, 
výztužná lemovka za krkem, raglánové rukávy, 
zakončení na rukávech a v pase dvojitým pro-
šitím.

100% polyester
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14, 140 g.

lime

sporty navy orange

sporty 
royal blue

red

white

sky blue

kelly green

ice mint

fuchsia

 fluorescent 
orange

fluorescent 
yellow

black

Dospělé PA438 PA439 str. 120

ST8170
Dětské sportovní tričko
Jemná lehká, prodyšná a rychleschnoucí látka 
ACTIVE-DRY® vhodná na pohyb, malý štítek za 
krkem s velikostí, všitá etiketa v bočním švu s 
prac. symboly, kterou lze odtrhnout, 
prát na 40°C, úzký lem kolem krku, lemovka 
překrývající šev za krkem. 

100% polyester
S-M-L-XL
7/8 - 9/10 - 11/12 - 12/13
140 g.

PA153
Dětské sportovní šortky Jersey
Bavlna jersey v nesrážlivé úpravě, v pase na 
gumu, kapsa na zadním díle, 2 boční kapsy, 
zakončení dvojitým prošitím

100% bavlna prstencově předená (Oxford Grey: 
90% bavlna, 10% viskóza)
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
185 g.

black navylight
royal blue

oxford
grey

cyber
orange

crimson
red

hawaii
blue

sweet 
pink

white

Dospělé 
PA151 str. 134 
PA152 str. 135

Dospělé ST8000, ST8100 str. 121

cyber 
yellow

kiwi green
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PA307
Dětská sportovní mikina Track
Dětská lehká sportovní bunda, celopropínací, 
kontrastní vsadky na předním díle, 2 boční kapsy, 
nízký stojáček. Lze kombinovat do soupravy  
s art PA199. 

100% polyester tricot
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 
220 g.

PA348
Dětská 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 
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 
210 g.

PA199
Dětská 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
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
210 g.

black / white

black

sporty royal 
blue / white

sporty navy / 
white

sporty navy

sporty red / 
white

Dospělé 
PA189 

str. 130

Dospělé 
PA347 
str. 130

black / white / 
storm grey

sporty royal
 blue / black / 

storm grey

sporty red / 
black / storm grey

Dos
pělé

 

PA3
06 

str.
 13

0
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