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N1100
Dámské tričko NANO
Single jersey, netištěný ani nevšitý 
label u krku, pouze malý štítek 
s velikostí a štítek s instrukcemi 
o údržbě v bočním švu,  prát na 40°C.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL
135 g.

N1000
Pánské tričko NANO
Single jersey, netištěný ani nevšitý 
label u krku, pouze malý štítek 
s velikostí a štítek s instrukcemi 
o údržbě v bočním švu,  prát na 40°C.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
135 g.

black white

black white



TSRA150
Pánské tričko Regular
Pánské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih, bez postranních švů, dvojité šití, jemně zpracovaná 
bavlna jersey, lemovka u krku s elastanem, zpevňující vnitřní lemovka z ramene na rameno, 
kulatý elastický žebrovaný náplet kolem krku, dvojité prošití.

100% Bavlna předsrážená
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL (White,  Royal Blue, Gold, Orange, Navy, Black, Red)
160 g.
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black navy denim white burgundi raspberry fuchsia pink canary red warm red brickice blue

brown sand forest 
green

bottle 
green

light 
yellow

graphitekhaki amazonia 
green

camou-
flage

kelly 
green

lime lime 
stone

grey 
melange

orange armyorange 
fluor

lime 
fluor

sky blue 
neon

sky bluetangerine peach chocolate pistachio gold

redzinc royal 
blue

azzure turquoise purplegold 
fluor

ash lavander orange 
neon

pink 
neon

light yel-
low neon
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TSRL150
Dámské tričko Regular
Dámské tričko s krátkým rukávem, kulatý výstřih, jemně zpracovaná bavlna jersey v 
nesrážlivé úpravě, projmutý dámský střih, tenký žebrovaný náplet kolem krku, boční švy, 
dvojité prošití v rukávech a v pase, vypasovaný střih, zpevňující lemovka za krkem.

100% Bavlna předsrážená
S - M - L - XL - XXL
155 g.

black navy white raspberry fuchsia pinkbottle 
green

light 
yellow

red

grey 
melange

royal 
blue

azzure turquoise purpleorange

camouflage kelly 
green

lime orange 
fluor

lime 
fluor

gold 
fluor

sky blue 
neon

lavander

sky blue

ice blue

peach

chocolate

pistachio gold orange 
neon

pink 
neon

light yel-
low neon



F610360
Pánské tričko Valueweight T
Pánské tričko s kulatým výstřihem krátký rukáv, dvojité prošití, jemně zpracovaná bavlna, 
výztužná lemovka za krkem, žebrový náplet v průkrčníku s elastanem.

100% Bavlna Belcoro
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL- 5XL (od 3XL v Black, Navy, White, Heather Grey)
165 g.

ash heather 
grey

deep 
navy

brick 
red

chocolate light 
graphite

purple sky blue yellow navy azure 
blue

fuchsia light 
pink
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blue
natural classic 

olive
charcoal royal 

blue
kelly 
green

orange burgundi red khaki bottle 
green

black sunflowerwhite



TRIČKA
13

F613720
Dámské tričko Valueweight T
Dámské tričko s kulatým výstřihem, krátký rukáv, dole mírně prodloužené, jemně zpracovaná 
bavlna, hladký úplet Jersey, tvarované postranní švy, ženský střih, výztužná lemovka za 
krkem, žebrovaný náplet s elastanem u krku.

100% Bavlna Belcoro
XS - S - M - L - XL - XXL
165 g. deep navy heather grey charcoal fuchsia light pink royal blue kelly green orange

azure blue sky blue purple white sunflower black bottle green red
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H5131
Pánské tričko Top-T
Pánské tričko krátký rukáv s kulatým 
výstřihem, žebrovaný náplet ve výstřihu, 
zpevňující lemovka za krkem, dvojité 
prošití na rukávech a spodním okraji, bez 
postranních švů, prát na 40°C, pohodlný 
volný střih.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
160 g.

F610820
Tričko Screen Stars Original Full Cut T
Pánské tričko s kulatým výstřihem, krátký 
rukáv, jemně zpracovaná bavlna, lemovka 
za krkem, náplet s elastanem kolem krku.

100% Bavlna Belcoro
S - M - L - XL - XXL
145 g.

red white black navy sunflower

orange kelly 
green

deep navy royal blue heather 
grey

white khaki sunflower 
yellow

orange red sky blue

royal blue navy black

ash

grey 
heather

forest 
green



ST2000
Pánské tričko Stedman Classic
Pánské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih, žebrovaný náplet s elastanem kolem krku, jemně 
zpracovaná 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
S - M - L - XL - XXL - 3XL
155 g.
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ash blue 
midnight

black 
opal

bottle 
green

brown bright 
royal

deep 
berry

grey 
heather

kelly 
green

kiwi light blue navy ocean 
blue

orange scarlet 
red

white yellow
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ST2600
Dámské tričko Stedman Classic
Dámské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih, Jemně zpracovaná bavlna single jersey, boční švy, 
výztužná lemovka za krkem, prát na 40°C, úzký žebrovaný náplet ve výstřihu, dvojité prošití 
na koncích rukávů a spodním okraji. 

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
155 g.

black 
opal

bright 
royal

deep 
berry

grey 
heather

kiwi green light blue navy

whiteocean 
blue

orange scarlet 
red

sweet 
pink

kelly 
green

yellowlight pink



ST9130
Dámské tričko bez etikety.
Žádná tištěná, či všitá etiketa za krkem se 
značkou výrobku, vhodné na vytvoření vlastní 
značky (potisk za krk), malé rozměry štítku pouze 
s velikostí za krkem a všitého štítku s pracími 
symboly v bočním švu, módní délka trička, 
vypasovaný střih, kontrastní zpevňující pásek 
za krkem, módní úzký žebrový okraj výstřihu, 
široký výstřih do V, módní krátké rukávy s úzkými 
žebrovými okraji

100% Bavlna prstencově předená
S-M-L-XL
145 g.

ST9000
Pánské tričko bez etikety.
Žádná tištěná, či všitá etiketa za krkem se značkou 
výrobku, vhodné na vytvoření vlastní značky (potisk 
za krk), boční švy, žebrovaný okraj výstřihu, malé 
rozměry štítku pouze s velikostí za krkem a všitého 
štítku s pracími symboly v bočním švu.

100% Bavlna prstencově předená 
S-M-L-XL-XXL
160 g.

black opal crimson red daisy yellow deep lilac

green flash grey heather havaii blue king blue

marina blue military green slate grey white

black opal crimson red cupcake pink grey heather

daisy yellow deep lilac green flash white

marina blue
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ST9710
Dámské tričko bez etikety.
Žádná tištěná, či všitá etiketa za krkem 
se značkou výrobku, vhodné na vytvoření 
vlastní značky (potisk za krk), žebrovaný okraj 
výstřihu, malé rozměry štítku pouze s velikostí 
za krkem a všitého štítku s pracími symboly 
v bočním švu, vypasovaný střih,kontrastní 
zpevňující pásek za krkem, módní úzký 
žebrový okraj výstřihu, široký výstřih do V, 
módní krátké rukávy s úzkými žebrovými 
okraji.

95% Bavlna, 5% Elastan
S-M-L-XL
170 g.

black opal king blue marina blue

slate grey white

black opal cupcake pink marina blue white

ST9600
Pánské tričko bez etikety.
Žádná tištěná, či všitá etiketa za krkem se 
značkou výrobku, vhodné na vytvoření vlastní 
značky (potisk za krk), žebrovaný okraj výstřihu, 
malé rozměry štítku pouze s velikostí za krkem 
a všitého štítku s pracími symboly v bočním švu, 
vypasovaný střih, kontrastní zpevňující pásek za 
krkem, úzké žebrové okraje rukávů, módní úzký 
žebrový okraj výstřihu. 

95% Bavlna, 5% Elastan
S-M-L-XL-XXL
170 g.
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TSRA190
Pánské tričko Premium
Pánské tričko s krátkým rukávem ze 100 % 
počesané, velmi kvalitní bavlny v nesrážlivé úpravě, 
zpevňující vnitřní lemovka z ramene na rameno, 
kulatý elastický náplet kolem krku, všechny švy 
zdvojeny, volný střih, trup je po stranách beze švů.

100% Bavlna předsrážená
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL (XS: Gold, Black, Navy, 
Royal Blue, Red, White, Grey Melange), ( 3XL: Gold, 
Black, Navy, Royal Blue, Red, White, Grey Melange)
185g.

ST2010
Pánské tričko Fitted
Módní tričko přiléhavého slim stylu Fit, 
který přilne na tělo, krycí lemovka švu za 
krkem, dvojité šití, kvalitní single jersey
– hladký úplet materiál.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
155 g.

ash grey 
melange

graphite gold pistachio kelly 
green

pale 
green

khaki forest 
green

sand chocolate peach orange red

pink raspberry burgundi white sky 
blue

royal 
blue

azzure

turquoise purple

lavander blacknavy

black opal bright royal deep berry grey heather

kiwi green navy scarlet red white



F610440
Pánské tričko Super Premium T
Pánské tričko s kulatým výstřihem, krátký 
rukáv, jemně zpracovaná bavlna, zpevňující 
lemovka z ramene na rameno, náplet
s elastanem ve výstřihu, možno prát na 60°C.

100% Bavlna Belcoro
S - M - L - XL - XXL - 3XL (White, Navy, Black, 
Heather Grey)
205 g.

F612120
Pánské tričko Heavy T
Pánské tričko s kulatým výstřihem, krátký 
rukáv, dvojité prošití, jemně zpracovaná 
bavlna, lemovka za krkem pro větší komfort, 
elastický žebrovaný náplet kolem krku.

100% Bavlna Belcoro
S - M - L - XL - XXL - 3XL
195 g.

white navy black red

orange royal blue heather grey yellow

black navywhite sunflower khakibottle 
green

red royal blueorange classic 
olive

heather 
grey

ash

burgundi chocolatedeep navy light 
graphite

sky bluezinc

kelly 
green
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ST2110
Dámské tričko Stedman Comfort
Dámské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih, 
Jemně zpracovaná bavlna single jersey, boční 
švy, výztužná lemovka za krkem, prát na 40°C, 
úzký žebrovaný náplet ve výstřihu, dvojité 
prošití na koncích rukávů a spodním okraji. 

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
205 g.

ST2100
Pánské tričko Stedman Comfort
Pánské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih,  žebrovaný 
náplet s elastanem kolem krku, jemně zpracovaná 
bavlna single jersey, výztužná lemovka z ramene na 
rameno, bez postranních švů, prát na 40°C.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
185 g.

ash blue 
midnight

black opal bottle 
green

brown

bright 
royal

grey 
heather

khaki light blue navy

orange scarlet 
red

white yellow

black opal brown bright 
royal

khaki light blue

light pink navy scarlet 
red

white yellow



KV2101
Dámské tričko kr.rukáv Kariban Vintage
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Tričko krátký rukáv s kulatým výstřihem, Vintage - sepraný a počesaný extra jemný materiál, 
vypasovaný střih, módní výztužná lemovka za krkem, zakončeno dvojitým prošitím.

100% Bavlna Single Jersey
XS (dámské) – S – M – L – XL – XXL – 3XL (pánské)
160 g.

KV2100
Pánské tričko kr.rukáv Kariban Vintage

vintage red vintage white 
(pánské)

vintage blue 
(pánské)

vintage navy vintage charcoal
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Tričko krátký rukáv s kulatým výstřihem, práno v enzymové lázni pro extra jemný materiál, 
příjemný na dotek, dámský střih, výstřih ze stejného materiálu, kontrastní zpevňující lemovka 
za krkem, zakončení dvojitým švem.

100% Bavlna
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL (pánské)
180 g.

K356
Pánské tričko

K380
Dámské tričko kr.rukáv

black chocolate dark grey dark 
khaki

forest 
green

fuchsia kelly 
green

light royal 
blue

lime navy

orange oxford 
grey

purple red sky blue tropical 
blue

white wine yellow



ST6000
Pánské tričko Stedman Prime
Pánské tričko s vyšší gramáží krátký rukáv, 
kulatý výstřih, žebrovaný náplet s elastanem 
kolem krku, jemně zpracovaná bavlna single 
jersey, výztužná lemovka z ramene na rameno, 
bez postranních švů, prát na 40°C.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
210 g.

black opal bright royal navy

scarlet red white

K342
Pánské tričko EROS
Pánské tričko krátký rukáv s kulatým 
výstřihem, lemovaný kulatý výstřih, zakončení 
rukávů a spodního lemu dvojitým prošitím, 
přiléhavý střih.

95% Bavlna, 5% Elastan
S - M - L - XL - XXL - 3XL (White, Black)
195 g.

black chocolate corde dark grey green olive

light grey navy red sky blue white
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ST2700
Dámské tričko Stedman Classic V-neck
Dámské tričko s výstřihem do V, krátký rukáv, úzký 
žebrovaný náplet kolem krku, jemně zpracovaná 
bavlna single jersey, výztužná lemovka za krkem, 
boční švy, dvojité prošití na koncích rukávů 
a spodním okraji, prát na 40°C.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
155 g.

ST2300
Pánské tričko Stedman Classic V-neck
Pánské tričko s výstřihem do V, krátký rukáv, 
žebrovaný náplet s elastanem kolem krku, jemně 
zpracovaná bavlna single jersey, výztužná lemovka 
z ramene na rameno, bez postranních švů.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
155 g.

deep berry grey heather kiwi green yellow orange

navy ocean blue scarlet red white

black blue midnight bottle green bright royal

black opal bright royal deep berry heather grey kiwi green

navy ocean blue scarlet red sweet pink white

light pink light blue yellow
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H5164
Pánské tričko Vee-T
Pánské tričko s výstřihem do V, krátký rukáv, 
žebrovaný náplet ve výstřihu, zpevňující 
lemovka za krkem, dvojité prošití na konci 
rukávů a spodním okraji, bez postranních švů, 
volný střih, prát na 40°C.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
160 g.

white sunflower 
yellow

orange red

black royal blue navy sky blue grey 
heather

white sunflower 
yellow

orange red

black royal blue navy

H7010
Pánské tričko Comfort Soft V-neck
Tričko pánské krátký rukáv s výstřihem 
do V, výstřih do V s žebrovaným úzkým 
elastickým nápletem, výztužná lemovka 
z ramene na rameno, bez všitého štítku 
(potisk na vnitřní straně trička), dvojité 
prošití na koncích rukávů.

100% Bavlna prstencově předená, česaná
S - M - L - XL - XXL - 3XL 
150 g.
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Tričko krátký rukáv s výstřihem do V, práno v enzymové lázni pro extra jemný materiál, 
příjemný na dotek, přiléhavý střih, výstřih ze stejného materiálu, kontrastní zpevňující 
lemovka za krkem, zakončení dvojitým švem.

100% Bavlna
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL (pánské)
180 g

K357
Pánské tričko kr.rukáv V-neck

K381
Dámské tričko kr.rukáv V-neck

black chocolate dark grey dark 
khaki

forest 
green

fuchsia kelly 
green

light royal 
blue

lime navy

orange oxford 
grey

purple red sky blue tropical 
blue

white wine yellow
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K330
Tričko BASEBALL
Kontrastní raglánové rukávy, žebrovaný náplet u krku obsahuje elastan, boční rozparky, 
zakončení na lemech dvojitým prošitím. 

100% Bavlna
S - M - L - XL - XXL - 3XL
165 g.

aqua blue/
white

black/red ice blue/
chocolate

khaki/
black

light grey/
red

navy/
orange

navy/
yellow

orange/
black

orange/
light grey

red/yellow royal blue/
yellow

sand/
green olive

slate grey/
black

white/
black

white/
forest green

white/navy white/
orange

white/red white/
royal blue

white/
sky blue

yellow/
black

ice blue/
denim
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K340
Tričko TIGER
Pánské tričko,  dvoubarevné, kontrastní vsadka po stranách, krátký rukáv s kulatým 
výstřihem, žebrový náplet u krku a na koncích rukávů s elastanem, kontrastní vsazené panely 
na rukávech a na bocích, na rukávech a spodním lemu zakončení dvojitým prošitím.

100% Bavlna
S - M - L - XL - XXL - 3XL
165 g.

black/lime black/
orange

black/
yellow

lime/white navy/pink navy/
sky blue

navy/
white

orange/
white

red/black red/white royal blue/
white

sky blue/
white

yellow/
sky blue

black/white



L7050
Pánské námořnické tričko
Pánské tričko námořnický styl, krátký 
rukáv, hladký úplet Jersey, zvýšená kvalita 
bavlny a úpletu.

100% Bavlna
S - M - L - XL - XXL
185 g.

sunflower/kelly 
green navy/white khaki/light 

graphite

royal blue/white black/white red/white

white/black white/red orange/light 
graphite

navy/white
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F611680
Pánké tričko Ringer T
Pánské tričko krátký rukáv, dvojité prošití, 
jemně zpracovaná bavlna, kontrastní 
náplet s elastanem kolem krku a na 
koncích rukávů, výztužná lemovka za 
krkem.

100% Bavlna Belcoro
S - M - L - XL - XXL
165 g.
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F610980
Pánské tílko Athletic Vest
Pánské tílko s kulatým výstřihem, hladký úplet Jersey, olemované kolem 
krku a v průramcích.

100% Bavlna Belcoro
S - M - L - XL - XXL
165 g.

white black red heather grey deep navy



F612220
Pánské tílko Tank Top
Pánské tílko s kulatým výstřihem, bez rukávů, 
širší ramínka, hladký příjemný materiál, 
žebrovaný náplet s elastanem 1x1 u krku 
a v průramcích.

100% Bavlna Belcoro
S - M - L - XL - XXL
165 g.

TSUA TRN
Pánské tílko Urban Training
Výztužná lemovka z ramene na rameno,  
úzký žebrovaný náplet ve výstřihu 
a průramcích s příměsí elastanu.

100% Bavlna předsrážená
S - M - L - XL - XXL
155 g.

white black red heather 
grey

deep navy

ash red white

black navy
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Hladký úplet single jersey, bez postranních švů, prát na 40°C, 
dvojité prošití spodního okraje.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL (pánské)
155 g.

whiteblack opal
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ST2800
Pánské tílko Stedman Classic

ST2900
Dámské tílko Stedman Classic
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TSRL150LS
Dámské tričko Regular dlouhý rukáv
Dámské tričko s dlouhým rukávem v 
nesrážlivé úpravě, tenký žebrovaný 
elastický náplet 1x1 kolem krku, boční 
švy, dvojité prošití na rukávech a v pase, 
zpevňující lemovka za krkem, špičková 
kvalita šití i materiálu, přiléhavý módní 
střih.

100% Bavlna předsrážená
S - M - L - XL
155 g.

TSRA150LS
Pánské tričko Regular dlouhý rukáv
Pánské tričko s dlouhým rukávem bez 
manžet, jemně zpracovaná bavlna 
jersey v nesrážlivé úpravě, tenký 
elastický náplet kolem krku, boční švy, 
dvojité prošití na rukávech a na dolním 
okraji, zpevňující lemovka z ramene 
na rameno, špičková kvalita šití i 
materiálu.

100% Bavlna předsrážená
S - M - L - XL - XXL
160 g.

grey 
melange

khaki chocolate

warm 
red

red white

royal 
blue

navy black

red white

navy black



ST2500
Pánské tričko Stedman Classic
Pánské tričko dlouhý rukáv, kulatý 
výstřih, hladký úplet single jersey, bez 
postranních švů, výztužná lemovka 
z ramene na rameno, bez manžet na 
rukávech, elastický žebrovaný náplet 
ve výstřihu, dvojité prošití na koncích 
rukávů a spodním lemu.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
155 g.

blue 
midnight

black opal bright royal grey 
heather

navy scarlet red white

white sunflower 
yellow

orange red

royal blue navy black
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H7020
Tričko pánské Comfort Soft dlouhý rukáv
Pánské tričko dlouhý rukáv s kulatým 
výstřihem, žebrovaný elastický náplet 
ve výstřihu, výztužná lemovka z ramene 
na rameno, bez všitého štítku (potisk na 
vnitřní straně trička), dvojité prošití na 
koncích rukávů a spodním okraji.

100% Bavlna prstencově předená, česaná
S - M - L - XL - XXL - 3XL
180 g.
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ST2130
Pánské tričko Stedman Comfort dlouhý rukáv
Pánské tričko dlouhý rukáv, kulatý výstřih, 
hladký úplet single jersey, bez postranních 
švů, výztužná lemovka z ramene na rameno, 
bez manžet na rukávech, elastický žebrovaný 
náplet ve výstřihu, dvojité prošití na koncích 
rukávů a spodním lemu.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
185 g.

ST2140
Dámské tričko Stedman Comfort dlouhý rukáv
Dámské tričko dlouhý rukáv, kulatý výstřih, 
hladký úplet single jersey, boční švy, výztužná 
lemovka za krkem, bez manžet na rukávech, 
žebrovaný úzký náplet ve výstřihu, dvojité 
prošití na koncích rukávů a spodním okraji, prát 
na 40°C.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL
205 g. 

black opal brown grey heather

khaki navy white

black opal brown grey heather

khaki navy white
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Tričko dlouhý rukáv s kulatým výstřihem, práno v enzymové lázni pro extra jemný materiál 
příjemný na dotek, přiléhavý střih, výstřih ze stejného materiálu, kontrastní zpevňující 
lemovka za krkem, zakončení dvojitým šitím.

100% Bavlna
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL (pánské)
180 g.

black chocolate dark grey dark 
khaki

forest 
green

fuchsia kelly 
green

light royal 
blue

lime navy

orange oxford 
grey

purple red sky blue tropical 
blue

white wine yellow

K383
Dámské tričko dl.rukáv

K359
Pánské tričko dl.rukáv
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Tričko Kariban dlouhý rukáv s výstřihem do V, práno v enzymové lázni pro extra jemný 
materiál, příjemný na dotek, přiléhavý střih, výstřih ze stejného materiálu, kontrastní 
zpevňující lemovka za krkem, zakončení dvojitým švem.

100% Bavlna
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL (pánské)
180 g.

black chocolate dark grey dark 
khaki

forest 
green

fuchsia kelly 
green

light royal 
blue

lime navy

orange oxford 
grey

purple red sky blue tropical 
blue

white wine yellow

K382
Dámské tričko dl.rukáv V-neck

K358
Pánské tričko dl.rukáv V-neck



SP202
Pánské tričko s dlouhým rukávem
Otevřený indický límec, zakončení 
dvojitým prošitím na rukávech 
a spodním okraji.

100% Bavlna česaná praná
S - M - L - XL - XXL - 3XL
180 g.

blackwhite

black capuccino corde

navy white

F610420
Pánské tričko dlouhý rukáv Super Premium
Pánské tričko s kulatým výstřihem,dlouhý 
rukáv, jemně zpracovaná bavlna, zpevňující 
lemovka z ramene na rameno, náplet 
s elastanem ve výstřihu, možno prát na 60°C

100% Bavlna Belcoro
S - M - L - XL - XXL
205 g.
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TJ680
Dámské tričko na knoflíčky
Dámské tričko dlouhý rukáv s přiléhavým 
cool vzhledem, žebrování 1x1, dlouhý 
rukáv, zapínatelná léga na 5 knoflíků, 
žebrovaný lem výstřihu, práno v enzymové 
a silikonové lázni.

100% Bavlna prstencově předená, česaná
S - M - L - XL - XXL
250 g.

TJ620
Pánské tričko na knoflíčky
Pánské tričko dlouhý rukáv s přiléhavým 
cool vzhledem, žebrování 1x1, dlouhý 
rukáv, zapínatelná léga na 3 knoflíky, 
žebrovaný lem výstřihu, práno v enzymové 
a silikonové lázni.

100% Bavlna prstencově předená, česaná
S - M - L - XL - XXL
250 g.

heather grey white black

heather greywhiteblack



K344
Tričko TIGER LS dlouhý rukáv
Pánské dvoubarevné tričko dlouhý rukáv, 
kulatý výstřih, žebrový náplet u krku 
s elastanem, kontrastní vsazené panely na 
rukávech a na bocích, na rukávech a spodním 
lemu zakončení dvojitým prošitím.

100% Bavlna
S - M - L - XL - XXL - 3XL
165 g.

F610280
Pánské tričko dl.rukáv Baseball T
Pánské tričko s raglánovými dlouhými 
rukávy v kontrastní barvě, žebrový náplet 
v průkrčníku s elastanem.

100% Bavlna Belcoro
S - M - L - XL - XXL
165 g.

white/navy white/red

white/blackwhite/royal blue

black/white navy/white orange/
white

red/white sky blue/
white
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L7043
Dámské tričko s elastanem. 
Dámské elastické tričko s krátkým rukávem 
v nesrážlivé úpravě, tenký náplet kolem krku, 
boční švy, dvojitý šev na rukávech a v pase, 
špičková kvalita šití i materiálu, přiléhavý módní 
střih vytvářející dokonalý komfort, hladká jemná 
pletenina.

90% bavlna, 10% elastan
S - M - L - XL - XXL 
220 g.

F613820
Dámské tričko V-Neck T
Dámské tričko s výstřihem do “V”, 
krátký rukáv, vypasovaný střih (slim 
fit), mírně prodloužené, měkký 
strečový materiál, ženský střih.

95% Bavlna, 5% Elastan
XS - S - M - L - XL - XXL
210 g.

white sky blue navy

fuchsia light pink

blackred

whiteroyal bluerednavykhaki



TSUL SCL
Dámské tričko Sicilia
Dámské tričko s výstřihem do V, krátký 
rukáv, nedokončené olemování rukávů 
a spodního okraje, jemně zpracovaná 
bavlna jersey.

100% Bavlna
S - M - L - XL
145 g.

TSUL CRT
Dámské tričko Creta
Krátký “Cap” rukáv, velký kulatý 
výstřih, postranní švy, dvojité 
prošití v límci, rukávech 
a spodním okraji, 1x1 
žebrovaný lem ve výstřihu.

100% Bavlna
S - M - L - XL
200 g.

lime chocolate peach red

raspberry white denim black

chocolate redkhaki pink

white blackturquoise
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TJ455
Dámské tričko Tee Extra Long
Dámské strečové prodloužené tričko krátký 
rukáv s mírným výstřihem do V, úzký žebrovaný 
elastický náplet ve výstřihu, extra prodloužená 
délka, práno v enzymové lázni, předsražené, 
lehký a příjemný materiál s vysokým podílem 
elastanu.

90% Bavlna prstencově předená, 10% Elastan
XS - S - M - L - XL - XXL
175 g.

K360
Dámské tričko krátký rukáv
Trendy ženský zúžený střih, jemný 
elastický stretch jersey materiál, zpevněný 
široký výstřih, zakončení na lemech 
dvojitým prošitím.

95% Bavlna, 5% Elastan
XS - S - M - L - XL - XXL
160 g.

whitesky blueredpale pink

navydark greyblack
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H7100
Dámské tričko Comfort Soft
Dámské tričko krátký rukáv s kulatým 
výstřihem, výztužná lemovka za krkem, 
postranní švy, vypasovaný střih, úzký 
žebrovaný elastický náplet ve výstřihu, bez 
všitého štítku (potisk na vnitřní straně trička), 
dvojité prošití na konci rukávů a spodním 
okraji.

100% Bavlna prstencově předená, česaná
S - M - L - XL - XXL
150 g.

H7110
Dámské tričko Comfort Soft V-neck
Dámské tričko krátký rukáv s výstřihem do V, 
výztužná lemovka za krkem, vypasovaný střih, výstřih 
do V s úzkým žebrovaným elastickým nápletem, bez 
všitého štítku (potisk na vnitřní straně trička), dvojité 
prošití na koncích rukávů.

100% Bavlna prstencově předená, česaná
S - M - L - XL - XXL
150 g.
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sunflower 
yellow

khakibrownwhite

royal bluesky blueredorange

light pinkgrey 
heather

blacknavy

sunflower 
yellow

khakibrownwhite

royal blueredorange

light pinkblacknavy



K329
Dámské tričko dl.rukáv V-neck
Dámské tričko dlouhý rukáv s výstřihem 
do V, dámský vypasovaný střih, 
lemovaný výstřih do V s výztužnou 
lemovkou za krkem, zakončení dvojitým 
prošitím.

95% Bavlna, 5% Elastan
S - M - L - XL - XXL
190 g.

TJ460
Dámské tričko 3/4 rukáv Stretch Tee
Dámské stretchové tričko s 3/4 rukávem 
a širším kulatým výstřihem, úzký 
žebrovaný elastický lem ve výstřihu, 
práno v enzymové lázni, dvojité prošití, 
vyztužená ramena, vysoký podíl elastanu.

90% Bavlna prstencově předená, 10% 
Elastan
S - M - L - XL - XXL - 3XL
195 g.

black white
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TJ457
Dámské tričko Sleeve Extra Long
Dámské strečové tričko dlouhý 
rukáv extra prodloužené s kulatým 
výstřihem, vyztužená ramena, práno 
v enzymové lázni, dvojité prošití, 
předsražené, lehký a příjemný 
materiál s vysokým podílem elastanu.

90% Bavlna prstencově předená, 
10% Elastan
XS - S - M - L - XL - XXL
175 g.

black dark grey white

TSUL ARB
Dámské tílko Aruba
Dámské tílko s racer/ boxer stylem na 
zádech a velkým kulatým výstřihem, 
žebrování 1x1, postranní švy, dvojité prošití 
na spodním okraji, žebrovaný náplet ve 
výstřihu a průramcích.

100% Bavlna
XS - S - M - L - XL
200 g.

gold lime sand

chocolate orange red

fuchsia white purple

turquoise royal blue black

TRIČKA
47



TJ456
Dámské tílko Top Extra Long
Dámské strečové tílko, extra dlouhé, elastický 
žebrovaný náplet ve výstřihu a v průramcích, 
extra prodloužená délka, práno v enzymové 
lázni, předsražené, lehký a příjemný materiál s 
vysokým podílem elastanu.

90% Bavlna prstencově předená, 10% Elastan
XS - S - M - L - XL - XXL
175 g.

F610240
Dámské tílko Fit Strap T
Dámské tílko prodloužené, špagetová 
ramínka, oválný výstřih, jemný úplet, 
žebrování 1x1.

100% Bavlna
XS - S - M - L - XL - XXL
220 g.

light pinkfuchsiadeep navysky bluewhite

kelly 
green

sunflower
yellow

blackredorange

heather 
grey

blackla-
vander

light 
yellow

hot pink whitetur-
quoise
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K361
Dámské tílko
Trendy ženský zúžený střih, jemný elastický 
stretch jersey materiál, zpevněný široký 
výstřih a průramky, zakončení na lemech 
dvojitým prošitím.

95% Bavlna, 5% Elastan
XS - S - M - L - XL - XXL
160 g.

K311
Dámské tílko ANGELINA
Žebrování 1x1, vzadu ramínka Racer/ boxer 
střih, vysoký spodní lem zakončený dvojitým 
prošitím.

100% Bavlna
S - M - L - XL
220 g.

limelight greykhakifuchsiaorange

turquoisewhitetrue 
yellow

redplum

pale pinknavychocolateblack

navydark greyblack

sky blueredpale pink white
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PORA210
Pánská polokošile Regular
100% Bavlna předsrážená česaná, 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
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL (3XL: Black, Navy, Royal Blue, Red, White)
210 g.

black navy royal 
blue

azzure turquoise purple lavender sky blue white burgundy fuchsia

pink red warm 
red

orange peach chocolate sand forest 
green

bottle 
green

khaki pale 
green

ash 
melange

grey 
melange

kelly 
green

lime gold light 
yellow

graphite zinc
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POPL200
Dámská polokošile Polo Piqué Lady
Polokošile s límečkem na 3 knoflíčky v barvě látky, 100% předsrážená česaná 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.

100% Bavlna předsrážená česaná
S - M - L - XL - XXL
200 g.

black navy royal 
blue

grey 
melange

turquoise purple lavender sky blue white fuchsia

pink red light 
yellow

orange peach chocolate sand khaki kelly 
green

lime gold
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ST3000
Pánská polokošile Stedman
Pánská polokošile piqué krátký rukáv, zapínání na 2 kostěné 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
S - M - L - XL - XXL - 3XL
170 g

blue 
midnight

black opal bottle 
green

brown orange

bright 
royal

deep 
berry 

(S – 2XL)

grey 
heather

khaki scarlet 
red

kiwi green 
(S – 2XL)

light bluenavy

ocean 
blue 

(S – 2XL)

white

yellow

ST3100
Dámská polokošile Stedman
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, piqué
S - M - L - XL - XXL
170 g.

black opal brown bright 
royal

deep berry 
(S – XL)

grey 
heather

khaki kiwi green 
(S – 2XL)

light blue

light pink ocean blue 
(S – XL)

navy sweet pink 
(S – XL)

scarlet red

white

yellow
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F632140
Polokošile Screen Stars Original Polo
Pánská polokošile pique, výztužná 
lemovka za krkem, žebrovaný 1x1 
límec, dva tradiční knoflíky, zakončení 
na lemech dvojitým prošitím.

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

L7044
Polokošile pique
Pique polokošile s límečkem a 3 knoflíčky v barvě 
látky, 100% výběrová bavlna s perfektními savými 
vlastnostmi v nesrážlivé úpravě, všechny švy 
zdvojeny, vnitřní šev límce krytý lemovkou, špičková 
kvalita materiálu i šití, boční švy, gramáž: 230 g/m2.

100% bavlna
S - M - L - XL - XXL
230 g.

white deep navy

royal blue red

forest green

black

beige bottle green navy

red sky blue white yellow



white deep navy sky blue azure blue

forest green fuchsia light pink royal blue

burgundy red black
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F632180
Pánská polokošile Premium
Pánská polokošile pique, výztužná 
lemovka za krkem, tři knoflíky v barvě, 
manžety na rukávech.

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

F630300
Lady Fit Premium Polo
Dámská polokošile pique, výztužná lemovka 
za krkem, tři knoflíky v barvě, manžety na 
rukávech.

100% Bavlna
XS - S - M - L - XL - XXL
180 g.



F634020
Pánská polokošile 65/35
Pánská polokošile pique ze smíšených vláken, 
krátký rukáv, tři knoflíčky v barvě, možno prát 
na 60°C.

65% Polyester, 35% Bavlna
S - M - L - XL - XXL - 3XL
180 g.

F632120
Lady Fit 65/35 Polo
Dámská polokošile pique ze smíšených 
vláken, krátký rukáv, tři knoflíčky v barvě, 
možno prát na 60°C.

65% Polyester, 35% Bavlna
XS - S - M - L - XL - XXL
180 g.

white royal blue navy blue

sunflower yellow black bottle green
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white royal blue navy

black bottle green sunflower yellow
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ST3300
Pánská polokošile Stedman 65/35
Pánská polokošile pique krátký rukáv 
ze smíšených vláken,  zapínání na 
3 knoflíky stejné barvy, žebrované 
manžety na rukávech, postranní švy, 
výztužná lemovka za krkem, prát na 
60°C.

65% Polyester, 35% Bavlna
S - M - L - XL - XXL - 3XL
180 g.

white navy scarlet red

black royal blue heather grey

white navy scarlet red

black royal blue heather grey

ST3500
Dámská polokošile Stedman 65/35
Dámská polokošile pique krátký rukáv ze 
smíšených vláken,  zapínání na 3 knoflíky stejné 
barvy, žebrované manžety na rukávech, postranní 
švy, výztužná lemovka za krkem, prát na 60°C.

65% Polyester, 35% Bavlna
S - M - L - XL
180 g.

bottle green

bottle green
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G135
Pánská polokošile Top Polo
Pánská polokošile s krátkým rukávem, postranní 
švy, výztužná lemovka za krkem, vyztužený 
ramenní šev, prát na 40°C, léga se 3 kostěnými 
knoflíky, žebrový límec a manžety.

100% Bavlna piqué prstencově předená, česaná
S - M - L - XL - XXL - 3XL (3XL Black, Grey Heather, 
Navy, Red, White)
180 g.

F630000
Pánská polokošile Heavy Polo
Pánská polokošile pique, plochý 1x1 
žebrový úplet límce s vlastním stojáčkem, 
tři knoflíky v barvě, žebrované 1x1 manžety 
na rukávech, zadní sedlo.

100% Bavlna
S - M - L - XL - XXL - 3XL
240 g.

charcoal navy

black white

sand grey 
heather

anthracite forest green

white brown khaki sunflower 
yellow

orange

red sky blue royal blue navy black
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Plochý žebrový úplet piqué, kontrastní výztužná lemovka za krkem a boční rozparky, 
3 knoflíčky, zakončení dvojitým prošitím, prát na 60°C.

100% Bavlna Piqué
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL (pánská)
220 g.

K242
Dámská polokošile piqué kr.rukáv

K241
Pánská polokošile piqué kr.rukáv

black chocolate dark grey dark khaki forest green fuchsia kelly green light royal blue lime navy

orange oxford grey purple red sky blue tropical blue white wine yellow
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K227
Pánská polokošile Jersey
Pánská polokošile krátký rukáv Jersey - 
jemný hladký úplet, klasický límec, zapínání 
na 4 knoflíčky, ploché tvarované švy na 
průramcích, zakončení na lemech dvojitým 
prošitím.

100% Bavlna česaná
S - M - L - XL - XXL - 3XL (Black, White, Red, Sky 
Blue, Navy)
180 g.

black capuccino corde
(pánská)

khaki
(pánská)

light orange
(pánská)

navy pink
(dámská)

red sky blue turquoise
(pánská)

white

K238
Dámská polokošile Jersey
Dámská polokošile krátký rukáv Jersey - 
jemný hladký úplet, klasický límec, zapínání 
na 3 knoflíčky, ploché tvarované švy na 
průramcích, zakončení na lemech dvojitým 
prošitím.

100% Bavlna česaná
XS - S - M - L - XL - XXL
180 g.



Polokošile krátký rukáv s příměsí elastanu, piqué materiál, plochý pletený límec 
s výztužnou lemovkou za krkem, úpletové manžety, postranní rozparky, dvojité prošití na 
koncích rukávů a spodním okraji, 3 knoflíky.

95% Bavlna, 5% Elastan
XS (jen dámská) - S - M - L - XL - XXL - 3XL (jen pánská)
220 g.
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K240
Dámská polokošile BROOKE

K239
Pánská polokošile MIKE

black chocolate dark grey navy red sky blue white
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TJ1405
Pánská polokošile Stretch Deluxe
Luxusní  polokošile krátký rukáv, jemné mini pique, prstencově předená česaná bavlna 
s elastanem, vypasovaný střih, dvakrát předsrážené, výztužná lemovka za krkem, plochý 
úpletový límec, 3 knoflíčky (pánská) nebo 5 knoflíčků (dámská) se začištěnou knoflíkovou 
légou, elastický materiál.

95% Bavlna prstencově předená, 5% Elastan
S - M - L - XL - XXL - 3XL
215 g.

TJ145
Dámská polokošile Stretch Deluxe

white black dark grey kit chocolate avocado paradise 
green

spring 
green

navy indigo azure

aqua sky blue light pink berry deep red coral mandarin lavender 
(dámská)

hot pink 
(dámská)

sunflower
(pánská)
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TJ1415
Pánská polokošile College
Pánská polokošile pique krátký rukáv s 
unikátním designem a sametovou lemovkou, 
pique materiál, vypasovaný střih, dvakrát 
předsražené, výztužená na ramenou, 
sametová lemovka u krku a na bočních 
rozparcích, 2 knoflíčky kontrastní barvy.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
215 g.

TJ1420
Dámská polokošile College
Dámská polokošile pique krátký rukáv 
s unikátním designem a sametovou 
lemovkou, pique materiál, vypasovaný 
střih, dvakrát předsražené, vyztužená 
na ramenou, sametová lemovka u krku 
a na bočních rozparcích, 4 knoflíčky 
kontrastní barvy.

100% Bavlna prstencově předená
S - M - L - XL - XXL
215 g.

berry navy white black

berry navy whiteblack
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TJ1402
Pánská polokošile krátký rukáv
Módní střih a design, silnější pique 
materiál, kontrastní pevný límec a 
kontrastní pruhy na koncích rukávů, dvojité 
šití v ramenou, dvojitě předepráno, všitá 
páska překrývající šev za krkem, výběrová 
česaná prstencově spřádaná bavlna. 

100% bavlna - česaná prstencově spřádaná 
S - M - L - XL - XXL
215 g.

TJ1403
Dámská polokošile krátký rukáv
Módní střih a design, silnější pique materiál, 
kontrastní pevný límec a kontrastní pruhy 
na koncích rukávů, dvojité šití v ramenou, 
dvojitě předepráno, všitá páska překrývající 
šev za krkem, výběrová česaná prstencově 
spřádaná bavlna. 

100% bavlna - česaná prstencově spřádaná 
S - M - L - XL - XXL
215 g.

blackdark grey

blackdark grey
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F635600
Polokošile Lady-Fit Polo
Dámská polokošile pique, mírně prodloužená, měkká a pružná tkanina, postranní švy a dole 
rozparky, ženský střih, dva stejnobarevné knoflíčky na úzké léze.

97% Bavlna, 3% Elastan
XXS - XS - S - M - L - XL - XXL (XXS: White, Sky Blue)
220 g.

white black red light pink fuchsia deep navy sky blue
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TJ470
Dámská polokošile Stretch Polo
Luxusní dámská strečová polokošile do “V” bez knoflíčků, hladký úplet Jersey, krátký rukáv, 
vyztužená ramena, práno v enzymové lázni, dvojité prošití, předsražené, vysoký podíl 
elastanu.

90% Bavlna prstencově předená, 10% Elastan
S - M - L - XL - XXL
195 g.

white kit black



F630320
Pánská polokošile Tipped Polo
Pánská polokošile pique, 2 kontrastní 
proužky na límci a manžetách, výztužná 
kontrastní lemovka za krkem, tři knoflíky 
v barvě.

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

K246
Pánská polokošile
Pánská polokošile krátký rukáv piqué,  
žebrovaný límec a manžety s kontrastním 
proužkem, kontrastní zpevňující lemovka 
krku a bočních rozparků, 2 knoflíky na léze 
s kontrastním proužkem,  pique úplet, 
možno prát na 60°.

60% Bavlna, 40% Polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL
220 g.
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royal blue/
white

white/deep 
navy

white/kelly 
green

sky blue/
white

red/white deep navy/
white

black/light grey navy/light grey

red/light grey royal blue/light grey

black/white



K237
Pánská polokošile RAY
Polokošile krátký rukáv, jersey - jemný hladký úplet, hebká na dotek,  se všitými širokými 
pruhy (netištěné/ netkané), zapínání na 3 knoflíky, výztužná lemovka za krkem a v rozparcích, 
manžety na rukávech, na spodním lemu zakončení dvojitým prošitím.

100% Bavlna Jersey
M - L - XL - XXL
210 g.
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light green/white navy/white orange/white red/white sky blue/white



K245
Pánská polokošile Race Team
pique materiál, žebrovaný úpletový límec 
a manžety rukávu s kontrastním okrajem, 
kontrastní lemovka za krkem a na bočních 
rozparcích,  2 knoflíky, tříbarevný podklad 
légy,  zakončení dvojitým prošitím.

100% Bavlna česaná piqué
S - M - L - XL - XXL - 3XL
220 g.

K232
Pánská polokošile FLAG
Dvoubarevná polokošile krátký rukáv, piqué 
úplet, plochý pletený límec s výztužnou 
lemovkou za krkem, zapínání na 3 knoflíčky, 
kontrastní vsadky na rukávech a na bocích, 
olemované rukávy, postranní rozparky, 
zakončení dvojitým šitím.

65% Polyester, 35% Bavlna
S - M - L - XL - XXL - 3XL
220 g.
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light turquoise/
white/navy

navy/white/light 
turquoise

red/white/navy white/navy/light 
turquoise

black/lime black/orange black/slate 
grey

dark grey/
orange

navy/sky blue navy/white red/black red/yellow

light grey/red navy/pink white/red white/royal 
blue



K226
Pánská polokošile Base Ball
Polokošile krátký rukáv, piqué úplet, 
úpletový límec, zpevňující lemovka 
za krkem, kontrastní raglánové 
rukávy s kontrastním lemováním na 
průramcích v šedé barvě, 2 knoflíky 
v barvě polokošile, zakončení na 
lemech dvojitým prošitím.

100% Bavlna Piqué
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL(Black/
Red - Navy/White - Red/White)
200 g.
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black/
green

black/red black/
white

bordeaux/
white

forest green/
white

navy/
orange

navy/royal

navy/
white

orange/
white

red/white royal blue/
yellow

sky blue/
white

slate grey/
black

white/
royal blue

yellow/
black
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PORA210LS
Pánská polokošile Regular dlouhý rukáv
100% Bavlna předsrážená česaná, 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
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL  (XS + 3XL: Black, 
White, Navy, Royal Blue, Red)
210 g.

POPL210LS
Dámská polokošile dlouhý rukáv
Polokošile s límečkem na 3 knoflíčky 
v barvě látky, 100% předsrážená česaná 
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.

100% Bavlna předsrážená česaná
XS - S - M - L - XL - XXL
210 g.

black navy royal blue sky blue

white red warm red orange

chocolate sand khaki kelly 
green

grey 
melange

blacknavy

royal bluewhite

redorange

grey melange



K221
Pánská polokošile dl.rukáv FRENCH RIB
Polokošile dlouhý rukáv s francouzským 
žebrováním, kontrastní výztužná lemovka 
za krkem, kontrastní vnitřní knoflíková léga, 
zadní strana límce a lemování rozparků, 
zapínání na 3 skryté knoflíčky, zakončení 
dvojitým prošitím,  manžety na rukávech, 
gramáží se blíží k mikině.

100% Bavlna
M - L - XL - XXL
330 g.
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ST3400
Pánská polokošile Stedman dlouhý rukáv
Pánská polokošile piqué dlouhý rukáv,  zapínání 
na 3 stejnobarevné knoflíky, elastické manžety na 
rukávech, postranní švy, výztužná lemovka za krkem, 
dvojité prošití na spodním okraji, prát na 40°C.

100% Bavlna prstencově předená, piqué
S - M - L - XL - XXL
170 g.

white navy blue

black opal grey heather

black/dark grey

grey/dark grey navy/jeans



Plochý žebrový úplet piqué, kontrastní výztužná lemovka za krkem a boční rozparky, 
3 knoflíčky (pouze pánská, dámská – 2 knoflíčky), elastické zpevněné žebrované manžety, 
zakončení dvojitým prošitím, prát na 40°C.

100% Bavlna Piqué
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL (jen pánská)
220 g.
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K243
Pánská polokošile pique dl.rukáv

K244
Dámská polokošile pique dl.rukáv

black chocolate dark grey dark khaki forest green fuchsia kelly green light royal 

navy orange oxford grey purple red sky blue tropical blue wine

lime

white yellow



K201
Polokošile dlouhý rukáv SYDNEY
Kontrastní bílý keprový límec a knoflíková 
léga, 3 knoflíčky, single jersey - hladký úplet 
materiál, počesaná jemná bavlna, raglánové 
rukávy, kontrastní keprové pruhy z ramen na 
rukávy, boční rozparky vyztužené lemovkou, 
zakončení na rukávech a spodním lemu 
dvojitým prošitím.

100% Bavlna česaná
S - M - L - XL - XXL - 3XL
280 g.

K204
Pánská polokošile WALTER
Pruhovaná polokošile dlouhý rukáv, 
jersey - hladký úplet materiál, široké všité 
(netištěné/ netkané) dvoubarevné pruhy, 
keprový límec a vnitřní knoflíková léga, 
zapínání na 3 gumové knoflíky, raglánové 
rukávy, elastické vyztužené a žebrované 
manžety, výztužná lemovka za krkem.

100% Bavlna silná jersey
S - M - L - XL - XXL - 3XL
280 g.
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black/white orange/white

red/white royal blue/white

navy/white

sky blue/white

black/grey navy/pink navy/sky blue

navy/white orange/white red/white sky blue/white
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SWRA290
Pánská mikina
Mikina bez zipu a kapuce, dvojité prošití v límci, rukávech a spodní části, elastické žebrované 
náplety u krku, rukávech a spodní části.

60% Polyester, 40% Bavlna
S - M - L - XL - XXL - 3XL (Black,  Royal Blue, Navy, Grey Melange)
290 g.

black navy royal 
blue

white bur-
gundy

red orange forest 
green

bottle 
green

kelly 
green

khaki gold grey 
melange



F621380
Pánská raglánová mikina
Mikina raglánový střih, žebrované 
elastické náplety na konci rukávů, 
nečesaná úprava zevnitř, výstřihu 
a spodním okraji, výztužná jersey 
lemovka za krkem.

80% Bavlna Belcoro, 20% Polyester
S - M - L - XL - XXL
240 g.

ST4000
Pánská mikina Stedman
Z rubu česaný materiál, boční švy, elastické 
náplety na koncích rukávů a spodním okraji, 
prát na 40°C.

80% Bavlna prstencově předená, 
20% Polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL
280 g.

blue 
midnight

black opal bottle 
green

brown bright 
royal

grey heather
70% Bavlna, 
20% Polyester, 
10% Viskóza

khaki navy scarlet red white

white light 
graphite

deep navy

bottle greenblack royal blue
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F622020
Pánská mikina 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 Belcoro, 20% Polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL (Navy, Heather 
Grey, Black, White)
280 g.

F622160
Mikina Raglan Sweat
Mikina raglánový střih, žebrované elastické 
náplety na konci rukávů, výstřihu a spodním 
okraji, výztužná jersey lemovka za krkem.

80% Bavlna Belcoro, 20% Polyester
S - M - L - XL - XXL
280 g

white heather grey navy bottle green

black red kelly green royal blue

red burgundy royal blue

navy sunflower bottle green

white heather grey deep navy black

sky blue
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K442
Pánská mikina
Pánská mikina kulatý výstřih, počesaný 
materiál s minimální srážlivostí, máčeno 
v silikonové lázni, kontrastní výztužná 
lemovka za krkem, vsazované rukávy, 
žebrované náplety na rukávech, límci a 
spodním okraji.

80% Bavlna prstencově předená,
20% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
360 g.

TJ5429
Mikina Heavy Sweatshirt
Vyrobeno z dlouhovlákné egyptské bavlny 
s vyšší gramáží, žebrované elastické náplety 
ve výstřihu a na koncích rukávů pro lepší 
stabilitu, vhodná na potisky a výšivky, 
dvojité prošití, vnitřní strana počesaná, 
dvakrát barvená.

70% Bavlna prstencově předená, 
30% Polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL (Black, Navy, 
Royal Blue) - 5XL (Black, Navy, Royal)
310 g.

black dark grey dark 
khaki

loght royal 
blue

navy oxford 
grey

red white

white black dark 
grey

heather dark
green

navy

royal azure sky blue hot pink red
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F622280
Pánská mikina Sweat Jacket
Pánská mikina, celopropínací se stojáčkem, 
žebrované elastické náplety na koncích rukávů 
a spodním okraji, jemný kvalitní úplet, pohodlný 
střih, 2 přední kapsy, výztužná jersey lemovka 
za krkem. 

70% Bavlna, 30% Polyester
S - M - L - XL - XXL
280 g.

F621160
Dámská mikina Lady-Fit Sweat Jacket
Dámská mikina celopropínací se stojáčkem, 
jemný kvalitní úplet, žebrované elastické 
náplety na rukávech a spodní části, 2 přední 
kapsy, výztužná jersey lemovka za krkem, 
celopropínací zip.

70% Bavlna, 30% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL
280 g.

deep navy heather grey white black light graphite 
(jen pánská)
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Počesaná mikina s minimální srážlivostí, máčeno v silikonové lázni, vypasovaný střih 
žebrovaný panel na bocích, límec z rubu s kontrastními proužky, kontrastní výztužná 
lemovka za krkem, 2 přední kapsy, žebrovaný náplet na rukávech a spodním okraji, 
celopropínací YKK zip.

80% Bavlna, 20% Polyester
XS(jen dámská) - S - M - L - XL - XXL - 3XL (jen pánská)
360 g.

K457
Dámská mikina

K456
Pánská mikina

black navy oxford 
grey

white
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KV2303
Pánská mikina Kariban Vintage
Vintage – sepraný a počesaný extra 
jemný materiál, vnitřní strana počesaný 
materiál, výztužná lemovka za krkem, 
kontrastní rub límce z texturované 
tkaniny, 2 boční kapsy, žebrované 
náplety na rukávech a v pase.

80% Bavlna, 20% Polyester
S - M - L - XL - XXL-3XL
290 g.

K449
Pánská celopropínací mikina s kapucí
Mikina vyrobena z French Terry 
CVC zajišťující minimální srážlivost, 
klokaní kapsa, kapuce s kontrastní 
stahovací šňůrkou, žebrované 
úpletové manžety a spodní okraj,  
YKK celopropínací zip.

80% Bavlna česaná, 20% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
280 g.

vintage charcoal vintage navy

oxford grey navy
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F622080
Pánská mikina s kapucí
Pánská mikina s kapucí z dvojité látky, 
kapsa klokanka, žebrované elastické 
náplety na koncích rukávů a spodním 
okraji, u krku šňůrka na stažení.

80% Bavlna Belcoro, 20% Polyester
S - M - L - XL - XXL
280 g.

purple sky blue azure black bottle 
green

red

burgundy orange kelly 
green

heather 
grey

white navy

royal 
blue

light pink classic 
olive

charcoal deep 
navy

chocolate light 
graphite
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ST4100
Pánská mikina Stedman s kapucí
Z rubu česaný materiál, u krku stahovací 
šňůrka stejného odstínu jako mikina, boční 
dvojité švy, jednovrstvá kapuce, elastický 
náplet na koncích rukávů a spodním okraji, 
přední klokaní kapsa, výztužná lemovka za 
krkem, prát na 40°C.

80% Bavlna prstencově předená, 
20% Polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL
280 g.

ST4110
Dámská mikina Stedman s kapucí
Z rubu počesaný materiál, 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
S - M - L - XL
280 g.

black opal bright royal blue

navy bluescarlet red

white

grey heather
(70% Bavlna, 
20% Polyester, 10% Viskóza)

black opal bright royal blue

navy bluescarlet red

white

grey heather
(70% Bavlna, 
20% Polyester, 10% Viskóza)
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ST5600
Pánská mikina s kapucí Active Stedman
Z rubu česaný materiál, boční dvojité švy, 
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.

80% Bavlna prstencově předená, 
20% Polyester
S - M - L - XL - XXL
270 g.

ST5700
Dámská mikina s kapucí Active Stedman
Z rubu česaný materiál, boční dvojité švy, 
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.

80% Bavlna prstencově předená, 
20% Polyester
S - M - L - XL
270 g.

black opal hawaii blue

heather grey
(70% Bavlna, 

30% Polyester)

navy blue crimson red

kiwi green

black opal crimson red deep berry
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K443
Pánská mikina s kapucí
Česaný materiál s minimální srážlivostí, 
máčeno v silikonové lázni, kontrastní šedá 
výztužná lemovka za krkem, stahovací šňůrka 
u krku, kontrastní rub kapuce, vsazované 
rukávy, vpředu klokaní kapsa, žebrované 
náplety.

80% Bavlna prstencově předená, 
20% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
360 g.

K446
Mikina s kontrastní kapucí
Uni mikina s kontrastním rubem kapuce, 
z rubu počesaný materiál, klokaní kapsa, 
žebrované úpletové manžety a spodní 
lem, kontrastní rub kapuce se stahovací 
šňůrkou.

80% Bavlna, 20% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
280 g.

black dark grey dark khaki light royal 
blue

navy oxford grey red white

black/fine 
grey

black/red black/yel-
low

dark grey/
black

light kelly/
white

light royal/
yellow

navy/fine 
grey

orange/
white

oxford 
grey/navy

red/white red/yellow tropical 
blue/white

white/fine 
grey
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Vintage - sepraný a počesaný extra jemný materiál, vypasovaný střih, klokaní kapsa, 
módní stahovací šňůrka u krku, ozdobné širší švy, žebrované manžety, spodní okraj 
a boční panely z žebrovaného materiálu.

100% Bavlna Single Jersey
XS(jen dámská) - S - M - L - XL - XXL-3XL (jen pánská)
190 g.

KV2102
Dámská mikina s kapucí Kariban Vintage

KV2103
Pánská mikina s kapucí Kariban Vintage

fuchsia
(jen dámská)

white
(jen dámská)

vintage grey
(jen pánská)

vintage navy
(jen pánská)
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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.

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

TJ5431
Dámská mikina s kapucí
Dámská 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.
70% Bavlna prstencově předená, 
30% Polyester
S - M - L - XL - XXL
310 g.

white black heather spring 
green

navy

azure deep red dark grey chocolate olive

white black heather spring 
green

navyazure deep red berry
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SWUA HOOD
Pánská mikina s kapucí
Mikina UNI s kapucí, celopropínací, půlená “klokaní kapsa”, celopropínací zip, stahovací 
šňůrka u krku, 1x1 žebrované elastické náplety na rukávech a spodní části.

60% Polyester, 40% Bavlna
S - M - L - XL - XXL
290 g.

black navy red khaki grey 
melange
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F620340
Mikina s kapucí a zipem
Pánská mikina s kapucí z dvojité látky, 2 
přední kapsy, elastické náplety na koncích 
rukávů a spodním okraji, u krku šňůrky na 
stažení, celopropínací zip, lemovka za krkem.

70% Bavlna, 30% Polyester
S - M - L - XL - XXL
280 g.

H6190
Pánská mikina Beefy
Pánská mikina s kapucí a celopropínacím 
zipem, postranní švy, materiál: 80% bavlna 
prstencově předená, 20% polyester, 
zdvojená látka v kapucí se stahovací šňůrkou, 
celopropínací zip YKK stejné barvy, zrubu 
počesané, žebrované náplety.

80% Bavlna prstencově předená, 
20% Polyester
S - M - L - XL - XXL
320 g.

deep navyblack heather grey chocolate

royalred burgundi classic olive charcoal

white brown khaki sunflower 
yellow

black heather 
grey

orange red sky blue royal blue navy
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ST5610
Pánská mikina s kapucí a zipem Active Stedman
Z rubu česaný materiál, 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.

80% Bavlna prstencově předená, 
20% Polyester
S - M - L - XL - XXL
270 g.

ST5710
Dámská mikina s kapucí a zipem Active 
Stedman
Z rubu česaný fleece, boční dvojité švy, 
celopropínací zip, 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.

80% Bavlna prstencově předená, 
20% Polyester
S - M - L - XL
270 g.

black opal blue 
midnight

crimson 
red

grey heather
(70% Bavlna, 

30% Polyester)

hawaii 
blue

black opal deep berry crimson 
red

sweet pink
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K454
Pánská mikina s kapucí
Z rubu počesaný materiál, kontrastní 
výtužná lemovka za krkem, kapuce z rubu 
jemně počesaná, stahovací šňůrka u krku, 
klokaní kapsa, žebrovaný náplet na kapsách, 
rukávech a spodním okraji, celopropínací 
zip YKK.

80% Bavlna, 20% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
300 g.

K444
Pánská mikina s kapucí a zipem
Česaný materiál s minimální srážlivostí, 
máčeno v silikonové lázni, kontrastní 
výztužná lemovka za krkem, stahovací 
šňůrka u krku, kontrastní rub kapuce, 
vsazované rukávy, vpředu 2 kapsy, 
žebrované náplety na rukávech.

80% Bavlna prstencově předená, 
20% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
360 g.

black light royal navy

oxford grey red white

black light royal navy

oxford grey red white

dark khaki

dark grey
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K451
Mikina s kapucí a zipem
Melírová celopropínací mikina s kapucí 
z francouzského froté, klokaní kapsa, 
kapuce s kontrastní stahovací šňůrkou, 
žebrované úpletové manžety a spodní 
okraj,  YKK celopropínací zip.

52% Bavlna česaná, 48% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
260 g.

K447
Mikina s kapucí a zipem
Celopropínací mikina s kapucí baseball, 
z rubu počesaná, 2 přední kapsy, YKK 
plastový zip, kontrastní kapuce se stahovací 
šňůrkou, raglánové kontrastní rukávy,  
žebrované úpletové manžety a spodní 
okraji.

80% Bavlna, 20% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
280 g.

blue 
heather

dark grey 
heather

orange 
heather

tropical
 blue 

heather

dark grey/
white

light royal/
white

navy/white red/white

M
IKIN

Y
93



Mikina s kapucí a zipem, vyrobeno z dlouhovlákné egyptské bavlny, celopropínací zip, 
dvouvrstvá kapuce se stahovací kontrastní šňůrkou u krku, klokaní kapsa.

70% Bavlna prstencově předená, 30% Polyester
S - M - L - XL - XXL
310 g.

TJ5436
Dámská mikina s kapucí Full Zip Hooded

TJ5435
Pánská mikina s kapucí Full Zip Hooded

white black dark grey heather navy azure deep red
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Vintage - sepraný a počesaný extra jemný materiál, česaný fleece, módní výztužná lemovka 
za krkem, kontrastní vnitřek kapuce z texturovaného materiálu, široká a plochá stahovací 
šňůrka u krku, vsazované rukávy, klokaní kapsy.

80% Bavlna, 20% Polyester
XS (jen dámská) - S - M - L - XL - XXL - 3XL (jen pánská)
290 g.

KV2300
Pánská mikina s kapucí a zipem Kariban Vintage

KV2301
Dámská mikina na zip s kapucí

vintage 
blue

vintage  
charcoal

vintage 
green

vintage  
grey

vintage redvintage 
navy
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KV2304
Mikina s kapucí Sherpa
Vintage - sepraný a počesaný extra jemný materiál, uvnitř počesaný fleece, raglánové rukávy, 
kapuce a kapsy lemované ozdobným stehováním, šňůrka na stažení u kapuce s koženou 
zarážkou, žebrované náplety na rukávech, spodním okraji a na kapsách, ozdobná plátěná 
záplata (6,5 x 5 cm) na levém rukávu. 

80% Bavlna, 20% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
340 g.

vintage  grey vintage navy

M
IK

IN
Y

96



F620320
Pánská mikina krátký zip
Raglánový střih, elastický náplet 
v límci, na koncích rukávů a v pase, 
lemovka za krkem na švu od ramene 
k rameni, skrytý zip, přes který se dá 
tisknout.

70% Bavlna, 30% Polyester
S - M - L - XL - XXL
280 g.

K206
Mikina krátký zip TRUCKER
Mikina s krátkým zipem, pique 
materiál, zip u krku, kontrastní rub 
límce a výstřihu, žebrované manžety 
a spodní lem. 

80% Bavlna piqué, 20% Polyester
M - L - XL - XXL - 3XL
300 g.

black navyroyal blue

black/heather 
grey

heather grey/
navy

navy/heather 
grey
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KV2202
Pánská polomikina/ polokošile dlouhý rukáv 
Kariban Vintage
Vintage - sepraný a počesaný extra jemný 
materiál, kontrastní keprový vnitřek límce 
a léga se 3 knoflíčky, módní výztužná lemovka 
za krkem a boční rozparky, žebrované 
manžety, zakončeno dvojitým prošitím.

100% Bavlna Jersey
S - M - L - XL - XXL - 3XL
190 g.

KV2302
Pánská mikina s krátkým zipem Kariban 
Vintage
Vintage - sepraný a počesaný extra jemný 
materiál, česaný fleece, módní výztužná 
lemovka za krkem, kontrastní vnitřek límce 
z texturovaného materiálu, vsazované 
rukávy, postranní kapsy, žebrované náplety 
na rukávech a v pase.

80% Bavlna, 20% Polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL
290 g.

vintage 
blue

vintage  
charcoal

vintage redvintage 
navy

vintage 
blue

vintage  
charcoal

vintage redvintage 
navy
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ST5030
Pánská fleecová mikina Active Stedman
Pánská 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.

100% Polyester
220 g
S - M - L - XL - XXL

ST5100
Dámská fleecová mikina Active Stedman
Dámská mikina z mikro fleece s úpravou 
proti plstnatění, prodyšná, oboustranně 
počesaná, postranní švy, výztužná keprová 
lemovka za krkem, celopropínací zip stejné 
barvy s vnitřní krycí légou, zadní sedlo, 
stojací límec, 2 boční kapsy.

100% Polyester
220 g
S - M - L - XL

blue midnightgrey steelblack opalscarlet red

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

100% Polyester
300 g
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

burnt
orange

dark grey navy black forest
green

beige

dark
chocolate

green
olive

red convoy
grey

royal
blue

kelly
green



FL
EE

CE
10

2

K907
Dámská fleecová mikina MAUREEN
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění, celopropínací zip, 2 kapsy na zip, 
vázané okraje na límci,manžetách a u zipů, vypasovaný střih.

100% Polyester
280 g
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

navy red natural sky blue dark
chocolate

convoy
grey

royal
blue

kelly
green

black
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FLRA300
Fleecová mikina JHK
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění.
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
300 g
XS - S - M - L - XL - XXL

K917
Pánská fleecová mikina MARCO
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění, 
celopropínací zip, raglánové rukávy, 2 
boční kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy 
s kontrastním lemováním, vzadu u krku 
kontrastní očko na zavěšení mikiny, 
ve spodním lemu kontrastní elastická 
stahovací šňůrka se zarážkami.

100% Polyester
350 g
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

navy black

black navy sky blue sand kelly green

grey
melange

red forest
green

royal
blue
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MAXXI 121
Pánská fleecová mikina MAXXI
Pánská fleecová celopropínací mikina se stojáčkem.  
Úprava proti plstnatění.   Celopropínací zip SBS.  
Rovné manžety a spodní lem. 2 boční kapsy na zip

100% Polyester mikro fleece
280 g
S - M - L - XL - XXL - 3XL

navy black

grey red

navy black

grey red

PURE 122
Dámská fleecová mikina PURE 
Dámská celopropínací fleecová mikina PURE 
se stojáčkem.  Úprava proti plstnatění.   
Celopropínací zip SBS.  Rovné manžety a spodní 
lem. 2 boční kapsy na zip

100% Polyester mikro polar fleece
280 g
S - M - L - XL - XXL
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TJ9160
Pánská mikina Active Fleece
Pánská lehká mikina z mikro 
fleece, úprava proti plstnatění, 
celopropínací YCC zip, 2 boční kapsy 
na zip, nastavitelný  spodní lem 
se stahovací šňůrkou a zarážkami, 
vypasovaný střih

100% Polyester
170 g
S - M - L - XL - XXL - 3XL

TJ9170
Dámská mikina Active Fleece
Dámská lehká mikina z mikro fleece, 
úprava proti plstnatění, celopropínací 
YCC zip, 2 boční kapsy na zip, nastavitelný  
spodní lem se stahovací šňůrkou 
a zarážkami, vypasovaný střih

100% Polyester
170 g
S - M - L - XL - XXL - 3XL

dark grey black deep red

dark grey black deep red
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black
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red/
black
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K910
Pánská fleecová mikina BEN
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění, kontrastní vsadky na bocích a z ramene na 
rukávy, celopropínací zip, raglánové rukávy, 2 vnější kapsy na zip, 3 vnitřní kapsy 
(1 se zipem), Ve spodním lemu elastická stahovací šňůrka

100% Polyester
320 g
S - M - L - XL - XXL
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K912
Pánská fleecová mikina ENZO
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění, zip 
u krku, postranní kapsy, rovné manžety 
a spodní lem

100% Polyester
300 g
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

K916
Fleecová mikina POLAIRE GLACIER
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění, 
kontrastní límec a vnitřek mikiny, 2 kapsy 
na zip (1.vpravo na hrudi, 2. na levém 
rukávu) s gumovou zarážkou, kontrastní 
manžety a spodní lem

100% Polyester
370 g
S - M - L - XL - XXL

burnt
orange

dark 
grey

navy black

forest
green

beigedark
chocolate

green
olive

red

convoy
grey

royal
blue

kelly
green

burnt orange/
dark grey

grege/
dark grey

khaki/
black

black/
grege
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K913
Pánská fleecová vesta LUCA
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění, 
Celopropínací zip, Postranní kapsy 
s ozdobným krycím stehem

100% Polyester
300 g
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

K906
Dámská fleecová vesta MELODIE
Mikro fleece s úpravou proti plstnatění, 
celopropínací zip, 2 kapsy na zip, vázaný 
okraj u límce, průramků a u zipu, 
vypasovaný střih

100% Polyester
280 g
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

forest
green

beige dark
chocolate

convoy
grey

royal
blue

kelly
green

burnt
orange

dark 
grey

navy black green
olive

red

dark
chocolate

royal
blue

convoy
grey

sky
blue

kelly
green

navy

black red natural
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ST5010
Pánská fleecová vesta Active Stedman
Pánská fleecová vesta 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. 

100% Polyester
220 g
S - M - L - XL - XXL

ST5110
Dámská fleecová vesta Active Stedman
Dámská vesta z mikro fleece s úpravou 
proti plstnatění, prodyšná, oboustranně 
počesaná, postranní švy, výztužná keprová 
lemovka za krkem, celopropínací zip stejné 
barvy s vnitřní krycí légou, zadní sedlo, 
stojací límec, 2 boční kapsy.

100% Polyester
220 g
S - M - L - XL

scarlet redblack opal

scarlet redblack opal grey steel blue midnight
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ST8600
Pánské tričko Active Stedman Cotton touch
Jemná, hladká tkanina, pocitově jako 
bavlna, boční švy, ozdobné ramenní švy, 
úzký lem kolem krku.

100% Polyester “cotton touch”
160 g.
S-M-L-XL-XXL

ST8700
Dámské tričko Active Stedman Cotton touch
Jemná, hladká tkanina, pocitově jako bavlna, 
boční švy, ozdobné ramenní švy, úzký lem 
kolem krku.

100% Polyester “cotton touch”
160 g.
S-M-L-XL

black
opal

crimson
red

cyber
orange

cyber
yellow

hawaii
blue

kiwi
green

white

black
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kiwi
green

white
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PA439
Dámské sportovní tričko krátký rukáv (dříve KS030) 
Rychleschnoucí lehká tkanina, jemně všité olemování ve 
výstřihu, raglánové rukávy s prošívanými průramky, dvojité 
prošití.

100% Polyester
140 g.
XS-S-M-L-XL

aqua
blue

black fine grey fluorescent
orange

fluorescent
yellow

green
olive

lime navy
blue

orange red

sand sky
blue

true
yellow

violet white

???

aqua
blue

black fine grey fluorescent
orange

fluorescent
yellow

dark
pink

green
olive

lime orange red

fluorescent
pink

sand

sky
blue

true
yellow

violet

white

PA438
Pánské sportovní tričko krátký rukáv (dříve KS017)
Rychleschnoucí lehká tkanina, jemně všité 
olemování ve výstřihu, raglánové rukávy 
s prošívanými průramky, dvojité prošití.

100% Polyester
140 g.
S-M-L-XL-XXL



PA436
Sportovní tričko 
Rychleschnoucí materiál, dvoubarevná 
ozdobná vsadka na pravém rameni, dvojité 
prošití.

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

H7700
Pánské tričko Cool-DRI 
Pánské tričko s kontrolou vlhkosti materiálu, krátký 
rukáv, kulatý výstřih, výztužná lemovka za krkem, 
řízená kontrola vlhkosti materiálem Cool-DRI®, 
prodyšné, pohodlné, volný střih, neomezuje pohyby, 
bez všité etikety, potisk na vnitřní straně trička.

100% Polyester
145 g.
S - M - L - XL - XXL - 3XL

PA101
Sportovní šortky 
Rychleschnoucí lehká tkanina, elastický 
pas s utahovací šňůrkou, zakončení 
dvojitým prošitím. 

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

navyredkelly
green

sunflower
yellow

royal
blue

white orange black

navy/white/
storm grey

red/yellow/
storm grey

green/black/
storm grey

red/black/
storm grey

red/black/
storm grey

white/red/
storm grey

white/royal/
storm grey

royal/white/
storm grey

royal/yellow/
storm grey

black/white/
storm grey

yellow/black/
storm grey

navy
blue

royal
blue

sky
blue

black green white yellow red
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H7701
Pánské tričko  Cool-DRI Contrast
Pánské kontrastní tričko s kontrolou vlhkosti 
materiálu, krátký rukáv, kulatý výstřih, 
postranní švy, volný pohodlný střih, prodyšná 
látka, řízená kontrola vlhkosti materiálu (Cool-
DRI ®),  bez všité etikety, potisk na vnitřní 
straně trička

100% Polyester
145 g.
S - M - L - XL - XXL - 3XL

H7770
Pánské tričko Cool-DRI Athletic Track-T
Pánské kontrastní tričko s kontrolou 
vlhkosti materiálu, krátký rukáv, kulatý 
výstřih, kontrastní šedé panely na 
bocích, raglánové rukávy, zpevňujíci 
lemovka za krkem, tištěná etiketa za 
krkem.

92% Polyester, 8% Elastan 
200 g.
S - M - L - XL - XXL

H7860
Dámské tričko Cool-DRI Athletic V-neck
Dámské sportovní tričko s kontrolou vlhkosti 
materiálu, krátký rukáv, výstřih do V, prodyšný 
materiál, řízená kontrola vlhkosti  ( funkční 
materiál  Cool-DRI ®), bez všité etikety (vytištěná 
na vnitřní straně trička), zpevňující lemovka za 
krkem.

92% Polyester, 8% Elastan 
200 g.
S - M - L - XL - XXL

navy redsunflower
yellow

royal
blue

white orange black

red

white

black

navyred

sunflower
yellow

royal
blue

white

orange

black
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KS026
Pánská elastická polokošile
Elastická polokošile krátký rukáv, piqué pletenina, 
rychleschnoucí prodyšný materiál, plochý límec 
s výztužnou lemovkou za krkem, 3 knoflíky 
s kontrastním olemováním légy,  postranní větrací 
otvory, na konci rukávů a spodním okraji.

95% Polyester, 5% Lycra
180 g.
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

H7730
Pánská polokošile Cool-DRI Polo
Pánská polokošile s kontrolou vlhkosti 
materiálu, krátký rukáv, výztužná lemovka 
za krkem, prodyšné, pohodlné, neomezuje 
pohyby, prodyšná látka, odvod potu od těla 
díky použití funkčního materiálu Cool-DRI ®,  
žebrovaný límeček, bez všité etikety.

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

navyred

royal
blue

white black

black/lime dark grey/
black

french navy/
silver

lagoon/black white/silver
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H7740
Pánská polokošile Cool-DRI Contrast Polo
Pánská kontrastní polokošile s kontrolou 
vlhkosti materiálu, krátký rukáv, žebrovaný 
límec, prodyšná látka (Cool-DRI ®), potisk 
labelu na vnitřní straně, zpevňující lemovka 
za krkem.

100% Polyester
145 g.
S - M - L - XL - XXL - 3XL

navy

red

sunflower
yellow

royal
blue

whiteorange black

PA457
Pánské sportovní polo s krátkým rukávem
Rychleschnoucí materiál, dvoubarevná 
ozdobná vsadka na pravém rameni, 
2 knoflíčky, dvojité prošití.

100% Polyester
140 g.
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

white/black/
storm grey

navy/white/
storm grey

red/black/
storm grey

royal/white/
storm grey

black/white/
storm grey



KS016
Dámská funkční polokošile
Kontrola vlhkosti materiálu Cool Plus s prodyšnými 
vlastnostmi, límec ze stejného materiálu, jako látka 
na těle, rozhalenka bez knoflíků, zakončení dvojitým 
prošitím na rukávech a spodním lemu.

50% Polyester Cool Plus, 50% Polyester
145 g.
S - M - L - XL

KS053
Dámské fitness tričko
Jemně česaný příjemný materiál, lodičkový 
výstřih, zakončení dvojitým prošitím, vhodné 
na tanec, jógu a fitness.

95% Viskóza, 5% Elastan
220 g.
S - M - L - XL

KS056
Dámské fitness tílko
Kulatý výstřih, pohodlný ležérní styl, jemně 
česaný příjemný materiál, vzadu zkřížená 
ramínka - racer styl, ideální na tanec, jógu 
a fitness aktivity, olemovaný průkrčník 
a průramky.

85% Polyester, 15% Elastan
170 g.
XS - S - M - L - XL - XXL

true yellow white red

lime navy blue orange

aqua blue black fine grey fuchsia

aqua 
blue

dark
pink

true
yellow

red

blackwhite

navylime

orange

light purple

straw yellow

turquoise

black
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KS061
Dámské sportovní tílko
Prodyšný materiál, kontrastní štepování, jemně 
olemovaný průkrčník a průramky, kontrastní 
vsadky na předním a zadním díle,  reflexní 
detaily v zadní části.

85% Polyester, 15% Elastan
200 g.
XS - S - M - L - XL - XXL

H7820
Dámské tílko Cool-DRI Athletic
Dámské sportovní tílko s kontrolou vlhkosti 
materiálu, prodyšná látka,řízená kontrola vlhkosti 
materiálu (Cool-DRI ®), bez všité etikety, potisk 
na vnitřní straně trika, přiléhavý střih, dvojité 
prošití, kontrastní švy u dolního okraje.

92% Polyester, 8% Elastan
200 g.
S - M - L - XL - XXL

redsunflower
yellow

royal
blue

white orange navy black

black/
lime

white/
aqua blue
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PA105
Sportovní dres Proact
Rychleschnoucí lehká látka, Tričko: kontrastní 
žebrovaný límec stojáček, kontrastní panely na 
rukávech, zakončení dvojitým prošitím, kontrastní 
švy na bocích.  Šortky: elastický pas se stahovací 
šňůrkou, kontrastní šev na bocích, dvojité prošití.

100% Polyester Tricot
125 g.
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

KS102
Sportovní šortky
Materiál s prodyšnými vlastnostmi, 
síťovaná podšívka, elastický pas se 
stahovací šňůrkou, boční panely,  2 
boční kapsy.

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

PA015
Pruhované sportovní ponožky
Elastická horní část, navrženo stylem špička-
pata, aby ponožka přesně sedla na chodidlo,  
změkčená podkladová část pro větší komfort.

27/30 - 31/34 - 35/38 - 39/42 - 43/46 - 47/50
84% Polyester, 16% Elastan

sky blue/white navy blue/deep pink

white black navy

grey red

yellow/
black
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royal blue
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green
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red

white/
royal blue
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black
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black

red/
white
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black/
red

black/
white
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KS106
Tepláková souprava
Bunda: Síťovaná podšívka, celopropínací 
zip, kontrastní vsadky,  2 přední kapsy 
na zip, elastické manžety, nastavitelná 
stahovací šňůrka ve spodním lemu. 
Kalhoty: Síťovaná podšívka, elastická 
stahovací šňůrka.

100% Polyester mikrovlákno 
175 g.
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

PA041
Rozlišovací dres
Zesílené švy, strukturovaná textilie.

100% Polyester
175 g.
XXS-XS-S-M-L-XL

black/
red

navy blue/
royal blue

dark grey/
black

white/
grey

navy blue/
white

fluorescent
green

fluorescent
yellow

red royal blue



F640320
Pánské tepláky Jog Pants
Pánské tepláky, postranní kapsy, elastické v pase 
a se stahovací šňůrkou.

80% Bavlna Belcoro, 20% Polyester
280 g.

PA100
Pánské  tepláky
2 boční kapsy na zip, elastický pas se 
stahovací šňůrkou, elastické ukončení 
nohavic se zipem.

100% Polyester Tricot
220 g.
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

KS134
Dámské fitness kalhoty
Jemně česaný příjemný materiál, volný střih,  
ideální pro tanec, jóga nebo fitness aktivity, 
široký pas,  stažené konce nohavic.

95% Viskóza, 5% Elastan
220 g.
S - M - L - XL

black

navy blue

black

mid grey

navy blue blackwhite
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K616
Pánská větrovka
Skrytá kapuce se suchým zipem, 2 přední 
kapsy na zip,  stahovací šňůrka ve spodním 
lemu, elastické manžety, skládací do kapsy 
– jednoduše složíte, kapsu otočíte naruby 
a zapnete oboustranným zipem, systém 
K-WAY®. 

100% Polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL
70 g.

K632
Pánská větrovka EAGLE II
Větrovka s podšívkou z 1/4 síťovaná, ze 3/4 
polytricot, větruodolná, celopropínací zip, 
kapuce skrytá v límci se suchým zipem 
a stahovací šňůrkou se zarážkami, 2 přední 
kapsy, 1 vnitřní náprsní kapsa se suchým 
zipem, elastické manžety.

100% Polyamid 210T s akrylovým zátěrem, 
podšívka - polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
220 g.

black forest green light royal blue

navy orange red

sky blue white yellow

redblack navy
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K654
Bunda TORNADO
Bunda zateplená fleecovou podšívkou, 
kapuce skrytá v límci uzavíratelným zipem 
a stahovací šňůrkou, celopropínací zip, 
2 přední kapsy, 2 vnitřní kapsy uzavíratelné 
suchým zipem – 1 na mobil, nastavitelné 
manžety pomocí suchého zipu. 

100% Polyamid s akrylovým zátěrem, 
Podšívka: Polyester fleece
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 
270 g.

K609
Pánská bunda CITY
Silně matný povrch materiálu, 2 přední 
kapsy na zip, 1 zipová kapsa na hrudi, 1 
vnitřní kapsa,  žebrovaný úpletový vnitřní 
límec s kontrastními pruhy, podšívka se 
zipem pro přístup na dekoraci,  žebrovaný 
úpletový spodní lem.

100% Polyamid Taslon Ottoman, podšívka 
síťovaná: 100% Polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

redblack navy dark 
grey

black/
white/
blue

navy/
white/

storm grey

red/
white/
navy
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K6103
Pánská bunda
Bunda s kontrastní fleecovou 
podšívkou v tmavě šedé barvě (dark 
grey), celopropínací zip krytý légou 
s druky, límec z rubu žebrovaný 3x3, 
2 přední kapsy na zip,    1 vnitřní kapsa, 
žebrované 3x3 manžety, elastický pas, 
skrytý vnitřní zip vzadu a na hrudi pro 
lepší přístup na potisk nebo výšivku.

100% Polyester baby ripstop s 
mléčným zátěrem, Podšívka: 100% 
Polyester fleece
S-M-L-XL-XXL 
305 g.

Swag 131
Zimní bunda Swag
Bunda s technickými parametry, vrch. 
materiál 100% PES - strečový (PU  
membrána - voděodolná/ vodní sloupec: 
8000 mm, prodyšná do 1000 g.), lepené 
švy, komfortní módní střih, rukáv s 
vnitřním nápletem udržující trvale teplo 
+ nastavitelná šířka konce rukávů, náprsní 
kapsa na zipem na peněženku, vnitřní 
kapsa na suchý zip na odnimatelnou 
kapuci, kvalitní značkový YKK zip, kapsa 
na zip na hrudi, plastový taháček na 
každém zipu, nastavitelná šňůrka, 
možnost brandovat na zádech, či zipu.

black/
dark grey

navy/
dark grey

Vrch. materiál: 100% 
PES, podšívka: 100% 
PES s PES zateplením
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

black
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K657
Funkční bunda Parka 3v1
Funkční bunda 3v1 s vloženou fleecovou mikinou,  
specifikace vrchní bundy: materiál: vnější část 
- 100% polyester s PVC zátěrem zabraňujícím 
průniku vody, podšívka - 100% polyester síťovina, 
límec uvnitř fleecový.

100% Polyester s PVC zátěrem + 100% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

black black/red convoy grey/
black

dark chocolate/
black

forest green/
black

light royal/
black

navy

bunda
black

bunda
navy

mikina
navy

mikina
black

Plug 041
Bunda PLUG 4v1
Zimní bunda Plug, 4 v 1. Vnější bunda z Nylon 
Boostex se zpevňujícím záťerem, technologicky 
vyvinutý materiál (Oeko-Tex Standard 100 cert.).
Specifikace vrchní bundy: Větruodolné, 
voděodolné do sloupce 3 000 mm, a prodyšné 
do 3 000g. Voděodolné lepené švy. 
Kapuce skrytá v límci uzavíratelný suchým 
zipem a stahovací šňůrkou se zarážkami. 
Celopropínací zip krytý légou se suchým zipem. 
Vnější kapsy na zip kryté klopou (2 boční a 2 na 
hrudi). 2 vnitřní kapsy na suchý zip. Manžety 
nastavitelné suchým zipem. V pase a dolním 
lemu stahovací elastická šňůrka se zarážkami. 
V dolní části podšívky skrytý zip pro lepší 
přístup na potisk nebo výšivku. Specifikace 
vnitřní fleecové bundy: K vrchní bundě se 
připevňuje pomocí zipu. Odepínací rukávy. 
Materiál mikrofleece polar, neplstnatí. 2 boční 
kapsy na stranách a 1 vnitřní náprsní na zip. 
V dolním lemu stahovací elastická šňůrka se 
zarážkami.

Vnější: 320D Nylon Boostex, mikina: 100% 
Polyester. S - M - L - XL - XXL - 3XL
Mikina: 360 g.



K677
Zimní bunda Parka
Kapuce skrytá v límci uzavíratelný suchým zipem, celopropínací zip krytý légou s patentkami,
v horní části krycí klopa, manžety nastavitelné suchým zipem, 2 přední kapsy se zipem kryté 
klopou,uvnitř náprsní kapsa a kapsa na mobil uzavíratelné suchým zipem, na podšívce ve 
spodní části zip pro snadný přístup na tisk nebo výšivku.

100% Polyester Oxford, podšívka a vycpávka: Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL(Black - Navy - Red)

beige

black

convoy grey

dark chocolate dark grey

forest greenkelly green light royal 
blue

navy orange red sky blue yellow
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TJ9642
Pánská zimní bunda 
Zateplená bunda z žakárové látky, 
snímatelná kapuce, TJ TECH membrána do 
vodního sloupce 5 000 mm, vodě i větru 
odolné, podlepené švy, značkový YKK zip, 
2 vnitřní kapsy, 2 boční kapsy, zateplená 
vnitřní manžeta na rukávu, nastavitelná 
šířka rukávu.

100% PES, podšívka a výplň: 100% PES
S - M - L - XL - XXL - 3XL

TJ9643
Dámská zimní bunda 
Zateplená bunda z žakárové látky,  
kapuce, TJ TECH membrána do vodního 
sloupce 5 000 mm, vodě i větru odolné, 
podlepené švy, značkový YKK zip, 2 vnitřní 
kapsy, 2 boční kapsy, zateplená vnitřní 
manžeta na rukávu, nastavitelná šířka 
rukávu.

100% PES, podšívka a výplň: 100% PES
S - M - L - XL - XXL - 3XL

rock grey

rock grey
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Pánská zimní bunda 
Zateplená bunda, z lehkého “Puffa” materiálu, 
voskový efekt na povrchu, stříbrný kvalitní 
celopropínací zip, 2 boční kapsy na zip, kapsa 
na hrudníku, náprsní kapsa uvnitř, odnimatelná 
kapuce, šňůrka na okraji kapuce umožňuje nastavit 
její velikost, nastavitelná šířka rukávů v zápěstí, 
moderní střih a vzhled.

100% PES, podšívka a výplň: 100% PES
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 
450 g

black/mid grey navy/mid grey

129

K6100
Zimní zateplená bunda Kariban
2 přední kapsy kryté klopami s druky. 
1 kapsa na hrudi se zipem a okrasnou 
klopou s cvočkem. 1 vnitřní kapsa na zip 
celopropínací zip krytý légou s druky, 
odnímatelná kapuce s vycpávkou obložená 
imitací kožešiny, žebrované manžety 2x2,  
2 skryté zipy pro snadnější přístup na 
potisk nebo výšivku.

100% Polyester s PVC zátěrem, vycpávka 
a podšívka: 100% Polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
750 g.

navy blue black
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K606
Dámská prošívaná bunda
Dámská módní bunda z velmi měkkého 
a lehkého vnějšího materiálu polyester 
Taffeta 310T, výplň a podšívka z polyesteru, 
2 přední kapsy na zip,  elastické manžety 
a spodní kraj, vnitřní zip pro dekoraci.

100% Polyester Taffeta 310T, podšívka 
a vycpávka: Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL 
430 g.

black

K605
Pánská prošívaná bunda
Pánská módní prošívaná bunda,  velmi 
měkký a lehký vnější materiál polyester 
Taffeta 310T, 2 přední kapsy na zip, 
elastické manžety a spodní kraj, vnitřní zip 
pro dekoraci.

100% Polyester Taffeta 310T, podšívka 
a vycpávka: Polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
430 g.

black



K601
Ultra lehká bunda Puffy
Ultra lehká bunda PUFFY s obsahem peří pro větší tepelnou izolaci, materiál na dotek 
hedvábný a příjemný, 2 přední kapsy, kontrastní celopropínací zip, elastické olemování na 
koncích rukávů, u kapes a spodním okraji.

90% prachové peří, 10% peří
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL 
185 g.

black/black light royal blue/
black

lime/black navy blue/
navy blue

red/black
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Lehká,extra komfortní,prodyšná a voděodolná softshellová bunda Kariban, 
3 vrstvy spojené textilie: vnější voděodolná - 95 % Polyester,5 % Elastan, unikátní 
střední prodyšná membrána, vnitřní vrstva - tepelně izolační mikro polarfleece 
Prodyšná (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 levém rukávu 
se zipem.

95% Polyester, 5% Elastan 
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 
300 g.

aqua blue
(jen pánská)

black dark chocolate navy red titanium white

K400
Dámská softshellová bunda

K401
Pánská softshellová bunda



TJ9525
Pánská bunda Stretch Softshell
Pánská unikátní strečová a komfortní softshellová bunda s AIRtech membránou, lehká, extra 
komfortní, prodyšná a voděodolná, prodyšná (propouštějící pot) do 5000 gr., nepromokavá 
až do 10000 mm vodního sloupce, větruodolná, celopropínací YCC zip, 2 přední kapsy na zip 
a 1 kapsa na rukávu se zipem, 1 vnitřní kapsa na Mp3 se zipem,  v dolním lemu stahovací 
elastická šňůrka se zarážkami, manžety nastavitelné suchým zipem, materiál: 3 vrstvy 
spojené textilie: vnější voděodolná - Polyester s Elastanem, unikátní střední prodyšná AIRtech 
membrána, vnitřní vrstva - tepelně izolační mikrofleece.á unikátní strečová a komfortní 
softshellová bunda s AIRtech membránou, lehká,extra komfortní,prodyšná  a voděodolná, 
prodyšná (propouštějící pot) do 5000 g, nepromokavá až do 10000 mm vodního sloupce, 
větruodolná, celopropínací.

90% Polyester, 10% Spandex
S - M - L - XL - XXL - 3XL 
270 g.

black

brilliant blue

dark grey

deep red
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Trek 071
Softshellová bunda TREK
Softshell technologická 3 vrstvá 
membránovitá látka, voděodolný 
a neprodyšný celopropínací 
zip, materiál: vrchní - 86 % 
Polyester,14 % elastan, střední 
vrstva - TPU dýchavá membrána, 
podšívka mikrofleece, 
voděodolná až do vodního 
sloupce 5000 mm., prodyšná do 
3000 g., 2 přední kapsy na zip 
a 1 kapsa na rukávu se zipem, 
v dolním lemu stahovací elastická 
šňůrka se zarážkami, prodloužená 
záda, kontrastní lemy na 
předním,zadním díle a rukávech.

K411
Pánská bunda Parka
Měkká příjemná textilie připomínající satén, 
Uvnitř 3 kapsy a zip pro přístup na dekoraci, 
celopropínací, zapínaná na zip a druky,  
dvojitý límec, 2 přední kapsy na zip, 1 zipová 
náprsní kapsa, sponou nastavitelná manžeta.

100% Polyester Pongee
S - M - L - XL - XXL - 3XL 
410 g.

86% Polyester, 
14% Elastan 
S - M - L - XL - 
XXL - 3XL - 4XL

black

black



Bart 101
Pánská softshellová bunda BART
Softshell technologická 3 vrstvá textilie 
s membránou, podšívka z jemné 
imitace vlny pro větší pohodlí a 
tepelnou izolaci, nepromokavá, 
voděodolná do 8000 mm vodního 
sloupce,  prodyšná (propouštějící pot) 
do 3000 gr., celopropínací YKK zip, 2 
boční kapsy na zip., 1 kapsa na hrudi 
se zipem.

Polyester / Elastan
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
260 g.

Scoop 102
Dámská softshellová bunda SCOOP
Softshell technologická 3 vrstvá textilie 
s membránou, podšívka z jemné imitace 
lny pro větší pohodlí a tepelnou izolaci, 
nepromokavá, voděodolná do 8000 mm 
vodního sloupce,  prodyšná (propouštějící 
pot) do 3000 gr., celopropínací YKK zip, 
2 boční kapsy na zip., 1 kapsa na hrudi se 
zipem.

Polyester, Elastan
S - M - L - XL - XXL 
260 g.

blackwhite

black
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TJ9530
Pánská softshellová bunda Ultimate
Pánská softshellová bunda Ultimate All Weather do každého počasí a k různým aktivitám, 
unikátní 3vrstvá textilie,tepelně izolační s AIRtech membránou a vysoce funkčním 
vrchním materiálem, prodyšná (propouštějící pot) do 5000 gr., extrémně voděodolná 
až do 10000 mm vodního sloupce, větruodolná, celopropínací YCC zip, lepené švy pro 
lepší izolaci, 2 přední kapsy na zip a 1 kapsa na rukávu se zipem, 1 vnitřní kapsa na zip, 
odnímatelná kapuce připevněná zipem uprostřed a suchým zipem na krajích, kapuce 
nastavitelná suchým zipem umístěným na temeni, v kapuci elastická stahovací šňůrka se 
zarážkami, manžety nastavitelné suchým zipem, v dolním lemu stahovací elastická šňůrka 
se zarážkami, materiál: 3 vrstvy spojené textilie: vnější voděodolná - 95 % 
Polyamid, 5 % Elastan, unikátní střední prodyšná AIRtech membrána, vnitřní 
vrstva - tepelně izolační mikrofleece.

95% Polyamid, 5% Spandex 
S - M - L - XL - XXL - 3XL

black



TJ9514
Pánská softshellová bunda s kapucí
3vrstvá softshellová textilie s AIRtech 
membránou, kapuce s elastickou šňůrkou na 
stažení, lehká,komfortní,prodyšná 
a voděodolná, prodyšná (propouštějící pot) 
do 3000 gr., voděodolná až do 6000 mm 
vodního sloupce, větruodolná, celopropínací 
YCC zip, 2 přední kapsy na zip a 1 kapsa na 
levém rukávu se zipem, nastavitelné manžety 
suchým zipem. Materiál: 3 vrstvy spojené 
textilie: vnější voděodolná - Polyester 
s Elastanem, unikátní střední prodyšná 
AIRtech membrána, vnitřní vrstva - tepelně 
izolační mikrofleece.

95% Polyester, 5% Spandex
S - M - L - XL - XXL - 3XL 
300 g.

black sky diverdark grey

TJ9554
Dámská softshellová bunda s kapucí
3vrstvá softshellová textilie s AIRtech 
membránou, kapuce s elastickou šňůrkou na 
stažení, lehká,komfortní,prodyšná 
a voděodolná, prodyšná (propouštějící pot) 
do 3000 gr., voděodolná až do 6000 mm 
vodního sloupce, větruodolná, celopropínací 
YCC zip, 2 přední kapsy na zip a 1 kapsa na 
levém rukávu se zipem, nastavitelné manžety 
suchým zipem. Materiál: 3 vrstvy spojené 
textilie: vnější voděodolná - Polyester 
s Elastanem, unikátní střední prodyšná 
AIRtech membrána, vnitřní vrstva - tepelně 
izolační mikrofleece.

95% Polyester, 5% Spandex
S - M - L - XL - XXL - 3XL
 300 g.

black sky diver dark grey berry
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K405
Pánská softshellová bunda
Softshellová bunda dvoubarevná Ripstop, 3 vrstvy spojené textilie softshell: Vnější 
voděodolná s Elastanem - 95 % Polyester,5 % Elastan , unikátní střední prodyšná 
membrána, vnitřní vrstva - tepelně izolační mikrofleece, prodyšná (propouštějící pot) až 
do 3000 gr/m2/24h, nepromokavá až do 8000 mm vodního sloupce, celopropínací zip, 
vpředu a na zádech kontrastní panely, 3 kapsy na zip, 
nastavitelné manžety na suchý zip.

95% Polyester, 5% Elastan
S - M - L - XL - XXL
320 g.



PA323
Softshelová bunda s odepínacími rukávy
Softshell -3vrstvá látka. prodyšná (propouštějící 
pot) až do 3000 g/m2/24h., voděodolná až do 8000 
mm vodního sloupce, celopropínací zip 
s reflexním proužkem, 2 přední kapsy na zip 
+ 1 kapsa na hrudi se zipem, odepínací rukávy 
s elastickým zakončením a “reflexním detailem”

95% Polyester, 5% Elastan
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
300 g.

K412
Pánská Softshellová bunda
Třívrstvá textilie- prodyšná až do 3000 gr/
m2/24 hod., odolná proti vodě až do 8000 
mm,  vnější vrstva s membránou,  vnitřní 
vrstva - mikro fleece,  2 přední kapsy na 
kontrastním dílu,  1 zipová vnitřní kapsa,  
dvoubarevný úpletový límec a manžety, 
přední zip s kontrastním jezdcem.

95% Polyester, 5% Elastan
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 
300 g.

black navy

light grey/white

navy/whitered/white

tropical blue/white
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Softshell -3vrstvá látka, prodyšná (propouštějící pot) až do 5000 g/m2/24h., voděodolná 
až do 5000 mm vodního sloupce, přiléhavý střih   elastické manžety s otvorem na palec, 
celopropínací zip , 2 přední kapsy na zip + 1 kapsa na rukávu se zipem, reflexní prvky, 
skrytý zip pro lepší přístup na potisk nebo výšivku.

100% Polyester 
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL 
 250 g.

K415
Pánská softshellová bunda

K416
Dámská softshellová bunda

aqua blue/black titanium/black white/titanium



Lehká,extra komfortní,prodyšná a voděodolná vesta 
Kariban, 3 vrstvy spojené textilie: vnější voděodolná 
– 95 % Polyester,5 % Elastan, unikátní střední prodyšná 
membrána, vnitřní vrstva - tepelně izolační mikro 
polarfleece,  prodyšná (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, 3 vnitřní kapsy (2 spodní a 1 náprsní vpravo).

95% Polyester, 5% Elastan 
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 
300 g.

K404
Dámská softshellová vesta

K403
Pánská softshellová vesta

aqua blue black navy blue

red titanium white
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Softshell - 3vrstvá látka, prodyšná (propouštějící pot) 
až do 5000 g/m2/24h., voděodolná až do 5000 mm 
vodního sloupce, přiléhavý střih, laserem řezané lepené 
přední kapsy na zip, celopropínací zip, kontrastní rub 
límce, vpředu síťovaná podšívka, kontrastní olemování 
v průramcích a spodním okraji, skrytý zip pro lepší 
přístup na potisk nebo výšivku.

100% Polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL 
250 g.

K418
Dámská softshellová vesta

K417
Pánská softshellová vesta

white/navy/red titanium/black/
black



K670
Vesta INDY
Síťovaná podšívka, multifunkční kapsy,6 
různě velkých vnějších kapes(1 velká na 
zip,2 větší a 3 menší na suchý zip), 2 vnitřní 
náprsní kapsy(1 na suchý zip a 1 na knoflík), 
celopropínací zip.

100% Bavlna popelín 
XS - S - M - L - XL - XXL
160 g.

K679
Vesta RECORD
Vesta s fleecovou podšívkou, celopropínací 
zip, 2 přední kapsy, ve spodní části zip pro 
snadnější přístup na potisk nebo výšivku.

100% Polyamid, podšívka - polyester fleece
S - M - L - XL - XXL - 3XL
275 g.

black navy

green olivebeige

black/grey royal blue/
black

beige/grey dark grey/
black

navy/grey red/grey

forest green/
beige 

(pouze S-XXL)

Ice blue/
navy

(pouze S-XXL)

orange/
black

(pouze S-XXL)

yellow/
grey

(pouze S-XXL)
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K649
Vesta DISCOVERY II
Zateplená vesta s fleecovou podšívkou, 
dvoucestný celopropínací zip, 7 vnějších 
kapes (3 na zip, 2 na suchý zip, 1 z nich na 
mobil), 1 vnitřní náprsní kapsa na suchý 
zip, v dolní části podšívky zip pro snadnější 
přístup na potisk nebo výšivku.

100% Polyamid Taslon, podšívka a vycpávka 
– polyester 
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 
520 g.

beige/dark 
grey/navy

convoy grey/
black/navy

black navy

K659
Vesta MESSENGER
PVC zátěr zabraňuje průniku vody, spodní 
část podšívky prošívaná, celopropínací zip, 
2 přední kapsy na zip + 1 náprsní kapsa,
uvnitř 2 náprsní kapsy (1 vpravo na 
zip,1 vlevo na mobil se suchým zipem), 
prodloužená záda, v dolním lemu stahovací 
elastická šňůrka se zarážkami, 
v dolní části podšívky zip pro snadnější 
přístup na potisk nebo výšivku.

100% Polyester s PVC zátěrem, podšívka: 
Polyamid s fleecem, vycpávka: Polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL 
520 g

convoy grey black navy blue



K681
Zateplená vesta ALASKA
Zateplená a prošívaná zimní vesta, kapuce 
skrytá v límci uzavíratelný suchým zipem 
a elastickou stahovací šňůrkou, v límci 
stahovací elastická šňůrka se zarážkou,  
3 vnější kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa na zip 
a 1 na mobil se suchým zipem, 
v dolním lemu elastická stahovací šňůrka 
se zarážkou, v dolní části podšívky zip pro 
snadnější přístup na potisk nebo výšivku.

100% Polyamid Taslon, podšívka a 
vycpávka - polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL(Black/Grey - 
Dark Grey/Grey - Navy/Grey - Red/Black) 
560 g

K600
Ultra lehká zateplená vesta Puffy
Ultra lehká vesta PUFFY s obsahem peří 
pro větší tepelnou izolaci, materiál na dotek 
hedvábný a příjemný, 2 přední kapsy, 
kontrastní celopropínací zip, elastické 
olemování v průramcích, u kapes a spodním 
okraji.

100% Polyamid, Vycpávka: 90% Polyester, 
10% peří
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL 
185 g.

black/black light royal 
blue/black

lime/black navy/navy red/black

beige/
brown

black/grey dark choco-
late/black

forest 
green/black

red/black

burnt 
orange/

light grey

dark grey/
grey

green 
olive/burnt 

orange

sky blue/
navy

navy/grey
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TJ9632
Pánská zateplená vesta 
Módní vesta z lehkých materiálů, možno 
nosit celoročně, zateplená, větru i vodě 
odolná, 300T nylon, moderní střih,
2 kapsy.

100% polyester, podšívka a výplň: 100% 
polyester
S-M-L-XL-XXL-3XL

TJ9633
Dámská zateplená vesta 
Dámská módní vesta z lehkých materiálů, 
možno nosit celoročně, zateplená, větru 
i vodě odolná, 300T nylon, moderní střih, 
2 kapsy, “Ladies fit” střih.

100% polyester, podšívka a výplň: 100% 
polyester 
S-M-L-XL-XXL-3XL

black

black





K546
Pánská košile dlouhý rukáv NEVADA II
Jemně česaná bavlna, límec s knoflíčkama na 
cípech, vlevo na hrudi kapsa, stejnobarevné 
knoflíčky.

100% Bavlna peached
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL(White - Navy) 
155 g.

K547
Pánská košile ARIANA II
Pánská košile s krátkým rukávem, jemně 
česaná bavlna, límec s knoflíčkama na 
cípech, na hrudi kapsa, stejnobarevné 
knoflíčky.

100% Bavlna peached
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL(White - Navy) 
140 g.

beige

chocolate

light royal blue

black

dark grey

light yellow

burnt orange

forest green

navy

red sky blue white

beige black burnt orange

chocolate dark grey forest green

light royal blue light yellow navy

red sky blue white
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K551
Pánská košile krátký rukáv ACE
Snadná údržba, Límec cut-away se vzdálenými 
špičkami, vlevo náprsní kapsa,  zadní sedlo za 
krkem, stejnobarevné knoflíky přišité křížovým 
stehem, 1 náhradní knoflíček, dvakrát 
skládané švy.

65% Polyester, 35% Bavlna popelín
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
110g.

K548
Dámská košile krátký rukáv JUDITH
Snadná údržba, nevyztužený 
měkký límec, vlevo náprsní kapsa, 
stejnobarevné knoflíčky, tvarovaný 
spodní lem, 1 náhradní knoflíček.

65% Polyester, 35% Bavlna popelín 
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 
110g

brownblack bright sky bright turquoise burnt lime classic red

navy purple silver white wine zincorange
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K545
Pánská košile dlouhý rukáv JOFREY
Snadná údržba, vlevo náprsní kapsa, 
stejnobarevné knoflíky přišité křížovým 
stehem, límec cut-away se vzdálenými 
špičkami, nastavitelné manžety + další 
knoflíček na rukávu, 2 náhradní knoflíky, 
zadní sedlo dvakrát skládané.

65% Polyester, 35% Bavlna popelín
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
110g.

K549
Dámská košile dlouhý rukáv JESSICA 
Snadná údržba, nevyztužený 
měkký límec, vlevo náprsní kapsa, 
stejnobarevné knoflíky, nastavitelné 
manžety, 1 náhradní knoflíček, 
tvarovaný spodní lem.

65% Polyester, 35% Bavlna popelín
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
110g.

navy purple silver white wine zincorange

brownblack bright sky bright turquoise burnt lime classic red
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K529
Pánská strečová košile s dlouhým rukávem
Vypasovaný střih, snadná údržba, 
stejnobarevné knoflíčky přišité křížovým 
stehem, zadní sedlo a 2 protizáhyby pro větší 
pohodlí, 2 náhradní knoflíčky, tvarovaný 
spodní lem, nastavitelné manžety + další 
knoflíček na rukáv.

97% Bavlna, 3% Elastan
S - M - L - XL - XXL - 3XL
140 g.

K530
Dámská strečová košile s dlouhým rukávem
Dámský vypasovaný střih, nevyztužený 
měkký límec, stejnobarevné knoflíčky, 
přední a zadní záševky pro maximální 
komfort, 1 náhradní knoflíček, nastavitelné 
manžety, tvarovaný spodní lem. 

97% Bavlna, 3% Elastan
XS - S - M - L - XL - XXL
140 g.

white zinclight blueblack
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K539
Pánská košile krátký rukáv v nežehlivé 
úpravě. nežehlivá úprava, límečkové 
knoflíčky, stejnobarevné knoflíky přišité 
křížovým stehem, vlevo náprsní kapsa, 
zadní sedlo a 2 protizáhyby pro lepší 
pohodlí, plně podlepené švy, 2 náhradní 
knoflíčky, tvarovaný spodní lem.

100% Bavlna mikro kepr
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
120 g.

K537
Pánská košile s dlouhým rukávem v 
nežehlivé úpravě, nežehlivá úprava, 
límečkové knoflíčky, stejnobarevné knoflíky 
přišité křížovým stehem, vlevo náprsní 
kapsa, zadní sedlo a 2 protizáhyby pro lepší 
pohodlí, plně podlepené švy, nastavitelné 
manžety s přidaným knoflíčkem.

100% Bavlna mikro kepr
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 
120 g.

white zinc

bright skyblack

bright skyblack

white zinc
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K517
Pánská popelínová košile dlouhý rukáv
Pánská oxford košile s dlouhým rukávem, vypasovaný střih, 2 límečkové knoflíčky, 
kontrastní rub límce a manžet, stejnobarevné knoflíčky,vlevo náprsní kapsa, na 
zádech 2 protizáhyby pro větší pohodlí, 2 náhradní knoflíčky, tvarovaný spodní lem, 
nastavitelné manžety s knoflíčkem navíc. 

100% Bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
105 g.

whitenavyblue



F651160
Pánská popelínová košile s krátkým rukávem
Pánská košile s krátkým rukávem, na hrudi 
kapsička, knoflíky v barvě, postranní švy, přední 
a zadní záševky pro větší pohodlí.

55% Bavlna, 45% Polyester
S - M - L - XL - XXL - 3XL
120 g.

F650140
Dámská popelínová košile s krátkým rukávem
Dámská košile s krátkým rukávem, na hrudi 
kapsička, knoflíky v barvě, postranní švy, přední 
a zadní záševky pro větší pohodlí.

55% Bavlna, 45% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
120 g.

black mid blue

navy red white

black mid blue

navy red white

KO
ŠI

LE
, S

VE
TR

Y,
 S

A
KA

15
4



KO
ŠILE, SVETRY, SA

KA
155

K516
Pánská košile dlouhý rukáv oxford
Pánská oxford košile s dlouhým 
rukávem, vypasovaný střih, 2 límečkové 
knoflíčky, kontrastní rub límce a manžet, 
stejnobarevné knoflíčky, vlevo náprsní 
kapsa, na zádech 2 protizáhyby pro větší 
pohodlí , 2 náhradní knoflíčky , tvarovaný 
spodní lem, nastavitelné manžety 
s knoflíčkem navíc.

100% Bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL 
130 g.

K544
Dámská košile s krátkým rukávem
Dámská popelínová košile s krátkým 
rukávem, snadná údržba, nevyztužený 
měkký límec, stejnobarevné knoflíky, 
vlevo náprsní kapsa,  1 náhradní knoflíček, 
tvarovaný spodní lem.

100% Bavlna popelín
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
125 g.

whitestriped white/
oxford blue

oxford blue

whitenavy

bright sky

zinc

black classic red



KO
ŠI

LE
, S

VE
TR

Y,
 S

A
KA

15
6

K534
Dámská košile oxford s dlouhým rukávem
Snadná údržba, nevyztužený měkký límec, 
stejnobarevné knoflíčky, 2 knoflíčky na 
stojáčku límce, přední a zadní záševky pro 
maximální komfort, 2 náhradní knoflíčky, 
nastavitelné manžety, tvarovaný spodní lem.

70% Bavlna, 30% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
135g.

K536
Dámská košile oxford s krátkým rukávem
Snadná údržba, nevyztužený měkký límec, 
stejnobarevné knoflíčky, 2 knoflíčky na 
stojáčku límce, přední a zadní záševky pro 
maximální komfort, 2 náhradní knoflíčky, 
tvarovaný spodní lem. 

70% Bavlna, 30% Polyester
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
135g.

oxford blue oxford silverwhite

oxford blue oxford silverwhite



KO
ŠILE, SVETRY, SA

KA
157

K570
Pánská košile TROPICAL MEN

Popelínová košile krátký rukáv – Safari styl, předepraná, jemně česaná, klasický límec, 2 našité 
náprsní kapsy, na rukávech knoflík pro srolování.

100% Bavlna popelín
S (pouze dámská) - M - L - XL - XXL - 3XL(pouze pánská)

120 g

K572
Dámská košile TROPICAL LADY

beige capuccino navyblack khaki (jen dámská) red white
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K519
Pánská džínová košile dlouhý rukáv

Práno v enzymové lázni, vypasovaný střih, zapínání na ozdobné cvočky, 2 náprsní 
kapsy na cvočky, přední a zadní záševky pro větší pohodlí, manžety zapínané na cvočky, 
zaoblený spodní lem.

100% Bavlna
XS(jen dámská)-S-M-L-XL-XXL - 3XL(jen pánská)
130 g.

K518
Dámská džínová košile dlouhý rukáv

blue jeans
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K961
Pánský svetr Cardigan

K962
Dámský svetr Cardigan
Svetr s celopropínacím zipem, vypasovaný střih, celopropínací zip v kouřové barvě, dvouvrstvý 
límec stojáček, zpevňující lemovka za krkem, žebrované náplety na rukávech a spodním okraji. 

50% Bavlna, 50% Akryl
XS jen dámský) - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL (jen pánský)
290g.

black grey melange navy
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K626
Pánské sako BLAZER II
Zapínání na 2 knoflíky, límec šitý na míru, 
2 kapsy s klopou, 1 kapsa na hrudi a 3 vnitřní 
kapsy, 3 manžetové knoflíčky, vzadu dole 
2 skryté otvory.

62% Polyester, 35% Vlna, 3% Elastan, 
polyesterová podšívka
48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 
68 - 70
160 g.

K978
Pánský svetr V-neck
Vypasovaný střih žebrovaný náplet ve 
výstřihu do V, módní výztužná lemovka 
za krkem, krycí ozdobný steh u límce, na 
ramenou a zadním sedle, kontrastní záplata 
na loktech s krycím stehem.

100% Bavlna
S-M-L-XL-XXL-3XL
240 g.

blacknavy

black dark grey navy
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Svetr s výstřihem do V, vypasovaný střih, dvouvrstvý žebrovaný náplet ve 
výstřihu, žebrované manžety a spodní lem, zpevňující lemovka za krkem.

50% Bavlna, 50% Akryl
XS (jen dámský) - S - M - L - XL 
- XXL - 3XL - 4XL (jen pánský)
290g.

K965
Pánský svetr do V Jumper

K966
Dámský svetr do V Jumper

black grey melange navy
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K930
Pánský svetr TOMMY
Pánský celopropínací svetr, vysoký límec 
stojáček, přiléhavý střih, robustní žebrování, 
celopropínací stejnobarevný zip.

100% Akryl
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
450g.

K981
Svetr s 1/4 zipem
Vypasovaný střih žebrovaný límec, manžety 
a spodní okraj, 1/4 zip v kouřové barvě, 
kontrastní barevné proužky na bocích 
a rukávech, límec – stojáček z rubu 
v kontrastní barvě.

100% Bavlna
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-XX
270 g.

black navy

navy/
grey/white/red

heather navy/
navy/white/red
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K969
Pánská pletená vesta s výstřihem do V
Vypasovaný střih, dvouvrstvý žebrovaný 
náplet ve výstřihu a v průramcích, zpevňující 
lemovka za krkem.

50% Bavlna, 50% Akryl
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
290g.

K972
Dámský celopropínací svetr
Jemná pletenina pro optimální 
komfort,  vypasovaný střih, hluboké 
žebrované manžety a spodní lem,  
lemovka za krkem, barevně sladěné 
knoflíčky.

80% Viskóza, 20% Polyamid
S - M - L - XL - XXL 
200g.

black grey melange navy

black
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SP105
Pánské plátěné kalhoty
Silné pevné plátno jemně česané, 
práno v enzymové lázni, zapínání na 
zip s knoflíčkem, boční,přední a zadní 
kapsy na zip a suchý zip.

100% Bavlna 
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
270 g.

K784
Kalhoty Safari
Elastický pas, zapínání na zip s knoflíkem, 
nastavitelný pásek se sponou, na levé 
nohavici kapsa se zipem, na pravé nohavici 
multifunkční kapsy (1 na zip,2 na suchý zip), 
stahovací šňůrka a cvoček na konci nohavic. 

100% Bavlna plátno prané
S - M - L - XL - XXL - 3XL 
215g.

beige black

khaki navy

dark grey

navybeige black
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SP106
Dámské plátěné kalhoty
Máčeno v enzymové a silikonové lázni, 
ozdobené švy, multifunkční kapsy, 
zapínání na 3 knoflíky, ve spodní části 
nohavic šňůrka na stažení.

100% Bavlna
36 - 38 - 40 - 42 - 44
200 g.

KS136
Dámské sportovní tepláky
Lehký materiál ideální pro sport a volný 
čas,  široký kontrastní pas, lehce rozšířené 
nohavice. 

90% Polyamid, 10% Elastan 
XS - S - M - L - XL - XXL 
230 g.

khakiblack white

black/mid grey mid grey/black



KA
LH

O
TY, KRA

ŤA
SY

167

K770
Pánské bermudy
Bavlna kepr (předepraný), elastický pas, 
poutka na pásek, 2 boční kapsy, 1 zadní 
kapsa s klopou a knoflíkem.

100% Bavlna kepr, praná 
S - M - L - XL - XXL - 3XL
275 g.

K777
Pánské bermudy TREKKER
Zapínání na zip a knoflíček bronzové barvy, 
poutka na pásek, 2 přední kapsy, 2 zadní 
kapsy na suchý zip.

100% Bavlna kepr 
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58
240 g.

KM401
Pánské šortky SAILING
Jemně česaná bavlna kepr - máčená
 v enzymové lázni, zapínání na zip a kovový 
knoflík, v pase uvnitř šnůrka na stažení, 
multifunkční kapsy (3 s klopou na cvoček,1 na 
zip,1 boční kapsa), u dvou kapes větrací očka, 
vzadu v pase efektní  barevné poutko.

38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50
100% Bavlna kepr 
225 g.

black dark grey light mastic navy blue

beige

navy

white

ecume

navy

vintage red
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TSRK150
Dětské tričko JHK
Dětské tričko krátký rukáv s kulatým výstřihem, dvojité 
prošití v límci,rukávech a spodní části, jemně zpracovaná 
předsrážená bavlna, žebrovaný náplet s elastanem kolem 
krku, hladký úplet Jersey, výztužná lemovka z ramene na 
rameno, postranní švy.

100% Bavlna předsrážená 
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
160 g.

F610330
Dětské tričko Valueweight T
Dětské tričko s kulatým výstřihem krátký 
rukáv, dvojité prošití, jemně zpracovaná 
bavlna, výztužná lemovka za krkem, žebrový 
náplet v průkrčníku s elastanem.

100% Belcro bavlna 
1/2 - 2/3 - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
165g.

Sky Blue Purple Yellow Deep Navy

Heather Grey Natural Light Pink  Royal Blue

Kelly Green Orange Burgundy Red 

Navy White Azure Blue Bottle Green Black Sunflower

royal 
blue

black navy denim sky blueazzure turquoise purple

fuchsiaice blue white burgundy brickpink red warm 
red

brownorange peach chocolate khakisand forest 
green

bottle 
green

pistachioarmy kelly 
green

lime grey 
melange

gold light 
yellow

graphite ash
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ST2200
Dětské tričko Stedman Classic
Dětské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih,  
žebrovaný náplet s elastanem kolem krku, 
jemně zpracovaná 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 
XS - S - M - L - XL 
5/6-7/8-9/10-11/12-12/13
155 g.

ST2120
Dětské tričko Stedman Comfort
Dětské tričko krátký rukáv, kulatý výstřih, 
jemně zpracovaná bavlna single jersey, 
bez bočních švů, výztužná lemovka za 
krkem, prát na 40°C, žebrovaný náplet ve 
výstřihu, dvojité prošití na koncích rukávů 
a spodním okraji.

100% Bavlna prstencově předená 
XS - S - M - L - XL
5/6-7/8-9/10-11/12-12/13
185 g.

K347
Dětské tričko Tiger
Tričko s krátkým rukávem a kulatým 
výstřihem dvoubarevné, žebrovaný náplet 
s elastanem u krku a na koncích rukávů,  
kontrastní vsadky na bocích,  zakončení na 
lemech dvojitým prošitím.

100% Bavlna 
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
165 g.

black opal ashgrey heather

orange blue midnight light pinknavy blueyellow

white black opal

brown light blue

navy blue yellow

khaki scarlet red

bright royal pink

navy/white

orange/white

red/white

sky blue/white

whiteocean blue

kelly greenbottle greenlight bluescarlet redbright royalsweet pink

kiwi green

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

100% Bavlna 
8/10 XS - 10/12 S - 12/14
185 g.

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

100% Bavlna předsrážená 
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
160 g.

K042
Dětská kšiltovka Orlando
6 panelová čepice s kšiltem, nastavení velikosti 
kovovou sponou vzadu, sendvičový typ kšiltu 
s kontrastním barevným proužkem v kšiltu.

100% Bavlna česaná kepr 
velikost: uni
260 g.t

royal 
blue

black

sky blue white

orange kelly 
green

navy pink

red grey 
melange

graphite

royal blue/white

red/white

black/white

pink/white

beige/white

navy/white
navy/white
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PKID210
Polokošile dětská JHK
Dětská polokošile pique krátký rukáv, jemná předsrážená 
pletenina, výztužná lemovka za krkem,  2 knoflíčky, 1x1 
žebrovaný límec a manžety, boční rozparky.

100% Bavlna předsrážená česaná
 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
210g.

K231
Dětská polokošile Baseball
Polokošile s krátkým rukávem, pique 
materiál, plochý pletený límec s výztužnou 
páskou za krkem, kontrastní raglánové 
rukávy se světle šedým lemováním na 
průramcích, zapínání na 2 knoflíčky stejné 
barvy, zakončení na lemech dvojitým 
prošitím.

100% Bavlna piqué 
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
200 g.

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

100% Bavlna
velikost: uni
280g.

blacknavy royal 
blue

sky bluewhite burgundy

pink red peach forest 
green

kelly 
green

lime

light 
yellow

gold

navy/white

black/red

red/white

orange/white

black dark pink

lagoon lime

navy red

white
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SWRK290
Dětská mikina JHK
Dvojité prošití v límci, rukávech 
a v pase,  žebrovaný elastický náplet 
1x1 v pase, manžetách a výstřihu. 

40% Bavlna, 60% Polyester 
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
290g.

F620010
Dětská mikina se zipem
Dětská mikina se stojáčkem, 2 přední kapsy, 
žebrované náplety s příměsí elastanu na koncích 
rukávů a spodním okraji, zpevňující lemovka za 
krkem, celopropínací zip.

70% Bavlna, 30% Polyester 
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
280g.

sky blue whitepink red

navy

peach

bottle 
green

kelly 
green

F620370
Dětská mikina s kapucí
Kapuce z dvojité látky, vsazené rukávy, našitá klokaní 
kapsa, žebrovaný elastický úplet na rukávech spodním 
okraji, postranní švy, bez stahovací šňůrky u krku, šev za 
krkem krytý textilní páskou, volný střih.

70% bavlna/ 30% polyester
5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15
280g.

heather grey roayl blue sky blue deep navy light pink

red black white
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FLRK300
Dětská fleecová mikina JHK
Celopropínací zip, boční kapsy na zip, 
mikro polar fleece s úpravou proti 
plstnatění, stahovací šňůrka ve spodním 
lemu.

100% Polyester 
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
300 g.

K701
Dětské tepláky
Uvnitř počesaný fleece,  2 postranní kapsy 
+ 1 zadní kapsa, široký žebrovaný elastický 
pas, žebrované náplety na koncích nohavic. 

80% Bavlna, 20% Polyester 
6/8-8/10-10/12-12/14
300 g.

K453
Dětská mikina s kapucí
Z rubu kontrastní kapuce, česaný materiál, 
klokaní 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
280g.

black/red black/yellow navy/
fine grey

oxford grey/
navy

light kelly 
green/white

light royal 
blue/white

red/white red/yellow white/
fine grey

navy royal blue sky blue red

black navy

qxford grey white



PA437
Dětský dres/ sportovní tričko krátký rukáv
Dětské sportovní tričko, rychleschnoucí funkční 
materiál, kontrastní vsadky na hrudi, dvojité šití.

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

PA103
Dětské sportovní šortky
Dětské šortky, rychleschnoucí funkční 
materiál,  dvojité šití, guma v pase se 
šňůrkou na zavázku.

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

PA307
Dětská sportovní lehká bunda
Dětská lehká šusťáková sportovní bunda, 
celopropínací, kontrastní vsadky na předním díle, 
2 boční kapsy, nízký stojáček. Lze kombinovat do 
soupravy s kalhotami PA102.

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

PA102
Dětské tepláky Proact
2 boční kapsy na zip, elastický pas 
se stahovací šňůrkou, spodní část 
nohavic elastická a nastavitelná se 
zipem, lze kombinovat do soupravy 
s bundou PA307.

100% Polyester Tricot
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
220 g.

black/white/
storm grey

green/white/
storm grey

navy/white/
storm grey

red/black/
storm grey

red/yellow/
storm grey

royal blue/
white/

storm grey

royal blue/
yellow/storm 

grey

sky blue/
white/storm 

grey

white/red/
storm grey

white/royal blue/
storm grey

yellow/black/
storm grey

black green

navy red

royal blue sky blue

white yellow

black

navy

black/white/
storm grey

dark green/
black/storm 

grey

red/black/
storm grey

navy/white/
storm grey

royal blue/
black/storm 

grey
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PA302
Dětská tréninková bunda
Dětská sportovní bunda, celopropínací zip, 2 postranní 
kapsy, elastické manžety, vložené kontrastní pruhy 
z ramen na rukávy a na bocích.

100% Polyester Tricot 
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
220 g.

K6102
Dětská větrovka s kapucí
Celopropínací zip, skrytá kapuce v límci, 2 přední kapsy na 
zip, elastické manžety skládací do kapsy - jednoduše složíte, 
kapsu otočíte naruby a zapnete oboustranným zipem, 
systém K-WAY®, součástí kapsy je elastický rozepínatelný 
popruh.

100% Polyester 
6/8-8/10-10/12-12/14
70 g.

black navy red white

K402
Dětská softshellová bunda
Lehká, extra komfortní, prodyšná a voděodolná 
softshellová bunda Kariban, materiál: 3 vrstvy spojené 
textilie: vnější voděodolná - 95 % polyester,5 % Elastan, 
unikátní střední prodyšná membrána, vnitřní vrstva 
– tepelně izolační mikro polarfleece. 

95% Polyester, 5% Elastan 
6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
300 g.

black navy red aqua blue

red/black black/grey black/yellow black/orange

navy/white navy/red green/black





K011
Kšiltovka Orlando
6 panelová čepice s kšiltem, 
kontrastní barva sendviče v kšiltu, 
kovová spona na stažení vzadu,  
tříbarevná kombinace má třetí barvu 
zespodu na kšiltu.

100% Bavlna česaná kepr Twill
velikost: uni 
260 g

K043
Kšiltovka dámská Orlando
Dámská 6 panelová čepice s kšiltem, kontrastní 
barva sendviče v kšiltu, kovová spona na stažení 
vzadu.

100% Bavlna česaná kepr Twill
velikost: uni 
260 g

beige/white black black/lime black/orange black/red black/royal 
blue

chocolate/
beige

white

black/white black/yel-
low/red

burgundy/
white

dark grey/
black

dark grey/
orange

forest green/
beige

black/yellow

kelly green/
black

khaki/black navy navy/pink navy/sky blue navy/white yellow/state 
grey

navy/yellow olive green/
beige

orange/
navy

red/black red/white red/white/
green

white/red

red/yellow royal blue/
white

royal blue/
white/red

sky blue/
white

slate grey/
light grey

slate grey/red white/navy

beige/white black/white khaki/orange navy/white

red/white white/sky blue yellow/white pink/white
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K045
Kšiltovka RACING
Dvoubarevná 6 panelová čepice s očky, kontrastní barvy, 
kovová spona na stažení a nastavení velikosti vzadu.

100% Bavlna česaná kepr Twill
velikost: uni 
260 g

K063
Kšiltovka Team
6 panelů, kontrastní pás na panelech 
a kšiltu,  kontrastní sendvič v kšiltu,  velikost 
nastavitelná pomocí matné kovové spony 
stříbrné barvy s průchodkou.

100% Bavlna česaná kepr Twill
velikost: uni
260 g

black/whiteblack/orange black/yellow

kelly green/ 
yellow

ice blue/
denim

navy/red

red/whitered/black royal blue/
white

dark grey/
black

chocolate/
black

forest green/
white

orange/whitenavy/white pink/white

white/sky 
blue

royal blue/ 
yellow

yellow/red

black/green black/orange navy/royal blue red/black white/red

K052
Kšiltovka Borneo
5 panelová čepice kontrastní barvy na špičce 
a švu, vnitřní vyjímatelná výztuha na předním 
panelu, nastavení velikosti suchým zipem.

100% Bavlna kepr Twill
velikost: uni
155 g.

black/white navy/white red/white royal blue/white



K013
Čepice Bahia
7 panelová čepice s kšiltem, nastavení velikosti 
suchým zipem. 

100% Bavlna kepr Twill
velikost: uni
180 g.

K051
Kšiltovka Action II
5 panelová čepice s kšiltem, vyztužený přední 
panel, kovová spona na stažení vzadu. 

100% Bavlna česaná kepr Twill
velikost: uni
180 g.

beige black forest green navy

red slate grey white

beige black grey orange red royal blue white

KP119
Kšiltovka na snadný potisk
Čepice s kšiltem vhodná ke 
snadnému potisku, vyrobena ze 
silné počesané bavlny kepr Twill, 
6 panelů, laminované boční panely, 
možnost nastavení velikosti 
kovovou přezkou.

100% Bavlna kepr Twill
velikost: uni

black forest green kelly green light grey

lime navy orange red

royal blue sky blue white wine yellow
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black forest green navy orange

red royal blue white yellow

L7046
ČEPICE  jednobarevná
Čepice jednobarevná, 6 panelová, vzadu 
kovová spona, materiál: broušená 100% 
bavlna - twill, silná gramáž.

100% Bavlna
velikost: uni

orangebottle green yellow sky blue

L7047
ČEPICE sendwich
Čepice sandwich - kontrastní proužek 
v kšiltu, 6 panelová, vzadu kovová 
spona, materiál: broušená 100% bavlna- 
twill, silná gramáž.

100% Bavlna
velikost: uni

orange/black red/navy bottle green/
black

navy/red sky blue/white

K034
Kšiltovka First
5 panelová čepice s kšiltem,  plastová spona 
na stažení vzadu, odnimatelná vnitřní výstuha 
v předním díle.

100% Bavlna kepr Twill
velikost: uni
155 g.
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KP115
Kšiltovka Fashion plochý kšilt
Čepice s plochým kšiltem, vrchní 
část vyrobena ze silné počesané 
bavlny, kšilt z polyuretanu, 6 
panelů, laminovaná, nastavení 
velikosti kovovou přezkou.

100% Bavlna kepr Twill, 
kšilt: 100% Polyuretan
velikost: uni

KP116
Kšiltovka
5 panelů, laminovaná, možnost 
nastavení velikosti se zapínáním 
na suchý zip.

100% Bavlna kepr Twill
velikost: uni

rednavyblack

whiteroyal blue

K036
Kšiltovka TOP
6 panelová čepice s kšiltem, kontrastní 
barva sendviče v kšiltu,  kovová spona 
na stažení vzadu.

100% Bavlna kepr Twill
velikost: uni
180 g.

dark grey/
black

black/dark 
grey

beige/white orange/whitenavy/whiteforest green/
natural

sky blue/
white

red/greypink/white white/navy

black/black military green/black

orange/black red/black white/black
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K023
Klobouček VOYAGER
4 větrací kovová očka, potítko, 
kontrastní rub krempy, sepraný 
efekt.

100% Bavlna praná kepr Twill
velikost: uni 
290 g.

black chocolate corde jungle

KP111
Kšiltovka síťovaná Trucker
5 panelů, laminované, přední panel 
vhodný ke snadnému tisku nebo 
výšivce, nastavitelná pomocí plastové 
přezky.

100% Polyester 
velikost: uni

navyblack white/blackwhite royal blue white/navywhite/
fluorescent yellow

white/
fluorescent orange

white/red

beige khaki navy

K060
Čepice HAVANA
Čepice s kšiltem v army stylu, 3 
panely,  možnost nastavení velikosti 
suchým zipem.

100% Bavlna plátno
velikost: uni
250 g.



fluorescent orange fluorescent yellow

KP123
Fluorescenční kšiltovka
Fluorescenční čepice s kšiltem 
s reflexními detaily na kšiltu 
a na boku, 5 panelů, laminovaná, 
nastavení velikosti páskou na 
suchý zip.

100% Polyester
velikost: uni

K057
Kšilt Visor
Sportovní kšilt, vnitřní potítko, zadní část 
elastická.

100% Bavlna kepr Twill
velikost: uni 
175 g.

navywhite

khakiblack

redlagoon

K065
Víceúčelový šátek
Rozměry: 50 x 25 cm, může sloužit jako šátek do vlasů, 
na krk, na zápěstí apod.

95% Polyester, 5% Elastan
velikost: uni 
110 g.
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K877
Čepice
Teplá, flízová zimní čepice, úprava proti 
plstnatění.

100% Polyester mikro fleece
velikost: 51 - 55 
200 g.

KP509
Pletená čepice
Pletená čepice s ohrnutým okrajem

100% Akryl
velikost: uni

K031
Pletená čepice
Dvojitá vrstva, s ohrnutým okrajem.

100% Akryl
velikost: uni
280 g.

K874
Čelenka fleecová
Teplá, flízová čelenka, úprava proti plstnatění.

100% Polyester mikro fleece
velikost: 51 – 55
200 g.

dark greyblack navynatural royal bluered black craft brown grey kelly green

black chocolate forest green green olive

grey navy red royal blue black dark grey natural navy
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KP601
Bekovka Kariban
Čepice bekovka ze silné a pevné bavlny, 
počesaná, styl: Duckbill.

100% Bavlna počesaná kepr Twill
S/M – L/XL

KP501
Čepice s bambulí
Pletená čepice s bambulí, s moderním melír 
efektem.

100% Akryl
velikost: uni

KP505
Norská čepice
Čepice s bambulí v norském stylu s klapkami 
na uši.

100% Akryl
velikost: uni

black military green slate grey black/white 
melange

black navyiris blue/
white melange

navy/natural/
sky blue

red/natural/
navy

black/light grey/
kelly green

burnt lime/light 
grey/dark grey military greengrey navy

KP504
Čepice s bambulí
Pletená čepice s copánkovým vzorem 
a bambulí.

100% Akryl
velikost: uni





K800
Pánské boxerky
Elastický pas s kontrastními proužky, jemná 
příjemná bavlna. 

95% Bavlna, 5% Elastan
S - M - L - XL - XXL 
160 g.

PA004
Pánské spodní  prádlo - funkční tričko
Spodní funkční elastické tričko s dlouhým 
rukávem, kulatý výstřih, rychleschnoucí 
materiál, kontrastní ozdobný krycí steh 
zakončení dvojitým prošitím, logo Proact na 
hrudi a pravém rukávu, příjemný materiál.

88% Polyester, 12% Elastan
XS-S-M-L-XL-XXL 
200 g.

PA014
Pánské funkční spodní kalhoty.
Pánské funkční spodky, rychleschnoucí 
materiál, na elastickém pasu logo Proact, 
kontrastní ozdobné prošití, příjemný 
materiál “Quick dry” odvádí pot od těla 
pro optimální komfort.

88% Polyester, 12% Elastan
XS-S-M-L-XL-XXL 
200 g.

PA119
Pánské plavky
Rychleschnoucí jemná tkanina, elastické 
v pase se stahovací šňůrkou, vnitřní síťovaná 
vložka, 2 boční kapsy + 1 kapsa na nohavici 
s klopou a očkem, kontrastní prošívání.

100% Polyester mikrovlákno
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
110g.

black navy white aqua blueblack

black

black
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KS220
Sportovní kotníčkové ponožky
Nízký střih, ideální pro sport. 

79% Bavlna, 19% Polyester, 2% Elastan
35/38 - 39/42 - 43/46

K811
Pánské společenské ponožky
Výška ponožky k lýtku, lehké 
a komfortní, příjemný materiál 
odlehčený polyamidem a doplněný 
Lycrou.

78% Bavlna, 20% Polyamid, 2% Lycra
39/42 - 43/46

K064
Šátek Fiesta
Rozměry: 83 x 62 x 62,  olemované okraje.

80% Polyester, 20% Bavlna
velikost: uni
95 g.

KO320
Sportovní trekkingové ponožky
Prodyšné a rychleschnoucí,  speciální 
úplet pro lepší pohodlí a ochranu 
kopírující tvar chodidla.

50% Bavlna, 38% Polyester Coolmax, 
9% Polyamid, 3% Lycra
35/38 - 39/42 - 43/46

black/grey

white

black

black green olive green light royal blue

orange red white yellow



PA050
Rukavice unisex
Extrémně lehká a pružná rukavice s vodivým povrchem palce 
a ukazováku.  Vhodné k obsluze dotykových displejů.  Ideální 
pro běh a jiné sportovní aktivity.

95% Polyester, 5% Elastan 
S-M-L-XL
160 g.

K875
Nákrčník fleecový
Úprava proti plstnatění,  stahovací šňůrka 
se zarážkou,  možnost nošení i jako 
pokrývka hlavy.

100% Polyester mikro fleece
velikost: uni 
200 g.

black

natural

dark grey

navy

black

K876
Rukavice fleecové
Úprava proti plstnatění, jemný mikroflíz.

100% Polyester mikro fleece
S/M - L/XL
200 g.

black dark grey

natura navy
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black dark grey green natural

orange red royal blue sk y blue

navy

yellow

K878
Šála fleecová
Úprava proti plstnatění,  rozměry: 180 x 30 cm, ozdobné 
prošívání okolo krajů.

100% Polyester mikro fleece
velikost: uni
200 g.

beige/white black/dark grey

ice blue/denim light grey/white

navy/stone blue

KP402
Žakárová pletená šála
Pletená žakárová šála s třásněmi, délka 280 cm. 

100% Akryl
velikost: uni

black heather grey light brown

K067
Pruhovaná lehká šála
Lehký materiál typ závojovina, široké 8 cm 
pruhy, rozměry: 200x70 cm, dvojbarevná.

100% Bavlna - jemná
velikost: uni
55 g.
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K821
Pláštěnka
Částečně transparentní nepromokavý materiál 
silný 0,15 mm,  kapuce se stahovací šňůrkou, 
2 přední kapsy s klopou, zapínaná na plastové 
druky,  tepelně podlepené švy.

50% EVA, 50% PE
S/M - L/XL

Ki3024
Sluneční brýle
Stylové sluneční brýle, 
obroučky z polykarbonátu 
a akrylu + pryže, kvalitní 
zrdcadlová skla bezpečnostní 
třídy 3, UV 400.

Polykarbonát
velikost: uni

PA020
Potítko
Rozměry 7 x8 cm,  plochý steh, odvádí 
výborně vlhkost, ideální pro sportovní 
aktivity.

75% Bavlna, 5% Polyamid, 20% Elastan 
(Electric Yellow: 80% Akryl, 20% Elastan)
velikost: uni

electric yellow black/white red/white white/black

semi transparent

black/orange black/light grey





K111
Osuška Beach froté
Rozměry: 100 x 150 cm, 
Měkký, příjemný materiál

100% Bavlna 
450g.

K112
Ručník froté
Rozměry: 50 x 100 cm, 
Měkký, příjemný materiál

100% Bavlna 
450g.

K113
Osuška froté
Rozměry: 70 x 140 cm, 
Měkký, příjemný materiál

100% Bavlna 
450g.

azur blue black bordeaux burnt 
orange

green tea light grey lime mastic tropical 
blue

true yellow white

chocolate dark grey forest 
green

fuchsia navy pale pink red royal blue smoky 
lavender

spicy 
orange

straw 
yellow
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KB121
Bio ručník
Rozměr: 50 x 100 cm

100% Organická Bavlna
450g.

K109
Froté ručník z mikrovlákna v obalu
Ručník vyvinutý ze speciálního 
rychleschnoucího mikrovlákna, vhodný 
na cesty - lze zabalit do přiloženého 
malého obalu, polyamidové pouzdro 
s elastickou šňůrkou a s kontrastní 
kapsou se zipem na dně,  síťované dno 
pro ventilaci, Rozměry: 50 x 100 cm.

80% Polyester, 20% Polyamid
270 g.

natural

K114
Golfový ručník
Rozměry: 30 x 50 cm,  měkký 
příjemný materiál,  v rohu 
průchodka s kovovým háčkem.

100% Bavlna
450g.

blackmastic

white

navy red

bordeaux

forest 
green

black

orange

soft blue

white
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K110
Jemný sportovní ručník
Extra jemný sportovní ručník se 
semišovým efektem, ultra lehký  a 
rychleschnoucí, poutko v rohu ručníku, 
rozměry: 70 x 140 cm.

85% Polyester, 15% Polyamid
190g.

K118
Velurová osuška
Rozměry: 100 x 160 cm,  měkký, 
příjemný materiál, kontrastní bílé pruhy 
na obou koncích.

100% Bavlna
400 g.

fuchsia light navy

lime tropical blue

beige/white fuchsia/
white

light grey/
white

lime/white

navy/white orange/white turquoise/
white

K121
Plážová velurová osuška
Barevné vertikální pruhy, rozměr: 
90 x 180 cm,

100% Bavlna
400 g.

chocolate/white/
orange/black

navy/white/red/grey



RU
ČN

ÍKY, ŽU
PA

N
Y

197
K123
Ručník PAREO
Ručník do sprchy/sauny PAREO,  elastický 
vršek se zapínáním na suchý zip, froté.

100% Bavlna froté
velikost: uni 
420 g.

K119
Župan s kapucí
Velurový župan s kapucí, dvě velké kapsy, 
v pase na převázání páskem.

100% Bavlna
L - XL 
400 g.

K122
Župan vafle
Vaflový vzor, 2 našité kapsy, pásek v pase.

100% Bavlna vafle
M/L - L/XL
220 g.

white

whiteturquoiselight greybeige whiteblack





white black bottle green wine red burnt orange

dark grey chocolate navy beige kelly green lime

light grey dark pink lagoon royal blue green olive yellow

K885
Zástěra, kolem krku nastavitelný řemínek 
s přezkou. Dvojitá kapsa. Rozměry: 90 x 76 cm. 
Rozměry kapsy: výška 20 cm, šířka 31,5 cm.

100% bavlna
UNI velikost
280 g

K887
Zástěra Caviste, Barmanská zástěra.  
Rozměry: 90 x 62,5 cm. 1 klokaní kapsa a 2 
otevřené kapsy

100% bavlna
UNI velikost
280 g

K886
Zástěra Barman, Rozměry: 26 x 70 
cm. 3 velké otevřené kapsy a 2 úzké 
otevřené kapsy. Bistro styl kolem pasu

100% bavlna
UNI velikost
280 g

blackwine blackwine
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K624
Pánská pracovní vesta, 4 vnější kapsy, 
2 spodní kapsy s klopou 4 přední kapsy: 
3 nakládané kapsy s patkami a úzké náprsní 
kapsy s klopou . Olemovaný krk, dolní kraj 
a průramky. Celopropínací přední zip.
 
65% Polyester
35% Bavlna drel 
190 g
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

K615
Pánská prošívaná vesta, 4 vnější kapsy, 
2 spodní kapsy s klopou zapínané na 
suchý zip, 1 na hrudi pod kapsa s patkou 
a otvorem na sluchátka, 1 kapsa na zip. 
Límec s otvorem na sluchátka, stahovací 
šňůrka ve spodním lemu,  přední stříbrný 
plastový zip, zip pro přístup na dekoraci.

100% Polyester mikrovlákno s PVC zátěrem
podšívka vycpávka
100% Polyester
510 g. 
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

black dark grey forest green navy orange red

black convoy grey red

kelly green navyroyal blue





brown black burnt 
orange

red
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Ki0504
Pouzdro na mobil
Rozměry: 8 x 13 x 1 cm, klopa na suchý 
zip, adaptabilní pro I-Phone i Blackberry, 
karabinka na klíče s nastavitelnou šňůrkou, 
přední kapsa, doporučená dekorační 
plocha A: 4 x 6 cm, doporučené dekorační 
techniky: sítotisk, transfer.

Polyester 420D, PU zátěr

Ki0320
Pouzdro na mobil
Pouzdro na iPhone 4 a 5, imitace kůže, 
měkký materiál bránící poškození 
přístroje.

PU, imitace kůže

Ki0319
Obal na iPad
Pouzdro na iPad 2 a 3, imitace kůže, 
měkký materiál bránící poškození 
přístroje.

PU, imitace kůže

burnt lime/
light grey

slate grey/
orange

red/
slate grey

purple/
light grey

petrol blue/
fuchsia

aqua blue/
light grey

black/
aqua blue

Ki0503
Pouzdro na mobil
Rozměry: 8 x 13 x 1 cm, zapínání na suchý 
zip, adaptabilní pro I-Phone i Blackberry, 
karabinka na klíče s nastavitelnou šňůrkou, 
kapsa na mince s uzavíráním na zip, 
doporučená dekorační plocha A: 3 x 5 cm.

Polyester 420 D, PU zátěr

brown red burnt 
orange

brown



Ki0324
Obal na Samsung tablet
Pouzdro na tablety Samsung Tab 
2 a další, měkký materiál neopren 
s kontrastním zipem bránící poškození 
přístroje, zpevněné rohy obalu. 

PU/ guma - neopren materiál

Ki0304
Taštička na tablet
Taška přes rameno na iPod nebo 
dokumenty velikosti A4, přední kapsa 
na zip, nastavitelný popruh přes 
rameno, rozměry: 26,5x33,5 cm,  SBS 
zip.

Polyester 600D, PVC zátěr

Ki0510
Peněženka
Praktická peněženka 3 přihrádky na 
kreditní karty a kapsa na doklady 
s průsvitnou fólií.

Polyester/ PVC

Ki0502
Peněženka Kimood
Peněženka / klíčenka Kimood, 
rozměry: 10 x 13 x 1 cm, přední 
kapsa v kontrastní barvě, doporučená 
dekorační plocha A: 3 x 4 cm, 
doporučené dekorační techniky: 
výšivka, transfer.

Polyester 600 D

royal blue/black

light grey/black

fuchsia/dark grey

black/red
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orange

red

royal blue

burnt lime

black

navy

black slate grey/
orange

dark grey/aqua 
blue

black/light grey



Ki0507
Skládací organizér
Skládací organizér se dvěma přihrádkami, 
rozměry: 35 x 30 x 60 cm, 2 velké přihrádky 
s elastickou šňůrkou na zavírání, čelní kapsa 
a vnitřní síťovaná kapsa, čelní kovová očka, 
vhodné do kufru auta či skříně.

Polyester 600D + PP

Ki0309
Ledvinka Kimood
Rozměry: 18 x 12 x 5 cm, velká hlavní 
přihrádka,  2 velké přední kapsy,  
nastavitelný pás,  SBS zip.

Polyester 300D + Ripstop, PU zátěr

black black

black
blacknatural white red orangedark royal 

blue
burnt 
lime

Ki0203
Nákupní bavlněná taška
Rozměry: 36 x 42 cm, stejnobarevný 
popruh přes rameno, doporučená 
dekorační plocha A: 20 x 20 cm, 
doporučené dekorační techniky: sítotisk.

100% Bavlna
130 g.
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Ki0313
Držák na paži pro MP3
Rozměry: 15 x 13 x 1 cm, kapsička na 
MP3 přehrávač nebo mobilní telefon, 
vhodné pro pohyb (sport, práce, outdoor 
aktivity), materiál pevný ribstop neopren.

Polyester Ripstop + Neopren



Ki0202
Nákupní taška Růže
Rozměry: 39 x 52 cm, skládá se 
do váčku tvaru růže, doporučená 
dekorační plocha A: 20 x 15 cm, 
doporučené dekorační techniky: 
sítotisk.

Polyester 190T, PU zátěr

Ki0218
Nákupní taška jahoda
Nákupní taška, kterou lze 
složit do taštičky ve tvaru 
jahody, 40x38 cm.

Polyester 210D

Ki0214
Nákupní taška pomeranč
Nákupní taška, kterou lze složit 
do taštičky ve tvaru pomeranče, 
40x38 cm

Polyester 210D

true yellow

orange fuchsia

black

aqua blue white

red

red orange
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Ki0207
Nákupní taška Organic Cotton
Nákupní taška vyrobená z bio organické 
bavlny, kontrastní olemování popruhů, 
rozměry: 37 x 42 x 9 cm, doporučená 
dekorační plocha A: 20 x 20 cm, 
doporučené dekorační techniky: sítotisk, 
výšivka, transfer.

100% Organická Bavlna

Ki0219
Nákupní jutová taška
Nákupní, nebo plážová jutová taška, 
držadlo ze 100% bavlny, rozměry: 42 x 36 
x 15 cm, zapínaní na suchý zip.

100% Juta, držadlo: Bavlna

Ki0223
Nákupní taška  
Praktická nákupní taška 
36x42x1cm, zpevněná ucha.

100% Bavlna
130 g.

black

burnt lime

natural

royal blue

white

natural

capuccino wine turquoise mid night blue

lime saffron black

Ki0205
Nákupní taška Recycled Pet
Nákupní taška vyrobená z recyklovaného 
PETu, rozměry: 36 x 55 x 12 cm, 
olemovaná stejným materiálem, 
doporučená dekorační plocha A: 20 x 
20 cm, doporučené dekorační techniky: 
sítotisk, výšivka, transfer.

Recyklovaný PET
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Ki0212
Nákupní plátěná taška Kimood
Pevná nákupní plátěná taška, 
zpevněná ucha, vnitřní kapsa, zavírání 
na šňůrku, rozměry: 30 x 42 x 16cm

Plátno 
280 g.

Ki0225
Funky beach bag
Módní plážová taška, vhodná i na nákupy 
s vnitřní kapsičkou na zip, 34x36x21 cm.

PVC/ PES 210D

Ki0224
Trendy nákupní taška
Módní nákupní taška s vnitřní kapsičkou. 
Materiál bavlna kanvas s PU kontrastními 
lemy, 34x36x20 cm.

Bavlna/ PU

light burnt 
orange

red black burnt lime

acid green turquoise fuchsia black
black turquoise gold fuchsia



Ki0104
Vak se šňůrkou
Voděodolný materiál, stažitelné 
šňůrky na nošení, zpevněné spodní 
rohy s PU, objem: 11 litrů, 
rozměr: 44 x 34 x 1 cm.

Polyester 210D

Ki0109
Vak se šňůrkou
Rozměry: 44 x 34 x 1 cm, reflexní pás, 
zesílené spodní rohy.

Polyester 210D, PU zátěr

Ki0108
Vak se šňůrkou Football
Rozměry: 44 x 38 x 1 cm, možno složit do 
váčku ve tvaru fotbalového míče.

materiál: 210T

black yellow white royal blue red purple

orange navy kelly green fluorescent 
fuchsia

burnt lime
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orange
fluorescent 

yellow

black/white grass green/
white

yellow/black white/red

royal blue/
white

royal blue/red red/black
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Ki0301
Taška přes rameno
Rozměry: 15 x 22 x 10 cm, nastavitelný 
popruh přes rameno, hlavní přihrádka 
s kroužkem na klíče, přední kapsa, 
2 x reverzní zip, zadní kapsa, doporučená 
dekorační plocha A: 8 x 8 cm, doporučené 
dekorační techniky: sítotisk.

Polyester 600D, PU zátěr

Ki0906
Taška na oděvy
Rozměry: 56 x 47 x 8 cm,  2 velké přední 
kapsy s vnitřním zipem pro snadnější přístup 
na potisk nebo výšivku, nejmenší kapsa na 
doplňky, odnímatelný a nastavitelný popruh 
přes rameno, uvnitř háček s ramínkem na 
oděvy.

Polyester 840D, PU zátěr

slate grey/
aqua blue

red/light grey dark grey/
orange

black

Ki0302
Plátěná taška přes rameno
Plátno prané, zastaralý vzhled, velikost: 
25 x 32 x 9 cm, nastavitelný popruh 
přes rameno, mosazné patentky a očka,  
vnitřní kapsa, doporučená dekorační 
plocha A: 10 x 12 cm, B: 10 x 12 cm.

Plátno

vintage
avio

vintage
khaki

black



Ki0709
Taška přes rameno Vintage
Retro taška přes rameno s kontrastním 
lemováním a kovovými doplňky, rozměry: 
27 x 34 x 8 cm, popruh přes rameno, 
kontrastní lemování, SBS zip.

PVC

Ki0703
Taška Messenger
Taška Messenger v retro stylu , rozměry: 
40 x 33 x 12 cm, kontrastní lemování, 
nastavitelný popruh přes rameno, přední 
kapsa se zipem, doporučená dekorační 
plocha A: 20 x 14 cm, doporučené 
dekorační techniky: sítotisk, výšivka.

PVC

Ki0702
Taška Bowling
Rozměry: 47 x 29 x 19 cm, kontrastní pás 
a lemování z polyesteru, odnímatelný 
a nastavitelný popruh přes rameno, přední 
kapsa, vnitřní kapsa, doporučená dekorační 
plocha A: 20 x 9 cm.

PVC

black/white navy/white

black/slate grey slate grey/
petrol blue

petrol blue/
slate grey

navy/white red/black

royal blue/
slate grey

black/slate grey taupe/orange

navy/white petrol blue/
slate grey
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Ki0414
Taška na dokumenty
Rozměry: 39 x 27 cm, zapínaní na 
plastovou přezku, nahoře držadlo.

Polyester 600 D, PVC zátěr

Ki0402
Taška na dokumenty
Rozměry: 39 x 28 x 7 cm, přední a zadní 
přihrádka v kontrastní barvě s uzavíráním 
na suchý zip, přední kapsa s reverzním 
zipem, doporučená dekorační plocha 
A: 8 x 8 cm, B: 20 x 20 cm.

Polyester 600 D, PVC zátěr

Ki0403
Taška na dokumenty
Taška na dokumenty s popruhem 
přes rameno, rozměry: 37 x 33 x 9 cm, 
nastavitelný popruh přes rameno 
v kontrastní barvě, kontrastní olemování, 
vpředu klopa s přezkou a kapsou na zip, 
držák na pera a vizitky, vnitřní kapsa.

Polyester 600 D, PVC zátěr

red orange burnt lime royal blue

black

black/orange navy/corde dark grey/
light grey

black black/red slate grey black royal blue

petrol blue corde
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Ki0501
Pouzdro na boty
Rozměry: 35 x 14 x 19 cm,  kontrastní 
lemování, 2 poutka, zapínání na zip, 
doporučená dekorační plocha A: 8 x 12 cm, 
doporučené dekorační techniky: sítotisk, 
výšivka, transfer.

Polyester 600 D, PU zátěr

Ki0411
Taška na notebook
Rozměry: 40 x 35 x 10 cm, hlavní přihrádka 
plně polstrovaná s vnitřním držákem na 
notebook, vhodná pro notebooky až do 
velikosti 17”, 4 kapsy na předním díle tašky, 
odnímatelný a nastavitelný popruh přes 
rameno.

Polyester 600D, PU zátěr

black/light grey royal blue/light grey

navy/slate grey light grey/purple capuccino/orange

red/light grey

black

Ki0604
Taška sportovní
Rozměry: 40 x 25 x 29 cm, tašku možno 
složit do malé kapsičky na zip s poutkem, 
doporučená dekorační plocha A: 15 x 10 cm, 
doporučené dekorační techniky: sítotisk, 
výšivka, transfer.

Polyester 210D, PU zátěr

aqua blue orange fuchsia burnt lime
black/white/

light grey
royal blue/white/

light grey
red/white/
light grey

Ki0616
Velká cestovní taška
Velkokapacitní sportovní taška s 2 kapsami 
( jedna je na boty), venkovní kapsa ze 
síťoviny, nastavitelný a oddělávací popruh 
na rameno, 62 x 29 x 30 cm.

polyester 600D s PVC zátěrem



Ki0611
Sportovní taška
Rozměry: 54 x 27 x 30 cm, polstrovaný 
popruh přes rameno,  boční kapsa na obuv, 
boční chladící kapsa, velká přední kapsa.

Polyester 600D, PVC zátěr

acid green/
black

pink/
dark grey

orange/
black

black black/
yellow

Ki0607
Sportovní taška
Rozměry: 55 x 30 x 28 cm, přední kapsa 
ze síťoviny, velká boční kapsa, držadla 
a odnímatelný popruh přes rameno,  
zapínání na SBS zip.

Polyester 600D + Ripstop, PU zátěr
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black/royal 
blue

slate grey/
burnt lime

red/slate 
grey

navy/light 
grey

Ki0609
Vak přes rameno
Vak přes rameno ve tvaru válce, rozměry: 
výška 62 x průměr 32 cm, přihrádka na boty 
ve spodní části se zapínáním na voděodolný 
zip, ramenní popruh, z boku držadlo, kovová 
očka se šňůrkou na stažení.

Polyester 1680D, PU zátěr

black/light 
grey

red/black navy/black light grey/
black

Ki0116
Příruční batoh
Praktický batoh s přední kapsou na zip, 
vypolstrovaná zadní část, ergonomické, 
nastavitelné popruhy, kvalitní SBS zip, 
29 x 43 x 14 cm.

polyester 600D s PVC zátěrem

black royal blue red orange navy
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Ki0103
Batoh Kimood Half Moon
Rozměry: 29 x 42 x 15 cm, v hlavní 
komoře vnitřní kapsa, reverzní zip, 
přední kapsa, doporučená tisková 
plocha A: 10 x 10 cm, doporučené 
dekorační techniky: sítotisk, výšivka, 
transfer.

Polyester 600 D, PU zátěr

Ki0105
Batoh Kimood
Rozměry: 32 x 42 x 12 cm, hlavní komora 
+ přední kapsa na zip, dvě boční síťované 
kapsy, polstrovaná záda, nastavitelné 
ergonomické ramenní pásy. 

Polyester 600 D, PU zátěr

Ki0101
Batoh Kimood
Rozměry: 30 x 50 x 18 cm, 2 komory 
s reverzním zipem, v hlavní komoře 
polstrovaný držák na iPod nebo laptop 
do velikosti 13” (32 x 24 cm), přední 
kapsa s organizérem a držákem na klíče, 
polstrovaná záda.

Polyester 600D + TPE, PU zátěr

aqua blue red orange navy

fuchsia corde burnt lime black

royal blue/light 
grey

burnt lime/light 
grey

black/light grey red/light greyorange/light grey

blackorange/black/
dark grey

light grey/
black/purple

light grey/black/
aqua blue



Ki0102
Batoh Kimood Gym
Rozměry: 29 x 50 x 21 cm, vrchní velká 
komora, menší spodní komora s očky, 
2 postranní kapsy, prodyšné polstrování 
na zádech, nastavitelné ramenní pásy, 
doporučená dekorační plocha A: 10 x 10 cm, 
B: 7 x 8 cm.

Polyester 600 D + Ripstop 300 D, PU zátěr

Ki0111
Batoh Hydra
Outdoorový HYDRO batoh, vhodný na kolo, 
treky, či jiné pohybové aktivity, ultralehký 
materiál, přední kapsa na zip, vnitřní váček 
na vodu, otvor pro hadičku k vodnímu vaku, 
SBS zip, Rozměry: 44 x 34 cm.

Polyester Ripstop + Bee

Ki0119
Batoh na sport
Týmový sportovní batoh s oddělenou 
částí na boty ve spodní části, 2 venkovní 
boční kapsy na zip, 35x46x24 cm.

Polyester 600D s PVC zátěrem

black/white/
light grey

royal blue/white/
light grey

red/white/
light grey

black

petrol blue/black

burnt lime/black
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burnt lime/
slate grey

black/slate 
grey
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Ki0306
Termotaška s popruhy
Velká termotaška s 2 popruhy, 
rozměry: 39 x 22 x 19 cm, 2 popruhy, 
tloušťka chladící stěny 5mm, hodně 
prostorná, zapínání na zip.

Polyester 210D + EPA + PEVA

Ki0113
Chladící batoh
Chladící termo batoh, udržující teplotu, 
rozměry: 45x30x17 cm, polstrovaný pás 
a ramenní popruhy, jedna boční kapsa 
na zip, jedna boční síťovaná kapsa, hlavní 
chladící komoru je možné rozdělit na 
2 samostatné oddíly,  držák na lahev.

Polyester 600D + EPA 
+ PEVA s PU zátěrem

light grey orange

Ki0305
Termotaška s popruhem
Rozměry: 20 x 14 x 13 cm, 
tloušťka chladící stěny, 5 mm, 
zapínání na SBS zip.

Polyester 210D + EPA + PEVA

light greynavy light grey/
sky blue
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Ki3302
Zámeček na kufr s TSA
Zámek na kufr se jmenovkou, TSA 
certifikováno - výhoda při odbavování na 
letištích (více na www.tsa.gov).

Zinková slitina

Ki3304
Bezpečnostní pásek na kufr
Pásek na kufr se zámečkem, nastavitelná 
délka, zvýšená pevnost, certifikováno 
TSA  – výhoda při odbavování na letištích 
(více na www.tsa.gov).

85% Polyester, 15% Polyamid

Ki0802
Kufr na kolečkách
Cestovní kufr na kolečkách s výsuvným 
držadlem, rozměry: 30 x 50 x 20 cm, přední 
a boční kapsa, vrchní a boční polstrovaná 
vyztužená madla, kapsa na boty a na 
deštník, uzavírání na zip,  výsuvné držadlo.

Polyester 600D, PU zátěr

Ki0901
Kufr na kolečkách
Pracovní kufr na kolečkách s výsuvným 
držákem, rozměry: 40 x 35 x 20 cm, pevná 
ultra lehká struktura s výsuvným držákem,  
přední kapsa s organizérem, uvnitř hlavní 
komory polstrovaná přihrádka pro 
notebook do velikosti 15”.

Polyester 1000 D, PU zátěr, EVA doplňky

black

black dark grey/ 
navy

black

royal blue

black/dark grey



Ki2010
Mini skládací deštník
Průměr 98 cm, 8 paprsků, manuální 
otevírání, kovová hřídel, konstrukce 
z laminátu, držadlo z plastu, potah 
z pongee polyesteru, niklové špičky 
paprsků,  bezpečnostní jezdec.

Polyester Pongee

black dark grey red

royal blue white

Ki2021
Automatický deštník
Deštník o průměru 105 cm, 8 paprsků, 
klasické plastové držadlo ve tvaru J,   
10 mm černá hřídel, automatické otevírání, 
laminátový rám, potah z polyesteru 210T, 
černé niklové špičky na koncích paprsků.

Polyester 210T

white black

burnt lime silver red

slate grey
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Ki2020
Automatický dřevěný deštník
Průměr 98 cm, 8 paprsků, automatické 
otevírání, potah z pongee polyesteru, 
kovový černý rám, dřevěná hřídel, dřevěný 
držák ve tvaru J, bílá niklové špičky na 
koncích paprsků.

Polyester Pongee

bottle green/
beige

burgundy/
beige

dark grey/
beige

navy/beige
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Ki2002
Velký golfový deštník
Průměr 120 cm, 8 paprsků, 
automatické otevírání,  14 mm černá 
kovová hřídel, sklolaminátový rám, 
potah z polyesteru 210T, černé niklové 
špičky na koncích paprsků.

Polyester 210T

Ki2001
Golfový deštník
Golfový deštník s automatickým 
otevíráním, průměr 98cm, automatické 
otevírání, 8 paprsků, materiál: držadlo 
z plastu, konstrukce z laminátu, potah 
polyester 210T, 10 mm kovová hřídel.

Polyester 210T

Ki2023
Čtvercový deštník
96 x 84 cm, délka 58,5 cm, (23´´), 8 paprsků, 
manuální otevírání,  lehká a pevná 
sklolaminátová konstrukce, pryžové 
držátko ve tvaru J, potah z polyesteru 210T, 
černé špičky na koncích paprsků.

Polyester 210T

black black/
orange

black/royal 
blue

royal blue

red bottle 
green

navy slate grey white

black black/burnt 
lime

black/
orange

black/red

bottle green burnt lime navy orange true yellow

red royal blue sky blue slate grey white

black black/orange black/royal

navy slate grey white



Ki2012
Skládací minideštník
Praktický malý skládací deštník 
o průměru 94 cm, 8panelový, ručně 
otevíratelný a lze ho složit do dvou 
pozic, pevná sklolaminátová konstrukce, 
ergonomické držátko z pryže.

Polyester 210T

Ki2013
Elegantní klasický  deštník
Skládací elegantní vystřelovací deštník o 
průměru 96 cm,  8 dílný, možno složit do 
3 částí, automaticky otevírací, odlehčená 
konstrukce z hliníku a sklolaminátových 
vláken, držátko do tvaru “J”, kovové 
násadky na koncích paprsků.

Hebký polyester

Ki2004
Deštník Storm
Průměr: 30” (75cm),  Manuální otevírání,  
14 mm sklolaminátová rukojeť, 
Sklolaminátová kostra,  Potah: 210T 
polyester, rukojeť EVA, špičky kostry PP

Polyester 210T

black royal blue white

black black black/orange black/royalnavy slate grey
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Ki0407
Konferenční desky
Konferenční desky/padfolio/desky 
na dokumenty Rozměry: 32 x 25 x 2 cm, 
hlavní kapsa s blokem vpravo, držák 
na tužku, vnitřní kapsa na zip a 5 dalších 
kapsiček vlevo, pero není součástí 
desek

Polyester 600 D

Ki0408
Konferenční desky
Konferenční desky/padfolio/desky na 
dokumenty, Rozměry: 35 x 26 x 4 cm,  
Zavírání na zip,  Vpravo papírový blok a 
držák na pero,  Vlevo kapsa na zip,solární 
kalkulačka,kapsa na dokumenty a kapsy na 
vizitky,  Pero není součástí desek

Polyester mikrovlákno + PU

Ki0409
Konferenční desky
Konferenční desky/padfolio/desky na 
dokumenty, Rozměry: 32 x 25 x 2 cm,  
Obsahuje hlavní kapsu s blokem na psaní 
v pravé části, držák na tužku, v levé části 
kapsičky na vizitky, kreditní karty a solární 
kalkulačka, pero není součástí desek

Polyester mikrovlákno + PU

black light grey red

black black
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Ki3007
Sportovní láhev 500 ml
Sportovní láhev, rychlouzávěr pro pití 
v pohybu, kompletně atestováno.

PU s hygienyckými atesty

Ki3008
Sportovní láhev 710 ml
Sportovní láhev, rychlouzávěr pro pití 
v pohybu, kompletně atestováno.

PU s hygienyckými atesty

Ki3001
Trekkingová hole
Trekkingová hole z extra lehkého materiálu, 
prodává se po 1 kuse!, 3 sekce s odnímatelným 
gumovým koncem, Anti-shockový systémem 
- pomáha tlumit dopady holí na zem, aby 
se zmenšil tlak na vaše ramena a paže, 
ergonomické pryžové držátko.

Hliník 7025

Ki3002
Pouzdro na trekkingové hole
Pouzdro přes rameno na 3-sekční 
trekkingové hole, Rozměry: 70 x 14 x 1 cm,  
posuvné zavírání,  nastavitelný ramenní 
popruh.

Polyester 600D, PVC zátěr

red

royal blue

orange

transparent 
white

white

black

dark grey

transparent 
white

dark grey

light grey

royal blue

white

black

black
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POLOKOŠILE             50 – 74

MIKINY             75 – 98

FLEECE            99 – 109

SPORT, FITNESS        110 – 121

BUNDY, VESTY, SOFTSHELL   122 – 146

KOŠILE, SVETRY, SAKA        147 – 163

KALHOTY, KRAŤASY        164 – 167

DĚTSKÉ             168 – 176

ČEPICE, KLOBOUKY        177 – 186

PRÁDLO, PONOŽKY,
DOPLŇKY

RUČNÍKY, ŽUPANY        193 – 197 

PROFESNÍ ODĚVY, 
GASTRO

TAŠKY, KUFRY, 
DEŠTNÍKY

TRIČKA                8 – 49

          187 – 192

198 – 200

201 – 222


